
DİKİM TAHTASININ YERLEŞTİRİLMESİ 

Dikim tahtası, çukur kenarına çakılı kazıklara yerleştirilir. 
Herek, orta kertiğin güney yanına 15 cm. mesafede olacak 
şekilde sert toprağa çakılır. 

Kazık-*-

. Herek 

Dikim tahtası 
Kazık 

Bahçedeki fidanların yerleştirilmesi 

1. Sıra OOOOOOOOOO 
2. S ı raOTOOTOOTOO 
3. Sıra OOOOOOOOOO 
4. Sıra OOOOOOOOOO 
5. Sıra OT OOT OOT OO 
6. Sıra OOOOOOOOOO 
O Bahçedeki ana çeşit 
T Tozlayıcı çeşit 
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FİDAN DİKİMİ 

Ceviz ağaçları; toprak bakımından seçici olmamakla 
beraber taban suyu seviyesi kışın 2,5-3m. 'den yukarı 
çıkmayan, fazla su tutmayan gevşek, süzek, çakıllı, alüvial 
topraklardan hoşlanır. 

Cevizler genellikle gelişme durumu ve uzun ömrü dikkate 
alınarak; çeşit özelliği, toprak yapısına göre 8X8 m,9X9 m, 
10X10 m,11X12 m aralıklarla dikilmesi önerilmektedir. 

Arazide dikkatlice dikim yeri işaretlemesi yapılmalı; ana 
çeşit ve tozlayıcı çeşitlerin yerleri belirlenmeli ve dikim planı 
bir kağıda yazılmalıdır. Böylece birkaç yıl içinde fidanlarda 
kuruma görülürse ana çeşit veya tozlayıcı olup olmadığı 
kolayca belirlenir ve ona göre yeni fidan dikimi yapılır. Rüzgar 
hakim yönüne göre tozlayıcılar yerleştirilmelidir. İşaretlenen 
yerlerde 50X50 cm ölçüsünde dikim çukurları açılmalıdır. 

Çukurun dibine 100-150'şer gram triple süper fosfat ve 
potasyum sülfat gübreleri konulduktan sonra çukurdan çıkan 
toprağa yanmış hayvan gübresi karıştırılarak ve üzerine 4-5 
parmak ham toprak koyduktan sonra; fidanlar aşı noktası 
dışarda kalacak şekilde dikilmelidir. 

Aşılı fidanlar 4-5 yaşından itibaren verime başlar. Dikim 
aralıklarını ise 10-12 yaşından sonra doldururlar. Dikimden 
Hemen Önce Kök Budaması Yapılmalıdır. 

Genel Kural : Tüm Fidanlar Sökü ldüğü der in l i k te 
dikilmelidir. 

Üst Toprak 
Atılır. ^ 

C4ttbreli 
Toprak 

Füpamix'li 
Toprakla 
Kök Çevresi 
Doldurulur. 

DİKKAT!!! 
AŞI NOKTASI MUTLAKA TOPRAK SEVİYESİNİN 

ÜZERİNDE OLMALIDIR. 
Herek (Sırık) 

Fidanlar rüzgardan zarar görmemesi için 
herek (sırık) ile desteklenmeli 

Fidanların ilk dikim yılında ve imkan bulunan yerlerde yılda en 
az bir defa sulama yapılır. 

Sonbaharda bir defa derin, ilkbaharda toprak zemininin uygun 
olduğu dönemde yüzlek sürüm yapılır. 

Fidanların normal olarak dikimden hemen sonra veya sürgün 
vermeden hemen önce verilmek istenilen taç yüksekliğinden 
(1-1,2 m) uçları kesilir. 

BUDAMA 

Cevizlerde budama ilk bahçe kurulduğunda boyunlu gözler 
kesilerek göz budaması şeklinde yapılır. 

3'ncü yılda şekil verilir. Daha sonraki yıllarda ise sadece ölü 
ve kuruyan dallar çıkarılır. Ceviz fazla budama gerektirmeyen 
bir meyve türü olup, meyveler iki yıllık sürgünlerde oluşur. 

:IDAN NASIL DIKILII 

Meyve bahçesi tesis edilecek yer derince sürülür. 

Toprak yüzeyi düzgün hale getirilir. Fidan yerleri işaretlenir. 

Fidan dikim noktalarını kolayca bulmak ve fidanları sıraya 
getirmek için işaretlemede dikim tahtası kullanılır. 

Dikim tahtası 1.5 m. uzunluğunda 15-20 cm. genişliğinde iki 
başında ve fidanın geleceği yerde kertik bulunan bir tahtadır. 

Bu kertiklere kazık çakılarak fidanın dikileceği yer kolayca 
bulunur. 

DİKİM TAHTASI 

1.S m. 

Ka*ık 

Kertik 

Fidanın dikileceği kertik 

FİDAN ÇUKURUNUN AÇILMASI 

Çukur açılırken fidanın geleceği yerdeki (orta kazık) 
sökülerek çukur açımına başlanır. 

Her iki uçtaki kazıklar yerinde kalır. Fidan çukurları 50 cm. 
derinlik ve 50-60 cm. genişlikte açılır. 

Toprak derin sürülmüş ise, burgu ile de çukur açılabilir. 

Çukurun yarısından çıkan canlı üst toprak (A) bir tarafa, 
alttan çıkan ham toprak (B) diğer tarafa atılır. Fidan 
konduktan sonra üst toprak alta, alttan çıkan toprak üste 
şekilde dikim yapılır. 


