CEVİZ (Juglans regia L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ - I
ANAVATANI – KÜLTÜR TARİHİ
Anavatanı:
Bazı araştırıcılara göre İran’ın Ghilan bölgesi, bazılarına göre Çin. Karpat dağlarından güneyden
itibaren Doğu Avrupa ve Türkiye, Irak, İran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve
Kore’ye kadar uzanan geniş bir bölge. Vavilov, cevizin gen merkezlerine Orta Asya ve Yakın doğu’yu;
Okmanich ise sekonder merkez olarak Moldavya’yı eklemiştir.
Ceviz, orijini olarak kabul edilen, İran’ın Hazer denizi kıyılarında 35-40º kuzey enlemleri arasında
bulunan Ghilan bölgesinden, doğuda Himalaya dağlarından Çin topraklarına; batıda Kafkas dağları,
Anadolu, Balkanlar ve Alp dağlarına doğru yayılmıştır. Karpat dağlarından güneyden itibaren Doğu
Avrupa ve Türkiye, Irak, İran’ın doğusundan ve Himalaya dağlarının ötesinde kalan geniş bir alanın
doğal bitkisidir.
Pliny (M.S. 23-79) yazılarında cevizden söz ederek M.Ö. 750-500 yıllarında Romalılar tarafından
İran’dan Avrupa’ya getirildiğini belirtmiştir. Romalılar ceviz meyvelerini bolluk sembolu ve konuk
armağanı olarak kabul etmişlerdir, Jüpiter’in meyvesi veya kral ceviz (Juglans regia) olarak
adlandırmışlardır.
Romalılar İran orijinli ceviz ağaçlarından sağlıklı ve kaliteli olanlarını sınıflandırmışlardır. Anadolu’da
yaşayan insanlar en azından 3000 yıldır bu bitkiyi tanımakta ve tarımını yapmaktadırlar. Günümüzde
İsviçre Alplerinin 1000-1200 m. yüksekliğine kadar cevizin yetiştirilmesinde, Romalıların miladın ilk
yüzyıllarında kuzeye doğru sürdürdükleri yayılma çabalarının etkisi olmuştur. Ceviz kültürü tahminen
İtalya’dan Orta ve Güney Avrupa’ya yayılmış ve ilk kolonilerle de Amerika’ya götürülmüştür.
İtalya’dan Fransa, İspanya, Portekiz’e, oradan da Almanya’nın güneyine ve İngiltere’ye, göçmenler
aracılığı ile Amerika’ya götürülmüştür. Cevize ait bilgilere 1500’lü yıllarda İngiltere’de, 1800’lü
yıllarda ise Amerika’da (California) rastlanmaktadır. Yaygın ‘İngiliz cevizi’ ismi İngiliz kolonileri
tarafından bu cevizin Amerika’ya götürülmüş olmasından kaynaklanmaktadır.
Türkiye cevizin gen merkezi üzerindedir. Tohumdan yetişmiş ceviz populasyonları içinde geç
yapraklanan, yan dallarda meyve veren, hastalık ve zararlılara toleranslı, verimli ve meyve kalitesi
yönünden üstün özellikli yüzlerce tip bulunmaktadır.
SİSTEMATİĞİ
Sınıf: Dicotiledoneae (Çift çenekliler)
Takım: Juglandales (Cevizler)
Familya: Juglandaceae (Cevizgiller)
Cins: Juglans (Ceviz)
Tür: Juglans regia L. (Adi ceviz, İran cevizi, İngiliz cevizi, Anadolu cevizi)
Juglans californica L. (Kalifornia cevizi)
Juglans cinerae L. (Yağ cevizi)
Juglans hindsii Japs. (Köylü cevizi)
Juglans major Heller (Arizona cevizi)
Juglans nigra L. (Siyah ceviz)
Juglans sieboldiana (Japon cevizi)
Juglans australis (Arjantin cevizi)
Juglans boliviana (Bolivya cevizi) : Orta-güney Peru, Kuzey Bolivya
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Juglans jamaicensis (Batı Hint adaları cevizi) : Küba, Haiti, Dominik
Juglans mandshurica (Mançurya cevizi) : Mançurya, Sovyetler Birliği
Juglans mollis (Guatemala cevizi) : Orta doğu Meksika
Juglans neotropica (And dağları cevizi) : Kuzey Peru, Ekvator, Venezuela
Juglans stenocarpa (Stenocarpa cevizi) : Mançurya
Juglans olanchana (Olanchana cevizi) : Guatemala, Honduras
Juglans cathayensis (Çin cevizi)


ÖNEMLİ CEVİZ TÜRLERİ
Juglans regia L. : Gümüşi-gri gövde rengi, 5-9-13 yaprakcıktan oluşan yaprak, kalın-ince, pürüzlü
meyve. Tohum ve kalemleri blackline (Siyah çizgi) hastalığına neden olan Cherry Leaf Rol Virus’ü
(CLRV) taşıyabilir.
Juglans hindsii Japs.(Köylü cevizi): 15-19 yaprakcıktan oluşan yaprak, yuvarlak, kalın kabuklu, çok
pürüzlü meyveler. İlk kez Japson tarafından 1837 yılında Sakramento ırmağında bulunmuş, daha sonra
Juglans californica var. hindsii olarak tanımlanmıştır. J. californica ve J. hindsii arasındaki farkların
ekolojiden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kesin değil, bu nedenle tür olarak kabul ediliyor. Kuzey
Kalifornia’nın küçük bir bölümünün doğal bitkisidir.
Juglans nigra L. (Siyah ceviz): Doğu-Batı Amerika, Batı New Hampshire, Georgia, Minnesota,
Atlantik okyanusu, Texas, Oklahama, Kansas, Nebraska doğal bitkisi. 45 m ye kadar boylanabilir, 1523 yaprakcıktan oluşan yapraklar, büyük düzensiz çizgili 3-4 cm çapında meyveler.
Juglans californica (Kalifornia cevizi): Kuzey kalifornia doğal bitkisi. 5-6 bazen15 m ye boylanabilir.
Meyveler küçük, düz, sert kabuklu.
Juglans rupestris (J. Microcarpa) (Teksas siyah cevizi): Teksas ve New Mexico’nun doğal bitkisi. 1523 yaprakcıktan oluşan yapraklar, 1.5 cm çapında küçük meyveler. İyi topraklarda bile küçük ağaçlar
oluşturur.
Juglans major heller (Arizona cevizi): New Mexico, Arizona, Colarodo, Kuzey Meksika’nın doğal
bitkisi. 9-13 yaprakcıktan oluşan yapraklar, 2-3 cm meyve çapı, derin oluklu meyve kabuğu
Juglans cinerae L. (Yağ cevizi): Georgia ve Arkansas bölgelerinin doğal bitkisi. Amerikan ceviz
türleri arasında soğuğa en dayanıklı olanıdır.

2

3

4

5

6

DÜNYADA VE TÜRKİYEDE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU
Çin,

Amerika, İran, Türkiye
ceviz üretiminin % 50’si Çin, A.B.D. Ve Türkiye
Çin’in üretimi A.B.D.’yi geçmiştir.
A.B.D. ceviz yetiştiriciliğine 1867 yılında başladı. Seleksiyonlar, ince kabuklu yeni ceviz çeşitleri.
Dünya
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VERİM
10 x 10 dikim aralığı esas alındığında ağaç başına verim
Türkiye
: 20.01 kg
A.B.D.
: 27.58 kg
İran
: 31.63 kg
Verim düşüklüğü nedenleri:
Kapama plantasyonların olmaması, ekolojik koşullara uygun çeşitler seçilmemesi, hastalık-zararlı
mücadelelerinin yapılmaması, sulama, gübreleme, budama işlemlerinin uygulanmaması
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TÜRKİYE’DE CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DURUMU
Fındıktan sonra en çok üretilen sert kabuklu meyve türü (120 000 ton). Bunu kestane, badem,
antepfıstığı izliyor.
Ceviz varlığı dünyada ilk sıralarda (4 milyonu aşkın), ihracat ve üretimde istenen yerde değil
Uzun yıllardır yetiştiricilik. J. regia türü.
Son yıllara kadar tohumla yetiştiricilik
Aşılı ceviz fidanı üretimi yetersizliği (Balıkesir, Bursa, Yalova; ortalama yıllık 4000 dolaylarında),
çeşitlerin büyük kısmı Yalova orijinli, karasal iklim bölgelerinde verim kayıpları
Üretimde standardizasyon sorunu
Bölgesel ve yöresel şartlar dikkate alınarak çeşit seçimine gidilmemiştir.


Türkiye’de İstikrarlı Üretim Yapılamamasının Nedenleri
Üretimin verim ve meyve kalitesi belli, standart çeşitlerle yapılmayışı
Kapama bahçelerin azlığı
Teknik, kültürel uygulamaların yetersizliği
Döllenme biyolojisi yönünden yapılan yanlışlar
Hasattaki yanlış uygulamalar, ertesi yılın ürününü verecek gözlerin zararlanması
Asıl ürün olarak dikkate alınmaması, iklim ve toprak şartları bakımından uygun olmayan yerlerde
dikilmeleri, ilkbaharın geç donlarından fazlaca zarar görmeleri, o yılın ve ertesi yılın ürününün
zararlanması
Tohumla yetiştiricilik
Fidancılıkta sıkıntılar
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BİTKİSEL ÖZELLİKLERİ
HABİTÜS
Serbest büyümeye bırakıldıklarında 20-25 m boylanır, 350-400 m² alanı tek başına kaplar. Hızlı
gelişir, büyük, yuvarlak taç yapar.
Açıkta büyüyen, geniş taç oluşturan ceviz ağacı 100 yaşlarında 10-12 m² gövde yapabilir.
120 yaşından itibaren gelişme yavaşlar, 150-160 yaşlarında azalır. Gövde çapı 2 m yi aşabilir.
Meyvesi, kerestesi
Aşılı ceviz ağaçlarının habitüsü çeşitlere ve ekolojilere göre farklılıklar gösterir.
Şebin’de taç yayvan, Bilecik’de daha dikine gelişim
Yan dallarda meyve verme oranı taş gelişimini etkiler. Yan dallarda yüksek oranda meyve veren
çeşitler yayvan, düşük meyve veren çeşitler dikine gelişim gösterir.
Aşılı ceviz ağaçları tohumdan gelişenlere oranla daha yayvan gelişme gösterir.


GÖVDE – DALLAR – YAPRAKCIKLAR
Dallanma 1-2 m’ den itibaren başlar.
Genç dallar, gümüşi-pürüzsüz renkte. İlerleyen yıllarda gövdede çatlaklar oluşur, kabuk rengi grisiyahlanma gösterir.
Sürgünler tüysüz, çeşitlere göre yeşil veya esmer renkte
Özleri bölmeli olan sürgünlerde 5-6 yaprakcıktan oluşan yapraklar yer alır. Yaprakcıklar genellikle
geniş elips şeklinde ve tam kenarlı. Yaprakcık boyu çeşit ve ekolojik koşullara göre 5-15 cm arasında
değişir.
Yaprakcıklar ilk yapraklanma zamanında tüylü, aromatik kokuya sahip
Kuvvetli kazık kök oluştur. Birinci yıl çok az yan kök oluşur, ikinci ve daha sonraki yıllarda yan
kökler de kazık köke yakın bir gelişme gösterir, yan köklerin ucunda saçak kökler oluşur.
Juglans nigra ağaçlarının kökleri Juglone (Juglan) olarak adlandırılan ve birçok bitkinin gelişmesini
engelleyen toksik bir madde salgılar. Bitkiler bu toksik maddeye duyarlıdır ve bu toksik madde,
bitkileri yavaş yavaş öldürür.
Duyarlı bitkiler: Domates, Medicago sativa, Armut, Böğürtlen, Kırmızı çam, Yaban mersini, Mountain
Laurel, Azaleas, Rhododendron, Potentilla, Beyaz çam


MEYVE ÖZELLİKLERİ
Pomolojik gruplandırmada: sert kabuklu meyve
Yeşil kabuk, sert kabuk ve iç ceviz’den oluşur.
Yeşil kabuk (kal), kılıf ve çiçek örtüsü’nden; sert kabuk ise yumurtalık duvarlarından oluşur. İç ceviz
embriyodur. Tohum endosperm taşımaz, yedek besin kotiledonlarda birikmiştir.
Kabuklu meyve ağırlığı (genetik yapı, ekolojik koşullar) 2-25 g arasında.
Kabuk kalınlığı: ince kabuklu, çetin cevizler (çok kalın ve sert kabuklu)
Kabuk kalınlığı, iç randımanı, taşınma ve meyvenin kullanım amacı açısından önemli
Kabuk pürüzlülüğü: Kaliteyi etkiler. Düzgün, açık renkli meyveler tercih edilir, piyasada yüksek
fiyatlara alıcı bulur.
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İç cevizlerin özellikleri
· Dış görünüş önemli değildir
· İç rengi çok açık veya açık,
· İç dolgun,
· İç oranı yüksek,
· İçte büzülme az veya yok,
· Kabuk ince ve kolay kırılabilir,
· İç kabuktan kolayca ayrılabilir,
· Tat kalitesi yüksek olmalıdır.
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GÖZLER
Dalların ucunda ve yaprak koltuklarındaki gözler koyu esmer renkli, uç gözleri iri.
Yaprak koltuklarında 3 farklı göz bulunur. Bulundukları yere göre, en kuvvetli olanı (en üstteki)
boyunlu göz, ortadaki düğme göz, en alttaki nokta göz (çoğu kez görülemez)
Çevre stresi olmadıkça, sürecek olan boyunlu gözdür. Çabuk uyanır, gövde ile dar açı yapan zayıf
dallar oluşturlar.
Boyunlu göz herhangi bir nedenle zararlanırsa düğme göz sürer. Gövde ile dik açılı, kuvvetli dallar
yaparlar.
Nokta gözden süren sürgünler pembe-kırmızımsı renkte.
Uç tomurcukları genelde karışık tomurcuklardır.
Yan dallarda meyve veren çeşitlerde ise yaprak tomurcukları karışık tomurcuk olup, dişi çiçek
oluşturabilirler.
Her dalın ucunda bulunan tepe tomurcukları sürme aşamasında incelenirse, iki tip tomurcuğun
belirginleştiği görülür : Pullarıyla beraber yaprak tomurcukları VE Çıplak püskül tomurcukları
Püskül tomurcukları genellikle yaprak koltuklarındaki iki tomurcuğun daha aşağısında yer alır.
Verimli olmayan çeşitlerde sadece uç tomurcukları karışık yapıdadır. Yani sadece uç tomurcuklardan
oluşan sürgünlerin ucunda bir, iki veya daha çok çiçek tomurcuğu oluşur.
Verimli çeşitlerde hemen hemen bütün yaprak tomurcuklar da dahil, karışık tomurcuktur, dişi çiçek
oluştururlar.
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ÇİÇEK YAPISI
Çiçekler bir cinslidir. Yani erkek ve dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde, aynı ağaçtadır (tek evcikli).
Cevizler monoic, yani tek evcikli bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta fakat farklı yerlerde
bulunur. Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcuklardan oluşan
püsküller erkek çiçekler, o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelen
çiçekler ise dişi çiçekler olarak adlandırılır Genellikle 1-3 dişi çiçek bir arada bulunur. Ancak 10-18
dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir. Erkek çiçekler bir önceki
gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan tomurcukların ilkbaharda gelişmesiyle meydana
gelen 5- 20 cm boyundaki yeşil renkli ve aşağı doğru sarkık püsküller (kedicik) üzerinde meydana
gelirler.
Erkek çiçekler (Kedicik)
Genellikle 2 yaşlı dallar üzerinde (bir önceki gelişme4 dönemi sürgünü üzerinde), iri, yuvarlak-konik,
koyu-gri renkli, çıkıntılar halinde bulunan, yan tomurcukların ilkbaharda sürmesiyle meydana gelen, 515 cm boyunda, yeşil renkli, aşağı doğru sarkan püsküller üzerinde bulunurlar.
Sayıları, türe, çeşide, gelişme kuvvetine göre değişir. Bir püskül üzerinde 10-100 adet erkek çiçek
bulunur. Braktecik ve periantlar birleşerek 6 parçalı örtü oluşturmuşlardır.
Her erkek çiçek 13-18 arasında erkek organa sahiptir. Her anterde yaklaşık 900 polen bulunur.
Olgun bir ceviz ağacı 5000 püskül üretebilir. Püsküllerin herbiri 1-4 milyon arasında polene sahiptir.
Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranı %20-25 olduğu hatırlanırsa ağacın saçtığı
polen miktarının yeterli olabileceği kabul edilebilir. Bir ağaç 5 ila 20 milyar polen üretebilir. Bir ağaçta
dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır
Püskül tomurcukları, büyüme mevsiminin başlangıcında, ilk sürgünlerin görülmesiyle birlikte
farklılaşmaya başlar (yaz başlarında).
Erkek çiçeklerin (kediciklerin) ortalama uzunlukları 5-15 cm arasında değişebilmektedir. Bir kedicik
üzerinde 10-100 tane erkek çiçek bulunur. Her püskülde 13-18 erkek organ, her anterde ise yaklaşık
900 tane çiçek tozu bulunabilmektedir.
Yetişkin bir ceviz ağacı 4000-5000 kedicik üretebilir. Her püskül ise 1000000-4000000 arasında olan
polen taşıyabilmektedir. Genel olarak cevizlerde ortalama polen çimlenme oranı %20-25 olduğu
hatırlanırsa ağacın saçtığı polen miktarının yeterli olabileceği kabul edilebilir. Bir ağaç 5 ila 20 milyar
polen üretebilir. Bir ağaçta dişi çiçek sayısının erkek kedicik sayısına oranı 1/7-8 arasındadır.
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Dişi çiçekler
Gelişme döneminde ilkbahar sürgünlerinin ucunda meydana gelirler.
Genellikle 2-3 tanesi bir arada bulunur. 10-12 bir arada da olabilir.
Dört periant yaprağı ile braktecikleri ovaryum ile kaynaşmıştır. Çanak yaprak 3-6 adet, taç yaprak
yok.
Dişi organı taşıyan çiçekler: bir brakte ile iki brakteciğin birleşmesinden oluşan bir kılıf, dört loblu bir
çiçek örtüsü ve bir gözlü, iki karpelli, alt durumlu bir yumurtalık ile büyük loblu bir stigmadan
ibarettir. Yumurtalık içinde bir yumurta hücresi vardır. Döllenince tek tohum oluşur.
Kılıf ve çiçek örtüsü : meyvenin dışındaki yeşil kabuğu (kal)
Yumurtalık duvarı
: meyvenin sert kabuğu
Embriyo
: iç ceviz
Tohumda endosperm yoktur. Yenen kısım, tohumun kotiledonlarıdır, çok yağlıdır.
Eski çeşitlerde bir önceki yılın sadece uç ve uç altı tomurcuklarından biri meyve veren sürgünleri
oluşturmaktadır.
 Payne, Serr, Tehema gibi çeşitlerde, bir önceki mevsimin yan tomurcuklarının büyük kısmı dişi çiçek
oluşturan sürgünler verir.
Yaprak tomurcukları, kış sonlarında dişi çiçekleri oluşturdukları için karışık tomurcuklardır.
Dişi çiçeklerin oluşumu ve gelişmeye başlamaları çeşitlere, ekolojiye göre farklıdır.
Dişi çiçeklerde oluşum başlangıcı kış sonları (Şubat-Nisan) aylarına rastlar


ÇİÇEK YAPISI VE DÖLLENME BİYOLOJİSİ
Çiçekler bir cinslidir. Yani erkek ve dişi organlar ayrı çiçekler üzerinde, aynı ağaçtadır (tek evcikli)
Cevizler monoik, yani tek evcikli bitkilerdir. Erkek ve dişi çiçekler aynı ağaçta fakat farklı yerlerde
bulunur. Genellikle 1-3 dişi çiçek bir arada bulunur. Ancak 10-18 dişi çiçeğin bir arada bulunup salkım
cevizlerin oluştuğu da bilinmektedir. Bir önceki gelişme döneminin sürgünleri üzerinde bulunan yan
tomurcuklardan oluşan püsküller erkek çiçekler, o yılki gelişme dönemine ait ilkbahar sürgünlerinin
ucunda meydana gelen çiçekler ise dişi çiçekler olarak adlandırılır.
İlkbahar gelişme döneminde sürgünlerin ucunda meydana gelen dişi çiçeklerin sayısı 1- 26 arasında
değişebilir. Dişi çiçekte 4 perianth yaprağı ile braktecikler ovaryum ile kaynaşmıştır. Çanak yaprak
sayısı 3- 6 arasında olup taç yaprak yoktur. Stigma girintili çıkıntılıdır, yumurtalıkta bir tohum taslağı
bulunur. Yumurtalık dış duvarı meyvenin dışındaki yeşil kabuğu meydana getirirken, sert kabuk
yumurtalık iç duvarlarının sertleşmesinden meydana gelir. Ceviz içi, embriyo ve tohum kabuğundan
oluşan tohumdur. Yenen kısım doğrudan doğruya kendisidir.
Kılıf ve çiçek örtüsü
: meyvenin dışındaki yeşil kabuğu (kal)
Yumurtalık duvarı
: meyvenin sert kabuğu
Embriyo
: iç ceviz
Tohumda endosperm yoktur. Yenen kısım, tohumun kotiledonlarıdır, çok yağlıdır.
Eski çeşitlerde bir önceki yılın sadece uç ve uç altı tomurcuklarından biri meyve veren sürgünleri
oluşturmaktadır. Payne, Serr, Tehema gibi çeşitlerde, bir önceki mevsimin yan tomurcuklarının büyük
kısmı dişi çiçek oluşturan sürgünler verir. Yaprak tomurcukları, kış sonlarında dişi çiçekleri
oluşturdukları için karışık tomurcuklardır. Dişi çiçeklerin oluşumu ve gelişmeye başlamaları çeşitlere,
ekolojiye göre farklıdır. Dişi çiçeklerde oluşum başlangıcı kış sonları (Şubat-Nisan) aylarına rastlar.
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Tozlanma rüzgarlarla olur. Çiçektozu kısırlığı ve döllenmede uyuşmazlık bilinmemektedir. Yani tüm
ceviz çeşitleri karşılıklı olarak birbirlerini döllerler. Cevizlerdeki tozlanma problemi uyuşmazlıktan çok
dikogami (erkek ve dişi çiçeklerin farklı zamanlarda olgunlaşması) nedeniyledir.
Çiçeklerde çiçek tozu kısırlığı ve döllenmede uyuşmazlık gibi durumlara rastlanmaz ise de verimin
garanti altına alınması için bir bahçede mutlaka protandri ve protogeni çeşitler karışık olarak
yetiştirilmelidir.
Cevizlerde erkek ve dişi çiçekler aynı zamanda olgunlaşmamaktadır. Erkek ve dişi çiçeklerin farklı
zamanda açmaları ve olgunlaşmalarına dikogami denir. Erkek çiçekleri önce açan ve olgunlaşan
çeşitler protandri, dişi çiçekleri önce açan ve olgunlaşan çeşitler protogeni, erkek ve dişi dişi çiçekleri
aynı zamanda açan ve olgunlaşan çeşitlere ise homogami olarak tanımlanmaktadır.
Cevizlerde dikogami nedeniyle yabancı tozlanma söz konusu olduğu için uygun tozlayıcı çeşitlerin
belirlenmesi ceviz yetiştiriciliğinde en önemli konuların başında gelmektedir.Yeni kurulacak
plantosyonlarda seçilecek çeşitlerin döllenme biyolojileri iyi araştırılmalıdır.
Değişik ekolojilerde yapılan araştırma sonuçları, ceviz populasyonlarında protandri ve protogeni
çiçeklenme şekillerinin yaklaşık olarak eşit oranlarda bulunduğunu göstermiştir. Cevizlerde yıllara göre
çiçeklenme zamanlarında farklılıklar gözlense de dikogomi tipi kararlılık göstermektedir. Yani
protandri olan bir çeşit her inceleme yılında protandri olarak saptanmıştır.
Cevizlerde bir ağaçta bulunan çiçeklerin çiçeklenme süreci farklılık göstermektedir. Tacın dış
kısmındaki çiçekler tacın iç kısmındaki çiçeklere göre daha erken çiçeklenmektedirler.
Çiçeklenme süresini etkileyen diğer bir özellik ise dikogami tipidir. Protogeni ağaçlarda çiçeklenme
süreci protandri ağaçlara göre daha uzun sürmektedir. Sıcak ilkbahar ve sıcak rüzgarlı koşullar, erkek
çiçek gelişimini çabuklaştırıp polen saçımını hızlandırmaktadır.
Bazı ceviz çeşit ve tiplerinde erkek ve dişi çiçek aynı anda açmayıp olgunlaşmadıkları halde ağaçta
erkek ve dişi çiçeğin açma ve olgunlaşma zamanı sadece birkaç gün çakışabilir. Bu süre bir miktar
meyve tutumuna olanak sağlayabilir. Ancak bu durum verimi garanti altına almaz. Tozlayıcı olarak
seçilen çeşitlerin çiçek tozu verimlerine ve polen çimlenme oranlarının yüksek olmasına dikkat
edilmelidir.
Tozlayıcı çeşitlerin bahçede yerleştirilmesinde, ekolojinin ve bahçe yerinin önemi büyüktür. Nemli
bölgelerde veya rüzgara kapalı alanlarda polen taneleri havada asılı kalacakları için tozlayıcı çeşitlerin
diğer ağaçlara daha yakın yerleştirilmelidir. Tozlayıcı çeşitlerle, diğer çeşitler arasında sağlanacak 6090 m’lik bir mesafe tozlanmayı garanti altına alacaktır.
Cevizlerde polen çimlenme oranı bakımından çeşitler arasında önemli farklılıklar mevcuttur.
Polenlerde % 0-90 oranında çimlenme gözlenmektedir. Çiçek tozlarının çimlenme yetenekleri açık
havada kısa sürede değişebilmektedir. Özellikle döllenme zamanında, ortam sıcaklığının 25 C0 nin
üzerinde olması ve oransal nemin ise %30 un altına düşmesi polen çimlenmesinde sorunlara neden
olabilir.
Tohumdan yetişmiş ceviz populasyonları içinde üstün özellikli ceviz tiplerini seçmek amacıyla yapılan
birçok seleksiyon çalışmasında, erkek çiçek ceviz üretmeyen ceviz ağaçlarına da rastlamak
mümkündür. Gürün ekolojik koşullarında erkek çiçek üretmeyen bir ceviz ağacı bulunmuştur.
Reseptiv dönemde olan dişi çiçeklerin lobları arısında yaklaşık 45 0C lik bir açı oluşur ve polenin
stigma üzerine tutunmasına imkan sağlayacak salgı salgılanır. Reseptiv dönemdeki çiçekler pembe
renktedir. Dişi çiçeklerin reseptiv süreleri bir kaç gün sürer. Tozlanmanın en yüksek olduğu dönem
lobların tam açık ve salgı içerdikleri dönemdir. Dişicik tepesi üzerine çok fazla miktarda polen tozu
gelirse stigmanın solduğu, her stigmaya 10-18 polen geldiğinde ise normal bir döllenme ve meyve
tutumunun gerçekleştiği belirtilmektedir. J.microcarpa ve J. mandshurica da genellikle ovaryumda 1-2
tane polen tüpü saptanmış ve tozlanmadan 3-4 gün sonra nucellusta 1 tanesi görülmüştür. J.regia ve
J.nigra’da ovaryum veya stil dibinde polen tüpü olmadığı halde normal meyve gelişimi sağlanabilir
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APOMİKSİS
Döllenme olmadan çekirdekli meyve oluşumu
Apomiktik özellik gösteren ceviz çeşit ve tiplerinin tohumları dikilecek olursa, bu tohumlar döllenme
ürünü olmadıkları için açılım göstermeyeceklerdir.
Yani, apomiktik özellik gösteren verimli ve kaliteli bir çeşidin çoğaltılması tohumla yapılabilir.
Cevizlerde apomiksis yok denecek kadar azdır.
Bazı Kaman tiplerinin apomiktik oldukları iddia edilmekte. Ancak araştırmalar bu iddiaları
doğrulamıyor.
Tohumla çoğaltma yoluna asla gidilmemelidir.


DİKOGAMİ - ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Ağacın yaşı ile değişir. Genç ağaçlarda daha belirgindir. Olgun ağaçlar hem daha fazla püskül
üretirler, hem de bu püskülleri daha uzun sürede üretirler. Böylece erkek ve dişi çiçeklenme üst üste
gelebilir.
İklim dikogami’yi etkiler. Ilık dönemlerde püsküllerin olgunlaşması (erkek çiçeklenme), dişi
çiçeklenmeye göre daha çabuk meydana gelir.
Bu durum protogeny çeşitler için (dişi çiçeklerin önce açması) iyi bir özelliktir. Çünkü böylece erkek
ve dişi çiçeklenme daha iyi üst üste gelir.
Protandri gösteren (erkek çiçeklerin önce açması) çeşitlerde dikogamiyi daha komplike yapar.
Kış sonları-ilkbahar başlarında soğuk havanın sürekliliği çiçeklenmeyi geciktirirken, ılık kışlar çiçek
gelişmesini hızlandırma eğilimindedir.
Sıcaklık ve nemlilik çiçeklenme döneminin uzunluğuna direk etki eder. Sıcak ve kuru günler
çiçeklenme periyodunu kısaltır. Soğuk ve nemli günler ise çiçeklenme periyodunu uzatır. Sıcaklık ve
nemlilik, güneş ışığının miktarı, şiddeti, bahçe örtüsü, toprak nemi, rüzgar ve hava akımı vb. etkilenir.
Dikogami, coğrafi konumdan da etkilenir. Kıyı veya deniz iklimleri protogeny’i artırma eğilimindedir.
İç vadilerde daha çok protadri meydana gelir.
Protogeny gösteren çeşitler daha verimli.
Dikogami nedeniyle iyi bir meyve tutumu için, yabancı tozlanmaya ve uygun tozlayıcı seçimine
ihtiyaç vardır. Bahçe iki veya daha çok çeşitle kurulmalıdır.


BAHÇE TESİS EDERKEN DÖLLENME BİYOLOJİSİ AÇISINDAN NELERE DİKKAT
EDİLMELİDİR?
Erken ve geç çiçek tozu veren çeşitler bir arada dikilecek olursa, her iki çeşidin dişi çiçekleri reseptif
oldukları zaman tozlanma için yeterli çiçektozu bulabilirler. Tozlanacak ağacın polen kaynağına
uzaklığı en fazla 60 – 90 m olmalıdır. Bahçe, polenlerin rüzgarla dolaşımı en iyi olacak şekilde
kurulmalıdır. Bir sıra esas çeşit, bir sıra tozlayıcı çeşit olacak şekilde tesis edilebilir.

24

25

EKOLOJİK İSTEKLERİ
Cevizin Genel İklim İhtiyacı
1. Kış soğukları bitkiyi öldürecek kadar düşük olmamalıdır
2. Kış soğukları tomurcukların üşüme ihtiyacını karşılayıp, dinlenmeden çıkabilmelerine yetecek kadar
uzun süreli olmalıdır.
3. Büyüme ve gelişme dönemi (don olmayan günler sayısı) ürünü olgunlaştıracak kadar uzun olmalıdır.
4. Büyüme ve gelişme dönemindeki sıcaklık ve ışık, türlerin iyi kalite ürün vermelerine yetecek kadar
olmalıdır.
Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donları, sisler, yağış miktarı ve zamanı, rüzgar dikkate alınmalıdır. Bir çok
çeşit tam dinlenmede oldukları zaman düşük sıcaklıklara dayanıklıdır. Ancak, ilkbaharda erken
gelişme, sonbaharda ise geç zamanlara kadar büyüme eğilimi, cevizlerin soğuktan zararlanmalarında
artırıcı rol oynar.
Cevizler, meyvelerini olgunlaştırabilmek için uzun mevsime ihtiyaç gösterirler. Bu nedenle cevizler,
gelişme mevsimi kısa olan yerlerde ekonomik olarak yetiştirilemezler.
Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve özellikle ilkbahar geç donları yönünden risk
olmamalıdır. Yüksek yaz sıcaklıkları, kış donları, sisler, yağış miktarı, yağış zamanı ve rüzgar gibi
iklim olayları ceviz çeşit seçiminde dikkate alınması gereken hususlardır.
Cevizlerin iklim gereksinimlerinde, cevizin fizyolojik, morfolojik yapıları ile meyve gelişimleri dikkate
alındığında oldukça kritik değerlerle karşılaşılmaktadır.
Düşük sıcaklıklara dayanım
Bazı ceviz çeşitleri dinlenme döneminde çok düşük sıcaklıklara dayanabilir.
Kış soğuklarına dayanım: Ashley, Franquette, Eureka, Hartley, Payne, Serr çeşitleri dinlenme
döneminde –11.5 ºC’ye dek dayanabilir. Bu çeşitlerin ataları, Güney Fransa, İspanya, İran gibi
ülkelerin ılık kışlı bölgelerinden getirilmişlerdir. Bundan daha düşük sıcaklıklarda zararlanırlar ve dal
uçlarından itibaren kurumalar başlar. Bu çeşitler, soğuk bölgelerde yetiştirilmemelidir. Soğuk iklim
orijinli çeşitler (Karpatya tipleri) dinlenme döneminde 32 ile –42 ºC’ye dek dayanabilir: Hansen,
Metcalf, Fickes, Somers, Broadview. Adams 10, Chase D9, Geisenhaim çeşitleri kış soğuklarına
dayanım bakımından değerli. Bu tipler ilkbaharda gelişmeye erken başlarlar ve dinlenme dönemine
kadar iyice olgunlaşırlar. Bu nedenle şiddetli kış soğuklarına dayanabilirler. Ancak, ilkbaharda erken
uyandıkları için, ilkbahar geç donlarından zarar görürler ve sürgün uçları geriye doğru ölür. Ceviz
fidanlarının gövdeleri kışı çok soğuk geçen yörelerde toprak seviyesine kadar donarak
kuruyabilmektedir. Bu nedenle çok soğuk yörelerde ceviz bahçeleri güneye bakan, yamaç arazilerde
kurulmalıdır.
Cevizlerin soğuğa dayanımları, soğukların süresi ve ağacın gelişme durumu ile yakından ilgilidir.
İlkbahar geç donlarından en fazla zarar gören meyve türlerinden olan cevizlerde, tomurcukların kapalı
ancak renklendikleri dönemde (tomurcukların kabardığı dönem) 30 dakikalık bir süreç için -1ºC ye
kadar dayandığı halde elma, armut, şeftali, kiraz, erik ve kayısılarda bu kritik sıcaklığın –4ºC,
portakallarda ise –3 ºC olduğu belirtilmektedir. Cevizlerin yine küçük meyve döneminde de -1ºC den
sonra zararlanmaya başladıkları belirtilmektedir. Çeşitlerin iklim gereksinimleri iyi saptanmalı ve
özellikle kış donları,ilkbahar geç ve sonbahar erken donları yönünden risk olmamalıdır.
Bir bölgede ceviz yetiştiriciliğini sınırlayan faktörlerin başında ilkbahar geç donları gelir. O yılki
sürgünler üzerinde oluşan dişi çiçekler zararlanır. İlkbahar geç donlarından sadece dişi çiçeklerin değil
erkek çiçeklerin de şiddetli zararlandıkları bildirilmektedir. İlkbahar geç donlarının yaşandığı
ekolojilerde geç yapraklanan ceviz çeşitleri seçilmelidir. Ülkemiz ceviz fidancıları arasında yanlış bir
anlayış devam etmektedir. Sert kış iklimli bölgelere son yıllarda çoğaltılmaya başlayan Franquette
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ceviz çeşidi tavsiye edilmektedir. Franquette ceviz çeşidi geç yapraklanması nedeniyle ilkbahar geç
donlarının yaygın olduğu ekolojilere tavsiye edilmelidir. Ancak, Franquette ceviz çeşidinin dinlenme
döneminde, düşük sıcaklıklarda önemli zararlara uğrayabildiği unutulmamalıdır. Yalova çeşitleri kıyısahil iklimli, ilkbahar geç donlarının sorun olmadığı bölgelerde yetiştirilmeli. Ceviz sıcak mutedil iklim
meyve türlerindendir.Yüksek ve düşük sıcaklıklara hassastır.
İlkbahar geç donlarının yanısıra, sonbahar erken donları da dikkate alınmalı.
Çok geç yapraklanan ceviz çeşitlerinde vegetasyon süresi kısa olduğu için, olgunlaşamayan sürgünlerin
erken sonbahar donlarından zararlanması da önemli bir gerçektir.
Yüksek yaz sıcaklıkları: yeşil kabukta güneş yanmalarına, ceviz içinde büzülmelere neden olur.
Zararlanmalar 39 ºC de başlar, 40 ºC üzerinde artar.
Soğuklama ihtiyacı:
Çeşit dinlenmeden çıkabilmesi için gerekli soğuklama ihtiyacını bulamazsa, tomurcuk patlaması ve
sürgün gelişmesi gecikir ve anormalleşir, meyve verimi düşer ve sürgün uçlarından ölüm başlar.
Özellikle soğuklama ihtiyacı fazla olan çeşitler, bu ihtiyaçları karşılanamadığı durumda önemli
gecikme gösterirler. Bu çeşitler güney kıyı bölgelerimizde yetiştirilemez.
Soğuklama süresi 7 ºC altında
700-1500 saat (Payne, Franquette)
Yalova çeşitleri 1000-1200 saat
Beykoz 8 : 1100 saat
Franquette: 1500 saat
1800 saate çıkan çeşitler de var.
Soğuklama süresinin 2000 saatin üzerine çıktığı yerlerde ceviz yetiştirilebilir mi?
Bu bölgelerde soğuklar genellikle ilkbaharın geç günlerine kadar devam eder. Bu nedenle soğuklama
ihtiyacını karşılayan bitkinin uyanıp soğuktan zararlanması söz konusu değildir. Geçit bölgelerinde geç
donların görüldüğü yer ve yıllarda zararlanma olabilir. Bu da Şebin, Bilecik gibi normalden geç uyanan
çeşitler dikilerek engellenir.
Ancak eğer ilkbaharda (özellikle erken ilkbaharda) havalar bir süre iyi giderse sürgün gözleri uyanır,
daha sonraki soğukların etkisiyle siyahlanıp kurur. Ağaç bundan sonra tekrar sürgün verip yaprak
yüzeyi oluştursa bile, genellikle dişi çiçekler ilk sürgünlerin uçlarında meydana geldiği için verim
azalır, sürgünler kışa olgunlaşmadan girecekleri için bu kez de erken soğuklardan zararlanma tehlikesi
artar. Bu yüzden böyle bölgelerde Şebin, Bilecik gibi normalden geç uyanan çeşitler dikilmelidir.
Verimli bahçelerde su ihtiyacı fazla. Özellikle geç ilkbahardan başlayıp, geç yazdan hasat sonuna kadar
su ihtiyacı artar.Geç sonbahar yağmurları hasadı geciktireceği için arzu edilmez.
Geç ilkbahar ve yaz yağışları, ceviz yanıklığı zararını artırır.
Cevizin rüzgarla tozlanması nedeniyle tozlanmayı garanti altına alacak yeterli bir rüzgar ve açık hava
ceviz yetiştiriciliğinde arzulanan iklim istekleri arasında bulunmaktadır.
Özellikle tozlanma zamanı havaların sisli gitmesi arzulanmaz.
Yine cevizlerin bakteriyal yanıklık gibi önemli bir hastalığa duyarlı olmaları yönünden vejetasyon
başlangıcında aşırı nemli koşulların da sorunlar çıkartacağı unutulmamalıdır
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TOPRAK İSTEKLERİ
Ceviz, köklerinin 3 m ‘ye kadar rahatça gelişebileceği topraklarda en iyi şekilde yetişir. Orta tekstürlü,
kumlu, tınlı, siltli ve kumlu-tınlı topraklar uygun. Killi, killi-humuslu, çok ince tekstürlü topraklarda
kök sistemi yüzeyseldir, ağaç iriliği azalır. Yetersiz toprak havalanmasına hassas. Toprak ve sulama
suyundaki tuzluluğa hassas. Yüksek toprak pH’sı ve kalsiyum karbonat birikimi sorunlara neden olur.
Demir noksanlığı kireç klorozu olarak bilinir. Yetersiz havalanma, kök gelişiminin kısıtlanması vb. den
kaynaklanabilir.
Ceviz 2- 4 m derinliğe kadar inebilen güçlü bir kök sistemine sahiptir. Bu yüzden toprak derinliğinin az
olduğu yerlerde yetiştiricilik bakımından sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Yetiştiricilik bakımından
ileride sorunlarla karşılaşmamak için toprak derinliğinin en az 2 m olması ve toprağın geçirgen olması
gerekir.
Toprak pH sı 6- 7 dolayında olmalı ve toprakta alkalilik ve tuz sorunu bulunmamalıdır.
Cevizler toprak tuzluluğuna dayanım bakımından meyve türleri arasında ortalarda yer alırlar.
Kök büyümesinde ana faktör, farklı derinliklerde toprak havalanmasının sağlanmasıdır, Düşük O2 ve
yüksek CO2 kök büyümesini azaltır, besin alımını engeller. Toprak iyi drenajlı, geçirgen, organik
maddece zengin ve havadar olmalıdır. Toprağın su tutma kapasitesinin yüksek olması ceviz
yetiştiriciliği açısından önemlidir. Ancak ceviz toprak bakımından çok seçici bir meyve türü de
değildir. Toprakta bakır, bor, mangan ve kalsiyum gibi esas elementlerin yüksek konsantrasyonda
bulunması, köklerde zehirlenmelere neden olabilir
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