
CEVİZ YETİŞTİRİCİLİĞİ 

Ceviz Ülkemizin her bölgesinde doğal olarak 

yetişebilen bir meyve türüdür. 100-150 yıllık 

ömrünün ilk 60 yılında meyvelerinden, daha 

ileri yaşlarda ise kerestesinden yararlanılır. 

Aşısız cevizler 7-10 yaşlarında meyve vermeye 

başladığı halde aşılı cevizler 4 yaşından itibaren 

meyve vermeye başlarlar. 
 

 

İKLİM VE TOPRAK İSTEKLERİ 

Yazları bol güneşli, kışları ılıman geçen, soğuk 

rüzgârlardan korunmuş vadilerde çok iyi yetişir. 

Bununla birlikte uygun çeşitlerin seçimi ve 

gerekli tedbirlerin, alınması halinde sert 

iklimlerde de yetiştiricilik mümkündür. Ceviz 

ağaçları çok seçici olmamakla birlikte taban 

suyu seviyesi kışın 2,5-3 m.den yukarı 

çıkmayan, fazla su tutmayan, gevşek, süzek, 

çakıllı, alüvyal topraklardan hoşlanır. Kirece 

karşı dayanıklıdır. 

CEVİZ SEÇİMİ: 

İlkbaharın geç donları bölgemizde tüm meyve 

türlerinde olduğu gibi cevizlerde de yetiştirici-

liği önemli ölçüde sınırlamaktadır. Bu nedenle 

çeşit seçiminde en önemli konu soğuklama 

ihtiyacı uzun ve geç uyanan çeşitlerin seçimidir. 

Bölgemize tavsiye edilebilecek çeşitler ve 

özellikleri şunlardır:  

 

ŞEBİN Sık dallı yayvan bir taç gelişimi göste-

rir. Çok verimlidir. Oval meyve yapısına 

sahiptir. İnce kabukludur. Erkek ve dişi 

çiçeklerin açılması eşzamanlı olup kendine 

verimlidir. Bilecik ve Ya- vuz-1 çeşitleri ile 

tozlanır. Eylül ayı sonlarında hasat edilir. 

BİLECİK Dik, yayvan ve kuvvetli bir taç 

gelişimi gösterir. İnce kabukludur. Kuru ceviz 

olarak tüketilmeye uygundur. Şebin, Yalova-3 

ve Yavuz-1 çeşitleri ile tozlanır. Eylül ayı 

sonunda hasat edilir. 

YAVUZ-1: Yaygın, dik formlu bir taç 

gelişmesi gösterir. Meyvesi oval şekilli olup 

kabuktan çok kolay ayrılır. Kuru ve taze ceviz 

olarak tüketilmeye uygundur. Tozlayıcısı Şe-

bin, Yalova3 ve Bilecik çeşitleridir. Eylül ayı 

sonunda hasat edilir. 

PEDRO 

Kuvvetli saçak kökler yapar. Her yıl aynı 

oranda ürün verir üren kaybı yaşamaz. Verimi 

yüksektir. Şiddetli kış şartlarına donlara ve 

hastalıklara karşı dayanıklıdır. Ağacı küçük taç 

yapar gücünü koruya bilmesi için kuvvetli 

budamaya ihtiyaç duyar. 

FERNOR 

Meyvesi kaliteli olan cinslerden biri olan Fernor 

ceviz fidanının ülkemizde yüksek rakımlı, 

denizden yüksekliği 200 ile 1800 metre olan 

arazilere ekilmesi tavsiye edilir. İlkbahar geç 

donlarından ve sonbaharın erken donlarından 

zarar görmez. Doğru tozlayıcıları Franquette ve 

Fernette cevizleridir. 

BAHÇE TESİSİ 

Ceviz ağaçları uzun ömürlü ve geniş taçlı ol-

duklarından 8 x 8 m veya 10x10 m aralıklarla 

dikim yapılır. Fidan dikiminde çukurlar 80 cm 



derinlik, 70 cm genişlik veya 60 cm derinlik ve 

50 cm genişlik olacak şekilde açılır. Fazla 

budama gerektirmez. Dikim budamasında uç 

alma tavsiye edilmez. 3. yılda şekil budaması 

yapılır. Daha sonraki yıllarda sadece ölü ve 

kuruyan dallar temizlenir. Gübreleme toprak 

tahlili sonuçlarına göre yapılmalıdır.  

HASAT 

Bölgemizde cevizler genellikle Eylül ayı 

ortalarından Ekim ayı sonuna kadar hasat edilir. 

En ideal hasat dalların silkelenmesi şeklinde 

yapılır. Hasat edilen meyveler yeşil kabuğu 

temizlendikten sonra ceviz ağacının gölgesinde 

veya gölge ve havadar bir yerde örtüler üzerine 

15-20 cm. kalınlığında serilerek kurutulur. 

Cevizde verim 150 – 200 kg/da’dır. 

HASTALIK VE ZARARLILAR 

Cevizlerde en yaygın görülen hastalık Ant- 

raknoz (Karaleke), zararlı ise iç kurdudur. Bun-

larla mücadele için cevizler genel bir kış 

mücadele programına alınmalı, bu amaçla 

Şubat ayı içerisinde % 1.5-2'lik bordo bulamacı 

ile bütün gövde ve dallar yıkanmalı, yere 

dökülmüş yapraklar ve dallar tırmıkla 

toplanarak yakılmalıdır. Yağışlı geçen yıllarda 

muhtemel bir mantar enfeksiyonuna karşı 

Mayıs ve Haziran aylarında koruyucu olarak ilk 

ilaçlama yapılmalıdır. Bu safhada % O.5'lik 

bakırlı ilaçlar kullanıldığı gibi % 1 'lik bordo 

bulamacı atılabilir. Meyveler erik büyüklüğüne 

ulaşınca Haziran ayı içerisinde atılacak bordo 

bulamacı ile insektisit karıştırılarak iç kurdu 

için koruyucu bir ilaç kombinasyonu atılabilir. 

Cevizlerde iç kurdu meyve kabuğu 

sertleşmeden önce sap çukurundan meyvenin 

içine girmektedir. Buna karşı Temmuz ayının 

başında ve sonunda olmak üzere 2 defa fungusit 

ve insektisit karışımı tatbik edilmelidir. 

 

 
 

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  231 16 81 

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

 Altıntaş 311 20 20  Emet 461 30 25 

 Aslanapa 331 21 56  Gediz 412 38 94 

 Çavdarhisar 351 21 40  Hisarcık 481 31 81 

 Domaniç 661 30 13  Pazarlar 571 22 73 

 Dumlupınar 371 20 01  Simav 513 71 14 

 Tavşanlı 614 11 09  Şaphane 551 24 08 

T.C. 

KÜTAHYA VALİLİĞİ 

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 

MÜDÜRLÜĞÜ 
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