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ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ

� Καταγωγή: Β. Ηµισφαίριο

� Βοτανική ταξινόµηση: 

� Οικ.: Betulaceae

�Corylus avellana

� Βοτανικοί Χαρακτήρες

� Φυλλοβόλο

� Θάµνος

� Μόνοικο, δίκλινο

�Φύλλα

� Απλά, κατ’εναλλαγή, οδοντωτά

�Οφθαλµοί

� Μικτοί, ξυλοφόροι, απλοί ανθοφόροι (ιουλοφόροι)

� Πράσινο χρώµα

�Καρπός

� Κάρυο µε ξυλοποιηµένο περικάρπιο

� Καρπός παράγεται µέσα σε φυλλώδες περίβληµα

� Τρόπος καρποφορίας

�Από µικτούς οφθαλµούς, επάκρια, σε ξύλο

τρέχουσας περιόδου

� Επικονίαση και γονιµοποίηση

� Καρπόδεση: Επικονίαση και γονιµοποίηση

� ∆ιχογαµία αλλά και αυτοστειρότητα

� Χρειάζεται η σταυρεπικονίαση

� Επικονίαση γίνεται στα µέσα του χειµώνα και είναι

µακράς διάρκειας

� Μία πλήρη σειρά επικονιάστριας για κάθε δέκα σειρές

ποικιλίας

� Η γονιµοποίηση γίνεται περίπου 4-5 µήνες µετά την

επικονίαση
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ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ

– Τρόποι πολλαπλασιασµού

�Συνήθως µε καταβολάδες (καταβολάδα

κατά συστάδα) και λιγότερο µε

µοσχεύµατα ή ξυλοποιηµένα χειµερινά

µοσχεύµατα ή εµβολιασµό

� Υποκείµενα

� Επιθυµητό είναι το υποκείµενο εκείνο που

δε σχηµατίζει πολλές παραφυάδες

– C. colurna (πολλά όµως µειονεκτήµατα)

•Βλαστικότητα σπόρων ακατάστατη

•Αργή είσοδο σε καρποφορία

•Μεγάλες πασσαλώδεις ρίζες, δύσκολη µεταφύτευση

•Περιορισµένη ανάπτυξη

•Βλαστικότητα σπόρων ακατάστατη

•Αργή είσοδο σε καρποφορία

•Μεγάλες πασσαλώδεις ρίζες, δύσκολη µεταφύτευση

•Περιορισµένη ανάπτυξη

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

� Τουρκικής προέλευσης κυρίως

– Έξτρα Γιαγλί

– Σιβρί Γιαγλί

– Μαύρη Αγίου Όρους

– Barcelona

ΚΛΙΜΑ

� Ευδοκιµεί σε κλίµα ελαφρά υγρό και ψυχρό

� Ανάγκες σε ψύχος περί τις 600-800 ώρες

� ∆εν θέλει θερµοκρασίες το καλοκαίρι άνω

των 37οC γιατί επηρεάζουν ανάπτυξη

καρπού
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Ε∆ΑΦΟΣ

� Βαθύ έδαφος, γόνιµο

� Η παραγωγική ζωή της είναι µόλις 8-12 χρόνια

και οφείλεται κυρίως σε εξασθένηση του εδάφους

� Πρέπει να αποστραγγίζουν καλά

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΠΩΡΩΝΑ

� Προετοιµασία εδάφους

�Ανάλυση εδάφους

�Βαθύ όργωµα

�Εγκατάσταση αρδευτικού συστήµατος

�Προσθήκη οργανικού λιπάσµατος είτε σε όλη την
έκταση αν είναι εφικτό είτε µεµονωµένα στη θέση
φύτευσης

�Απολύµανση εδάφους

�Φύτευση δενδρυλλίων (το χειµώνα χωρίς µπάλα
χώµατος) είτε 4-5 µαζί (θαµνώδης τύπος) είτε ένα
µόνο του (δενδρώδης τύπος)

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Ε∆ΑΦΟΥΣ

� Αποσκοπεί:

� ∆ιατήρηση περιεκτικότητας σε χούµο

� Αποθήκευση νερού

� Παρεµπόδιση διάβρωσης

� ∆ιατήρηση γονιµότητας

� Αύξηση ποιοτική και ποσοτική της παραγωγής

� Σε πολλές περιπτώσεις έχει αντικατασταθεί από

την ακαλλιεργησία, µέσω χηµικής ζιζανιοκτονίας

ή συνδυασµό καλλιέργειας εδάφους και

ζιζανιοκτονίας

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ

� Τα ζιζανιοκτόνα διακρίνονται σε προφυτρωτικά

και µεταφυτρωτικά
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

� Αποστάσεις φύτευσης

– Από 5 x 6 (η δενδρώδης µορφή) έως και 7 x 8 

(η θαµνώδης µορφή)

ΠΟΤΙΣΜΑ

� ∆εν ανταποκρίνεται τόσο έντονα στο πότισµα

� Ανάγκες σε πότισµα κατά την καλοκαιρινή

περίοδο, όταν συντελείται η ανάπτυξη του

καρπού.

ΛΙΠΑΝΣΗ

� Απαιτητική σε κάλιο και βόριο

� Ανάλυση φυτικών ιστών δίνει στοιχεία της

θρεπτική κατάστασης των δένδρων

� Κυρίως φυλλοδιαγνωστική

ΚΛΑ∆ΕΜΑ

� Κλάδεµα µόρφωσης

– Θαµνώδης τύπος ή δενδρώδης υπό µορφή κυπέλλου

ΚΛΑ∆ΕΜΑ ΚΑΡΠΟΦΟΡΙΑΣ

� Σκοπός :

– ∆ιατήρηση σχήµατος

– Αφαίρεση ξερών κλάδων και παραφυάδων

– Έκθεση εσωτερικού κόµης σε φως και αέρα

– Καλή παραγωγή και βλάστηση

– Αυστηρό κλάδεµα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η

�Καρποί κατάλληλοι για συγκοµιδή όταν

είναι εύκολη η απόσπασή τους, πάρει

καστανή απόχρωση το περικάρπιο και

κιτρινίσει το φυλλώδες περίβληµα

�Συγκοµιδή µε τα χέρια ή µε ράβδισµα ή

µηχανικά (Αύγουστο και αργότερα)
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� Συντήρηση

– Αποφλοίωση

– Αποξήρανση (7-8%)

– Λεύκανση καρπών

� Σχίζονται οι καρποί από την γρήγορη

αποξήρανση
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