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1. ÖNSÖZ 

Ceviz denildiğinde ilk akla “Anadolu cevizi, Ġran cevizi ve Ġngiliz cevizi” olarak da 
adlandırılan Juglans regia L. gelmektedir. Yabani formdaki ceviz türleri dünyanın 
birçok yerinde bulunmaktadır. Cevizin anavatanının; “Karpat dağlarından Türkiye, 
Irak, Ġran, Afganistan, Güney Rusya, Hindistan, Mançurya ve Kore'ye kadar 
uzanan geniĢ bir bölgenin olduğu bilinir. Dünyada büyük bir tabii yayılma alanına 
sahip olan Anadolu cevizi çeĢitli göçler ve ticaret kervanları vasıtasıyla farklı 
yerlere götürülmüĢ olup, bugün tropik bölgeler dıĢında hemen hemen dünyanın 
her yerinde yetiĢtirilebilmektedir. Yakın bir geçmiĢe kadar ceviz yetiĢtiriciliğinde 
Dünyada söz sahibi olarak ilk sırada Türkiye‟nin geldiği ve bunu Yunanistan, 
Ġtalya, Fransa gibi ülkeler takip etmekteydi. Ancak, günümüzde ABD ceviz 
yetiĢtiriciliğinde ve dıĢ satımında dünyada en önemli ülke konumuna gelmiĢtir.  

Meyvecilik kültürü oldukça eski tarihlere uzanan Anadolu, günümüze kadar 
yapılan yetiĢtiricilik sonucunda, sayıları 10 milyonu bulan ceviz ağacı varlığına 
sahip olup, yaklaĢık 200 bin tonluk ceviz üretimi ile dünyada üçüncü sırada 
bulunmaktadır. Fakat dünya ceviz dıĢ satımında son sıralarda yer alan ülkemizde, 
ceviz en fazla ithalatı yapılan ürünlerimizdendir. Bu durum, üretimimizin standart 
çeĢitlerle değil tohumdan yetiĢen ağaçlarla yapılmasından kaynaklanmakta olup, 
ayrıca diğer meyve çeĢitlerinde olduğu gibi cevizde de birçok yetiĢtiricilik 
sorunlarının yanı sıra üretiminde doğrudan etkili olan bitki sağlığı sorunlarının 
çözülememesi de önemli yer tutmaktadır. Ülkemizde bugüne kadar ceviz hastalık 
ve zararlıları konusunda birkaç çalıĢma dıĢında çok fazla çalıĢma yapılmamıĢtır. 
Ayrıca, cevizdeki bitki sağlığı konularıyla ilgili bugüne kadar hazırlanmıĢ bir 
broĢür, kitap vb. doküman da bulunmamaktadır. Dolayısıyla teknik teĢkilatlarımız 
üreticilerimizden cevizle ilgili gelen sorunlara çok fazla yardımcı 
olamamaktadırlar.  

Ülkemiz ceviz yetiĢtiriciliğinde acil ihtiyaç olduğu düĢünülerek hazırlanan bu 
eserin, özellikle de cevizde önemli kalite ve kantite kayıplarına neden olan bitki 
sağlığı konularında karĢılaĢılacak sorunların çözümüne yardımcı olmasını dilerim. 

 

Dr. Naim ÖZTÜRK 
                                                                                                       Müdür   
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2. CEVĠZ YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ 

2.1. Cevizin bileĢimi ve besin değeri 

Ceviz sağlık ve beslenme bakımından çok önemli bir meyve türüdür. 
Genel olarak cevizde %3.5 su, %15- 30 protein, %55-77 yağ, %1-3 kül, ve 
%5-15 oranında da karbonhidrat (ağırlık selüloz) bulunmaktadır. Ayrıca 
cevizin meyvesi, Ca, P, Mg, Ag, Fe, Na, K gibi mineral maddeler 
bakımından zengin olduğu gibi A, B1, B2, B6, C vitaminlerini de ihtiva 
etmekte olup, 1kg cevizin yaklaĢık 7000 kalori enerji sağladığı 
bilinmektedir. DoymamıĢ yağ asitlerince zengin bir meyve olması, cevizin 
insan sağlığı yönünden cezbedici bir meyve türü olmasına neden 
olmaktadır. Ceviz çok değiĢik Ģekillerde tüketilmektedir. Çerez olarak, 
pasta ve bisküvi sanayinde, parfüm sanayinde, reçel, helva yapımında, 
boya, tanen, plastik ve kauçuk endüstrisinde, yağ olarak, ilaç sanayinde, 
sucuk, samsa, pestil yapımında kullanılmaktadır. Ayrıca kerestesinin son 
derece kıymetli olmasından dolayı da oymacılıkta aranan materyallerin 
baĢında ceviz gelmektedir. BaĢta A.B.D. olmak üzere birçok ülkede son 
yıllarda yapılan araĢtırmalarda bazı kalp rahatsızlığı olan hastalara 
özellikle ceviz önerilmektedir. Kalp ve kolesterol bakımından bazı sağlık 
problemleri olan kiĢilerin beslenmesinde cevize yer verilmesi ve olumlu 
sonuçların alınması son yıllarda cevizin önemini daha da artırmıĢtır. 

2.2. Cevizin bitkisel özellikleri  

2.2.1. Ağaç yapısı, kök, gövde ve dallar 

Cevizler hızlı büyüyerek 25-40 m‟ye kadar boylanır ve bir ağaç 300-500 
m2„lik bir alanı kaplayabilir. Ceviz ağaçları genelde “yayvan” taç Ģekline 
sahiptir. Ayrıca, “yarı dik ve dik” yapıda da taç Ģekli görülebilir. Cevizler 
kazık köklü olup kılcal kök bolca bulunabilir. Kökler 2-4 m derinliğe kadar 
uzayabilir. Gövdede dallanma genelde toprak yüzeyinden 1-2m 
yükseklikten baĢlar. Gövde çevresi 5-6m ye kadar geliĢebilir. Gençlik 
yıllarında düzgün yüzeyli ve gümüĢi renkte olan gövdede çok ileri yaĢlarda 
renk koyulaĢır (gri-siyah) ve kabukta uzunlamasına çatlaklar oluĢur. 
Sürgünler, tüysüz, parlak zeytin yeĢili veya esmer renktedir. 
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2.2.2. Yapraklar ve gözler 

Yaprak; uzunca bir sap üzerinde karĢılıklı dizilmiĢ ve sayıları 5-13 
arasında değiĢen yaprakçıktan meydana gelir. Yaprakçıklar geniĢ elips 
Ģeklinde ve tam kenarlıdır. Uçları sivricedir ve boyları 6-12cm arasında 
değiĢir. Rengi parlak yeĢil olup gövde üzerlerinde helezonik Ģekilde 
dizilmiĢlerdir. Gözler dal uçlarında ve yaprak koltuklarında (1-3 adet) olup, 
koyu esmer renklidirler. Uç gözler iridir. Yaprak koltuklarında bulunan 
gözlerden iri olanı sürer ve odun dalını meydana getirir. Verimli olmayan 
çeĢitlerin sadece uç tomurcuklarından meydana gelen sürgünlerin ucunda 
diĢi çiçek vardır. Oysa verimli çeĢitlerin hemen hemen bütün 
tomurcuklarında (yaprak tomurcukları da dahil) diĢi çiçek meydana gelir. 

2.2.3. Çiçek yapısı (erkek ve diĢi çiçekler) 

Cevizlerde erkek ve diĢi çiçekler aynı ağaç üzerinde fakat farklı yerlerde 
bulunur. Erkek çiçekler bir önceki geliĢme döneminin sürgünleri üzerinde 
bulunan yan tomurcukların ilkbaharda geliĢmesiyle meydana gelen 5-
20cm boyundaki yeĢil renkli ve aĢağı doğru sarkık püsküller (kedicik) 
üzerinde meydana gelirler (ġekil 1). Olgun bir ceviz ağacı 5000-6000 adet 
püskül üretebilir. Ayrıca bir ağacın çiçek tozu (polen) üretme kapasitesi 
yaklaĢık 10 ile 100 milyar arasında değiĢebilir. 

Ġlkbahar geliĢme döneminde sürgünlerin ucunda meydana gelen diĢi 
çiçeklerin sayısı 1-26 arasında değiĢebilir (ġekil 2). DiĢi çiçekte 4 perianth 
yaprağı ile braktecikler ovaryum ile kaynaĢmıĢtır. Çanak yaprak sayısı 3-6 
arasında olup taç yaprak yoktur. Stigma girintili çıkıntılıdır, yumurtalıkta bir 
tohum taslağı bulunur. Yumurtalık dıĢ duvarı meyvenin dıĢındaki yeĢil 
kabuğu meydana getirirken, sert kabuk yumurtalık iç duvarlarının 
sertleĢmesinden meydana gelir. Ceviz içi, embriyo ve tohum kabuğundan 
oluĢan tohumdur. Yenen kısım doğrudan doğruya tohumun kendisidir.                                                                

2.2.4. Cevizin döllenme biyolojisi 

Ceviz meyve türünde çiçeklenme süresi, iklim Ģartlarına bağlı olarak 

genellikle 7-15 gün kadar sürer. Cevizlerde tozlanma rüzgâr yardımıyla 

gerçekleĢir. Bütün ceviz çeĢitlerinde çiçeklenme dönemleri (diĢi 

çiçek+erkek çiçek) çakıĢmak kaydıyla karĢılıklı olarak tozlanma ve 
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döllenme gerçekleĢebilir. Fakat cevizlerde tozlanma- döllenme problemleri 

genellikle uyuĢmazlık nedeniyle değil de, erkek ve diĢi çiçeklerin farklı 

zamanlarda açması ve aktif hale gelmesinden dolayı meydana gelir. 

Cevizlerde dikogami eğilimi çok yaygındır. Yani, erkek çiçeklerin önce 

açması, diĢi çiçeklerin önce aktif olması ya da erkek ve diĢi çiçekler aynı 

dönemde açma durumları görülebilir. Birçok araĢtırma sonucuna göre, 

cevizlerin % 80‟ine yakın kısmında erkek ve diĢi çiçeklerin olgunlaĢması 

ayrı zamanlara rastlamaktadır. Eğer bahçe tesisinde kullanılan ana çeĢidin 

çiçeklenme özelliği bilinmez ise tozlayıcı seçiminde hata yapılabilir. Bunun 

sonucunda meyve tutumu gerçekleĢmeyecektir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ġekil 1. Cevizde erkek çiçek (püskül)        ġekil 2. Cevizde diĢi çiçek 

Çiçeklenmedeki farklı durumlar ağacın yaĢına göre de değiĢebilir. Bu 
durum genç ağaçlarda daha belirgindir. Olgun ağaçlar hem daha fazla 
miktarda püskül üretirler; hem de periyodik olarak daha uzun süre 
aktiflerdirler. Böylece erkek çiçeklenme ile diĢi çiçeklenme daha garanti bir 
Ģekilde denk gelebilir. Ayrıca iklim de çiçeklenme özelliklerine etki edebilir. 
Ilık dönemlerde erkek çiçeklerin olgunlaĢması, diĢi çiçeklenmeye göre 
daha erken meydana gelebilir. KıĢ sonlarında ve ilkbahar baĢlarında 
soğuk havanın sürekliliği çiçeklenmeyi geciktirirken, ılık kıĢlar çiçek 
geliĢmesini hızlandırma eğilimindedir. Sıcak ve kuru havalarda çiçeklenme 

Sütyemez Sütyemez 
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periyodu kısalırken, soğuk ve nemli günlerde çiçeklenme periyodu 
uzayabilmektedir. Çiçeklenme özelliği coğrafi konumdan da etkilenebilir.  

Bir ceviz bahçesinde iyi bir tozlanma ve döllenme sağlayabilmek için; en 
iyi metot, bir ceviz bahçesini, ana çeĢit ve yeterli sayıda tozlayıcı (ana 
çeĢide uygun) ile beraber tesis etmektir. Böylece yeterli tozlanma 
sağlanacak ve çeĢitten beklenen verim alınacaktır. Bir ceviz bahçesinde % 
3-5 oranında tozlayıcı kullanmak yeterlidir. Bahçede normalin üzerinde 
(sayıda) tozlayıcı bulunması, meyve dökümü ile sonuçlanan duruma 
neden olabilir. Bu durum bazı çeĢitlerde (Serr gibi) çok belirgindir. 

Tesis edilen ceviz bahçelerinde ağaçlar arasında iyi bir rüzgâr dolaĢımına 
imkân verecek Ģekilde aralık varsa, ana çeĢide ait bitkiler ile tozlayıcı 
bitkilerin arasında 150-180 metrelik mesafe tozlanma için uygun olabilir. 
Ancak bitkiler büyüyüp sıklaĢtıkları zaman, rüzgârın taĢıdığı çiçek tozları 
ağaçların arasında serbestçe dolaĢamayabilirler. Bu yüzden, ana 
(tozlanacak) çeĢide ait ağaç ile tozlayıcı çeĢide ait bitkiler arasında en 
fazla 80-100m mesafe olmalıdır.                                   

             Bazı standart ceviz çeĢitleri ve tozlayıcıları 

Ana Çeşit  Tozlayıcı(ları) 

MaraĢ 18 Bilecik, Sütyemez 1, Chandler 

Sütyemez 1 ġebin, MaraĢ 18, Yalova 4 

Kaman 1 Franquette, Bilecik, Pedro, ġen- 2,  

Bilecik ġebin 

ġebin Bilecik 

Chandler Franquette, Cisco 

Pedro Hartley,  Cisco 

 

                       Hâkim rüzgâr yönü  
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Dikim aralığı 10 x 10 m olarak planlanmıĢ iki ceviz bahçesi örneğinde 
tozlayıcıların yerleĢtirilmesi  

a: ana çeĢit    T: tozlayıcı 
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2.3. Cevizin ekolojik istekleri 

2.3.1. Ġklim  

Cevizler, kıĢ ve ilkbahar aylarında soğuklama ihtiyacını karĢılayacak kadar 
soğuk; ilkbahar ve yaz aylarında normal büyüme ve olgunlaĢmayı 
sağlayacak ölçüde sıcak (22-35oC) isterler. Hava sıcaklığının yüksek 
(sıkca, 42oC nin üzerinde seyretmesi) ve nemin düĢük olduğu yaz 
aylarında ceviz yeĢil kabuğunda güneĢ yanıklığı zararları meydana 
gelebilir. Yaz mevsiminin erken dönemindeki aĢırı sıcaklar meyvelerin 
yeterince iç dolgunluğuna ulaĢamamasına, geç dönemdeki (Ağustos) 
güneĢ yanıklıkları ise, iç meyvenin büzüĢüp kararmasına, veya yeĢil 
kabuğun sert kabuğa yapıĢarak lekelenmesine yol açarak meyve 
kalitesinin düĢmesine sebep olabilir. Bu kalite kayıpları meyvelerin 
pazarlanma değerlerinin azalmasına belki de ıskartaya ayrılmasına neden 
olabilmektedir. Meyve tutumu genelde sürgün uçlarında ve tacın dıĢ 
kısımlarında olan ceviz çeĢitlerin güneĢ yanıklığına maruz kalma 
ihtimalleri daha yüksektir. Ağaç üzerinde yani taçta meyve tutumu itibariyle 
Chico, Hartley ve Chandler çeĢitleri güneĢ yanıklığına biraz daha dayanıklı 
iken Ashley, Payne, Vina ve Sunland gibi ceviz çeĢitlerinin daha hassas 
olduğu söylenebilir.  

Ceviz bitkisi genelde –20oC den düĢük sıcaklarda zarar görmekteyse de –
25oC‟ye kadar dayanabilen çeĢitler olduğu bilinmektedir. Cevizde, erkek 
çiçekler (püsküller), yeni sürgünler ve küçük meyveler ilkbahar 
donlarından çabuk zarar görebilir. Erken sonbahar donları da genç 
sürgünlere zarar vererek ertesi ilkbaharda yaprak açmamalarına yol 
açabilir. Bunun yanında, –2 oC den düĢük sıcaklıklardan tomurcuklar, 
çiçekler ve küçük yeĢil meyve zarar görebilir. Soğuklardan zararlanma 
konusunda düĢük sıcaklığın derecesi, düĢme hızı, süresi gibi etkenler 
önemli rol oynar. Ceviz çeĢitlerinin soğuklama ihtiyacı +7.2oC nin altında 
500-2000 saat arasında değiĢir. Düzenli bir mahsul için cevizlerde 
soğuklama ihtiyacının karĢılanması gerekmektedir. Ceviz yetiĢtiriciliği 
açısından yıllık toplam en az 500mm yağıĢ yeterli olmakla birlikte bu 
yağıĢın düzenli olması önemlidir. Meyvelerin normal geliĢebilmeleri için 
yazın toprakta yeterli suyun bulunması gerekir. Bunun yanında çiçeklenme 
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dönemindeki yağmurlar ve aĢırı rüzgârlar özellikle tozlanma-döllenme 
bakımından olumsuz bir durum ortaya çıkarabilir.    

2.3.2. Toprak  

Ceviz botanik olarak 2-4m derinliğe kadar inebilen güçlü bir kök sistemine 
sahip bitkidir. Bu yüzden toprak derinliğinin az olduğu yerlerde yetiĢtiricilik 
bakımından menfi durumlar ortaya çıkabilmektedir. YetiĢtiricilik 
bakımından ideal bir ceviz toprağı; en az 1.5-2m derinlikte, iyi drenajlı, 
milli-tınlı yapıda, geçirgen, organik maddece zengin ve havadar olmalıdır. 
Ayrıca toprağın, pH‟ı 6.4-7.3 dolayında olmalı ve bünyesinde alkalilik ve 
tuz problemi bulunmamalıdır. Toprak su tutma kapasitesinin yüksek 
olması yanında yüksek veya hareketli taban suyu problemi 
bulunmamalıdır. Ancak ceviz, bazı meyve türleri gibi toprak bakımından 
çok seçici bir meyve türü olmamakla birlikte, fakir ve kötü kabul edilen 
topraklarında bitkisi değildir.  

Ceviz yetiĢtiriciliği açısından, yapısal olarak çok kumlu ve/veya çok killi, 
ağır topraklar cevize uygun değildir. Birçok meyve türü gibi cevizde 
alkalilik durumuna hassastır. Ceviz ağaçlarına toksik etki yapması ve de 
toprağa zarar vermesi nedeniyle Sodyuma dikkat edilmesi gerekir. 
Toprakta taban suyunun yüksek olduğu alanlarda kök boğazı ve kök 
çürüklüklerinin görülme ihtimali yüksektir. Bu yüzden çok dikkat edilmelidir. 

2.3.3. Su   

Ceviz yetiĢtiriciliğinde kullanılacak sulama suyunda düĢük miktarda bile 
olsa bor bulunması yaprakların yanmasına ve az ya da Ģiddetli yaprak 
dökümlerine neden olarak verim ve kaliteyi düĢürür. Bundan dolayı ceviz 
bahçesi tesis etmeden evvel bahçe yeri ile sulama suyu özellikleri iyice 
tetkik edilmeli ve uzman kiĢilerin tavsiyelerine uyulmalıdır. 

2.4. Cevizin çoğaltılması  

2.4.1.Generatif (tohumla) çoğaltma: Tohumla yapılan çoğaltmalarda 
meydana gelen yavru bitkiler, ana bitkinin hemen hemen hiçbir özelliğini 
taĢımazlar (genetik açılım gösterirler). Bu nedenle cevizlerde tohumla 
çoğaltma, anaç veya çöğür eldesi ve ıslah çalıĢmaları dıĢında, tercih 
edilen bir çoğaltma yöntemi değildir.  
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2.4.1.1.Tohumlarda aranacak özellikler: Tohum olarak kullanılacak 
cevizler; Dolgun olmalı- GeliĢmeleri tam olmalı- Sağlıklı ve iyi geliĢmiĢ 
ağaçlardan alınmalıdır- Herhangi bir nedenle zarar görmüĢ meyveler 
tohumluk olarak kullanılmamalıdır. 

2.4.1.2.Tohumların katlanması: Tohumların soğuklama ihtiyaçlarını 
karĢılamak, engelleyici etmenleri gidermek, tohum kabuklarını 
yumuĢatmak, embriyonun su ve oksijen alımını kolaylaĢtırarak çimlenme 
güçlerini artırmak ve çabuklaĢtırmak amacıyla nemlendirilmiĢ ortamlarda 
saklanmalarına katlama denilmektedir. Tohumların katlanmasının genel 
avantajı, tohum çimlenmesine engel olan etmenlerin etkilerini gidererek 
erken ve düzenli bir çimlenmenin sağlanmasıdır. Katlama baĢlangıcı 
yetiĢtiriciliğin yapılacağı toprağın tava gelme durumuna göre tayin edilir. 

Katlamada bir insanın kolayca taĢıyabileceği büyüklükte kasalar (meyve 
sebze kasaları gibi) kullanılabilir. Bu kasaların tabanına delikleri 
örtebilecek irilikte çakıl konduktan sonra üzerine düzgün bir Ģekilde 
katlama kumu (inĢaat kumu) serilir. Bu kumun üzerine tohumlar tek tek 
dizilerek ekilir. Sonra tohumların üzeri kumla iyice örtülür, daha sonrada 
bir sıra tohum bir sıra kum olacak Ģekilde kasa doluncaya kadar devam 
edilir. Katlama iĢlemi tamamlandıktan sonra en üste konacak kumun 
kalınlığı diğerlerinden biraz daha fazla olmalıdır. Kasa dolduktan sonra 
kum süzgeçli kovalarla nemlendirilir. Daha sonra bu katlama kasaları 
sıcaklığı 0-8 oC arasında değiĢen serin bodrum, adi depo vb. gibi 
ortamlara alınırlar.   

Cevizlerde tohumların katlanma süresi, çeĢide göre, 50-80 gün arasında 
değiĢir. Tohumun sert kabuğu çatlayıp kök ucu göründüğü zaman 
katlamaya son verilir. Tohumlar toprağa kendi büyüklüğünün iki katı kadar 
derinliğe ekilirler. Tohum ekiminden sonra çöğürlerin iyi bir geliĢme 
gösterebilmesi için çöğür parsellerinde baĢta yabancı ot temizliği olmak 
üzere, sulamaya özen göstermek gerekir. Çöğürlerin sökümünden bir süre 
önce, dinlenme döneminde kazık köklerin kesilmesi, saçak kök oluĢumunu 
geliĢtirerek ĢaĢırtmada tutma baĢarısını artırır. 

2.4.2.Vegetatif çoğaltma: Genetik açılım nedeniyle tohumla çoğaltmanın 
yapılamadığı cevizler vegetatif (bitkisel kısımlar) yollarla çoğaltılır. 
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Cevizlerde bir takım zorluklarına (aĢı tutumu) rağmen günümüzde 
geçerliliğini koruyan vegetatif çoğaltma metodu AġI ile çoğaltmadır. 

2.4.2.1.AĢı ile çoğaltma 

2.4.2.2.AĢı baĢarısına etki eden faktörler  

Sıcaklık: Ortam sıcaklığının 20-28 oC arasında olması, cevizlerde aĢı 
baĢarısının arttırmaktadır. 

Nem: Ortamın nemli (%40-%75) olması aĢıda baĢarıyı olumlu yönde 
etkilemektedir. 

AĢıcının deneyimi: Cevizlerde aĢı baĢarısı öteki meyve türlerine göre 
genelde daha düĢük olabildiği için aĢı yapan kiĢinin tecrübesi ve becerisi 
aĢı baĢarısında çok mühimdir. 

AĢıda kullanılan malzemeler: Kullanılan malzemeler kaliteli olmalıdır. 
Örneğin bıçak yüzeyi çok düzgün ve tek darbede kesecek Ģekilde çok 
keskin olmalıdır. AĢıyı sarmak için tercihen pamuk ipliği ya da aĢı bandı 
kullanılmalıdır.  

Kalem: Sağlıklı ve iyi geliĢmiĢ yıllık sürgünler aĢı kalemi olarak alınır. 
Kalem üzerindeki sürmemiĢ olgun gözler aĢıda kullanılır. Kesilen kalemler, 
saklanma ve de aĢı yapılma sırasında mutlaka nemli ve serin bir ortamda 
muhafaza edilmelidir.  

AĢı zamanı: AĢıda baĢarıyı artıran en önemli faktörlerden biri de aĢı 
zamanıdır. Örneğin; kabuklu yapılan aĢılarda (T, Yama gibi), gerek 
fidanların gerekse aĢı gözü alınacak sürgünlerin kabuğunu en kolay 
bıraktığı zaman en uygun aĢı zamanıdır. Ancak bu aĢı uygulamalarında 
en uygun zamanı belirlemek için Ģu yöntem uygulanabilir; aĢı sürgünü 
üzerindeki kabuk kaldırıldığında, gözün altında kalan büyüme noktası 
çıkarılan aĢı gözü üzerinde (kabukta) kalıyorsa bu göz için aĢı zamanı 
gelmiĢ demektir. Ancak büyüme noktası sürgünde yani odun dokusunda 
kalıyorsa bu göz için aĢı zamanının geçtiği anlamına gelir. Bu durumda 
kabuktaki gözün altında bir boĢluk meydana gelmiĢ olur. AĢı yapıldığı 
zaman kabuğun altında meydana gelen bu boĢluktaki hava, aĢı gözü ve 
çevresinin siyahlaĢıp kurumasına neden olur. Bu Ģekildeki gözler aĢıda 
tercih edilmezler. Bir bölgede kabuklu yapılan göz aĢılarının (özellikle T) 
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yapılmaya baĢlanmasını tayin eden en önemli pratik kriterlerden bir 
baĢkası da o bölgede ekinlerin biçilmeye baĢlandığı dönemdir. Yani bir 
bölgede ekinlerin biçilmeye baĢlandığı zaman, o bölge için cevizlerde göz 
aĢılarının (T) yapılabileceği zaman anlamını taĢır.  

2.5. Ceviz anaçları  

Cevizlerde anaç olarak aĢağıdaki türler kullanılabilmektedir. 1- J. regia  2- 
J. hindsii  3- J. major   4- Paradox (J. hindsii X  J. Regia)  5- Royal (J. 
nigra X  J. hindsii). Cevizlerde değiĢik anaçlar kullanılmaktaysa da en çok 
kullanılan ve tercih edilen anaç Anadolu cevizinin (J. regia) kendi anacıdır. 

2.6. Cevizlerin çoğaltılmasında en çok kullanılan aĢılar 

Göz aĢıları: Cevizlerde en çok kullanılan ve en çok baĢarılı olan göz 
aĢıları “T göz, Yama göz aĢısı, Yonga göz aĢısı” aĢılarıdır (ġekil 3 ). 

Kalem aĢıları: Cevizlerde en çok kullanılan kalem aĢıları Yan AĢı- Yarma 
AĢı (ġekil 4)- Kakma AĢı- Omega- Kabuk AĢı (ġekil 5)- Dilcikli, Dilciksiz 
Ġngiliz aĢısı- ġerit AĢı- Çoban AĢı- Kama AĢı 

 

En çok kullanılan aĢı metotları ve uygulama zamanları 

AĢı Metodu Uygulama Zamanı 

T Göz aĢısı 15 Mayıs-Haziran sonu 

Yama göz aĢısı  Ağustos-Eylül 

Yonga göz aĢısı ġubat-Mart, Eylül 

Dilcikli ingiliz aĢısı ġubat-Mart 

Yarma aĢı Mart-Nisan 
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1- Kalemden aĢı gözünün alınması 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- Anacın hazırlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Gözün anaca yerleĢtirilmesi ve aĢı bandı ile bağlanması 

 ġekil 3. cevizde yongalı göz aĢısının uygulanması 

Sütyemez 

Sütyemez 

s 

ü 

t 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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Cevizde ÇeĢit DeğiĢtirmenin Önemi 

Ekonomik ve standart bir üretim için tohumdan, yani çöğür 
ağaçlarından elde edilen ürünler kalite, verim ve standart farklılığından 
dolayı çok önemli zaman ve ekonomik kayıplarına neden olmaktadır. 
Ceviz potansiyelinin bu olumsuz durumunu ortadan kaldırmak için 
tohumdan yetiĢmiĢ olan ceviz ağaçlarının sökülerek yerlerine çeĢidi belli 
aĢılı fidanlarla bahçeler kurulması gerekir. Bu ise çok önemli bir zaman 
kaybı yanında birçok verim çağındaki ağacın ortadan kaldırılması ile verim 
(üretim) kaybına neden olacaktır.  

Bu nedenle, tohumdan yetiĢmiĢ ceviz ağaçlarının, daha kaliteli ve 
verimli çeĢitlerle değiĢtirilmesi zaman ve ekonomik beklenti yönünden çok 
daha doğru bir yaklaĢımdır. Bu merhalede çeĢit olarak verimsiz veya 
verimden düĢmüĢ yaĢlı ceviz ağaçlarının daha verimli ve kaliteli hale nasıl 
getirileceğinin tespiti önemlidir. YaĢlanmıĢ ve ekonomik ömrünü 
kaybetmeye baĢlamıĢ ceviz ağaçlarını çevirerek (özellikle yarma aĢı 
tekniği ile) daha verimli ve kaliteli duruma getirmek mümkündür. Ayrıca 
yanlıĢ çeĢitle kurulmuĢ veyahut ismine doğru olmayan fidanlar ile tesis 
edilmiĢ, hatta çöğür ile kurulmuĢ ceviz bahçelerinin çevrilmesi, yeni 
kurulacak bahçeler kadar önemlidir (hatta daha çok önemlidir). Çünkü yeni 
tesis edilecek bir ceviz bahçesi 8-10 yılda tam verime geçecektir. Ancak 
çevrilmiĢ bir bahçe ya da ceviz ağacı, çevrilmiĢ ve dönüĢmüĢ olarak 2-4 
yılda tam verime yeniden geçecektir. Neticede yanlıĢ çeĢitlerle kurulmuĢ 
bir ceviz bahçesi çok daha kısa zamanda daha verimli daha kaliteli olarak 
ekonomiye kazandırılmıĢ olacaktır. 

Ülkemiz ceviz yetiĢtiriciliğinde tohumdan yetiĢmiĢ ağaç potansiyeli 
oldukça yüksektir. Her bir özelliği farklı olan bu ceviz ağacı 
potansiyelinden, daha randımanlı yararlanıp ekonomiye kazandırılması 
gerekir. Bu da ancak bu ceviz ağaçlarının çevrilmesi ile mümkündür.  

Kısaca çeĢit değiĢtirmenin amacı: Verimsiz veya verimi düĢük ya da 
istenilen kalite özelliklerine sahip olmayan ceviz çeĢitlerinin (ağaçlarının), 
daha verimli ve daha kaliteli çeĢitlerle (baĢta yarma aĢı ile olmak üzere) 
değiĢtirilmesidir. 
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1- AĢı yapılacak ağacın (anacın) hazırlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-Anaçta su yürümesi baĢlamıĢ ise toprak seviyesinden kabuk derinliğinde çizik atma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Anaçta aĢı yapılacak dalların hazırlanması ve anacı aĢıya hazırlama 

Sütyemez 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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4- AĢıda kullanılacak çeĢide ait kalemin hazırlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5- AĢı uygulamasına baĢlama 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Kalemin anaç üzerindeki kollara yerleĢtirilmesi 

Sütyemez 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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7- Anaç üzerinde kalemlerin takılması ve yerleĢtirme durumları 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

8- AĢı bölgesinin hafif ıslatılmıĢ kil sürülerek tamamen kapatılması (aĢı macunu değil) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9- Kil ile kapatılmıĢ aĢı bölgesinin hafif esnek naylon (muĢamba) ile çevrilmesi 

 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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10- AĢı bölgesinin iple sıkıca bağlanması ve aĢının tamamlanmıĢ hali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11- AĢının yapıldığı tarihten sonraki 14- 25 gün arasında aĢının sürmesi 

Sütyemez 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez Sütyemez 
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12- AĢının yapılıĢından sonraki 30. gün 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13- AĢının yapılıĢından sonraki 45. gün 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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14- Yarma aĢı tekniği ile çevrilmiĢ 6 yaĢındaki ceviz bahçesi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15- Farklı yaĢlarda (18 yaĢında) ceviz ağaçlarına yapılmıĢ yarma aĢı görünümü 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16- MaraĢ 18 cevizi çeĢidine çevrilmiĢ bir ceviz bahçesi (Yarma aĢı, 3. Yıl) 

  ġekil 4. Cevizde yarma aĢısının uygulanması 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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                       AĢı yapılacak ağacın (anacın) hazırlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- AĢıda kullanılacak çeĢide ait kalemin hazırlanması 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Kalemin anaç üzerindeki kollara yerleĢtirilmesi ve aĢının yapılması 

ġekil 5.  Cevizde kabuk altı aĢısının yapılıĢı 

Sütyemez 

Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 

Sütyemez Sütyemez 
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2.7. Bahçe kurma ve yıllık bakım iĢleri 

2.7.1. Bahçe kurma 

Ceviz meyve türünün ekolojik ve toprak istek ve hassasiyetleri ekoloji 
bölümünde verilmiĢtir. Bu genel kaidelere dikkat etmek Ģarttır. Cevizin 
genel ekolojik istekleri çerçevesinde özetle bahçe tesis etmeden önce 
aĢağıdaki tabloda verilen özelliklerin çok iyi etüt edilmesinde fayda vardır. 
Örneğin; çok sık ilkbahar geç donlarının görüldüğü yerler ya da sık sık 
erken sonbahar soğuklarının (don) vuku bulduğu alanlar veya çok aĢırı 
yaz sıcaklıklarının olduğu bölgeler, ceviz yetiĢtiriciliği için müsait değildir. 
Cevizler derine inen güçlü bir kök sistemine sahip oldukları için toprak 
derinliğinin en az 1.5-2 m olması sert ve geçirimsiz katmanların olmaması 
gerekir. YetiĢtiricilik yapılacak bölgenin topraklarında fazla kireç, alkalilik 
ve tuzluluk problemleri bulunmamalıdır. Elbette zengin topraklar tercih 
edilmelidir. 

Ceviz bahçesi tesisinde dikkat edilmesi gereken faktörler 

   
 A- Ekolojik faktörler  

 
 B- Ekonomik faktörler 

  
 C- Kültürel faktörler 

1- Ġklim  
2- Toprak 
3- Yer ve yöney 

1- Pazar 
2- Pazarlama 
3- Tüketici alıĢkanlığı 
4- Yol/ulaĢım 
5- ĠĢletme büyüklüğü 
6- ĠĢletme sayısı 
7- Tüketim 
8- Tanıtım ve reklam 

1- ÇeĢit 
2- Fidan 
3- Sulama 
4- Gübreleme 
5- Budama 
6- Hasat 
7- Saklama 
8- Teknik eleman 
9- Sabır ve dua 

    

2.7.2. ÇeĢit seçimi ve önemi 

Meyvecilik ve meyve bahçeleri tesisi uzun yıllara dayanan bir yatırım 
olduğu için daha baĢtan çok dikkatli olup uygun çeĢidi seçmek 
gerekmektedir. Çünkü iĢin baĢında yapılacak bir hata çok uzun yıllardan 
sonra ortaya çıkar ve bu hatanın telafisi de çok uzun zaman alabilir. Buda 
hem emek, hem zaman, hem de moral kaybı demektir. Bu yüzden meyve 
bahçesi kuracak üretici adaylarımızın daha baĢtan iĢi sıkı tutup, çok 
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dikkatli olmaları ve duygusal düĢünmeden duyarlı hareket etmeleri 
gerekmektedir. Hiç Ģüphesiz çeĢit seçimindeki dikkatli hareket etmek, 
hedeflenen beklenti yönüyle önemlidir. 

ÇeĢit seçiminde; tercih edilen çeĢit için ekolojinin uygunluğu kadar, 
pazarlanabilir durumunun yüksek olması yani tüketicinin tercih ettiği, 
pazarda rağbet gören kaliteli bir çeĢit olması önemlidir. Bir ceviz çeĢidi 
sadece bir yönü ile öne çıkıyor diye tercih edilmemelidir. Örneğin; geç 
yapraklanma bir ceviz çeĢidi için önemli bir kriterdir. Ancak geç 
yapraklanma bir çeĢidin tercih edilmesi için tek baĢına yeterli bir çeĢit 
özellik değildir. ÇeĢidin kalite verim unsurları ile ekolojik ve pazar uyum 
dengeleri beraber düĢünülerek karar verilmelidir.  

ÇeĢit seçiminde yapılabilecek bir hata, daha baĢtan bahçe kurulmasının 
yanlıĢ olması anlamına gelir. Bu yüzden çeĢit seçiminde çok hassas 
davranmalı rastgele öneriler ile çeĢit tercih edilmemelidir. Mutlaka uzman 
görüĢü alınmalıdır. Sonuç itibariyle çeĢit seçiminde genel ceviz 
yetiĢtiriciliği kuralları çerçevesinde tüm faktörleri birlikte düĢünerek karar 
vermek esastır.  

Verim ve kalite özellikleri ile dikkat çeken bazı ceviz çeĢitleri 

Ülkemiz ceviz yetiĢtiriciliğinde son yıllarda dikkat çeken ve birinci 
derecede rağbet gören ceviz çeĢitleri “MaraĢ 18, Kaman 1, Sütyemez 1, 
Chandler, Pedro, Franquette, Hartley” çeĢitleridir. Ayrıca ülkemizde 
kullanılan diğer çeĢitler ise Bilecik, ġebin,Yalova1-4, Fernor gibi çeĢitlerdir. 

Ġyi bir ceviz çeĢidinde aranan önemli özellikler     

Bitki (ağaç) özellikleri 

*Verimlilik durumu→ Çok verimli olmalı (35 kg/ağaç ve üzeri ) **MaraĢ 18, 
Chandler gibi 

*Yan dal verimi→ Yüksek olmalı ( %80 „in üzeri ) **MaraĢ 18, Chandler, 
Kaman 1 gibi   

*Yapraklanma durumu→ (Bölgede eğer ilkbahar don riski var ise don 
döneminden sonra yapraklanan çeĢit tercihi ) **Franquette, Chandler, 
Kaman 1, MaraĢ 18 gibi  
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*Çiçeklenme özelliği → (Homogamy tercih sebebidir. ÇeĢitlerin tozlayıcı 
problemi olmamalı) 

*Hastalık ve zararlılara dayanım→ Dayanıklı olmalı (antraknoz, bakteriyel 
yanıklık, iç kurdu)  

b- Meyve Özellikleri 

*Meyve iriliği→  Extra **MaraĢ 18, Sütyemez 1, Serr gibi 

*Kabuklu ağırlık → Yüksek (12 gr üzeri) **MaraĢ 18, Chandler, Sütyemez 
1, Serr gibi 

*Ġç ağırlığı → Yüksek (6 gr üzeri) ** MaraĢ 18, Chandler, Kaman 1, Serr 

*Ġç oranı → Yüksek (%50‟nin üzeri) **MaraĢ 18, Kaman 1, ġebin, 
Sütyemez 1, Serr gibi 

*Kabuk kalınlığı → Ġnce (0.85- 1.20 mm)  

*Kabuğun kırılma kolaylığı (Kabukta yapıĢma = Kabuk sertliği)→ Kolay 

*Ġçin tüm çıkma oranı  → %100  **MaraĢ 18, Chandler, Kaman 1, gibi 

*Dolgun iç oranı → %100  **MaraĢ 18, Kaman 1 gibi 

*Sağlam iç oranı → %100 (özellikle iç kurduna dayanıklı) **MaraĢ 18 gibi 

*Kabuk pürüzlülüğü → Düz **MaraĢ 18, Sütyemez 1 gibi  

*DıĢ kabuk rengi → Açık sarı **MaraĢ 18, Chandler, Kaman 1, Sütyemez 
1, Serr gibi 

*Ġç rengi → Beyaz, açık sarı  **MaraĢ 18, Chandler, Kaman 1, Sütyemez 
1, Serr, ġebin gibi 

*Ġç damarlanma durumu → Düz, Az , **MaraĢ 18 gibi 

Bazı ceviz çeĢitlerine ait verim kalite ve yapraklanma durumları 

ÇeĢitler Meyve ağırlığı (g) Ġç oranı (%) 

ġebin 11,37 58,83 

Bilecik 13,21 47,31 
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Kaman 1 12,47 52.12 

Franquette 13,47 38,67 

Serr 11,26 49,55 

Chandler 12,44 49,27 

Pedro 13,23 40,66 

Sütyemez 1 26.13 49,97 

Hartley  13,35 43,89 

Yalova 4  12,70 48,34 

MaraĢ 18 16,07 52,77 

Kaplan 86  24,61 34.79 

Kr 2 19,17 45,85 

ġen 1 19,15 52,32 

Türkiye’de üretim ve dağıtılmasına izin verilen ceviz çeĢitleri   

Ülkemizde üretimi ve dağıtımı yasal olarak mümkün olan ceviz çeĢitlerinin 
listesi aĢağıda Çizelge 1‟de verilmiĢtir. Bu  listede adı olmayan ceviz 
genotip çeĢit veya materyallerinin üretilmesi pazarlanması ve dağıtılması 
yasaklanmıĢtır. Ülkemizde Ceviz bahçesi tesis edecek kiĢi veya kurumlar 
bakanlığın aĢağıdaki resmi kayıt listesinde adı olmayan cevizlere itibar 
etmemelidirler. Ġsmine doğru olmayan, sertifikasız ceviz, çöğürü, fidanı 
veya materyalinin bahçe tesisinde kullanılmaması son derece önemlidir. 

Çizelge 1. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon 
Merkez Müdürlüğü kayıtlarına göre Türkiye de üretimine ve 
dağıtılmasına izin verilen ceviz çeĢitleri listesi 

ÇeĢit Adı Tescil Sahibi Kurum Tescil Tarihi 

Altınova-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Altınova-2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Bilecik Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Franquette Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Gültekin-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 
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Kaplan-86 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Yalova-3 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Yalova-4 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

ġebin Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

ġen – 1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 21.05.1993 

ġen – 2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 21.05.1993 

Tokat-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Yalova-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Yalova-2 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 03.05.1990 

Yavuz-1 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 21.05.1993 

MaraĢ 18 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 08.04.2009 

Sütyemez 1 KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi 08.04.2009 

Kaman 1 Sütçü Ġmam Üniversitesi (KahramanmaraĢ) 06.04.2010 

Chandler Sütçü Ġmam Üniversitesi (KahramanmaraĢ) 06.04.2010 

Oğuzlar 77 Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 06.04.2010 

Hartley Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 09.03.2011 

Pedro Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 09.03.2011 

Midland Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 09.03.2011 

Fernor Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 09.03.2011 

Fernette Atatürk Bahçe Kültürleri Mrk. ArĢt. Enst. 09.03.2011 

Niksar 1 GaziosmanpaĢa Üniversitesi (Tokat) 26.02.2013 
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MaraĢ 18 

Orijini KahramanmaraĢ olup seleksiyon yoluyla ıslah edilmiĢ bir çeĢittir. 
Kalite verim ve lezzet yönünden üstün özelliğe sahiptir. BaĢta iç oranı ve 
iç rengi olmak üzere iç kalite özelliklerinin yüksek olması yanında iç 
kurduna karĢıda çok dayanıklıdır. Ceviz yetiĢtiriciliğinde, meyve içinin tüm 
ya da en fazla iki parça çıkması aranan en önemli çeĢit özelliklerinden 
biridir. Bu kriter bakımından da MaraĢ 18 çeĢidi çok yüksek orana sahiptir. 
Meyve kalitesi ile (özellikle iç kalite özellikleri) dikkat çeken MaraĢ 18 ceviz 
çeĢidi meyvelerine olan taleplerde çok önemli artıĢlar görülmektedir. Bu 
talebi karĢılamak için, ülkemizde son yıllarda, tesis edilen ceviz 
bahçelerinde MaraĢ 18 çeĢidinin önemli oranlarda tercih edildiği 
bilinmektedir. Eylül ayının ilk yarısı içerisinde hasat edilen çeĢit taze ve 
sofralık tüketim için uygundur. Erkek çiçekleri önce olgunlaĢan bu çeĢit, 
tozlayıcı ister.  

Tozlayıcısı; Bilecik,  Sütyemez 1, Chandler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve ağırlığı: 14.5– 16.0 g   
Ġç oranı: %53–57    
Ġç rengi: Açık sarı  
Yapraklanma: Orta geç                                        
Çiçeklenme yapısı: Prodandry      
Hasat: Eylül 9- 17                
ÇeĢit sahibi:  KSÜ Ziraat Fakültesi 
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Sütyemez 1  

Orijini KahramanmaraĢ olup, seleksiyon yoluyla ıslah edilmiĢ bir çeĢittir. 
Ağaç verim değerlerinin ve iç kalite özelliklerinin (iç rengi, için tek veya iki 
parçalı çıkması gibi) yüksekliği yanında “çok iri” olmasıyla dikkat çeken bir 
çeĢittir. Ceviz meyve türünde aranan ilgili kriterlere göre bu ceviz çeĢidi, 
bugüne kadar gerek yurt içinde gerekse yurt dıĢında verim ve kalite 
özellikleri belirlenerek tescil edilmiĢ Dünyanın en iri (26.63 g) standart 
ceviz çeĢidi olması yönüyle de çok dikkat çekicidir. Yapraklanması orta 
olup protogyny çiçeklenme özelliği gösterir. Eylül ayının ilk yarısı içerisinde 
hasat edilen çeĢit taze ve sofralık tüketim için uygundur. DiĢi çiçekleri 
önce aktif olan çeĢit tozlayıcı ister.  

Tozlayıcısı; ġebin, MaraĢ 18, Yalova 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve ağırlığı: 25–27 g    
Ġç oranı: %49– 51     
Ġç rengi: Açık sarı             
Yapraklanma: Orta               
Çiçeklenme yapısı: Protogyny 
Hasat: Eylül 5- 15       
ÇeĢit sahibi:  KSÜ Ziraat Fakültesi 
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Kaman 1 

Orijini Kaman/KırĢehir olup, seleksiyon yoluyla ıslah edilmiĢ bir çeĢittir. 
Kalite ve verim yönünden önemli özelliğe sahiptir. ÇeĢit kabuklu meyve 
görünüĢü yanında meyve iç kalite özellikleri (iç oranı ve iç rengi gibi) ile 
dikkat çekicidir. Meyve kalitesi ile (özellikle iç kalite özellikleri) dikkat çeken 
Kaman 1 ceviz çeĢidi ile ilgili olarak son yıllarda bahçe kurulumu ile ilgili 
önemli artıĢlar görülmektedir. Eylül ayının ikinci yarısı içerisinde hasat 
edilen çeĢit taze ve sofralık tüketim için uygundur. DiĢi çiçekleri önce 
olgunlaĢan çeĢit tozlayıcı ister. Kaman 1 ceviz çeĢidi, ceviz yetiĢtiriciliğinin 
yapılabildiği tüm ekolojilerde rahatlıkla önerilebilir. Hava nisbi nemi 
bakımından yüksek değerlere sahip bölgeler ile Yazları çok sıcak geçen 
bölgeler haricinde tüm bölgelerimiz (baĢta iç bölgelerimiz olmak üzere) için 
rahatlıkla önerilebilir. Verimliliği yanında meyve iç kalitesi ilede dikkat 
çekicidir. 

Tozlayıcısı; Kaman- 4, Franquette, Van- 6, Bilecik, Pedro, ġen- 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meyve ağırlığı: 12– 14.0 g    
Ġç oranı: %52–56    
Ġç rengi: Açık Sarı           
Yapraklanma: Orta geç     
Çiçeklenme yapısı: Prodandry   
Hasat: Eylül 17- 30           
ÇeĢit sahibi:  KSÜ Ziraat Fakültesi 
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Chandler     

Orijini ABD olan çeĢidin Türkiye tescili TTSM tarafından KahramanmaraĢ 
Sütçü Ġmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi adına 6 Nisan 2010 tarihinde 
kayıt edilmiĢtir. Melezleme yolu ile elde edilmiĢ olan verim (Ağaç verim 
değerlerinin) ve kalite (iç rengi baĢta olmak üzere iç kalite özellikleri) 
özelliklerinin yüksek olması ile bilinen bir çeĢittir. Uygun ekolojide tercih 
edilmek Ģartıyla, ABD baĢta olmak üzere, tüm dünyada ceviz 
yetiĢtiriciliğine müsait alanlarda rahatlıkla yetiĢtirilen ve tercih edilen bir 
çeĢittir. Dünya ceviz ticaretinde söz sahibi olan Amerika BirleĢik 
Devletlerinde tüm ceviz çeĢitleri arasında en fazla yetiĢtirme oranına 
(%38-40) sahip çeĢit Chandler dir. Ayrıca son yıllarda ülkemiz baĢta olmak 
üzere birçok ülkede de yetiĢtirilme Ģansı bulan bir çeĢit konumundadır. 
Yapraklanması geç olup protandry çiçeklenme özelliği gösterir. Eylül 
ayının son haftası ya da Ekim ayı içinde hasat edilen çeĢit olup taze ve 
sofralık tüketim için uygundur. Mutlaka tozlayıcı ister. 

Tozlayıcısı; Franquette, Cisco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meyve ağırlığı: 12- 13.5 g  
Ġç oranı: %49– 50  
Ġç rengi: Çok Açık   
Yapraklanma:  Geç       
Çiçeklenme yapısı: Protandry  
Hasat: Eylül 25- Ekim 7 



Ceviz YetiĢtiriciliği                                                                   Doç. Dr. Mehmet SÜTYEMEZ 

 

30 

 

Son yıllarda ülkemiz ve birçok ülkede rağbet gören çeĢittir. ÇeĢidin en 
dikkat çekici olumsuz yanı, çok sert kıĢ Ģartlarına sahip bölgeler ve karasal 
iklimin yoğun sürdüğü bölgeler için uygun olmamasıdır. Ayrıca yüksek 
kesimlerde ve erken son bahar soğuklarının genelde sık sık erken geldiği 
bölgelerde çeĢidin geç hasada gelmesi çeĢit için olumsuz bir durum 
olabilir.  

Vegetasyona geç baĢlayan (Geç yapraklanan), geç bitiren (hasat ve 
yaprak dökümü)  verimli ve kaliteli bir çeĢittir.  BaĢta sıcak ve düĢük 
rakımlı yerler olmak üzere yukarıda belirtilen bölgeler dıĢındaki birçok 
bölge için rahatlıkla tavsiye edilebilecek kaliteli verimli bir çeĢittir 

Fidan seçiminde ismine doğruluk olmazsa olmaz kuraldır.  

Ayrıca iyi bir fidan; 

*Hastalıklardan ve Zararlılardan ari, 
*Üzerinde yara, kırık, derin çizik olmayan,  
*AĢılı, 
*AĢı yeri kapanmıĢ, 
*Ġsmine doğru,   
*Sertifikalı,   
*Gövde düzgün ve piĢkin, gözler iyi teĢekkül etmiĢ, 
*Kök sistemi güçlü,   
*Anaç kısmı 1-2 yaĢlı,  
*ÇeĢit ve anaç olması gereken standart boy ve kalınlıkta olmalıdır. 

2.7.3. Dikim 

Dikim aralıkları ekolojik ve bakım Ģartlarına göre değiĢirse de cevizlerde 
en ideal dikim aralıkları; 12 x 12 m, 10 x 10 m, 10 x 8 m veya 8 x 8 m‟dir.  

Fidanların dikimleri dinlenme döneminde (yaprak dökümünden itibaren) 
yapılmaya baĢlanır ve gözler uyanıncaya kadar devam eder. Fidanların 
sökümü çok dikkatli bir Ģekilde yapılarak köklerin zarar görmemelerine 
özen gösterilmelidir. Dikim sırasında fidanlarda özellikle kök budaması 
yapılmalıdır. Dikim çukurları en az 1.5-2 m geniĢlikte ve 1.5-2 m derinlikte 
açılmalıdır. Açılan bu çukurlar hazırlanan dikim harcıyla (%50 güneĢ 
görmüĢ yüzey toprağı+%20 torf+%10 leonardit+1-2 kg kimyevi gübre) 
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tekrar tamamen doldurulup kapatılmalıdır.  Fidanlar aĢı noktaları toprak 
üstünde en az 15 cm kalacak Ģekilde (30-40 cm derinliğe) dikilmelidirler. 
Dikimden hemen sonra fidanlara can suyu verilmelidir. Bundan sonra 
bölgedeki hâkim rüzgârlar göz önünde tutularak fidanlar hereklere 
bağlanmalıdır. Yazları sıcak ve kurak olan bölgeler ile su sorunu olan 
yerlerde dikimden sonra su kaybını önlemek için özel malç malzemeleri, 
yabancı ot veya hububat saplarıyla malçlama yapmak yerinde olur.    

Ceviz bahçesi tohum ekilerek yapılacaksa; bahçe kurulacağı zaman her 
dikim çukuruna 1-3 adet ceviz tohumu konur ve daha sonra bunlardan en 
hızlı geliĢen bir tanesi aĢılanmak üzere bırakılır diğerleri sökülür. 
Tohumdan geliĢen çöğürler daha sonra hereklerle desteklemeye gerek 
kalmaması için henüz genç yaĢta iken aĢılanmalıdır. Her çöğür daha 
sonra göz ya da kalem aĢı teknikleri kullanılarak aĢılanır. Bunun için 
gövdeden tek bir kalem aĢısı yapılır ya da uygun göz aĢısı yapılı. 
Cevizlerde göz aĢısı yöntemlerinden en fazla yama göz aĢısı tekniği (yaz 
ortasında kabuğun odundan kolayca ayrıldığı dönemde yapılır)  ve yonga 
göz aĢısı (durgun dönemlerde yapılır) teknikleri kullanılır. Ġlkbaharda 
yapılan kalem aĢıları cevizlerde iyi sonuç vermektedir. 

Fidanların nakledilmesi: Meyve fidanlarının nakledilmesinde mümkün 
olduğunca kapalı araçlar kullanılmalı, fidanlar dona, rüzgâra ve güneĢe 
maruz bırakılmamalıdır. Eğer hemen dikim yapılmayacak ise fidanlar 
mutlaka nemli bir toprağa derin hendeklenmelidir. Açıkta nakledilen ve 
bekletilen fidanların su kaybına bağlı olarak zarar göreceği ve tutumunun 
zorlaĢacağı unutulmamalıdır.  

Dikim zamanının ayarlanması: Fidanlar yapraklarını döktükten sonra, 
ilkbaharda dallarına su yürüyünceye kadar olan zaman içinde, kar ve don 
olmayan günlerde dikilebilirler. Dikim zamanında toprakta don olmaması, 
toprağın çamur veya karla kaplı olmaması, tavında olması gerekir. KıĢları 
ılık geçen yerlerde sonbaharda, kıĢları soğuk ve sert geçen yerlerde ise 
ilkbaharda dikim yapılması uygundur.  

Dikim budamasının yapılması: Meyve fidanları dikimden hemen önce 
mutlaka dikim budamasına tabi tutulur. Amaç; fidanların söküm esnasında 
zedelenen, ezilen, kopan kök kısımlarını kökün sağlam yerinden kesmek, 
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birbiri üzerine binen kök kısımlarını ayıklamaktır. Ayrıca fidanın tacı ile kök 
arasındaki dengeyi korumak için, taç kısmındaki fazla dallarda kesilir. 
Fidanın tepesi verilecek terbiye Ģekline ve çeĢidin davranıĢına bağlı olarak 
yerden itibaren 40-60 cm yukarıdan (4-6 göz arası), sağlam bir göz 
üzerinden hafif eğimle kesilir. Bu Ģekilde dalların uçlarında bulunan ve 
daha erken uyanan gözler uzaklaĢtırılarak, fidanın uyanması geciktirilir ve 
buda fidanın tutmasını kolaylaĢtırır. Dikim budaması yapılmayan fidanlar 
ilkbaharda gövde ve gözlerde toplanan besin maddelerinin yardımıyla 
çabucak sürer. Fakat sonradan kök, henüz sürgün ve yaprakların su 
ihtiyacını karĢılayamadığından kurumaya baĢlayabilir.  

Fidan dikiminde bazı önemli hatırlatmalar: Fidan dikeceğimiz 
çukurların, derin ve geniĢ açılması faydalıdır. Fidanlar fidanlıkta hangi 
derinlikten sökülmüĢse, mutlaka aynı derinliğe dikilmelidir. Dikim kesinlikle 
derin yapılmamalı, fidanın aĢı noktası her durumda toprak yüzeyinden, en 
az 15 cm yukarıda kalmalıdır. AĢı noktası toprağa gömülen fidanların 
kuruyacağı unutulmamalıdır. Dikim esnasında fidan çukuruna yanmamıĢ 
(taze) çiftlik gübresi konulmamalıdır. Gecesinde don olacak günlerde, 
fidan dikildiğinde can suyu günün erken saatlerinde verilmeli ve 
sonrasında ıslak olan fidan dip bölgesine biraz kuru toprak atılmalıdır. 
Açılan çukura dikim yapılırken fidanın aĢı yönü (aĢının sırtı) hâkim rüzgâr 
yönüne denk getirilir, dik duracak Ģekilde bir elle tutulur, kökler toprakla 
kapatılır ve çukur doldurulur. Çukurun yarısı dolduğunda ve tam 
dolduğunda toprak ayakta iyice bastırılır. Dikim tamamlanınca fidan ile 
herek arası en az 20 cm olmak üzere fidanın dibine herek dikilir (bölgede 
Ģiddetli rüzgâr varsa karĢılıklı 2 herek dikilmelidir) ve fidan bu hereğe 8 
Ģeklinde, pamuk ipliği ya da plastik dal bağlama ipiyle bağlanır. Kök 
bölgesindeki boĢlukların kapanması ve fidanı köklerinin toprakla iyice 
kaynaĢması için bol miktarda can suyu verilir. Can suyu sonrasında 
meydana gelecek çökme ve kenardaki çatlamalar için hafif bir topraklama 
yapılır. Bazı zararlı etmenlere karĢı koruyucu tedbir amacıyla fidan 
köklerinin; dikmeden önce koruyucu çözeltilere batırılarak dikilmesinde 
fayda vardır.  
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Genç ağaçların budaması ve terbiye: Ceviz bahçesi tesisinde dikim 
sırasında (ilk yıl) fidanın tepesi aĢı yerinden itibaren 4-6 göz üstünden 
kesilir. Fidana bu kesim iĢleminden sonra güneĢin yakıcı etkisinden 
korumak için gövdesine su bazlı beyaz lâteks boya sürülür veya özel 
yapılmıĢ fidan koruyucuları kullanılır. Fidan bir yıl büyüdükten sonra dik 
büyüyen en kuvvetli dal seçilir, diğer dallar çıkarılır, fakat fidanın alt 
kısmında güney batı yönüne bakan bir iki tane küçük dal bir takip eden 
yılda çıkarılmak üzere gövdeyi güneĢten korumak için bırakılabilir. Ceviz 
yetiĢtiriciliğinde fidanlara doruk dallı veya değiĢik doruk dallı terbiye 
sistemleri uygulanır.  

Doruk dallı terbiye sisteminde ağaçların çatı dalları daha sağlam 
olmaktadır. Ana yan dallar gövde üzerinde düĢey olarak 60-80‟er cm 
aralıkla ve sarmal olacak Ģekilde dağılmalıdır. DeğiĢik doruk dallı terbiye 
sisteminde dallar daha küçük bir alanda dağılım gösterdiği için zayıf geliĢir 
ve bu yüzden dal kırılmaları daha fazla olabilmektedir. Ġlk ana yan dalın 
yerden yüksekliği 1.5-2.5 m kadar olmalıdır. Ana dallar üzerindeki ikincil 
dalların yataya yakın konumda büyüme eğilimi vardır. Bu yüzden ikincil 
dalların yerden yüksekliği en az 2.5-3 m olmalıdır.   

Ceviz bahçesinde ister doruk dallı ister değiĢik doruk dallı terbiye sistemi 
tercih edilsin çatıyı meydana getiren dallar dikey ve yatay olarak 
birbirinden mümkün mertebe uzak olacak Ģekilde ağaç üzerinde yer 
alması sağlanmalıdır. Ġlk yıllarda sistemi bozan fazla dallar kesilip 
çıkarılmalıdır (yoğun güneĢin olduğu bölgelerde ilk yıllarda gövdenin 
güney batı yönünde, altta birkaç küçük dal gölge yapması için tırnaklı 
olarak kısaltılıp bırakılmalıdır). Koruma yani gölgeleme maksadıyla 
kesilmeyip bırakılan bu alt dallar ağaçların taçları geliĢip yeterli gölge 
sağladığı dönemin yaprak döküm döneminde kesilerek tamamen 
çıkarılmalıdır (ġekil 6). 

2.7.4. Toprak iĢleme  

Ġlkbahar aylarında toprak tava geldiğinde derince bir sürüm yapılır. 
Ġlkbahar aylarındaki toprak iĢleme toprağın havalandırılması yanında 
yabancı ot kontrolünün sağlanması yönüyle önemlidir. Yaz aylarında da 
duruma göre yabancı ot kontrolü bakımından toprak iĢleme yapılabilir. 
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Sonbahar aylarında pullukla yapılacak sürüm, yağmur ve kar sularının 
toprağa iĢlemesi ve toprakta tutulması bakımından önemlidir. Toprak 
iĢlenirken köklerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir. Ceviz 
bahçelerinde dipkazan pulluğunun kullanılması tavsiye edilmez. 

Toprak yönetimi: Diğer meyve bahçelerinde olduğu gibi ceviz 
bahçelerinde de toprak iĢlemesi esas olarak örtü bitkileri yetiĢtirmek ve 
toprağa organik madde kazandırmak, yaz aylarında yabancı otların 
büyümesini engellemek, yağıĢların ve sulama suyunun toprağa daha iyi 
iĢlemesini sağlamak, mekanik hasat için toprağı düzeltmek ve örtü bitkileri 
için tohum yatağı hazırlamak gibi iĢler için yapılmaktadır. Toprağın çok 
ıslak veya çok kuru olduğu zamanlarda toprak iĢlemesi yapmamalıdır. 
Yabancı otların kontrol altına alınması için, ceviz bahçelerinde sonbaharda 
yağmurlardan önce sıra üzerinde bir uçtan bir uca ve dal geniĢliği kadar 
olan bir Ģeride yabancı ot ilacı püskürtmek ve sıra aralarında da biçilebilen 
çayır bitkileri yetiĢtirmek Ģeklinde bir toprak yönetim sistemi 
uygulanmaktadır.  

Ceviz yetiĢtiriciliğinde en çok tercih edilen örtü bitkileri Ģunlardır: Çok 
yıllıklar; üçgüller. Kırmızı üçgül gibi bazı örtü bitkileri zararlı nematodlara 
yataklık yapabilir. Yıllık Bitkiler; arpa, yulaf, buğday, fiğ, bazı üçgüller, 
hardal, bakla, brom. Dekara kullanılacak tohum miktarı, taĢ yoncaları için 
2.2 kg,  pembe fiğ için 4.5 kg ve hardal için 0.5-0.1 kg kadardır. Fiğ ve taĢ 
yoncası gibi yavaĢ büyüyen bitkiler ceviz hasadından hemen sonra 
dikilmelidir. Hardal ve kanola gibi hızlı büyüyenler ise daha sonra da 
dikilebilir. Hardal ve kanola 90-100 günde çok bol miktarda organik madde 
oluĢturur ve bundan dolayı azotla desteklenmeleri gerekebilir.  
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1. yıl (dikim ve tepe kes.)  2. yıl (birinci kat için tepe kes.)  2. yıl sonunda 1. kat teĢekkülü 

  

             
                                    
 3. yıl sonunda 1. ve 2. katların teĢekkülü                4. yıl sonunda 3. katın teĢekkülü 

 
ġekil 6. En basit haliyle ceviz fidanının dikiminden sonraki ilk 4 yıldaki budama ve 
Ģekil verme uygulamaları. 

 

 

 

 

4-6 göz üzerinden 
kesilir 

 150- 180 cm altındaki 

gözler köreltilir 

280- 300 cm tepe 
kesilir 
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2.7.5. Sulama 

Ceviz ağaçları iri yapılı ve yaygın dallanma gösterdikleri için geniĢ bir 
yaprak yüzeyine sahiptirler. Bu nedenle terleme ile su kaybı fazla olan 
cevizlere yeterli suyun sağlanması çok önemlidir. Cevizler için ilkbaharda 
geliĢme, meyvelerin büyüme ve iç doldurma dönemlerindeki su ihtiyacının 
karĢılanması çok önemlidir. Bu dönemlerdeki susuzluk durumları büyüme 
ve geliĢmeyi yavaĢlatacağı gibi meyvelerin içlerini yeterince 
olduramamalarına neden olacağı için kalite ve verim düĢüklükleri 
meydana gelir. Ceviz yetiĢtirilen toprakta mutlaka yeterli miktarda nem 
bulunmalıdır. Topraktaki yeterli nem varlığı özellikle cevizlerin çiçeklenme 
döneminden sonraki 1-1,5 ay periyotta son derece önemlidir. Cevizde bu 
erken dönemdeki topraktaki su noksanlığından kaynaklanan bu olumsuz 
etkiyi kaldırmak neredeyse mümkün değildir. Hatta bunun için sonradan 
yapılacak bol sulamalarla bile bu durum düzeltilemez. Meyve sert kabuğun 
sertleĢmeye baĢladığı dönemin (bu dönem Türkiye için Mayıs sonu 
Haziran sonu arasıdır) hemen öncesi toprakta su noksanlığı olursa 
meyvelerin küçük ya da irili ufaklı olma ihtimali çok yüksektir. Mevsim 
ortasında (yaz ortası) meydana gelebilecek su noksanlığında ise, 
meyvelerde iç büzüĢmesine ve kararmasına sebep olur.  

Hasat dönemine doğru yani meyvelerin, yeĢil kabuklarının sert kabuktan 
ayrılmaya baĢladığı dönemden önceki su noksanlığında, yeĢil kabuk sert 
kabuklu meyveye çok sıkı bir Ģekilde yapıĢabilir ve soyulma durumu daha 
da zorlaĢabilir. Bitkisel olarak ceviz ağaçları derin köklü olduğundan 
köklerin çoğu toprağın 70-130 cm‟lik üst bölümünde yer alır. Bundan 
dolayı toprakta 130 cm derinliğe kadar toprak nemi kontrol edilmelidir. 
Bugüne kadar yapılan birçok araĢtırma genellikle ceviz ağaçlarının iyi 
geliĢmesi ve verimliliklerini devam ettirmesi için 150 cm‟e kadar olan 
derinlikte kâfi miktarda nem bulunması gerektiğini göstermiĢtir. Ceviz 
köklerinin toprakta 2,5 m derinliğe kadar kullandığı suyun yaklaĢık % 80‟i 
üstteki 1-1,3 metrelik toprak kısmından gelmektedir. Ağır yapıdaki 
topraklarda bu suyun çoğu üstteki 90cm‟lik toprak kısmından gelirken, 
hafif yapıdaki topraklarda 0-100 ile 100-180 cm derinliklerde aynı miktarda 
gerçekleĢir. Hasat döneminde toprağın kuru olduğu yerlerde hasattan 
sonra sulama yapılması gerekir. Çünkü ağaçların odun dokusunun daha 
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iyi olgunlaĢması sağlanarak kıĢ donlarının sebep olduğu dalların geriye 
doğru kuruması önlenmiĢ olur.  

 Ceviz bahçesinin bulunduğu bölgede kıĢ yağıĢları toprakta 1.5metre 
derinliğine kadar iĢlememiĢse kıĢ sonunda yapılacak sulamayla topraktaki 
nem noksanlığı giderilmeli ve ağaçlar yapraklandığı ve çiçek açtığı 
dönemde yeterli düzeyde nem bulunması sağlanmalıdır. Mevsim olarak 
kıĢ aylarında kıĢlık örtü bitkisinin yetiĢtirilmesine bile yetmeyecek kadar az 
yağıĢ alınması veya suyun toprağın 100-140 cm‟e kadar derinliklerine 
iĢlemediği durumlarda kıĢ sulaması yapmakta fayda vardır. Sulama Ģekli 
olarak ceviz bahçelerinde, salma, göllendirme, karık, damla ve alttan 
yağmurlama gibi değiĢik sulama yöntemleri tercih edilebilir.  

Sulamada dikkat edilecek en önemli husus suyun etkili kök seviyesine 
ulaĢmasının sağlanmasıdır Sulama metotlarını seçerken mevcut su 
miktarı, sulama masrafları, toprak yapısı, arazi eğimi ve don zararı gibi 
unsurlar dikkate alınmalıdır. Ġlk yıllarda, bölgenin ekolojik özellikleri baĢta 
olmak üzere su kaynağının durumu da göz önüne alınarak haftada 2 kez 
sulama yapmak gerekebilir. Cevizlerin sulanmasında kimyasal atıklar vb. 
zararlı etmenlerle kirlenmemiĢ olan her türlü su kullanılabilir.  

2.7.6. Gübreleme  

Ceviz, toprakta çok aĢırı bir sorun yoksa gübreleme bakımından çok 
duyarlı bir bitki değildir. Bununla birlikte, yapısından dolayı, en önemli bitki 
besin maddesi ihtiyacı azot olabilir. Yapılacak toprak analizlerinin 
sonuçlarına göre toprakta eksik olan besin maddeleri belirli bir program 
dâhilinde toprağa verilmelidir.   

Azot: Kumlu tınlı ve ince-kumlu tınlı toprakların azot muhtevası az 
olurken, siltli tınlı ve killi tınlı topraklar azotu daha iyi tutar. Baklagil örtü 
bitkileri de toprağa bir miktar azot sağlar. Azot azalmaya baĢlayınca yeĢil 
aksam az geliĢir, yapraklar açık yeĢil renkli olur, seyrekleĢir ve bazı ince 
dallar geriye doğru kurur ve verim düĢer. ABD de tam verim çağlarındaki 
ceviz ağaçlarında yapılan bir azot denemesinde ağaç baĢına verilen 2.7 
kg saf azotun ağaç baĢına düĢen verimi 6-12 kg arttırdığı, iç meyve 
randımanını ve dolu iç meyve miktarını yükselttiği ve ayrıca meyveleri 
irileĢtirdiği belirlenmiĢtir. Azotla gübrelenen ceviz ağaçlarının iç meyve 
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ağırlığı gübrelenmeyenlere oranla daha fazla bulunmuĢtur. Bu çalıĢmada 
azot uygulaması ile elde edilen gelirin, ağaçlara verilen amonyum sülfat 
gübresinin maliyetinden çok daha yüksek olduğu hesaplanmıĢtır.  

Fosfor: Toprakta bu elementin noksanlığını mutlaka giderilmelidir. Ġç 
dolgunluğu ve iç kalitesi için önemli bir elementtir. 

Bor: Yapraklarda bor noksanlığı varsa (20 ppm‟in altında) uç 
yaprakçıkların damar aralarında kahverengi lekeler oluĢur, sürgünler uzun 
ve yapraksız olur veya sürgünlerdeki yaprakların Ģekli bozulur, meyve 
tutumu azalır, meyveler bezelye iriliğine ulaĢınca dökülür. Sulama 
suyunun bor içeriği yüksek ise veya fazla miktarda bor kullanılmıĢsa 
ağaçlarda bor toksitesi görülür (300 ppm‟in üstü). Bor fazlalığının belirtileri 
az çok noksanlıktaki belirtilere benzer. Sulama suyunda sodyumun 
%0,1‟den, klorun da %0,3‟ten fazla olması da ceviz ağaçlarında toksik 
etkiye yol açar. Bor noksanlığını gidermek için kıĢ sonunda topraktan 12-
14 yaĢındaki ağaçlara 1,4 kg kadar, 18-24 yaĢındaki ağaçlara ise 1,8-2,7 
kg kadar boraks veya eĢdeğer miktarda bor verilebilir. Boraks taç altına 
serpilmek suretiyle verilir. Bor gübrelemesinin etkisi 3-4 yıl kadar sürer.  

Magnezyum: Mg noksanlığında yaprakçıklarda balık kılçığı Ģeklinde 
kloroz ve yanıklık görülür. Yapraklar tam iriliğine ulaĢtığı zaman 500 litre 
suya içinde 2,5-3 kg MnSO4 ilave edilerek püskürtme yapılmalıdır.  

Bakır: Cevizde bu elementin noksanlığında iç meyveler büzüĢür, 
sürgünler uç kısımlarından baĢlayarak geriye doğru kurur; uç yapraklar 
sararır ve dökülür. Bakır noksanlığı olan ağaçlara tozlanma döneminin 
sonunda yapraktan bordo bulamacı (10-10-10) uygulamak etkili olur. 

Çinko: Diğer meyvelerde olduğu gibi cevizde de noksanlığı sık görülebilen 
bir elementtir. Çinko noksanlığı fazla olduğu zaman (yaprak örneklerinde 
15 ppm‟den düĢük) ağacın yeĢil aksamı normal geliĢmez; yapraklar küçük 
kalır, sararır ve bükülür, ana damarlar arasında kloroz oluĢur, sürgünler 
uçtan itibaren geriye doğru kurur. Noksanlık çok fazla olmadığı zaman 
yapraklar ilkbaharda normal bir Ģekilde geliĢirse de yaz ortasında sararır 
ve bükülür. Çinko noksanlığını gidermek için çinko sülfat (0,5 kg % 36‟lık 
çinko/400 litre su) veya Ģelat (1 kg Zn EDTA/ 400 litre su) ilkbaharda 
yapraklar tam iriliklerinin ¾‟üne ulaĢtığı zaman ağaçlara 2-3 hafta aralıkla 
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2-3 kez püskürtülür. Toprağın besin elementlerini tutma gücü fazla 
değilse- çok kumlu topraklarda olduğu gibi- çinko gübrelemesi topraktan 
da yapılabilir. Bunun için ağaç gövdesinden 60cm kadar uzakta ve 10-15 
cm derinlikte açılan hendeklere 5-20 cm çapındaki ağaçlar için 2,5-5 kg, 
daha büyük ağaçlar için 13-25 kg çinko sülfat verilir. Çinko sülfat 
uygulaması erken kıĢ döneminde yapılmalıdır. 

 
Genel anlamda ceviz ağaçları için tavsiye edilebilecek yaprak besin elementi 
seviyeleri  

 
                                                                ppm* 

N P K Mg Cu Fe Mn B Zn Ca S Mo 

2.5-
3.0 

0.1-
0.35 

0.25
-1.1 

0.2- 
1.0 

3-
18 

60-
150 

30-
330 

35-
20 

15-
200 

1.2- 
.2.5 

160 - 
420 

0.5- 
1.0 

*Gübrelemede esas olan toprak ve/veya yaprak analiz sonuçlarına göre besin elementi 
verilmesidir. Yukarıdaki tablodaki değerler genel anlamdaki durumu ihtiva eder. Her toprak ve her 
bahçe için tavsiye niteliği taĢımaz 

2.8. Hasat  

Cevizlerde hasat, iç ceviz ve yeĢil kabuğun olgunlaĢtığı dönem olarak 
kabul edilir. Kalın açıldığı ve sert kabuktan ayrıldığı dönem yeĢil kabuğun 
olgunlaĢma belirtileridir. Ġç cevizin olgunluk belirtisi ise; iç ceviz ile sert 
kabuk arasında bulunan paket dokusunun kahverengileĢmeye baĢladığı 
dönemdir. Çoğunlukla yeĢil kabuk, iç cevizden daha geç olgunlaĢır. 
Hasadın iç ceviz olgunluk zamanında yapılması, bu dönemde iç cevizin 
açık renkli olması nedeniyle iç cevizin ticari değerini artıracaktır. Ancak 
yetiĢtirici eğer hasat yeĢil kabuğun olgunlaĢma zamanını beklerse çok 
önemi kalite kayıpları meydana gelebilmektedir. Cevizlerde hasat 
zamanına iklimin etkisi olabilir. Serin bölgelerde ceviz meyveleri daha 
yavaĢ ve daha uzun bir sürede olgunlaĢır. Yani serin iklime sahip 
bölgelerde iç ceviz olgunlaĢma zamanı ile yeĢil kabuk olgunlaĢma zamanı 
genellikle aynı döneme rastlar. Yüksek nem yeĢil kabuğun açılmasını 
hızlandırır. Sıcak bölgelerde ise yeĢil kabuk kavlamadan önce iç meyveler 
olgunlaĢır. Bu nedenle sıcak bölgelerde meyveler daha erken hasat 
edilmelidirler.  
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Hasat zamanını etkileyen önemli bir faktörde yetiĢtiriciliği yapılan çeĢittir. 
Örneğin doğru zaman da ve uygun metot ile hasatları yapıldığı takdirde 
MaraĢ 18, Sütyemez 1, Chandler ve Serr gibi çeĢitler açık renkli iç rengine 
sahiptirler. Hasat edilen meyvelerin toplanması, yeĢil kabuklarının 
ayrılması ve meyvelerin kurutulması vs. kalite kayıplarını önlemek 
açısından mümkün olduğu kadar çabuk olmalıdır. GüneĢ altında kalan 
meyvelerde, uzun süre yeĢil kabuğu üzerinde kalan meyvelerde iç 
renginde bozulmalar görülür.  Ceviz meyveleri hasat zamanı geldiğinde 
hemen ağaçtan toplanmalı, hızla yeĢil kabukları ayrılmalı ve süratle 
kurutulmalıdır.  

2.8.1. Hasat yöntemleri 

Cevizlerde hasat elle ve mekanik yolla olmak üzere iki metotla 
yapılmaktadır. Türkiye‟de hasat sırıkla ağacın dövülmesi Ģeklinde 
yapılırken ceviz yetiĢtiriciliğinde söz sahibi ülkelerde mekanik yolla 
yapılmaktadır. Ağacı dövme Ģeklinde yapılan hasatta baĢta bir yıl sonraki 
yılda ürün verecek dallar olmak üzere önemli zararlanmalar meydana 
gelebilmektedir.  Mekanik yolla hasat;  ağacın ana dallarının ya da ağaç 
gövdesinin değiĢik sarsıcılar ile sarsmak ve meyvelerin ağaç üzerinden 
yere düĢmesini sağlamak Ģeklinde yapılmaktadır. Bu amaçla değiĢik 
sarsıcılar (Kablolu, Eksantrik, Pnömatik sarsıcılar) kullanılmaktadır. 
Mekanik sarsıcılar ile ağaçlardan daha çok miktarda meyvenin 
düĢürülmesi sağlanmasıyla iĢçilik giderlerinde azalma ve zamandan da 
kazanç sağlanır. 

2.8.2. Hasat sonrası 

Hasattan sonra kalite kayıplarını en aza indirmek amacıyla yeĢil kabuk 
sert kabuktan hızlıca ayrılmalı, yani meyveler hemen kavlatılmalıdır. Bazı 
yörelerimizde toplanan ceviz meyveleri yeĢil kabuklarının daha kolay 
ayrılması(soyulması) için meyveler yeĢil kabuklu olarak istif yapılıp, 
üzerine naylon, kalın bez ve çuval gibi örtüler örtülmektedir. Bu uygulama 
ile meyvelerde önemli kalite kayıpları meydana gelebilmektedir. Bazı 
ülkelerde kavlatma tamamen mekanik yolla (mekanik hasat ağaçtaki 
meyvelerin %75‟inin kavladığı dönem) yapılmaktadır. Pazar değeri 
açısından için tüm olarak çıkması istenir. Hasadı yapılan meyvelerin iç 
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olarak pazarlanması söz konusu ise, cevizler daha kurumadan kırılma 
iĢlemine tutulur. Böylece iç meyvenin daha kolay bir Ģekilde tüm olarak 
çıkması sağlanır. 

Cevizlerde ticari sınıflandırma yenilen iç meyve oranının yüksekliğine, iç 
meyvenin açık renkli olmasına ve sert kabuğun görünüĢüne göre 
yapılmaktadır. Ülkemizde ceviz kırma iĢlemleri sergenler olarak 
adlandırılan yerlerde genelde kadınlar tarafından çekiç yardımıyla kırılarak 
yapılmaktadır. Kırma iĢleminden sonra cevizler renklerine göre 
sınıflandırılıp paketleme iĢlemine tabi tutulur.  

2.8.3. Kavlatma 

Mekanik sarsıcılarla hasat edilen meyvelerin çoğunda yeĢil kabukların sert 
kabuktan tabii olarak ayrıldığı dönemde yapılmalıdır. Eğer sarsma iĢi 
erken yapılırsa düĢürülen meyvelerin büyük bir bölümünde yeĢil kabuk 
sert kabuğa yapıĢık olarak kalabilir. Kavlatma iĢi elle ya da çoğunlukla 
makine ile yapılır. Makine ile yapılan kavlatma hızlı ve ekonomiktir. Bazı 
ceviz çeĢitlerinin yeĢil kabukları sert kabuğa çok sıkı bir Ģekilde yapıĢık 
olabilir. Bu yapıĢmadan dolayı dıĢ sert kabukta yeĢil kabuk kalıntıları 
kalabileceği için pazar değerinin düĢmesine neden olabilir. Yüksek 
sıcaklıktan dolayı veya güneĢ yanıklıkları sebebiyle bir ceviz ağacında 
yeĢil kabuğu sert kabuğa yapıĢmıĢ meyve sayısında artıĢ olabilir. Büyüme 
mevsiminin sonuna doğru ağaçların susuz kalması, yaprak bitleri, kırmızı 
örümcekler veya yaprakların erkenden dökülmesine yol açan faktörler de 
yeĢil kabuğu yapıĢık olan meyve oranını arttırır ve böylece iç meyvenin 
pazarlanma değerini düĢürür. 

2.8.4. Yıkama 

Kavlatılan cevizler üzerindeki ezilmiĢ olan yeĢil kabuklar suyla 
uzaklaĢtırılır. Aksi halde, yeĢil kabuğun suyu sert kabukta lekelere yol açar 
ve kabuğun beyazlatılma iĢlemini güçleĢtirir veya imkânsız hale getirir. 
Üzerinde güneĢ yanıklığı veya bakteriyel yanıklık zararı olan yeĢil kabuk 
parçaları sert kabukta lekeler bırakır. Sert kabuklu meyveleri yıkamak için 
üzerinde telden kaba dokulu ağ bulunan geniĢ silindirik tamburlar vs 
kullanılır. Sert kabuklu meyveler içinden su akan bu tamburun içinde 2-3 
dakika süreyle döndürülerek yıkanır. Bazı ülkeler cevizlerin, iç kalitesini 
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olumsuz etkilemesi nedeniyle kavlatma iĢleminden sonra yıkama iĢlemine 
tabi tutulmasını istememektedirler. Bu yüzden kavlatılmıĢ ve yıkanmadan 
kurutulmuĢ cevizi tercih ederler. 

2.8.5. Kurutma 

Kavlatmadan sonra, kabuktaki ve iç meyvedeki fazla nemin 
uzaklaĢtırılması amacıyla sert kabuklu olarak meyveler hemen 
kurutulmalıdır. Kurutmayla; Sert kabuklu meyvelerin ağırlığı sabit hale 
gelir, iç meyvenin küflenmesi ve kararması engellenir, sert kabuğun 
çatlaması önlenir ve de meyvenin pazara hızlı bir Ģekilde gönderilmesini 
sağlanmıĢ olur. Kurutma iĢlemi cevizin depo ömrü bakımından çok 
önemlidir. Bunun için kabuklu ve iç cevizde bulunması gereken en yüksek 
nem oranları standartlarla belirlenmiĢtir. Örneğin T.S.E.‟ ye göre 
kurutulmuĢ; kabuklu cevizlerde %8-10, iç cevizde ise %4-5 nem ortalama 
%6-8 oranı istenir.  

Ülkemizde genelde cevizler dıĢarıda gölgede kurutulmaktadır. Bazı 
yörelerimizde ise güneĢ altında 7-10 gün bekletilerek kurutma 
yapılmaktadır. Bu da baĢta iç renginin koyulaĢması gibi çeĢitli kalite 
kayıplarına neden olmaktadır. Bu yüzden bu kurutma Ģekli yanlıĢtır. Eğer 
baĢka kurutma imkânı yoksa en azından kurutma dıĢarıda gölge 
ortamlarda yapılmalıdır. Yani meyveler direkt olarak güneĢ ıĢığı altında 
kurutulmamalıdır. Ancak dünya ceviz üretiminde söz sahibi ülkelerde 
kurutma tamamen sıcaklık ve nem kontrolünün yapıldığı ortamlarda 
yapılmaktadır. Mekanik yollarla yapılan kurutma iĢlemlerinde, genelde 
meyveler 30-350C„de 20-36 saat bekletilmektedirler. Daha yüksek 
sıcaklıklarda (38 0C‟nin üzeri) iç kalitesi olumsuz etkilenir.  

2.8.6. Depolama ve ambalajlama 

Meyve olarak ceviz yüksek oranda yağ ihtiva ederler. Bu yüzden için 
uygun Ģartlarda depolanması baĢta iç meyvenin bünyesindeki yağ 
deformasyonları açısından önemlidir. Bundan dolayı cevizler düĢük 
sıcaklıklarda (0- 4 0C) ve kuru ortamlarda uzun süre saklanabilirler. 

Ambalajlama bir ürünün pazarlanmasında çok önemli bir aĢamadır. Bu 
yüzden ambalajların sağlıklı materyallerle usulüne uygun yapılması gerek 
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kabuklu gerekse iç cevizin pazarlanması açısından önemlidir. Büyük 
çuvallarla doldurulmuĢ karıĢık cevizlerle, hepsi aynı renkte küçük gramajlı 
ambalajlanmıĢ cevizlerin albenisi arasında çok açık farklı vardır. Örneğin, 
iç cevizlerin ıĢık geçirmeyen vakumlu plastik torbalarla yapılması ve 
etiketlenmesi tüketiciler açısından önemlidir. Hasat ve hasat sonrasındaki 
dönemlerde iĢlemlerin doğru yapılması üretici ve dolaysıyla da ülke 
cevizciliği için çok dikkat edilmesi gereken konuların biridir. 
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3. CEVĠZ HASTALIKLARI 

3.1.Ceviz antraknozu [Gnomonia leptostyla (Fr.: Fr) Ces. & De Not.] 

Tanımı ve Belirtileri: Hastalık etmeni havai kökenli bir fungus olup, kıĢı 
genellikle yere dökülmüĢ yapraklarda geçirir. Ġlkbaharda yağıĢlarla birlikte 
hastalık etmeni yere dökülmüĢ yapraklardan etrafa yayılır ve cevizin ana 
hastalığı olan antraknoz hastalığını oluĢturur. Ceviz antraknozu hastalığı 
ceviz yetiĢtiriciliği yapılan tüm alanlarda yaygın olarak görülmektedir. 

Hastalık rüzgâr ve sıçrayan su damlacıkları ile yayılır. Yüksek nem 
hastalığın artmasını teĢvik eder.  

Hastalığın yapraklardaki belirtisi, kenarı koyu renkli grimsi küçük lekeler 
Ģeklindedir (ġekil 1). Bu lekeler baĢlangıçta 2-5 mm çapında olmakla 
birlikte zamanla geniĢleyip birleĢerek büyük lekelere dönüĢebilirler. Uygun 
iklim koĢullarında hastalık, yaprak sapları da dâhil olmak üzere tüm yeĢil 
aksamda zarar oluĢturabilmektedir (ġekil 2). Bu ġiddetli hastalık 
koĢullarında yaprak ve meyve dökülmesi söz konusu olabilmektedir ve 
nadiren ağaç ölümleri görülebilir.   

            

ġekil 1. Hastalığın yapraktaki belirtileri                    ġekil 2. Yaprak sapı belirtileri 

Ceviz antraknozu yeĢil meyve kabuğunda da zararlanmalara neden 
olmaktadır. Yapraklarda olduğu gibi, meyve kabuğunda da küçük lekeler 
Ģeklindeki hastalık belirtileri (ġekil 3), giderek büyümekte ve birleĢerek 
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neredeyse tüm kabuk yüzeyini kaplayacak kadar geniĢleyebilmektedir 
(ġekil 4). 

   

ġekil 3. Meyve belirtileri                   ġekil 4. BirleĢik büyük lezyon alanları 

Mücadelesi: Hastalığın mücadelesinde kültürel önlemlere titizlikle 
uyulmalıdır. Yere dökülmüĢ yaprakların toplanarak imha edilmesi ya da 
toprağa gömülmesi hastalık oranı azaltmaktadır. Mümkünse damlama 
sulama yapılması ve ağaçların yeĢil aksamının olabildiğince kuru 
kalmasını sağlayacak Ģekilde iyi bir hava sirkülasyonunun olması için 
dikim aralıklarının doğru seçilmesi önemlidir. 

Bahçe tesis edileceği zaman, bahçenin toprak yapısı ve bölgenin iklim 
koĢulları göz önünde bulundurularak hastalığa daha tolerant çeĢitler tercih 
edilmelidir. 

Hastalığın kimyasal mücadelesinde ilgili zirai mücadele teknik talimatı 
esas alınarak birinci ilaçlama yapraklar kedi kulağı büyüklüğüne 
geldiğinde, ikinci ilaçlama yapraklar yarı büyüklüğüne ulaĢtığında 
yapılmalıdır. Üçüncü ve diğer ilaçlamalar hastalık için uygun koĢullar 
devam ettiği sürece, kullanılan ilaçların etki süreleri göz önünde 
bulundurularak meyveler yarı büyüklüğüne gelinceye kadar yapılmalıdır.  

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 
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3.2. Ceviz mildiyösü [Microstroma juglandis (Berenger) Sacc.] 

Tanımı ve Belirtileri: Hastalık etmeni havai kökenli bir fungus olup, 
özellikle nemli ve yağıĢlı geçen ilkbahar aylarında ceviz alanlarında yaygın 
olarak görülebilmektedir.  

Hastalık yaprakların üst yüzeyinde açık sarıdan parlak sarıya kadar 
değiĢen, yaprak damarları arasında sınırlanmıĢ, kısmen köĢeli lekeler 
Ģeklinde görülür. Yaprak çevrildiğinde, bu lekelerin bulunduğu alanların 
altında, yaprak alt yüzeyinde tebeĢirleĢmiĢ gibi alanlar görülür (ġekil 5). 
Bu lekeleri oluĢturan, hastalık etmeninin çoğalma ve yayılma yapılarıdır. 

 

 

ġekil 5. Yapraktaki belirtileri                      ġekil 6. Meyvedeki belirtisi  

Yaprak üzerinde lekeler yaĢlandıkça renkleri koyulaĢır ve genellikle doku 
bozulmalarına neden olur. Bu tür yapraklar kahverengileĢir, kurur ve 
dökülebilirler. 

Hastalığın meyvelerdeki ilk belirtileri, yeĢil kabukta küçük, yuvarlak çökme 
izleri Ģeklinde görülür. Meyveler büyüdükçe bu alanlarda 3 cm çapında 
olacak kadar geniĢler. Meyve kabuğundaki lekelerin kenarları önceleri 
yumuĢak, çökük izler Ģeklindeyken, zamanla bu izler koyu kahverengiden 
siyaha kadar değiĢen bir renk alır (ġekil 6). Hastalıklı meyve yüzeyi 
normal Ģeklini kaybeder ve düzleĢebilir. Hastalıkla bulaĢık meyvelerin 
ağırlıklarında azalmalar söz konusudur. 
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Mücadelesi: Hastalığın mücadelesinde, yeni tesislerde bahçe içerisinde 
iyi bir hava sirkülasyonu sağlanacak Ģekilde sıra üzeri ve sıra arası 
mesafelerin verilmesi, hâkim rüzgâr yönünde sıraların oluĢturulması 
önemlidir. 

Hastalığın yaygın görüldüğü bahçelerde bakırlı bitki koruma ürünleri 
kullanılabilir ancak düzenli olarak Ceviz antraknozu mücadelesi yapılan ve 
doğru kültürel önlemlerin uygulandığı bahçelerde genellikle ilaçlı 
mücadeleye gerek yoktur. 

Ceviz mildiyösü hastalığının mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinden alınabilir. 

3.3. Melanconium geriye doğru ölüm (Melanconium juglandinum 
Kunze)  

Tanımı ve Belirtileri: Havai kökenli bir fungus olan hastalık etmeni 
genellikle yağmur damlacıkları ile yayılır ve ceviz ağaçlarında hastalığa 
neden olur.  

Hastalık ceviz ağaçlarına bulaĢtığında, hastalık etmeni yukarıdan aĢağıya 
doğru ilerler ve önce dalları daha sonra gövdeyi sarar. Hastalığın yayıldığı 
ağaçlar bir süre sonra ölürler. Hastalıkla bulaĢık ağaçlarda çok sayıda ölü 
sürgün ve dallar tipik belirti olarak fark edilir ve bu tür ağaçlar geriye doğru 
ölürler. Ölü kabuk dokularının altında yer alan hastalık kaynaklarından 
nemli ve yağıĢlı havalarda siyah ipliğimsi yapılar oluĢurlar (ġekil 7). 
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             ġekil 7. Hastalığın kabuk dokusunda oluĢturduğu ipliksi görüntüler 
     

Mücadelesi: Hastalığın mücadelesi ve yayılmasının engellenmesi için 
hastalıkla bulaĢık sürgün ve dallar budanarak imha edilmelidir. 

Hastalığın kimyasal mücadelesi ile ilgili yeterli çalıĢma bulunmamaktadır. 

3.4. Ceviz dal solgunluğu (Hendersonula toruloidea Nattrans) 

Tanımı ve Belirtileri: Hastalık etmeni doğrudan sağlıklı dokuyu 
hastalandıramamakla birlikte, özellikle güneĢ yanıklarının neden olduğu 
doku bozulmaları sayesinde ceviz ağaçlarını hastalandırabilmektedir. Bu 
nedenle, mekanik yaralanmıĢ, zayıf ağaçlar ya da Ģiddetli yaprak 
dökülmesi sonucu güneĢ ıĢınlarına açık hale gelmiĢ taç yapısındaki 
ağaçlar hastalığa karĢı hassastırlar. KıĢın rüzgâr ve yağmur, yaz aylarında 
ise rüzgâr ile taĢınmaktadır. 

Hastalık kronik bir seyir izlemektedir. Hastalığa yakalanmıĢ ağaçlardaki 
belirtiler, yaz aylarında bazı dallardaki yaprakların solması ve kuruması 
Ģeklindedir (ġekil 8). Hastalıklı dalların dıĢ kabuğu kurur ve soyulur. 
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Özellikle genç dallar hastalıktan çok etkilenirken, hastalık bazen kalın 
dallar ve gövdeye kadar ilerleyebilir.  

 

 

ġekil 8. Hastalığa yakalanmıĢ bazı genç dalların görüntüsü 

Mücadelesi: Hastalığın mücadelesinde, güneĢ yakmasının 
engellenmesini sağlayacak Ģekilde bir taç oluĢturulması ile güçlü ve iyi 
geliĢim sağlanması önemlidir. Hastalıkla bulaĢık dalların budanarak 
imhası ve kıĢ aylarında Bordo Bulamacı uygulamaları hastalığın 
azaltılmasına katkı sağlamaktadır. 

Ġyi tarım uygulamalarının yürütüldüğü bahçelerde kimyasal mücadeleye 
gerek duyulmamaktadır. 

3.5. Phytophthora kök ve kökboğazı çürüklüğü (Phytophthora spp.) 

Tanımı ve Belirtileri: Hastalık etmeni toprak kökenli bir fungustur. 
Köklerin veya kök boğazının çeĢitli nedenlerle yaralanması sonucu bitkiye 
girer ve hastalığa neden olur. Özellikle zayıf ağaçlarda kabuktan da giriĢ 
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olabilir. Hastalık kılcal köklerde çürümelere ve bu tür köklerin iĢlevlerini 
kaybederek ağacın topraktan su ve mineral maddeleri almasını engeller 
(ġekil 9).  
 

               

ġekil 9. Kılcal kök kayıpları                   ġekil 10. Odun dokusundaki renk değiĢimi 

Kök kayıpları yaĢayan ağacın kökboğazındaki kabuk dokusu doğal rengini 
kaybeder, zamanla kararır ve çatlar. Lekeli kabuk dokusunun altındaki 
odun dokusunda hastalığın geliĢimi görülmez. Etmenin enzimatik 
reaksiyonları sonucu odun dokusunun rengi kahverengileĢir (ġekil 10). 
Hastalık genç fidanların yanı sıra verim çağındaki ağaçlarda da, yoğun 
hastalık durumlarında ölümlere neden olabilmektedir.   

Hastalık çok geniĢ bir konukçu dizisine sahip olup, tüm meyve ağaçları ve 
bağ önemli konukçularıdır.  
 
Mücadelesi: Hastalığın mücadelesinde kültürel önlemler büyük öneme 
sahiptir. Taban suyunun yüksek olduğu arazilerde bahçe tesis edilmemeli, 
böyle yapıdaki arazide bahçe kurulmuĢ ise, toprak drene edilmeli ve taban 
suyu seviyesi düĢürülmeli, bahçeler kurulurken drenaj kanalları açılmalı, 
bahçelerde özellikle ağaç altları yabancı ot ve diğer bitki artıklarından 
temiz tutulmalı, ara tarım yapılmamalı, fidanlar sık ve derin dikilmemeli, 
aĢı yerleri toprak üstünden en az 15 cm yukarıda olmalı, ağaçların kök ve 
kök boğazının değiĢik nedenlerle yaralanmasından kaçınılmalı, kök 
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boğazında hastalık görülürse ilkbahar aylarında kök boğazı açılmalı, 
güneĢlendirilmeli ve havalandırılmalı, suyun kök boğazına değmesi 
engellenmelidir. 

Hastalığın kimyasal mücadelesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl ve Ġlçe 
Müdürlüklerinden bilgi alınabilir. 

3.6. Leucostoma kanseri [Leucostoma cincta (Fr.:Fr.) Höhn.] 

Tanımı ve Belirtileri: Hastalık etmeni bir yara paraziti fungustur ve 
hastalıklı dal ve kanserlerde bütün yıl bulunabilir. Hastalık etmeni ilkbahar 
ve sonbaharda yapılan budama yaraları, kıĢ donları sırasında oluĢan 
kabuk çatlakları ve sonbaharda dökülen yaprak izleri ve meyve saplarında 
oluĢan yaralardan giriĢ yapar. Budama aletleri hastalığın yayılmasında 
önemli bir faktördür. 

Hastalık belirtileri gövde, ana dal ve yan dallarda kanser (ġekil 11), daha 
ince dallarda ise kuruma ve geriye doğru ölüm Ģeklinde ortaya çıkar. 
Hastalıkla bulaĢık kısımda kabuk kahverengileĢir ve çöker. Ġlkbahardaki 
bulaĢmalar sonucunda daha kısa fakat daha çökük kanserler oluĢur ve 
bunların birçoğu aynı vejetasyon döneminde iyileĢerek kapanabilir. Ancak 
sonbahar ve kıĢın oluĢanlar, yavaĢ fakat daha fazla yayılarak dalların 
kurumasına neden olur. 

Hastalık ilkbahar ve yaz aylarında, dalın veya gövdenin çevresini 
tamamen sararsa, hasta kısmın üstünde kalan kısım aniden solar ve 
kurur. Bu kısımlarda kabuk dokusu kaldırıldığında hastalığın siyah, 
yuvarlak hastalık kaynağı yapıları görülür. Nemli ve yağıĢlı geçen 
sezonlarda bu noktalardan çıkan turuncu ipliksi yapılar dikkat çekicidir 
(ġekil 12).  
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ġekil 11. Kanser belirtileri                ġekil 12. Kabukda geliĢen ipliksi yapılar 

Mücadelesi: Hastalığın etkili bir kimyasal mücadelesi bulunmadığından, 
mücadelesinde kültürel önlemler büyük öneme sahiptir. Dal kesimleri, dal 
almalar ve kanserli dokuların temizlenmesi hasattan sonra yaz aylarında 
yapılmalı, hastalıklı dallar sağlıklı dokuyu da içerecek Ģekilde kesilmeli ve 
imha edilmeli, kesilen yüzeyler ise aĢı macunu vb. gibi maddeler ile 
kapatılmalı, budamalara öncelikle sağlıklı ağaçlardan baĢlanmalı, budama 
aletleri, bir ağaçtan diğerine geçerken %10‟luk sodyum hipoklorit 
solüsyonuna batırılarak dezenfekte edilmeli, diğer hastalık ve zararlılarla 
mücadele yapılmalı, toprak iĢleme ve hasat sırasında ağaçlar 
yaralanmamalı, bahçenin tesis edildiği alanın drenajı iyi olmalı, azotlu 
gübre uygulaması, yaprak ve toprak analiz sonuçlarına göre, önerildiği 
dönemde verilmeli, sezon sonu sulamadan kaçınılmalıdır. 

3.7. Abiyotik etmenler 

3.7.1. Mezofil çökmesi 

Ceviz yapraklarında mezofil çökmeleri sıcak ve düĢük nemli geçen erken 
vegetasyon dönemlerinde rastlanan ve bazı yıllar körpe yaprakların %10-
15‟ini etkileyebilen bir doku bozulmasıdır. Ancak ekonomik bir zarara 
neden olmamaktadır (ġekil 13). 
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ġekil 13. Ceviz yapraklarında mezofil çökmesi  

3.7.2. GüneĢ yakması 

GüneĢ yakması, genellikle yanlıĢ budama sonucu, olgunlaĢma döneminde 
meyvelerin doğrudan güneĢ ıĢığına maruz kalması sonucunda 
oluĢmaktadır. Bu tür meyveler nedeniyle, kalite kayıplarının (ġekil 14) yanı 
sıra, zararlanma oranına bağlı olarak verim kaybı da söz konusu 
olabilmektedir.  

                                

                          ġekil 14. Cevizde güneĢ yakması zararı 
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4. CEVĠZ ZARARLILARI 

4.1. Elma içkurdu [Cydia pomonella L. (Lepidoptera: Tortricidae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: Erginler gri renkli, 10-12 mm boyunda olup 
yumurta oval yapılı ve 1-1,2 mm büyüklüğündedir (ġekil 1a,b). Larvası, 
15-20 mm boyunda ve kirli beyaz pembemsi renktedir (ġekil 1b,2a). Nisan 
sonu-mayıs baĢında çıkıĢ yapan kelebekler yumurtalarını genellikle 
meyvelere bırakırken, nadiren de olsa meyveye yakın yapraklara tek tek 
bırakır (ġekil 1a). Larva, genellikle meyvelerin birbirine veya yapraklara 
temas ettiği yanak kısımlarından giriĢ yapar (ġekil 2a,b). KıĢı kabuk 
altlarında, yere dökülmüĢ ceviz meyveleri ve bitki kalıntıları arası ile 
depolama evlerinde larva döneminde geçirir (ġekil 2b). Genel olarak 
ülkemizde yılda 2-3 döl verdiği bilinmektedir. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 1. Elma içkurdu‟nun ergin ve yumurtası (a) ile ergin, larva ve pupası (b).  

Elma içkurdu doğrudan ceviz meyvesinde zarar yapmaktadır. Larva, 
cevizin iç kısmında ve dıĢ kabuğunda beslenerek (ġekil 2a,b) meyvelerin 
dökülmesine, ürünün kalite ve pazar değerinin düĢmesine neden olur. 
Birinci dölü meyve içerisinde, 2. ve 3. dölü ise genellikle kabukta beslenir 
ve mücadele yapılmadığı takdirde % 20-50 oranında zarar 
yapabilmektedir. 

Mücadelesi: Yaz ayları süresince ağaçların altına dökülen meyvelerin 
toplanarak imha edilmesi ve depolama evlerinin ceviz bahçelerine yakın 
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kurulmamasına özen gösterilmelidir. Yaz ayları ve sonbaharda ağaç 
gövdesi ile kalın dallara oluklu mukavva sarılarak, haftalık kontrollerle 
buralardan toplanan larva ve pupalar öldürülmelidir. 

Elma içkurdu‟nun ülkemiz meyve bahçelerinde birçok doğal düĢman türü 
bulunmaktadır. Öncelikle bu türlerin korunması ve etkinliklerinin 
arttırılması için; zararlılarla mücadelede geliĢi güzel ilaç uygulamalarından 
kaçınılmalı, çevre ve doğal düĢmanlara etkisi düĢük seçici ilaçlar 
kullanılmalıdır. Bahçe kenarlarında doğal düĢmanlar için çok yıllık barınak 
bitkiler (yabani gül, böğürtlen vb.) ve besin kaynağı (av, polen, nektar vb.) 
olan nane, yabani havuç ve rezene gibi bitkiler korunmalı, eğer mevcut 
değilse bahçe çevresinde yetiĢtirilmesi sağlanmalıdır. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. Elma içkurdu‟nun larvası ve ceviz meyvesindeki zararı (a,b).  

Elma içkurdu kimyasal mücadelesinde amaç, larvanın meyveye girmeden 
öldürülmesi olup, larva meyveye giriĢ yaptıktan sonra ilaçlı mücadele çok 
etkili olmaz. Bunun için, mücadeleye karar vermeden önce bahçede 
gerekli yoğunluğun bulunup bulunmadığının bilinmesi gerekir. Eğer 
mücadele için gerekli yoğunluk varsa, mayıs ayı içerisinde meyveler fındık 
iriliğinde iken 1. Ġlaçlama yapılır. Diğer ilaçlamalar, ilacın etki süresine göre 
15-20 gün ara ile 1 veya 2 kez tekrarlanır. 

Elma içkurdu mücadele zamanının doğru olarak belirlenebilmesi için 
elmada uygulanan “Tahmin ve Uyarı Modeli”nin Ġç Anadolu ve Doğu 
Akdeniz Bölgesi ceviz bahçelerinde yapılan çalıĢmalarla cevizde de 
uygulanabileceği belirlenmiĢtir. Buna göre; 1 Ocak‟tan itibaren etkili 
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sıcaklık toplamı (EST) ılıman bölgelerde 40, soğuk bölgelerde 80 gün-
derece (g.d.)‟ye ulaĢtığında bahçeye eĢeysel çekici tuzak asılır (ġekil 3a). 
Tuzaklar ağaç tacının dıĢ kısmına ve güney yönüne yerden 1,5-2 m 
yükseğe asılır. Tuzaklar ilk kelebek yakalanıncaya kadar haftada 2-3 kez, 
ilk kelebek yakalandıktan sonra ise haftada bir kontrol edilir. EST değeri 
01 Ocak‟tan itibaren 250 g.d. veya tuzakta ilk kelebek yakalandıktan sonra 
150 g.d.‟yi bulduğunda yumurta açılımı beklenir, dolayısıyla da birinci döle 
ait ilk larva çıkıĢlarının olacağı kabul edilir. Ġkinci dölde ise, 01 Ocak‟tan 
itibaren EST değeri 800 g.d. olduğunda yine yumurta açılımı ve ikinci döle 
ait ilk larva çıkıĢlarının olacağı kabul edilir.  

Yine son yıllarda Cevizde Elma içkurdu‟nun mücadelesinde, yurtdıĢında 
olduğu gibi ülkemizde de kimyasal mücadeleye alternatif biyoteknik 
mücadele yöntemlerinden “ÇiftleĢmeyi Engelleme Tekniği” ile ilgili yapılan 
çalıĢmalarda baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır (ġekil 3b). Ancak, bu yöntemin 
uygulanacağı bahçenin en az 30 dekar (50 dekar ve üzeri daha etkili olur.) 
ve rüzgâra açık alan olmaması gerekmektedir. 
  
 

 

 

 

 

 

 

ġekil 3. Ġklim veri aleti ve Elma içkurdu feromon tuzağı (a) ile feromon yayıcı (b).  

Elma içkurdu‟nun mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinden alınabilir. 

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 
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4.2. Ceviz büyük yaprakbiti [Callaphis juglandis (Goeze), Ceviz küçük 
yaprakbiti (Chromaphis juglandicola Kalt.) (Hemiptera; Aphididae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: Her iki türün ergin bireyleri de yeĢilimsi sarı renkli 
ve yaklaĢık 1,5-2,0 mm boylarında olup, yaĢam döngüleri birbirine 
benzerdir. Ceviz büyük yaprakbiti genellikle yaprak üst yüzeyinde ana 
damar boyunca sıralı olarak bulunurken (ġekil 4a), Ceviz küçük yaprakbiti 
yaprak alt yüzeyinde koloni halinde bulunur (ġekil 4b). Popülasyon 
içerisinde kanatlı ve kanatsız bireyler görülebilir. KıĢı yumurta halinde 
geçirirler ve ilkbaharda yumurtalardan çıkan bireylerin tamamı diĢi 
bireylerden oluĢur ve yaz boyunca döllemsiz (doğurmak suretiyle) 
çoğalarak, yılda çok sayıda döl verirler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġekil 4. Ceviz büyük yaprakbiti (a) ve Ceviz küçük yaprakbiti (b).  

Yaprak ve sürgünlerde bitki özsuyu ile beslenen Ceviz yaprakbitleri 
ağaçların geliĢmesini yavaĢlatarak kalite ve verimi olumsuz etkiler. 
Yaprakbiti yoğunluğunun ilkbaharda yükselmesi durumunda meyve 
iriliğinde bir düĢüĢ görülürken, yaz aylarında görülecek yüksek yaprakbiti 
yoğunluğu meyve içlerinin buruĢmasına neden olur. Aynı zamanda 
salgıladıkları tatlımsı madde ile de meyve ve yapraklar üzerinde fumajin 
(kara ballık) oluĢumuna neden olurlar (ġekil 5). 

Mücadelesi: yeni tesis bahçelerde sık dikim yapılmamalı, aĢırı sulama ve 
azotlu gübre uygulamasından kaçınılmalıdır. Bahçe içi ve çevresinde 
yabancıot temizliğine özen gösterilmeli ve ağaçlar her yıl düzenli 
budanarak bahçe içi hava sirkülasyonu iyi sağlanmalıdır.  
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Yaprakbiti doğal düĢmanlarından; özellikle Coccinellidae, Syrphidae, 
Anthocoridae, Chrysopidae ve Aphidiidae familyalarına ait böceklerin farklı 
türleri oldukça etkili olup, doğada yoğun olarak bulunmaktadır. 
Günümüzde bu türlerin üretilerek salınmasından çok, bulaĢtırma yapmak 
ve en önemlisi de zararlılara karĢı kullanılan ilaçları ve ilaçlama 
zamanlarını doğru saptayarak, mevcut doğal düĢmanları koruma, 
destekleme ve etkinliklerini arttırma yoluna gidilmelidir. Bunun için yıl 
içerisinde doğal düĢman faaliyetinin yoğun olduğu dönemlerde, diğer 
zararlılara karĢı geliĢi güzel 
ilaçlama ve geniĢ etkili ilaçlardan 
kaçınılmalıdır. 

Ceviz yaprakbitleri‟ne karĢı genel 
olarak ilkbaharda tek ilaçlama 
yeterlidir. Bu amaçla, bir önceki 
yıldan bulaĢık olduğu bilinen 
bahçelerde erken dönemde 
kontroller yapılır ve yeterli 
yoğunluk varsa ilaçlama önerilir.  

Gerek duyulduğunda yaz 

döneminde de, ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. veya 3. ilaçlama 
yapılabilir. Ancak, zararlı yoğunluğu genellikle temmuz ayı içerisinde 
sıcakların artmasıyla birlikte oldukça düĢmekte olup, bu durum göz ardı 
edilmemelidir.  

Ceviz yaprakbitleri‟nin mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Müdürlüklerinden alınabilir. 

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 

4.3. Ceviz yaprak gal akarı (Eriophyes tristriatus Nalepa), Ceviz 
yaprakuyuzu (Aceria erinea Nalepa), (Acarina: Eriophyidae) 

Tanımı ve Zarar ġekli: Büyüklüğü 0,1-0,2 mm civarında olan Ceviz uyuz 
akarları çıplak gözle görülemez, ancak zarar simptomu ile tanınırlar (ġekil 
6a,b). KıĢı tomurcuklar içinde, kabuk altlarında, gövdedeki yarık ve 
çatlaklarda ergin halde geçirirler. Ġlkbaharda yaprak tomurcuklarının 

ġekil 5. Ceviz yaprakbiti fumajin zararı. 
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sürmeye baĢlamasıyla birlikte ergin bireyler kıĢlaktan çıkarak, 
yaprakçıklarda beslenmeye baĢlar.  

Ceviz eriophyid akarları emgi yaparak beslenir ve emgi sırasında 
salgıladıkları toksik madde ile de bitki dokusunda deformasyona (gal, 
kabartı) yol açmaktadır (ġekil 6a,b). Ergin bireyler beslendikleri galler 
içerisine yumurta bırakır, yumurtalar 1 hafta içerisinde açılır ve çıkan 
nimfler galler içinde beslenmektedir. Ergin döneme geldiğinde ise, gali terk 
ederek sağlıklı ve genç yapraklara göç ederler. Önce açık yeĢilimtırak olan 
gal rengi giderek kızarır, kahverengileĢir ve siyaha dönüĢür. Yoğun 
bulaĢmalarda, yapraklar erken dökülür, meyvenin Ģekli bozulabilir.  

Ceviz yaprak gal akarı, genellikle cevizin yaprağında beslenirken, yoğun 
popülasyonda meyvede de zarar yapabilir (ġekil 6b). Ceviz yaprakuyuzu 
ise, sadece yaprakta beslenir ve alttan üste doğru kabartılar Ģeklinde 
deformasyon (gal, kabartı) yapar (ġekil 6a). Ceviz eriophyid akarları yılda 
birkaç döl vermektedir. 

  
 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6. Ceviz yaprakuyuzu (a) ve Ceviz yaprak gal akarı (b). 

Mücadelesi: Ceviz eriophyid akarları ile hafif bulaĢmalarda, budama 
yapılarak bulaĢık yaprak ve sürgünlerin bahçeden uzaklaĢtırılması ve 
imha edilmesi popülasyonun düĢürülmesinde önemli rol oynar.   

Eriophyid akarları, genel olarak birçok avcı akar türü tarafında baskı 
altında tutulur. Bu türlerinin bahçelerdeki varlığı, avcı akar [Typhlodromus 
spp. (Acarina: Phytoseiidae)]'ların çoğalmaları için de uygun ortamı 
hazırlamaktadır. Ancak, Phytoseiidae türlerin korunması ve etkinliklerinin 
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arttırılması için; zararlılarla mücadelede geliĢi güzel ilaç uygulamalarından 
kaçınılmalı, çevre ve doğal düĢmanlara etkisi en düĢük seçici ilaçlar 
kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe kenarlarında doğal düĢmanlar için çok yıllık 
barınak bitkiler (yabani gül, böğürtlen vb.) ve besin kaynağı (av, polen, 
nektar vb.) olan nane, yabani havuç ve rezene gibi bitkiler korunmalı, eğer 
mevcut değilse bahçe çevresinde yetiĢtirilmesi sağlanmalıdır. 

Kimyasal mücadelede, daha önceki yıllarda bulaĢık olduğu bilinen 
bahçelerde, ilkbaharda yaprak ve sürgünler kontrol edilerek, zararlının 
oluĢturduğu galler aranır ve yapraklarda zarar belirtisi görüldüğünde 
ilaçlama yapılır. Ancak, bulaĢmanın yoğun görüldüğü bahçelerde uygun 
ilaçlama zamanı; ilkbaharda kıĢlaklardan çıkan erginlerin yapraklara ve 
sonbaharda da tekrar kıĢlaklara göç ettikleri dönemdir.  

Ceviz yaprak uyuzları ile mücadele konusunda daha fazla bilgi, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden alınabilir. 

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 

4.4. Armut kaplanı [Stephanitis pyri (Fabricius) (Hemiptera: Tingidae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: Erginleri; 3.0x2.0 mm boyutunda olup, vücudu 
yassı, süslü bir böcektir. Kanatları saydam ve petek gibi desenlidir. 
Nimfler, erginlerden farklı görünümlüdür (ġekil 7a,b). KıĢı, kabuk altı ile 
yerdeki bitki artıkları arasında veya taĢların altındaki oyuklar içerisinde 
ergin halde geçirir. Nisandan itibaren kıĢlakları terk eden erginler, 
yapraklarda emgi yaparak bitki özsuyu ile beslenir. Daha sonra çiftleĢen 
diĢi bireyler, mayıstan itibaren yumurtalarını tek tek yaprak dokusu 
içerisine bırakır ve mayıs sonu haziran baĢından itibaren nimfler çıkmaya 
baĢlar. Zararlı, yılda 2-3 döl vermektedir. 
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ġekil 7. Armut kaplanı ve ceviz yapraklarındaki beslenme zararı (a,b).  

Armut kaplanı, cevizin yapraklarında emgi yaparak ürün kaybına neden 
olur. Yoğunluğun yüksek olduğu bahçelerde ağaçlar iyi geliĢemez, 
sürgünler tam olgunlaĢamaz, meyveler küçük ve kalitesiz olur. Beslenme 
sonucunda oluĢan klorofil parçalanması nedeniyle, yapraklarda renk 
açılmaları görülür. Ayrıca, yaprak altında küçük siyah damlacıklar Ģeklinde 
beslenme pislikleri ile salgılanan ballımsı madde fumajine (kara ballık) 
neden olmaktadır (ġekil 7a,b). Genellikle ülkemizin her yerinde yaygın 
olarak bulunur. Ancak, meyve bahçelerinde ekonomik anlamda çok fazla 
zararlı bir tür olmadığı bilinmektedir. 

Mücadelesi: Armut kaplanı‟nın etkili bir avcısı olarak Stethocomıs pyri 
(Mella) (Hemiptera: Miridae) türü tespit edilmiĢtir. Bu türün korunması ve 
etkinliğinin arttırılması için; zararlılarla mücadelede geliĢi güzel ilaç 
uygulamalarından kaçınılmalı, çevre ve doğal düĢmanlara etkisi en düĢük 
seçici ilaçlar kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe kenarlarında doğal düĢmanlar 
için çok yıllık barınak bitkiler (yabani gül, böğürtlen vb.) ve besin kaynağı 
(av, polen, nektar vb.) olan nane, yabani havuç ve rezene gibi bitkiler 
korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe çevresinde yetiĢtirilmesi 
sağlanmalıdır. 

 Armut kaplanı‟na karĢı ayrıca bir ilaçlamaya gerek yoktur. Çünkü ceviz 
bahçelerindeki diğer zararlılara karĢı yapılan kimyasal mücadele, bu 
zararlıyı baskı altında tutabilmektedir. Gerek duyulduğunda ise, birinci 
ilaçlama erginlerin kıĢlakları terk edip yapraklara geçtiği ve henüz yumurta 



Ceviz Zararlıları                                                Dr. Naim ÖZTÜRK & Dr. Adalet HAZIR 

 

62 

 

bırakmadığı nisan ayı içerisinde yapılır. Ġkinci ilaçlama ise, yumurtaların 
büyük çoğunluğunun açıldığı, yani 1. döl nimflerinin yoğun olduğu haziran 
ayı içerisinde yapılır. Bunların dıĢında gerek görülürse temmuz sonu-
ağustos ayı ilk yarısında 3. bir ilaçlama daha yapılabilir.  

Armut kaplanının mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden alınabilir. 

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 

4.5. Ağaç sarıkurdu [Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: Erginleri iri yapılı, kanatlar beyaz renkli ve 
üzerinde koyu renkli benekler bulunur. Olgun larva 50-60 mm boyunda, 
açık sarı renkli ve üzerinde lacivert noktacıklar vardır (ġekil 8). Ġlk erginleri 
haziran ayı baĢında görülmeye baĢlar. Yumurtalarını ince dallardaki 
tomurcuk diplerine, çatlaklara ve eski galerilere tek tek veya gruplar 
halinde bırakır. Temmuz ayında çıkıĢ yapan larvalar, ilk önce kabuk 
altında beslenir ve daha sonra kıĢlamak amacıyla eski galerilere geçer. 
Ġlkbaharda kıĢlaktan çıkan larvalar, önce ince dallarda beslenir ve daha 
sonra kalın dal ve gövdede galeriler açar (ġekil 9a). Ağaç sarıkurdu, iki 
yılda 1 döl verir. 

Ağaç sarıkurdu larvası, ağaçların 
odun kısmında beslenir, gövde ve 
dallarda galeriler açarak bu 
kısımların zayıflayıp kırılmasına ve 
kurumalara neden olur. Beslenme 
sırasında iletim demetlerinin tahrip 
edilmesi, zarar görmüĢ organın 
veya ağacın tamamının ölümüne 
neden olabilir. Larva giriĢ 
deliklerden bitki özsuyu akıĢı tipik 
özelliğidir (ġekil 9b). Z. pyrina daha 
çok yaĢlı, bakımsız, kıraç ve taban 
suyu yüksek bahçelerde sorun olmaktadır. YaĢlı ağaçlardaki dal 
kırılmaları, verim kaybı ile taç Ģeklinin bozulmasına neden olmaktadır.  

ġekil 8. Ağaç sarıkurdu ergin ve larvası. 
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Mücadelesi: Ağaç sarıkurdu‟na karĢı mücadelede, öncelikle ceviz bahçesi 
tesis edilecek arazi toprağının drenajı iyi olmalıdır. Bahçe bakımı iyi 
yapılarak ağaçlar sağlıklı bulundurulmalıdır. Ağaçlar her yıl düzenli 
budanarak, bahçe içerisinde hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Gerek 
budama sırasında ve gerekse de yıl içerisindeki kontrollerde, bulaĢık 
dallar kesilerek imha edilmelidir. Ayrıca yoğunluğun düĢük olduğu 
bahçelerde, galerilere çelik tel sokularak veya gaz formülasyonlu insektisit 
enjekte edilerek larvalar öldürülmelidir. 

Kimyasal mücadelesi için sonbahar aylarında gövde ve dallar kontrol 
edilerek, larva giriĢ delikleri aranır. Galerilerin ağız kısmında biriken taze 
talaĢ yığınları (ġekil 9a), larva giriĢ deliklerinin tanınmasını sağlar. Larva 
giriĢleri, genellikle temmuz-ağustos aylarında olur. Bu nedenle zararın söz 
konusu olduğu bahçelerde haziran sonlarından baĢlanarak ilacın etki 
süresine göre 3-4 ilaçlama önerilir. Uygulamalar, kaplama ilaçlama 
Ģeklinde olmalıdır. Ancak, meyveye yatmıĢ bahçelerde ilaçlamalar diğer 
ceviz zararlılarının mücadelesiyle entegre edilebilir. 

Ağaç sarıkurdu‟nun mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden alınabilir. 

Ġlaçlamalarda ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılmalıdır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ġekil 9. Ağaç sarıkurdu‟nun larva giriĢ yeri, larvası (a) ile galeri özsu akıntısı (b). 
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4.6. Çamuratan [Agalmatium flavescens (Olivier) (Hemiptera: Issidae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: Erginler 4-5 mm boyunda, genellikle kirli sarı 
renktedir. Ancak, bazen beslendikleri bitkilere göre renk değiĢtirerek bal ve 
fındık rengi de alabilirler. BaĢı dikdörtgen Ģeklinde olup, aĢağıya doğru 
sivrilerek üçgenimsi bir yapı 
oluĢturur (ġekil 10). KıĢı, yumurta 
halinde geçirirler. Mart-nisan 
aylarında yumurtalar açılmaya 
baĢlar. Çıkan nimfler, ağaçların altı 
ile çevredeki otsu bitkilerde 2-3 ay 
kadar beslenerek ergin hale geçer. 
Erginler, ilk önce nimflerin 
beslenmiĢ olduğu otsu bitkilerde 
gezinir ve daha sonra yumurta 
bırakmak için ağaçlara göç ederler. 
Haziran-temmuz ayı içerisinde, 
yumurtalarını ağaçların gövdesine ve ana dallarına çamur paketlerinin 
içerisinde sıralı gruplar halinde bırakırlar (ġekil 11a,b). Zararlı, yılda 1 döl 
vermektedir. 

Çamuratan; konukçusu olduğu bitkilerin çiçek, taze sürgün ve meyve 
saplarında emgi yapmak suretiyle beslenir. Beslenme sırasında yara alan 
bitki dokusunun zamanla rengi değiĢir, kurur ve dökülebilir. Daha çok 
bahçelerdeki otsu bitkilerle beslenir. Zararlı, diğer meyvelerde olduğu gibi 
ceviz için de ekonomik önemi olmayan bir türdür. Ancak, özellikle 
popülasyonun yoğun olduğu otlu bahçelerde ağaçların gövde ve kalın 
dallarına bırakılmıĢ üzeri çamurla örtülü yumurta paketleri (ġekil 11a,b), 
üreticiler tarafından zararlı gibi yorumlanarak tedirginlik oluĢturmaktadır.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 10. Çamuratan‟ın ergin bireyleri. 
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ġekil 11. Çamuratan‟ın ergin bireyleri (a) ile dal ve gövdedeki yumurta paketleri (b). 

Mücadelesi: Bu zararlıya karĢı genel olarak kimyasal mücadele 
önerilmez. Ancak, ceviz bahçelerinde sorun olan diğer zararlılara karĢı 
kullanılan insektisitler bu zararlıyı da öldürmektedir. Ayrıca bahçelerdeki 
yabancıot temizliğine özen gösterilmesi, ağaçların gövde ve kalın dallarına 
bırakılan yumurta paketlerinin sert bir fırça (bitki dokusuna zarar 
verilmemeli) veya telhiz çuval yardımıyla kazınarak ezilmesi, zararlı 
yoğunluğunun düĢürülmesi açısından çok önemli olacaktır.  

Çamuratan‟nın mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi, Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden alınabilir. 
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4.7. Ceviz yaprak galerigüvesi [Caloptilia roscipennella (Hübner) 
(Lepidoptera: Gracillariidae)] 

Tanımı ve Zarar ġekli: 
Türkiye‟de daha önce varlığı 
bilinen, ancak konukçu olarak 
kaydı bulunmayan Ceviz yaprak 
galerigüvesi‟nin cevizlerde zararlı 
olduğu ilk kez 2012 yılında 
KahramanmaraĢ ceviz 
bahçelerinde saptanmıĢtır. C. 
roscipennella türü mikro 
kelebeklerden olup, kanat 
açıklığı 16 mm, ön kanatları çok 
uzun ve dardır. Grimsi beyazdan 
açık kahverengimsi griye veya koyu sarıdan kırmızımsı kahverengine 
kadar değiĢen renklerdedir (ġekil 12). Kanatlar üzerinde gümüĢ 
parlaklığında olan siyahımsı noktalar ve kenarlarında da sarıdan siyaha 
değiĢen saçak Ģeklinde kıllar bulunur. Ön ve orta bacaklarında belirgin 
Ģekilde çıkıntı oluĢturan siyah pullar vardır. Bu cinse bağlı güveler, ön ve 
arka bacaklardan destek alarak vücudun ön kısmını kaldırır ve bu Ģekilde 
dinlenirler. Larva, 9 mm boyunda ve sarımtırak yeĢil renkli vücudu Ģeffaf 
olup bağırsakları net bir Ģekilde görülebilmektedir (ġekil 12, 13a).  
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 13. Ceviz yaprak galerigüvesi‟nin larva ve pupası (a) ile galeri ve zararı (b). 

ġekil 12. C. roscipennella ergin ve larvası. 
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KıĢı ergin olarak geçirdiği bilinen zararlı, monofag bir tür olup cevizin yeĢil 
aksamında beslenir.  

Ceviz yaprak galerigüvesi, özellikle 2-3 m yüksekliğindeki genç ağaçların 
yapraklarına yumurtalarını bırakır. Larvanın ilk iki dönemi yaprak içinde 
galeri açar, diğer dönemleri ise yaprakta külah benzeri (rulo Ģeklinde) 
kıvrımlara neden olmaktadır. Yoğun popülasyonlarda sürgünlerde 
deformasyonlar ve yapraklarda kurumalar görülür (ġekil 13b).  

Fidanlık ve genç bahçelerde önemli olabilecek bu zarar, bol miktarda 
sürgün verimiyle tolere edilebileceğinden yaĢlı ağaçlarda sorun 
olmamaktadır. C. roscipennella‟nın yapraklardaki larva zararı ilk olarak 
nisan ayı ikinci yarısında ve ilk erginleri de mayıs ayı ilk yarısında çıkıĢ 
yapar. Sürgünlerdeki larva sayısı en fazla haziran ayının ikinci yarısı ile 
temmuz ayının ilk yarısında görülür. 

Mücadelesi: Bu zararlı ile ilgili ülkemizde bugüne kadar hiç çalıĢma 
yürütülmemiĢtir. Ceviz yaprak galerigüvesi‟ne karĢı ayrıca bir ilaçlamaya 
gerek yoktur. Çünkü ceviz bahçelerindeki diğer zararlılara karĢı yapılan 
kimyasal mücadele, bu zararlıyı da baskı altında tutabilmektedir. 
Ülkemizde yapılan bir çalıĢmada; C. roscipennella‟nın predatörü olarak 
Forficula auricularia L. (Forficulidae), Coccinella septempunctata L. 
(Coccinellidae), parazitoit olarak da Braconidae, Chalcidae, Figitidae ve 
Ichneumonidae familyalarına ait türler belirlenmiĢtir.  

Bu türlerin korunması ve etkinliklerinin arttırılması için, ceviz zararlıları ile 
mücadelede geliĢi güzel ilaç uygulamalarından kaçınılmalı, çevre ve doğal 
düĢmanlara etkisi en düĢük seçici ilaçlar kullanılmalıdır. Ayrıca, bahçe 
kenarlarında doğal düĢmanlar için çok yıllık barınak bitkiler (yabani gül, 
böğürtlen vb.) ve besin kaynağı (av, polen, nektar vb.) olan nane, yabani 
havuç gibi bitkiler korunmalı, eğer mevcut değilse bahçe çevresinde 
yetiĢtirilmesi sağlanmalıdır. 

Ceviz yaprak galerigüvesi‟nin mücadelesiyle ilgili daha fazla bilgi, Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden alınabilir. 
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4.8. Diğer Zararlılar 

Ceviz bahçelerinde sorun olan ve yukarıda adı geçen önemli türler 
dıĢında; Kahverengi koĢnil (Parthenolecanium corni Bouche) (ġekil 14a), 
Dut kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona Targioni-Tozzetti) (ġekil 
14b), Bağ pamuklu koĢnili (Pulvinaria vitis L.) (ġekil 15a) ve karga (Corvus 
spp.) (ġekil 15b)‟da cevizde beslenerek, zaman zaman soruna neden 
olabilmektedir.  

Ceviz bahçesinde bu zararlılardan kaynaklanabilecek bir sorun ile 
karĢılaĢıldığında, sorunun çözümüne yönelik olarak Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl ve Ġlçe Tarım Müdürlüklerinden bilgi alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 14. Kahverengi koĢnil (a) ve Dut kabuklubiti (b). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ġekil 15. Bağ pamuklu koĢnili (a) ile karga ve cevizdeki zararı (b). 
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