
DÜNYADA VE TÜRK YEDE P KAN CEV  YET

Pikan cevizi Juglandales tak n Juglandaceae familyas n içinde Carya

cinsine ba  (Carya illinoensis) türü olup, sert kabuklu bir meyvedir. Dünyada daha çok

Pekan olarak isimlendirilmesine ra men ülkemizde meyvesi ve tohumu cevize benzedi inden

dolay  Pikan Cevizi olarak adland lm r. Yerli cevizlere göre iç rand man n yüksekli i,

man iklim bölgelerde daha az masrafla yeti ebilmesi, zengin besin içeri inin olmas  Pikan

cevizini üstün k lan özelliklerdendir.

Pikan cevizi dikimden itibaren 4-8 ya nda ürün vermeye ba lar, 10. ya ndan

itibaren çe ide ve kültürel i lemlere ba  olmak üzere a aç ba na 40- 80 kg aras nda verim

al r. ABD’ de 150 ya nda ekonomik verimde bahçeler bulunmaktad r.

Pikan cevizini di er ceviz tür ve çe itlerinden ay ran en önemli özellikler aras nda

iç rand man n yüksekli i, cevizin yeti medi i man iklimlerde di er meyve türlerine göre

daha az masrafla yeti tirilebilmesi, kabu unun elle kolayca k labilmesi ve meyvesinin daha

uzun süreyle saklanabilmesi say labilir.

Pikan cevizinin anavatan  Kuzey Amerika k tas r. Özellikle ABD’ nin güney

eyaletleri ile Meksika önemli yeti tiricilik merkezleri ve do al yay  alanlar r.

Dünyada kültür tarihi Güney Amerika yerlilerinin tarihi ile yak n ili ki içindedir.

19. yüzy n 2. yar ndan itibaren ABD’ nin de ik eyaletlerinde pikan cevizi yeti tiricili i

yay lmaya ba lam  bu tarihlerden sonra dünyan n de ik yerlerinde (Meksika, Arjantin,

Avustralya, srail, Güney Afrika, Türkiye, vs.) yeti tirilmeye ba lanm  olsa da halen

Dünyada ve Türkiye’de s rl  bir yeti tirilme alan na sahiptir.

2002 y  verilerine göre Dünyada toplam pikan cevizi üretimi 213.551 tondur.

da say lan ülkelerden ba ka di er baz  ülkelerde de yeti tiricilik yap lmas na ra men

kayda de er düzeyde de ildir. ABD’ nin 1977 y nda 90.600 ton, 1990 y nda 129.800 ton,

Meksika’n n 1990 y nda 27.216 ton olan üretimleri dikkate al nd nda bu ülkelerde Pikan

üretiminin art  seyri aç kça görülmektedir.

Ülkeler Üretim (ton) Dünya üretimindeki yeri (%)

ABD 153.500 71.9

Meksika 54.431 25.5

Avustralya 2.450 1.2

srail 1.360 0.6



Türkiye’ye

ilk pikan cevizi 1953

nda tohum olarak

ABD’ den getirilmi  ve tohumdan üretim yap lm r. Ancak pikan cevizi ile ilgili as l

çal malar 1969 y nda FAO kanal yla srail’den getirilen 14 kültür çe idi ile ba lat lm r.

1977 y nda BATEM (mülga Turunçgiller Ara rma Enstitüsü) taraf ndan, 1983 y ndan

itibaren de Alanya Meyvecilik Üretme istasyonunda baz  çe itlerin fidan üretimi yap larak

üreticilere verilmeye ba lanm r. Halen Bat  Akdeniz Tar msal Ara rma Enstitüsü

taraf ndan Choctaw, Mahan, Wichita ve Western Schley çe itlerinin fidan yeti tiricili i

yap lmakta ve üreticilere sat lmaktad r.

Türkiye’de pikan cevizi üretimi hakk nda istatistikî herhangi bir veri mevcut

de ildir. Ülkemizin Ege ve Akdeniz bölgesinin denize bakan yamaçlar nda yeti tiricili i

yap lmaktad r. Ayr ca GAP bölgesinde de pikan yeti tiricili i ile ilgili yap lan çal malarda

olumlu sonuçlar al nmaktad r.

KAN CEV N BES N DE ER  VE KULLANIM ALANLARI

Pikan cevizinin çerez olarak tüketilmesinin yan nda pasta, kek, dondurma, reçel

yap nda kullan lmakta, bunlarla birlikte ABD’de ekmek ve dondurma sanayinde geni

kullan m alanlar na sahiptir. Pikan cevizi ya  eczac k ve kozmetik sanayinde

de erlendirilmektedir. Ülkemizde pikan üretiminin artmas yla birlikte kullan n

yayg nla aca  ve tüketiminin çe itlenece i dü ünülmektedir.

Pikan cevizinin baz  sert kabuklu meyve türleri ve s r eti ile besin de erleri

yönünden kar la lmas  a daki tabloda yap lm r.

Yenilen 100 g k m Pikan Badem nd k Ceviz An. f st r eti

Nem  (%) 3,4 5,0 5,8 3,5 5,3 44,8

Protein (%) 9,2 19,0 12,6 14,8 19,3 13,6

Ya  (%) 71,2 54,0 62,4 64,0 57,3 41,0

Karbonhidrat (%) 14,6 20,0 16,7 15,8 19,0 ------

Ca  ( mg ) 73 234 209 99 131 8

P    ( mg ) 239 500 337 380 500 124

Fe  ( mg ) 2,4 5,0 3,4 3,1 7,3 2,0

Güney Afrika 1.360 0.6

Peru 450 0.2



Na  ( mg ) Eseri 4,0 2,0 2,0 ------ 65

K   ( mg ) 603 770 704 450 972 355

Vit. A (IU) 130 ------ ------ 30 230 80

Vit.B1 (mg) (Thiamine) 0,86 0,24 0,46 0,33 0,67 0,06

Vit.B2 (mg) (Riboflavin) 0,13 0,92 ------ 0,13 ------ 0,12

Vit.B6 (mg) (Niacin) 0,90 3,50 0,90 0,90 1,40 3,30

Vit.C (mg) (Ascorbic

acid)
2,0 Eseri Eseri 2,0 ------ ------

Vit.E (mg) 15,5 ------- ------ ------ ------ ------

Kalori 687 598 634 651 594 428

Bir kg pikan n sa lad  6870 kalori insan n 2 günlük kalori ihtiyac  kar layacak

kadard r. Pikan cevizinin içerdi i ya  oran  di er sert kabuklu meyvelerden daha yüksektir.

Pikan meyvesinde bulunan ya  asitlerini

gösteren tablodan da anla laca  gibi ya

asitlerinin % 93’ünü doymam  ya  asitleri

meydana getirmektedir ki, bu özellikle beslenme

yönünden son derece önemli olup bu doymam

ya  asitleri insan sa  tehdit eden kolestrol

birikimleri ve damar sertli ini önleyen ifal

etkilere sahiptir (Özça ran ve ark.2007)

KAN CEV  B TK  ÖZELL KLER

ac  dik, yayvan ve çok yayvan büyüme gösterir. 60 metreye kadar boylan p
gösteri li a açlar meydana getirebilir. Gövde ça  1.5 metreyi bulabilir.

Kuvvetli kal n kaz k kök sistemi vard r ve kökler 3 metre derinli e inebilir.

Dallar gevrek ve dayan ks zd r, budama ile dengeli dalland lmam sa fazla meyve ve
rüzgar etkisiyle k labilir.

Ya  asidi Oran Tipi

Palmitik 5 Doymu

Stearik 2 Doymu

Oleik 65 Doymam

Linoleik 26 Doymam

Linolenik 2 Doymam



Yapraklar bile ik yaprak eklindedir ve 5-9 yaprakç ktan olu ur. K n yapra
döker.

Yaprak koltuklar nda; yaprak, sürgün ve çiçek gözlerinin birlikte bulundu u birle ik
göz bulunur.

Çiçekler tek evciklidir, yani erkek ve di i çiçekler ayn  a aç üzerinde fakat farkl
yerlerde bulunur.

Sert kabuklu meyveler grubundan olup meyvenin en d ndan ye il renkli etli kabuk,
alt nda sert kabuk ve en içte de tohum olmak üzere 3 k md r. Meyvenin 3-10 adedi birlikte
bulunur. Meyve ekli ve büyüklü ü çe itlere ba r. Meyve iç rand man  % 42-60
aras ndad r.

KAN CEV  EKOLOJ K STEKLER

lar k, yazlar  uzun ve s cak geçen yerler yani Ege ve Akdeniz’in denize
bakan yamaçlar  yeti tiricilik için ideal yerlerdir. S cakl  (–6)0C’den daha a  dü en
yerlerde ekonomik olarak yeti tirilemez. 4,4 0C’nin alt nda ve 40 0C’nin üstünde büyüme
durur. En uygun büyüme ve geli me s cakl  28 – 30 0C’dir. K  dinlenmesi için (çe itlere
göre de mekle birlikte) 7.2 0C’nin alt nda en az 400 saatlik so uklama süresine ihtiyaç
vard r.

Kumlu – t nl , drenaj  iyi, süzek, derinli i 180 – 200 cm ve pH 6,5 – 7,0 aras nda
olan topraklar idealdir.

KAN CEV  DÖLLENME B YOLOJ

Tozlanma rüzgârla olur, erkek ve di i çiçekler farkl  zamanlarda olgunla r, bu yüzden
bahçe tesislerinde çiçek tozu olgunla ma zamanlar  birbiriyle uyumlu olan en az 2 çe itle
bahçe tesis edilir. Tozlanma ile döllenme aras nda geçen süre 4-28 gündür. Baz  çe itlerin
çiçek tozu saçma (x) ve di icik tepesi kabul (*) dönemleri a daki tabloda gösterilmi tir.

MAYIS

ÇE T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Western x x x x x x x x

* * * * * * * *

x x x x x x x xChoctaw

* * * * * * * *

Wichita
x x x x x x x x



* * * * * * * *

Mahan x x x x x x x x x

* * * * * * * * *

KAN CEV N ÇO ALTILMASI,  BAHÇE TES , BAKIM LER

Tohumla ço altmada ana bitkide görülen özellikler yeni bitkide aç m
gösterebilir. Bu yüzden direk tohumdan üretim yerine, çö ürler üzerine istenilen çe itlerin göz

 yap lmas yla ço alt r. Göz a lar  içerisinde en çok yama göz a  yap r. Genellikle
 köklü fidan olarak dikimi gerçekle tirilir. Fidan dikimi a açlar n dinlenme döneminde

yap r.

 Pratikte bütün pikan meyveleri tohumluk olarak kullan lsa da Burkett çe idi anaç
olarak oldukça uygundur ve en çok kullan lan tohum anac r. Bu çe it ayn  zamanda Pikan
tohum anac  olarak Enstitümüz ad na tescil edilmi tir. Burkett meyveleri çok çabuk çimlenme
özelli ine sahiptir.

Tohumlar önce 10 cm çap ndaki torbalara ekilir, elde edilen daha sonra belirli bir
büyüklü ü ald  zaman a  parsellerine veya daha büyük torbalara rt r. Pikan bitkisi
kaz k köklü oldu u için tohum ekilen torbada a lama yap lmas  pratikte pek mümkün
de ildir. A  parsellerinde a lama kal nl na gelen çö ürler istenilen çe itlerle a lan r, bu
ortamda 1-2 vegetasyon süresince büyütülerek sat r. Sat  yap lan fidanlarda anaç 3-5, a
sürgünü 1-2 ya ndad r (Özça ran ve ark.2007)

Pikanlar büyük taç olu turduklar ndan öncelikle 9x9 metre veya 10x10 metre
aral klarda ve de ik çe itlerle kar k dikilir, dikilen fidanlar n 100 cm’den tepe kesimi
yap r. 18- 20 y l sonra a açlar n geli me durumuna göre seyreltme uygulanabilir. Pikanlar
normal büyüklüklerini 18-20 y l sonra alacaklar  için bu süreye kadar ara ziraat  yap labilir.

Pikanlar de ik doruk dall  (modifiye lider) sisteminde taçland r ve budama
buna göre yap r.

Pikanlar y lda 1200-2000 mm suya ihtiyaç gösterirler, bunun için yaz aylar nda
10-15 günde bir sulama yap r.

Toprak ve yaprak analizleri yapt larak gübrelemeye karar verilir, bununla
birlikte a aç gövde çap n her 2.5 cm’si için 150 gr saf azot verilir.

Teknik ve kültürel i lemlere de ba  olmak üzere periyodisiteye yatk nl k
gösterir. Baz  çe itlerde mutlak baz  çe itlerde k smi periyodisite görülür.



HASAT LEMLER  VE VER M

 Hasat i lemleri kas m- aral k aylar nda dallar n silkelenmesi suretiyle hasat
yap r.  Hasat  için  d taki  ye il  kabu un  çatlamas  gerekir.  Muhafaza  için  nem  %  4’
dü ürülmeli ve 6.5- 7.5 C’de % 65-75 nemde muhafaza edilmelidir.

Pikanlar dikimden itibaren 6-10 ya nda ekonomik verime ula r, bu süre sonunda
aç ba na 40- 60 kg aras nda verim al r. BATEM’ de yeti tiricili i yap lan çe itlerde 1982
nda yap lan çal malarda 13 ya ndaki Mahan çe idinden a aç ba na 90.5 kg, Western

Schley çe idinden 50.5 kg verim al nm r. Yine ayn  çal mada Wichita çe idinin 4 ya nda,
Mahan, Western ve Choctaw çe idinin 6 ya ndan itibaren ürün vermeye ba lad klar  tespit
edilmi tir.  ABD’ de 150 ya nda ekonomik verimde bahçeler bulunmaktad r.

ÖNEML  P KAN CEV  ÇE TLER

da özellikleri aç klanan çe itler BATEM taraf ndan 1983 y ndan itibaren

yap lan adaptasyon çal malar  sonucunda bölgemize uygunlu u, verim ve kalite

özelliklerinden dolay  seçilen ve ayn  zamanda fidanlar  da üretilen çe itlerdir. Mahan,

Choctaw ve Wichita çe itleri ile Burkett tohum anac  BATEM ad na tescillidir. Bunlardan

ba ka di er baz  çe itler üzerinde de ara rmalar devam etmektedir.

CHOCTAW ÇE

Uzunluk (cm) :      4,2 Çap (cm) :  2,4

Kabuklu a rl k (g) :    10,4 ç a rl  (g) :  6,1

ç rand man (%) :    59,4 Ya  oran  (%) :  73

1 kg. da ki meyve say :    96

Çok iri ve uzun ekillidir. Kabuk ince-orta aras  kal nl kta, pürüzsüz, rengi bej-

kahverengi olup, yap ma iyidir. Kolay k r.

Meyve içi tam dolgun ve parlak, büzülme olmay p, kabuktan kolayl kla ayr r ve iç

bütün halde ç kabilir. Lezzeti mükemmeldir. ç rand man  yüksek olu u ve kalitesi nedeniyle

aran lan bir çe ittir. Çiçeklenme durumu protogenidir (di i çiçeklerin erkek çiçekler çiçek

tozu yaymadan önce olgunla p çiçek tozu kabul edecek hale gelmesi). So uklama süresi 400-

450 saattir.



CH TA ÇE

Uzunluk (cm) : 4,7 Çap (cm) : 2,2

Kabuklu a rl k (g) : 8,3 ç a rl  (g) : 4,9

ç rand man  (%) : 58 Ya  oran  (%) : 72

1 kg. da meyve say  : 110

Meyve iri ve uzun ekillidir. Kabuk kal nl  orta, pürüzsüz, bej kahverengi olup, uç

mda siyah çizgi ve benekler yo unla r.

Kabukla yap ma iyi olup, kolay k r. Meyve içi tam dolgun, büzülme olmay p,

kabuktan kolay ayr r ve iç yar m halde ç kabilir. Lezzeti mükemmeldir.

Bu çe idin as l özelli i, bol yaprakl , çok erkenci ve verimli olmas r. 3 – 4 ya lar nda

meyve görülür. A ac  küçük yap  oldu undan s k dikime elveri lidir. Çiçeklenme durumu

protogenidir. So uklama süresi 600-650 saattir.

MAHAN ÇE

Uzunluk (cm) :5,7 Çap (cm) :2,3

Kabuklu a rl k (g) :9,8 ç a rl  (g) :5,7

ç rand man  (%) :51 Ya  oran  (%) :73

1 kg. da meyve say  : 109

Meyve çok iri ve uzun ekilli olup, gösteri lidir. Kabuk kal nl  çok ince, pürüzsüz,

bej kahverengi olup, oldukça kolay k r. ç bütün halde ç kabilir. Meyve içinde büzülmeler

ve sap taraf nda kabu un tam dolmad  görülür. Lezzetli bir çe ittir

Meyve irili inin pazarda ilgi çekmesi, bu çe idin pazar de erini artt rmaktad r.

Meyvenin, di er çe itlere nazaran geç olgunla mas  ve genellikle hasat zaman n ya murlara

rastlamas , bu çe idin mahzurlar r. Çiçeklenme durumu protogenidir. So uklama süresi

400-450 saattir.



WESTERN SCHLEY ÇE

Uzunluk (cm) : 4,4 Çap (cm) : 2,0

Kabuklu a rl k (g) : 6.6 ç a rl  (g) : 3,8

ç rand man  (%) : 59 Ya  oran  (%) : 75

1 kg. da meyve say  :150

Meyve orta irilikte ve uzun ekillidir. Kabuk kal nl  orta, ,orta kahve renkli,

üzeri siyah çizgi ve benekli olup, kabukta yap ma iyidir. Meyve içi dolgun, büzülme

olmay p, kabuktan ayr lmas  biraz zordur. Lezzetli bir çe ittir.

Erken meyveye yatar. Yüksek verimli, meyve içi kalitesinin iyi olmas  ve di er

çe itler için dölleyici özellik ta mas  bu çe idin önemini art rmaktad r. Çiçeklenme durumu

protandridir  (erkek çiçek tozlar n di icik tepesi kabul döneminden önce aç lmas )

So uklama süresi 400 saattir.

BURKETT ÇE

Uzunluk (cm) : 3.5 Çap (cm) :2.5

Kabuklu a rl k (g) : 8.3 ç a rl  (g) :4.5

ç rand man  (%) : 54 Ya  oran  (%) :79

1 kg. da meyve say  :123

Enstitümüzde Burkett çe idinin tohumlar  genellikle çö ür üretiminde

kullan lmaktad r.

Orjini Texas’ n Clyde ilçesidir. Meyvesi orta irilikte ve yuvarlakt r. Meyve içi

dolgun, noktal , fakat fevkalade lezzetlidir. Meyvede çok az büzülme görülür, Birçok çe idin

ana yada babas r. Çiçeklenme durumu protogenidir. yi bir tozlay r. So uklama süresi

400-450 saattir.


