
Η καλλιζργεια τησ Φουντουκιάσ 
 
 Η Φουντουκιά ι λεπτοκαριά (Κυπρ. Λεπτοκαρκά) ανικει ςτο γζνοσ Corylus (οικ. 
Betulaceae), του οποίου το όνομα προζρχεται από τθν αρχαία ελλθνικι λζξθ ‘κόρυσ’ που 
ςθμαίνει κράνοσ,  περικεφαλαία, και προςομοιάηει τον καρπό τθσ φουντουκιάσ όταν είναι 
φρζςκοσ και περιβάλλεται από ζνα προςτατευτικό φυλλϊδεσ περίβλθμα το οποίο μοιάηει 
με ςτρατιωτικό κράνοσ. Η λζξθ φουντοφκι ζχει τοφρκικεσ ρίηεσ (findik).  
 
Η φουντουκιά είναι ικαγενζσ φυτό τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Μ. Αςίασ. Οι κυριότερεσ χϊρεσ 
παραγωγισ φουντουκιϊν ςτθν Ευρϊπθ είναι θ Ιςπανία, θ Πορτογαλία, θ Ιταλία, θ Γαλλία 
και θ Ελλάδα.  
Στθν Κφπρο θ φουντουκιά καλλιεργείτε εδϊ και πολλά χρόνια, ςιμερα όμωσ λόγω του 
πολυκερματιςμοφ των αγροτικϊν τεμαχίων ςτα ορεινά, κακιςτάτε  αρκετά υψθλό το κόςτοσ 
παραγωγισ ςε ςχζςθ με τα φουντοφκια ειςαγωγισ με αποτζλεςμα να είναι ςχετικά 
δφςκολθ θ διάκεςθ κυπριακοφ φουντουκιοφ ςτθν αγορά.  
Η παραδοςιακι περιοχι φφτευςθσ φουντουκιϊν ςτθν Κφπρο είναι η Πιτςιλιά.  
 

 
 

Στοιχεία για την καλλιζργεια τησ φουντουκιάσ 
 
Φφτευςη: Η φουντουκιά φυτεφεται ςε τετράγωνα, ςε παραλλθλόγραμμα, ςε γραμμζσ ι ςε 
ιςόπλευρα τρίγωνα. Οι αποςτάςεισ φυτεφςεωσ ςυνικωσ είναι 5Χ6 μζτρα ςτθν περίπτωςθ 
που οι φουντουκιζσ κα καλλιεργθκοφν με τθ μορφι δζντρων ι 7Χ8 ςτθν περίπτωςθ που κα 
καλλιεργθκοφν ςαν κάμνοι. Τα φυτά ςυνικωσ φυτεφονται από τον Νοζμβριο μζχρι τον 
Μάρτιο, πριν από το φοφςκωμα των οφκαλμϊν. 
Εφόςον επικυμοφμε να καλλιεργιςουμε τισ φουντουκιζσ ςε καμνϊδθ μορφι, φυτεφουμε 
4-5 δενδρφλλια μαηί ςτον ίδιο λάκκο φυτεφςεωσ, ενϊ αν κζλουμε τθ δενδρϊδθ μορφι 
φυτεφουμε ςε κάκε λάκκο ζνα δζντρο μόνο του. Για να υπάρχει καλι επικονίαςθ των 
ανκζων κα πρζπει να φυτεφεται μία ςειρά από φυτά τθσ επικονιάςτριασ ποικιλίασ ανά δζκα 



ςειρζσ τθσ κφριασ ποικιλίασ. Η γονιμοποίθςθ των ανκζων γίνεται περίπου 4-5 μινεσ μετά 
τθν επικονίαςθ που γίνεται ςτα μζςα του χειμϊνα. 
 
Λίπανςη: Συνικωσ γίνεται λίπανςθ με 10-12 μονάδεσ αηϊτου, 5-6 μονάδεσ φωςφόρου και 
8-9 μονάδεσ καλίου ανά ςτρζμμα. Η λίπανςθ κα πρζπει να γίνεται ανάλογα με τθν 
κατάςταςθ των φυτϊν από κρεπτικισ απόψεωσ και ςφμφωνα με τθν περιεκτικότθτα του 
εδάφουσ ςε κρεπτικά ςτοιχεία. Η καλφτερθ μζκοδοσ για τθ διάγνωςθ του επιπζδου 
κρζψεωσ των φυτϊν είναι θ μζκοδοσ τθσ φυλλοδιαγνωςτικισ. 
Οι αυξθμζνεσ ποςότθτεσ αηωτοφχου λιπάςματοσ προκαλοφν αφξθςθ του πάχουσ του 
κελφφουσ των φουντουκιϊν, με αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοςτοφ τθσ ψίχασ τουσ. Επίςθσ 
πρζπει να προςζξει κανείσ ϊςτε να μθν υπάρξει τροφοπενία ςιδιρου και βορίου, επειδι 
ειδικά θ ζλλειψθ βορίου προκαλεί αυξθμζνθ αναλογία φουντουκιϊν χωρίσ ςπζρμα. 
 
Αρδευςη: Σε περιοχζσ με κανονικζσ βροχόπτωςθ είναι πάνω από 700 χιλιοςτά  και εφόςον  
είναι κανονικά κατανεμθμζνθ ςτον χρόνο, δεν απαιτείται άρδευςθ. Όμωσ, ςε περιπτϊςεισ 
παρατεταμζνθσ ξθραςίασ θ άρδευςθ βοθκά πολφ τα φυτά να δϊςουν καλι παραγωγι. Η 
άρδευςθ τθσ φουντουκιάσ ειδικά ςτουσ φουντουκεϊνεσ μικρισ θλικίασ είναι απαραίτθτθ 
εργαςία, επειδι ευνοείται θ αφξθςθ των φυτϊν ςε φψοσ αλλά και ςε διάμετρο των 
βλαςτϊν. 
Κλάδεμα: Διακρίνεται ςε κλάδεμα μόρφωςθσ και ςε κλάδεμα καρποφορίασ. Το κλάδεμα 
μόρφωςθσ ζχει ωσ ςτόχο τθ δθμιουργία του ςχιματοσ που κζλουμε να δϊςουμε ςτο φυτό. 
Στθν περίπτωςθ που κα καλλιεργθκεί ςε καμνϊδθ μορφι διατθροφνται 3-6 ςκελετικοί 
βλαςτοί, ενϊ ςτθν περίπτωςθ τθσ δενδρϊδουσ μορφισ το επικρατζςτερο ςχιμα είναι το 
κυπελλοειδζσ. Το κλάδεμα καρποφορίασ γίνεται κάκε χρόνο. Με το κλάδεμα αυτό 
απομακρφνονται τα ξθρά βλαςτάρια. 
 
Πολλαπλαςιαςμόσ: Η φουντουκιά δεν μπορεί να αναπαραχκεί πιςτά με τουσ ςπόρουσ και 
γι' αυτό κατάλλθλθ μζκοδοσ πολλαπλαςιαςμοφ είναι με παραφυάδεσ, με καταβολάδεσ, 
αλλά και με φυλλοφόρα ι ξυλοποιθμζνα μοςχεφματα ι με εμβολιαςμό ςποροφφτων. Ο 
πολλαπλαςιαςμόσ τθσ φουντουκιάσ με ςπόρο δεν ςυνιςτάται επειδι τα δζντρα που κα 
προζλκουν αργοφν να μπουν ςε καρποφορία (8-10 χρόνια) και επειδι θ φουντουκιά είναι 
αυτόςτειρο φυτό, δεν δίνουν τθν ίδια ποικιλία με εκείνθ από τθν οποία προιλκαν. 
Τα φυλλοφόρα μοςχεφματα δίνουν καλφτερα αποτελζςματα όταν λαμβάνονται από τα 
μζςα Απριλίου  ζωσ τα μζςα Μαΐου. Με τθ μζκοδο του εμβολιαςμοφ χρθςιμοποιείται 
κυρίωσ ο ςχιςτόσ, ο αγγλικόσ και ο πλευρικόσ. Ο εμβολιαςμόσ τθσ φουντουκιάσ είναι πολφ 
δφςκολοσ. Το υποκείμενο, αλλά και το φυτό από το οποίο λαμβάνουμε το εμβόλιο, κα 
πρζπει να είναι ςε πλιρθ λικαργο. 
Η μζκοδοσ με παραφυάδεσ. Χρθςιμοποιείται ςε πολλζσ περιπτϊςεισ. Οι παραφυάδεσ 
αποςπϊνται από το φυτό και μεταφυτεφονται ςτθν οριςτικι τουσ κζςθ. 
Με καταβολάδεσ. Όπωσ γίνεται ςτο αμπζλι, δθλαδι γυρίηει ο παραγωγόσ ζναν βλαςτό ςτο 
ζδαφοσ και ςτο ςθμείο επαφισ με το χϊμα βγάηει ρίηεσ. Στθ ςυνζχεια αποκόπτεται και ζτςι 
δθμιουργείται ζνα νζο φυτό. 
 
Ποικιλίεσ: Οι κφριεσ ποικιλίεσ καλλιζργειασ φουντουκιϊν ςτθν Κφπρο είναι τα ‘’Ντόπια’’ ι 
‘’Μακρουλά’’ και τα ‘’Περατικά’’. Τα φουντοφκια ςτθν  ποικιλία ‘’Ντόπια’’ είναι 
πεπλατυςμζνα με το μικοσ τουσ να είναι μεγαλφτερο του πλάτουσ τουσ. Στα ‘’Περατικά’’ ο 
καρπόσ είναι πιο μικρόσ και ςχεδόν ςφαιρικόσ. Τα δζντρα τθσ ποικιλίασ ϋϋΝτόπια’’ φτάνουν 
ςε μεγαλφτερο μζγεκοσ, είναι πιο ηωθρά και με πιο μεγάλα φφλλα, ενϊ θ ποικιλία 
‘’Περατικά’’ αντιπροςωπεφεται από  πιο μικρά δζντρα αλλά με μεγαλφτερθ παραγωγι 
καρποφ.   
 



Εχθροί και αςθζνειεσ:  Στουσ κφριουσ εχκροφσ τθσ φουντουκιάσ ςυγκαταλζγονται ο 
Βαλανίνοσ (Curculio obtusus) κολεόπτερο, το άκαρι (Eriophyes avellanae ) το οποίο 
προκαλεί παραμόρφωςθ των οφκαλμϊν με αποτζλεςμα οι οφκαλμοί να φαίνονται ςαν 
‘’κόμβοι’’,  το άκαρι (Phytocoptella avellanae), οι αλευρώδεισ (Trialeurides sp.) και οι 
αφίδεσ (Macrosiphum sp.) 
Στθν Κφπρο ο μεγαλφτεροσ εχκρόσ τθσ φουντουκιάσ είναι ο Αρουραίοσ (ποντίκα) και όταν 
δεν αντιμετωπιςτεί ζγκαιρα προκαλεί ηθμιζσ ςτον φλοιό και ςτουσ καρποφσ των δζντρων 
φουντουκιάσ.  
Οι κφριεσ αςκζνειεσ τθσ φουντουκιάσ είναι θ προςβολι από το μφκητα (Anisogramma 
anomala) ο οποίοσ προςβάλει πολλζσ φορζσ νεαροφσ βλαςτοφσ και προκαλεί ακόμθ και 
ξιρανςθ ςτα νεαρά δενδρφλλια φουντουκιάσ και  το βακτήριο (Xanthomonas corylla) το 
οποίο πάλι μπορεί να προκαλζςει ξιρανςθ ςε νεαρά δενδρφλλια.   
 
Τα ακάρεα ςτθ φουντουκιά καταπολεμοφνται ςε πρόγραμμα ψεκαςμϊν με το βρζξιμο 

κειάφι Kumulus  80WG, ο βαλάνινοσ με τα εντομοκτόνα  Cyren 48 EC και Fastac 10 SC, 

οι αλευρϊδεισ και οι αφίδεσ με το εντομοκτόνο Warrant 200 SL.  
 

Η ποντίκα καταπολεμάτε με το τρωκτικοκτόνο Storm Wax Block Bait . 
 
Ο μφκθτασ Anisogramma anomala, και το βακτιριο Xanthomonas corylla, καταπολεμοφνται 
με τθ χριςθ χαλκοφχων ςκευαςμάτων κακϊσ και τθ χρθςιμοποίθςθ πολλαπλαςιαςτικοφ 
υλικοφ από απαλλαγμζνα μθτρικά δζντρα.  


