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α Η λεπτοκαρυά και η καλλιέργειά της
αφιέρωμα: καρποί με κέλυφος

ΚΑΤΑΓΩΓΉ
Η λεπτοκαρυά ή φουντουκιά ανήκει στο γένος Corylus 

(οικ. Betulaceae), του οποίου το όνομα προέρχεται από την 
αρχαία ελληνική λέξη ‘κόρυς’ που σημαίνει κράνος, περι-
κεφαλαία, και προσομοιάζει τον καρπό της φουντουκιάς 
όταν είναι φρέσκος και περιβάλλεται από ένα προστατευ-
τικό φυλλώδες περίβλημα το οποίο μοιάζει με στρατιωτικό 
κράνος. Η λέξη φουντούκι έχει τούρκικες ρίζες (findik) 
και έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό λεξιλόγιο από τον και-
ρό της τουρκοκρατίας. 

Η καλλιεργούμενη λεπτοκαρυά ανήκει στα είδη 
Corylus avellana L., C. pontica Koch και C. maxima. Οι πε-
ρισσότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες ανήκουν στο είδος 
C. avellana L., ενώ οι Τούρκικες ποικιλίες/γενότυποι συχνά 
ταξινομούνται στο είδος C. pontica Koch. που περιλαμβά-
νει τις ποικιλίες ‘Extra Giaghli’, ‘Sivri Giaghli’ και ‘Palaz’, οι 
οποίες διαφέρουν ως προς το μικρότερο μέγεθος δέντρου 
(3 μέτρα), το μακρύ φυλλώδες περίβλημα που καλύπτει 
τον καρπό και τους πολλούς (4-10) μικρούς καρπούς ανά 
ταξικαρπία (15). Ένα άλλο είδος είναι το C. colurna (συνών. 
C. byzantina) κοινώς λεπτοκαρυά η βυζαντινή ή δενδρώ-
δης που απαντάται στην Πίνδο και την Αιτωλοακαρνανία 
(26) και χρησιμοποιείται ως υποκείμενο στην Ισπανία και 
άλλες χώρες. Επίσης, υπάρχει η Αμερικάνικη λεπτοκαρυά 
C. americana, καθώς και άλλα είδη. 

Το δένδρο είναι ιθαγενές στην ανατολική και κεντρική 
Ασία, περιλαμβανομένης της Τουρκίας, Συρίας και Ιράν, 
καθώς και της Αλγερίας και Βόρειας Αφρικής (22). Η γεω-
γραφική της εξάπλωση επεκτείνεται από την Ευρώπη και 
τη Νότια Αφρική μέχρι την περιοχή του Καυκάσου και την 
Ανατολική Τουρκία (Ανατολία). Στην Νότια Ευρώπη έχουν 
ταυτοποιηθεί 42 διαφορετικές ποικιλίες και αυτόχθονοι γε-
νότυποι, που είχαν μεγάλη ποικιλομορφία στα φαινολογι-
κά και χημικά χαρακτηριστικά τους (3, 2, 28).

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ  
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Αν και η γεωγραφική εξάπλωση της λεπτοκαρυάς πα-
ρατηρείται σε πολλές  περιοχές με διαφορετικές κλιματολο-
γικές συνθήκες, η εμπορική καλλιέργειά της περιορίζεται 
σε λίγες περιοχές οι οποίες συνορεύουν με μεγάλες μά-
ζες νερού. Όλες οι περιοχές χαρακτηρίζονται από ήπιους, 
υγρούς χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό φουντουκιών στον κόσμο παράγεται στις χώρες 
που περικλείουν τη Μαύρη Θάλασσα: Τουρκία (67,8% της 
παγκόσμιας παραγωγής, μέσος όρος 2005-2011), Αζερ-
μπαϊτζάν (3,4%) και Γεωργία (2,7%). Η Ιταλία είναι η δεύ-
τερη μεγαλύτερη παραγωγός χώρα στον κόσμο (13,3%) 
μετά την Τουρκία, ενώ σημαντικές ποσότητες παράγονται 
και στις Η.Π.Α. (3,8%), το Ιράν (2,4%) και την Ισπανία 
(2,2%) (FAOstat, 2011) (Σχήμα 1).

Η συνολική καλλιεργούμενη έκταση και η παγκόσμια 
παραγωγή φουντουκιών παρουσιάζει σταδιακή αύξηση, 
φτάνοντας τα 619.843 εκτάρια και τους 742.993 τόνους το 
έτος 2011. Μικρή αυξομείωση της παραγωγής παρατηρεί-
ται από χρονιά σε χρονιά εξαιτίας της παρενιαυτοφορίας ή 
της ζημίας των ανθέων από παγετό (Σχήμα 1). Οι αλλαγές 
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις τα έτη 2005-2011 ήταν θετι-
κές για την Κίνα (+132%), Γεωργία (+72%), Αζερμπαϊτζάν 
(+28%), Τουρκία (+10%), Ιράν (+8%), ΗΠΑ (+4%) και Ιτα-
λία (+4%) και αρνητική για την Ισπανία (-31%).

Μερικά χαρακτηριστικά της καλλιέργειας λεπτοκαρυάς 
όπως εφαρμόζεται στις κυριότερες παραγωγές χώρες του 
κόσμου παρατίθεται παρακάτω:
Τουρκία: Η λεπτοκαρυά καλλιεργείται στις ακτές που συ-
νορεύουν με το νότιο τμήμα της Μαύρης θάλασσας και 
κυρίως στις περιοχές Ordu και την επαρχεία Giresun. Τα 
εδάφη είναι συνήθως βραχώδη και επικλινή, τα δένδρα 
διαμορφώνονται σε θάμνο και η καλλιέργεια δεν είναι 
μηχανοποιημένη. Παρ’ όλα αυτά η Τουρκία επέκτεινε τις 
καλλιεργούμενες εκτάσεις και σήμερα παράγει το 80% της 

παγκόσμιας παραγωγής. Περίπου το 80% των φουντου-
κιών πωλείται καθαρισμένο. Οι σπασμένοι καρποί χρησιμο-
ποιούνται για την εξαγωγή λαδιού, ενώ από τα ταγγισμένα 
και κακής ποιότητας φουντούκια παράγεται βιομηχανικό 
λάδι. Το φυλλώδες περίβλημα του καρπού, ο φλοιός κ.α. 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη. Οι ποικιλίες που καλλι-
εργούνται κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με το σχήμα και 
μέγεθος, ως στρογγυλόκαρπες (Extra giaghli), επιμήκεις 
(Badem) και σφηνοειδείς (Sivri giaghli). Στρογγυλόκαρ-
πες είναι οι ‘Tombul’, ‘Palaz’, ‘Fosa’, ‘Çagildac’, ‘Kalinkara’, 
‘Kargalak’, ‘Uzunmusa’, ‘Mincane’, ‘Cavaca’ και ‘Kan’, επιμή-
κεις είναι οι ‘Badem’, ‘Yassi badem’ και ‘Degirmendere’, και 
σφηνοειδείς είναι οι ‘Sivri’, ‘Incekara’, ‘Aci’ και ‘Kus’ (10). 
Ιταλία: Οι καλλιεργούμενες περιοχές λεπτοκαρυάς (98%) 
εντοπίζονται στην Campania (επαρχίες Avellino, Napoli, 
Caserta και Salerno, 32% της εθνικής παραγωγής), Latium 
(Viterbo, 27%), Sicily (Catania και Messina, 22%) και 
Piedmont (Torino και Asti, 16%) (1). Τα σημαντικότερα 
προβλήματα της καλλιέργειας είναι το κόστος παραγωγής 
(πολλαπλασιασμός και διαχείριση του οπωρώνα) και η 
παρουσία της ασθένειας βακτηριακός καρκίνος της λεπτο-
καρυάς (Pseudomonas syringae pv. avellanae). Η Ιταλική 
βιομηχανία φουντουκιών βασίζεται ουσιαστικά στην καλ-
λιέργεια 6 ποικιλιών που αντιπροσωπεύουν το 80% της συ-
νολικής παραγωγής εκ των οποίων οι ‘Tonda Gentile delle 
Langhe’, ‘Tonda Gentile Romana’ και ‘Tonda di Giffoni’ θε-
ωρούνται ως οι πιο ενδιαφέρουσες λόγω των πολύ καλών 
τεχνολογικών και οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. 
Επιπλέον, μερικές από αυτές έχουν αποκτήσει ευρωπαϊκή 
αναγνώριση ως Προστατευμένης Ονομασίας Προέλευσης 
(ΠΟΠ) ή Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). 
ΗΠΑ: Η εμπορική καλλιέργεια της λεπτοκαρυάς γίνεται 
αποκλειστικά (99%) στην κοιλάδα Willamette του Oregon, 
όπου το κλίμα μετριάζεται από τον Ειρηνικό ωκεανό (14). 
Οι παραγωγοί διαμορφώνουν τα δένδρα σε κύπελλο και 
η συγκομιδή είναι μηχανοποιημένη. Τα φουντούκια που 
καλλιεργούνται στο Oregon έχουν μεγαλύτερο μέγεθος 
από αυτό που παράγεται σε άλλες χώρες, χαρακτηριστικό 

για το οποίο υπάρχει εμπορικό ενδιαφέρον. Το σημαντι-
κότερο πρόβλημα της καλλιέργειας είναι η παρουσία του 
μύκητα Anisogramma anomala, ο οποίος προκαλεί καρκι-
νώματα που όταν φτάσουν στον κεντρικό κορμό το δέν-
δρο ξεραίνεται μετά από μερικά χρόνια. Η ποικιλία που 
καλλιεργείται κυρίως είναι η ‘Barcelona’ και επειδή είναι 
ευπαθής στον παραπάνω μύκητα, αντικαθίσταται από την 
‘Lewis’ καθώς και νέες ποικιλίες ανθεκτικές στο μύκητα, 
που δημιουργήθηκαν στο πανεπιστήμιο του Oregon (13).
Ισπανία: Η λεπτοκαρυά καλλιεργείται κυρίως στη βορειο-
δυτική επαρχία της Taragona, όπου παράγεται το 90% της 
συνολικής ισπανικής παραγωγής (1). Την τελευταία δεκα-
ετία μειώθηκαν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις, από 32.000 
εκτάρια τη δεκαετία του 1990 στα 20.000 εκτάρια το 2009. 
Η αφαίρεση των παραφυάδων είναι σημαντικό πρόβλη-
μα της καλλιέργειας και πρόσφατα οι καλλιεργητές έχουν 
δείξει ενδιαφέρον στην προμήθεια εμβολιασμένων φυτών 
σε υποκείμενα που δεν δίνουν παραφυάδες. Η Ισπανική 
παραγωγή φουντουκιών βασίζεται σε παραδοσιακές ποι-
κιλίες μεσαίου-μικρού μεγέθους όπως οι ‘Negret’ (70% της 
παραγωγής), ‘Pauetet’ και ‘Gironell’. Τα τελευταία χρόνια 
φυτεύονται οπωρώνες με τις ποικιλίες ‘Tonda di Giffoni’, 
‘Tonda Romana’ και ‘San Giovanni’. Επίσης, μερικοί οπω-
ρώνες με την ποικιλία ‘Ennis’ εγκαταστάθηκαν για να κα-
λύψουν τις ανάγκες της επιτραπέζιας κατανάλωσης.
Γαλλία: Η καλλιέργεια γίνεται κυρίως στο νοτιοδυτικό 
τμήμα της χώρας (Aquitaine και Midi-Pyrenees). Οι απο-
στάσεις φύτευσης είναι συνήθως 5x3 μ. (ανάλογα με την 
γονιμότητα του εδάφους). Τα δένδρα διαμορφώνονται σε 
κύπελλο (ύψος 60-90 εκ.) με 3-4 βραχίονες. Η συγκομιδή 
γίνεται με μηχανές. Οι κυριότερες ποικιλίες που καλλιερ-
γούνται είναι οι: ‘Pauetet’ (27%), ‘Corabel’ (25%), ‘Ennis’ 
(21%), ‘Segorbe’ (13%), ‘Fertile de Coutard’ (9%) και άλλες 
(5%). Οι ποικιλίες ‘Ennis’, ‘Corabel’ και ‘Fertile de Coutard’ 
καλλιεργούνται για την εμπορία της ψίχας, η ‘Pauetet’ για 
ολόκληρο τον καρπό και οι ‘Segorbe’ και ’Tonda di Giffoni’ 
για κάθε χρήση (1). Τρεις νέες ποικιλίες έχουν διαδοθεί 
πρόσφατα οι: ‘Feriale’ (ψίχα), ‘Lewis’ (διπλή χρήση) και 
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Σχήμα 1α. Παραγωγή φουντουκιών με κέλυφος στις κυριότερες χώρες παραγωγής στον κόσμο (2005-2011). 
1β. Μεταβολές στην παγκόσμια παραγωγή και καλλιεργούμενες εκτάσεις φουντουκιών στον κόσμο (1960-2011) (FAOstats, 2011)
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α Η λεπτοκαρυά και η καλλιέργειά της
αφιέρωμα: καρποί με κέλυφος

μετά τη φύτευση, σταδιακά αυξάνει η παραγωγή, και στο 
10-12ο έτος το δένδρο μπαίνει στην πλήρη καρποφορία 
(Πίνακας 2). Η απόδοση επηρεάζεται από παράγοντες 
όπως η ποικιλία, οι εδαφοκλιματικές συνθήκες, οι καλλι-
εργητικές πρακτικές καθώς και η παρενιαυτοφορία (27). 
Μέσες αποδόσεις αναφέρονται τα 180-250 κιλά/στρέμμα 
(8, 22), αν και αναφέρεται πως μπορεί να επιτευχθούν 
αποδόσεις μέχρι και 300 κιλά/στρέμμα (15). 

Η μικρή παραγωγή που παρατηρείται τα πρώτα χρόνια 
αντιμετωπίζεται επιτυχώς με πυκνή φύτευση (6). Μελέτη 
που έγινε στις ΗΠΑ έδειξε πως με πυκνή φύτευση τα έξο-
δα εγκατάστασης αποσβένονται στο 9ο έτος, ενώ με την 
κανονική φύτευση στο 11ο έτος (Σχήμα 4). Στην πυκνή 
φύτευση, προβλέπεται να απομακρυνθεί το 50% των δέν-
δρων, μετά από 10-15 χρόνια (6).

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ
Η πιο διαδεδομένη μέθοδος πολλαπλασιασμού εί-

ναι με παραφυάδες και πολλαπλή καταβολάδα, λόγω της 
φυσικής ευκολίας δημιουργίας παραφυάδων. Πρόβλημα 
των παραπάνω μεθόδων πολλαπλασιασμού μπορεί να εί-
ναι η μετάδοση ασθενειών όπως Pseudomonas avellanae, 
Armillaria mellea και Rosellinia necatrix (20). Επίσης, εάν 
αφαιρούνται παραφυάδες από μητρικό φυτό που καρπο-
φορεί τότε υπάρχει ο κίνδυνος η καταβολάδα να προέρχε-
ται από σπορόφυτο και να μην έχει τα ίδια χαρακτηριστικά 
με το μητρικό φυτό. Η λεπτοκαρυά πολλαπλασιάζεται επί-
σης και με μοσχεύματα σκληρού ξύλου, καθώς και εμβο-
λιασμό σε υποκείμενα που δεν σχηματίζουν παραφυάδες.

ΚΑΤΑΛΛΉΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
Εδαφοκλιματικές συνθήκες

Η λεπτοκαρυά είναι φυτό των εύκρατων πε-
ριοχών, απαιτεί ήπιους χειμώνες και δροσερά 
καλοκαίρια. Παραδοσιακά η καλλιέργειά της 
περιορίζεται σε περιοχές που βρίσκονται κοντά 
σε νερό. Προτιμά κυρίως δροσερές τοποθεσίες 
με σχετικά ψηλή υγρασία. Εάν η θερμοκρασία 
του χειμώνα πέσει κάτω από -7οC μπορεί να 
καταστραφούν τα άνθη και να μην καρποφο-
ρήσει. Το δέντρο όμως αντέχει σε χαμηλές θερ-
μοκρασίες μέχρι και -18οC.

Για τη διάσπαση του ληθάργου των οφθαλ-
μών απαιτείται ένας αριθμός ωρών με θερμο-
κρασίες χαμηλότερες των 7οC ο οποίος διαφέ-
ρει ανάλογα με την ποικιλία και το είδος των 
οφθαλμών (αρσενικά άνθη, 100-1200 ώρες; 
θηλυκά άνθη, 500-1200 ώρες; βλαστοφόροι 
οφθαλμοί 600-1.200 ώρες).

Βροχόπτωση 800-1000mm/έτος, καλά κατα-
νεμημένη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο 
είναι ιδανική για μία καλή ανάπτυξη των δέν-
δρων και παραγωγή.

Η ύπαρξη ελαφρού ανέμου κατά τη δι-
άρκεια της άνθησης είναι απαραίτητη για να 
υπάρξει καλή επικονίαση.

Οι φουντουκιές αναπτύσσονται καλύτερα σε έδαφος 
βαθύ, που στραγγίζει καλά με pH 6,0-7,5. Απαιτείται να 
γίνεται εδαφολογική ανάλυση πριν την εγκατάσταση του 
οπωρώνα. 

ΑΝΘΉΣΉ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ,  
ΕΠΙΚΟΝΙΑΣΉ

Η φουντουκιά είναι δένδρο μόνοικο δίκλινο (δηλαδή 
φέρει αρσενικά και θηλυκά άνθη στο ίδιο δένδρο) και ανε-
μόγαμο ή ανεμόφιλο (η γύρη μεταφέρεται με τον άνεμο). 
Ανθίζει στα μέσα του χειμώνα και παρουσιάζει το φαινό-
μενο της πρωτανδρίας ή πρωτογυνίας χαρακτηριστικό που 
μπορεί να διαφέρει από χρονιά σε χρονιά ανάλογα με τις 
κλιματολογικές συνθήκες (29). 

Τα θηλυκά άνθη δε διακρίνονται από τους βλαστοφό-
ρους οφθαλμούς μέχρι να ξεκινήσει η άνθηση τον Ιανου-
άριο, και παραμένουν υποδεκτικά για 2-3 μήνες (Εικόνα 
1). Τα αρσενικά άνθη εμφανίζονται ως ίουλοι, 2-4 ανά 
θέση, και είναι εμφανείς από το καλοκαίρι ή φθινόπωρο 
του προηγούμενου έτους και απολύουν τη γύρη τους νω-
ρίς την άνοιξη (Φεβρουάριο) όταν τα θηλυκά άνθη είναι 
υποδεκτικά (Εικόνα 1). 

Οι ποικιλίες λεπτοκαρυάς είναι μερικώς αυτόστειρες 
έως αυτόστειρες. Πολλές ποικιλίες είναι επίσης ασυμβίβα-
στες και μεταξύ τους (σταυροασυμβίβαστο). Το ασυμβίβα-
στο είναι σποροφυτικό, δηλαδή όταν η γύρη έχει το ίδιο 
αλληλόμορφο S με αυτό που έχει το στίγμα τότε παρουσι-

‘Ferwiller’ (πολύ όψιμος επικονιαστής). Τα δέντρα διαμορ-
φώνονται σε ελεύθερο κύπελλο και η συγκομιδή είναι κυ-
ρίως μηχανοποιημένη. 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΉ ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ  
ΣΤΉΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η καλλιέργεια της λεπτοκαρυάς στην Ελλάδα έχει σχε-
δόν εγκαταλειφθεί. Ξεκίνησε στις αρχές του 1970, φτά-
νοντας στις αρχές του ’80 το ανώτατο όριο των 80.000 
στρεμμάτων και αργότερα μειώθηκε σταδιακά στα 5.730 
στρέμματα το 2008 (Σχήμα 2). Οι εναπομείναντες οπωρώ-
νες φουντουκιάς βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία 
(57%), την Ήπειρο (27%) και ιδιαίτερα στην Πιερία, στο 
Πήλιο και την Άρτα (δεδομένα Ελληνικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας, 2008).

Η παραγωγή φουντουκιών στην Ελλάδα είναι μόλις 
1.373 τόνοι (έτος 2008) (Σχήμα 2) και η χώρα είναι ελ-
λειμματική σε φουντούκια. Κάθε χρόνο πραγματοποιού-
νται εισαγωγές (περίπου 2.000 τόνοι) κυρίως από Τουρκία 
και ΗΠΑ, εξάγοντας συνάλλαγμα συνολικής αξίας 15.563 
χιλιάδες δολάρια. Η αξία των εισαγόμενων φουντουκιών 
ανά τόνο ήταν 7.313 δολάρια ανά τόνο, δηλαδή περίπου 
5,46 ευρώ/κιλό (Πίνακας 1). 

Σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ελλάδα η τιμή παραγωγού 
για φουντούκια με κέλυφος κυμάνθηκε από 1,3 μέχρι 2,2 
ευρώ/κιλό τα έτη 2005 μέχρι 2011 (Σχήμα 3). 

Η καλλιέργεια της φουντουκιάς στην Ελλάδα βασίστη-
κε στις ποντιακές ποικιλίες Έξτρα γιαγλί, Σιβρί γιαγλί, Το-
μπούλ γιαγλί, Παλλάζ και Μπαντέμ, οι οποίες εισήχθησαν 
κατά την περίοδο 1925-1935 από τους μετανάστες του πό-
ντου. 

Ένα σημαντικό πρόβλημα της καλλιέργειας της λεπτο-
καρυάς στην Ελλάδα ήταν η ασθένεια του βακτηριακού 
καρκίνου (Pseudomonas syringae pv. avellanae) που εμ-
φανίστηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στη Βόρεια Ελ-
λάδα, στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και δεν υπήρχε 
τρόπος αντιμετώπισης. Αποτέλεσμα της βακτηρίωσης ήταν 
η μειωμένη παραγωγή/στρέμμα και φυσικά η απώλεια ει-
σοδήματος. Επίσης, η είσοδος της καλλιέργειας της ακτινι-
διάς στην Πιερία, που αποδείχθηκε πολύ δυναμική, εκτό-
πισε ολoκληρωτικά την καλλιέργεια της φουντουκιάς από 
την περιοχή. Oι χαμηλές τιμές πώλησης ήταν επίσης ένας 
από τους λόγους εγκατάλειψης της καλλιέργειας.

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΉΤΑ
Η φουντουκιά αρχίζει να καρποφορεί από το 3ο έτος 

Πίνακας 1. Ποσότητα φουντουκιών με κέλυφος, συνολική 
αξία και αξία ανά τόνο, που εισήχθησαν σε διάφορες 
χώρες το έτος 2011

Χώρα Ποσότητα 
(τόνοι)

Συνολική 
αξία 

(1000 $)

Αξία  
($/τόνο)

Γερμανία 59878 433722 7243
Ιταλία 32276 232376 7200
Γαλλία 19731 136583 6922
Βέλγιο 11314 80719 7134
Καναδάς 10279 76044 7398
Ρωσία 14692 70042 4767
Ελβετία 9512 67507 7097
Ισπανία 4638 31814 6859
Αυστρία 3395 24649 7260
Ολλανδία 3566 24566 6889
ΗΠΑ 3009 21059 6999
Βραζιλία 2645 18738 7084
Αυστραλία 2402 17585 7321
Πολωνία 2169 16308 7519
Ελλάδα 2128 15563 7313
Ηνωμένο Βασίλειο 2000 14557 7279
Τσεχία 1953 14050 7194
Ουκρανία 2410 14047 5829
Δανία 1665 13194 7924
Τουρκία 1541 10906 7077

Πηγή: FAOstat, 2011

Πίνακας 2. Μεταβολές στην απόδοση μέχρι την πλήρη παραγωγή (8)

Έτος 5 6 7 8 9 10 11 12

Κιλά/δένδρο 0,1 0,25 0,6 1,2 2,0 2,8 2,9 3,0

Κιλά/στρέμμα 6 15 36 72 120 168 174 180

Σχήμα 2. Έκταση και παραγωγή φουντουκιών στην Ελλάδα (1961–2008)

Σχήμα 3. Τιμή παραγωγού (ευρώ/κιλό) στην Ελλάδα από το έτος 2005 
μέχρι 2011 (Πηγή: ΥπΠΑΑΤ, 2013)

Σχήμα 4. Κόστος εγκατάστασης και έσοδα σε οπωρώνες φουντουκιάς  
με κανονική και πυκνή φύτευση (9)
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μεγάλο αριθμό καρπών ανά ομάδα και ψίχα πολύ καλής 
γεύσης. Οι ‘Barcelona’, ‘Negret’ και ‘Segorbe’ έδωσαν καλές 
αποδόσεις, καρπό και ψίχα μέτριας ποιότητας που φαίνε-
ται να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις της βιομηχανίας ενώ η 
‘Extra Giaghli’ και η ‘Tonda G.d. Langhe’ είχαν μικρή πα-
ραγωγικότητα (29, 30). Τέλος, η δενδρώδης μορφή ήταν 
αρκετά κατάλληλη για την ποικιλία ‘Negret’ και γενικά για 
τις ποικιλίες προέλευσης Ιταλίας και Γαλλίας (30).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΉ ΟΠΩΡΩΝΑ
Συστήματα φύτευσης  
και διαμόρφωσης της κόμης

Τα εφαρμοζόμενα συστήματα διαμόρφωσης της κόμης 
είναι η θαμνώδης μορφή και το κύπελο, από τα οποία το 
δεύτερο διευκολύνει περισσότερο τη μηχανοποίηση της 
καλλιέργειας.

Στη θαμνώδη μορφή συνήθως αφήνονται τρεις παρα-
φυάδες αν και συχνά απαντώνται 4-5 (Πίνακας 5). Στη δι-
αμόρφωση του κυπέλλου ο κορμός μπορεί να έχει ύψος 
από 20 εκ. μέχρι 100 εκ. και ο αριθμός των βραχιόνων συ-
νήθως είναι 3-4 ή ελεύθερα, σύμφωνα με τη φυσική δια-
μόρφωση της κόμης (Εικόνα 3).

Οι αποστάσεις φύτευσης στη θαμνώδη μορφή είναι 
4-6x4-6 μέτρα, στο κύπελλο είναι 4-6x3-5 μέτρα και στη 
πυκνή φύτευση είναι 4-6x2,5-3,0 μέτρα. Η εφαρμογή της 
πυκνής φύτευσης μειώνει το πρόβλημα της μειωμένης πα-
ραγωγής τα πρώτα χρόνια εγκατάστασης, όμως μετά από 

10-15 χρόνια το 50% των δένδρων πρέπει να απομακρυν-
θεί (6)

Κλάδεμα καρποφορίας
Γίνεται αραίωμα βλαστών για καλό φωτισμό και αερι-

σμό (με το χέρι ή μηχανικά). Η βελτίωση του φωτισμού 
στο εσωτερικό της κόμης συντελεί σε καλύτερη διαφορο-
ποίηση οφθαλμών, ικανοποιητική καρπόδεση και καρ-

άζεται ασυμβίβαστο. 
Εξαιτίας των φαινομένων του ασυμβιβάστου και σταυ-

ροασυμβιβάστου, και του διαφορετικού χρόνου άνθησης 
ανάλογα με τη χρονιά είναι απαραίτητο να φυτεύονται 2 ή 
και 3 επικονιάστριες ποικιλίες σε ένα οπωρώνα (Πίνακες 3 
και 4). Συνήθως οι επικονιάστριες ποικιλίες αποτελούν το 
10% των δένδρων του οπωρώνα. Επειδή τα θηλυκά άνθη 
παραμένουν υποδεκτικά και ικανά να γονιμοποιηθούν επί 
2-3 μήνες, καλό είναι να υπάρχει μία επικονιάστρια ποι-
κιλία στον οπωρώνα που εκλύει γύρη αργότερα από το 
άριστο στάδιο υποδεκτικότητας των θηλυκών ανθέων (15). 

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
Τα χαρακτηριστικά του δένδρου και των καρπών των 

κυριότερων ποικιλιών λεπτοκαρυάς παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 4 και την Εικόνα 2. Επίσης, φωτογραφίες και δεδο-
μένα από μορφολογικά, χημικά και γενετικά χαρακτηριστικά 
από 60 ποικιλίες και αυτόχθονους γενότυπους λεπτοκαρυάς 
που βρέθηκαν στην Νότια Ευρώπη βρίσκονται σε βάση δε-
δομένων στην ιστοσελίδα του ερευνητικού προγράμματος 
SAFENUT (http://safenut.casaccia.enea.it/db/).

Τα φουντούκια χρησιμοποιούνται κυρίως ως βιομηχανι-
κά (αποφλοιωμένα) τα οποία καταλαμβάνουν το 90-95% της 
παγκόσμιας αγοράς, και μικρότερη χρήση έχουν τα επιτρα-
πέζια (φουντούκι με κέλυφος, 5-10%). Οι ποικιλίες που είναι 
κατάλληλες για τη μία χρήση συνήθως δεν είναι για την άλλη. 
Επιθυμητό χαρακτηριστικό για τις ποικιλίες που προορίζο-
νται για πώληση ως αποφλοιωμένα είναι να έχουν καρπό με 

μικρό-μεσαίο μέγεθος, στρογγυλό σχήμα και τραγανή ψίχα 
από την οποία το λεπτό περισπέρμιο αποχωρίζεται εύκολα 
σε ζεστό ξηρό αέρα (15). Τα αποφλοιωμένα φουντούκια πω-
λούνται συνήθως έχοντας λευκανθεί, δηλαδή αφαιρεθεί το 
λεπτό καφέ περισπέρμιο που περιβάλει την ψίχα. Οι ποικι-
λίες ‘Extra Ghiaghli’, ‘Negret’, ‘Pauetet’, ‘Tonda di Giffoni’ και 
‘Tonda G.d. Langhe’ θεωρούνται ως οι πλέον κατάλληλες για 
πώληση αποφλοιωμένων φουντουκιών. 

Οι ποικιλίες που προορίζεται για πώληση με το κέλυφος 
απαιτείται να έχουν κέλυφος μεγάλου μεγέθους, ελκυστικό 
και χωρίς χνούδι, ενώ η ψίχα να έχει ένα ελάχιστο ποσο-
στό ινών. Η πιο κατάλληλη ποικιλία είναι η ‘Ennis’, ενώ οι 
‘Barcelona’, San Giovanni’ και ‘Segorbe’ είναι επίσης καλές. Για 
διπλή χρήση οι ποικιλίες πρέπει να έχουν καλά γεμισμένο το 
κέλυφος, λεπτό κέλυφος, στρογγυλό σχήμα, λίγα ελαττώμα-
τα και μακρά συντηρησιμότητα. 

Οι ποικιλίες διαφέρουν αρκετά ως προς τη ζωηρότητα, το 
σχήμα της κόμης και την τάση να βγάζουν παραφυάδες. Οι 
Τούρκικες ποικιλίες ‘Extra Giaghli, ‘Badem’, Sivri Giaghli’ και 
‘Καρυδάτη’ έχουν μικρή ζωηρότητα και μπορούν εύκολα να 
συγκομιστούν με τα χέρια και χωρίς σκάλα. Τα ώριμα δένδρα 
έχουν το μισό μέγεθος από αυτό της ‘Barcelona’. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης διαφορετικών ποικιλιών 
λεπτοκαρυάς που έγιναν στο Ινστιτούτο Φυλλοβόλων Δέν-
δρων στο Μακροχώρι τις δεκαετίες του 70’ και 80’ έδειξαν 
πως οι ‘Tonda di Giffoni’, διακρίθηκε για την παραγωγι-
κότητα του δένδρου και τα ενδιαφέροντα χαρακτηριστι-
κά καρπού και ψίχας, οι ‘Sivri Giaghli’, ‘Tombul Giaghli’ 
και ‘Palaz’ έχουν πολύ μεγάλη αναλογία ψίχας (54-55%), 

Πίνακας 3. Κύριες και επικονιάστριες ποικιλίες λεπτοκαρυάς

Κύρια ποικιλία Επικονιάστριες ποικιλίες
Επιτραπέζιες

Barcelona (1 2)* Hall’s Giant (5 15), Butler (2 3), Cosford (3 11), Daviana (3 11), Negret (10 22), 
Segorbe (9 23)

Ennis (1 11) Hall’s Giant (5 15), Butler (2 3), Cosford (3 11), Daviana (3 11)
Hall’s Giant (5 15) Daviana (3 11), L. D’Espagna, Morell (1 2)
Corabel (3 1) Ennis (1 11), Hall’s Giant (5 15), Butler
Διπλή χρήση
San Giovanni (2 8) Tonda di Giffoni (2 23), Mortarella (2 17), Camponica, Tonda Bianca
Segorbe (9 23) Ennis (1 11), Morell (1 2), Hall’s Giant (5 15), Daviana (3 11)
Tonda di Giffoni (2 23) Ennis (1 11), Morell (1 2), Camponica (1 2), Segorbe (9 23), Barcelona (1 2)
Βιομηχανική
Negret (10 22) Tonda G.d. Langhe (2 7), Ennis (1 11), Segorbe (9 23), Barcelona (1 2)
Pauetet (18 22) Grifoll, Negret (10 22), Gironell (1 2)
Tonda G. De Langhle (2 7) Segorbe (9 23), Ennis (1 11), Longue d’Espagne
Tonda Romana (10 20) Santa Maria di Gesu, Cosford (3 11), Mortarella (2 17), Tonda de Giffoni (2 23)
Sivri (8 10) Extra Ghiaghli (4 12), Palaz (2 4), Mincane (8 ?), Fosa (8 ?), Kalinkara (21 ?)
Extra Ghiaghli (4 12) Palaz (2 4), Mincane (8 ?), Fosa (8 ?)
Tombul Ghiaghli (4 8) Sivri Ghiaghli (4 12), Palaz (2 4), Badem (2 5), Karidaty (2 10)
Pallaz (2 4) Extra Ghiaghli (4 12), Fosa (8 ?), Mincane (8 ?), Kalinkara (21 ?)

*Σε παρένθεση παρατίθενται τα αλληλόμορφα που εκφράζονται στη γύρη (υπογραμμισμένο) και το στίγμα. Όταν ένα αλλη-
λόμορφο που εκφράζεται στη γύρη συναντήσει το ίδιο αλληλόμορφο στον στίγμα, τότε η διασταύρωση είναι ασυμβίβαστη 
(δεδομένα από 5, 11 και 14)

 Έικόνα 1α&β. 
Θηλυκά 
& αρσενικά άνθη
φουντουκιάς

Έικόνα 2. Καρποί των 
κυριότερων ποικιλιών 
λεπτοκαρυάς
2α. Barcelona
2β. Hall’s Giant
2γ. Negret
2δ. Tonda di Giffoni
2ε. Tonda Romana
2ζ. Segorbe
2η. Sivri Giaghli
2θ. Tombul Giagli

1α

1β

2α

2β 2γ

2δ

2ζ

2θ

2ε

2η
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Πίνακας 5. Αποστάσεις φύτευσης, δένδρα/στρέμμα σε διαφορετικά συστήματα φύτευσης (6)

Αποστάσεις

Ανάμεσα στις γραμμές Επί της γραμμής Δένδρα/ στρέμμα

Θαμνώδης 4-6 4-6 28-63

Κύπελο 4-6 3-5 42-83

Πυκνή φύτευση 4-6 2,5-3,0 55-100

Πίνακας 6. Επεξήγηση φυλλοδιαγνωστικής ανάλυσης σε 
φύλλα λεπτοκαρυάς. Τα στοιχεία εκφράζονται  
ως % ή ppm επί ξηρού βάρους (17)

Ανόργανο στοιχείο Έλλειψη Βέλτιστα 
επίπεδα

Περίσσεια

Άζωτο (%) <1.80 2.21– 2.50 >3.00

Φώσφορος (%) <0.10 0.14– 0.45 >0.55

Κάλιο (%) <0.50 0.81– 2.00 >3.00

Θείο (%) <0.08 0.13– 0.20 >0.50

Ασβέστιο (%) <0.60 1.01– 2.50 >3.00

Μαγνήσιο (%) <0.18 0.25– 0.50 >1.00

Μαγγάνιο (ppm) <20 26– 650 >1000

Σίδηρο (ppm) <40 51–400 >500

Χαλκός (ppm) <2 5–15 >100

Βόριο (ppm) <25 31–75 >100

Ψευδάργυρος 
(ppm)

<10 16–60 >100

Πίνακας 4. Χαρακτηριστικά κυριότερων ποικιλιών λεπτοκαρυάς (15)
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Barcelona1 Ισπανία 4 6 3,6 45 2 3 4 1 4 4
Ennis ΗΠΑ 5 7 4,3 46 2 1 7 3 7 5
Gironell2 Ισπανία 4 5 2,5 43 2 1 6 2 4 4
Hall’s Giant3 Γερμανία 2 7 3,6 40 3 2 4 1 7 7
Karidaty4 Τουρκία 5 4 2,9 50 3 1 1 2 4 4
Negret Ισπανία 4 6 2,4 51 4 2 1 4 2 5
Palaz Τουρκία 4 4 1,8 54 3 1 1 2 5 4
Pauetet Ισπανία 4 5 1,8 50 4 2 3 4 3 5
San 
Giovanni Ιταλία 4 4 2,5 49 4 2 4 2 2

Sivri 
Ghiaghli Τουρκία 5 4 1,7 54 5 1 1 1 3 3

Extra 
Ghiaghli5 Τουρκία 4 4 1,8 55 2 1 1 2 5 5

Tombul 
Ghiaghli Τουρκία 4 4 1,8 55 2 1 1 2 5 5

Tonda G.d. 
Langhe6 Ιταλία 3 3 2,6 46 2 3 2 4 5 2

Tonda 
Romana Ιταλία 4 6 3,0 50 2 2 5 1 5 6

Tonda di 
Giffoni Ιταλία 4 6 3,1 48 2 2 1 2 3 2

Συνώνυμα 1Fertile de Coutard και Castanyera; 2Grossal; 3M. De Bollwiller; 4Imp. De Trebizonde ; 5Tombul; 6Ronde de Piemant; 
Περιγραφές και βαθμολογίες όπως αναφέρονται στην εργασία Thompson et al. (1978). Απόδοση 1=χαμηλή με 5=πολύ 
υψηλή; Ωρίμανση 1=πολύ νωρίς με 9=πολύ αργά; Σχήμα 2=στρογγυλό-πεπλατυσμένο, 3=σφαιρικό, 4=σφαιρικό-τρίλοβο, 5, 
οβάλ; Ίνες ψίχας 1=καθόλου με 4=πολύ; Λεύκανση από 1=εντελώς αφαίρεση με 7=καθόλου αφαίρεση; Ευπάθεια στο άκαρι 
1=καθόλου με 5=πολύ ευπαθής; Θηλυκά και αρσενικά χρόνος 1=πολύ νωρίς με 9=πολύ αργά
Πηγή: http://safenut.casaccia.enea.it/db/

πούς καλύτερης ποιότητας. Η σημασία του κλαδέματος 
είναι μεγαλύτερη όσο πιο πυκνό σύστημα διαμόρφωσης 
εφαρμόζεται. Στην θαμνώδη μορφή οι βραχίονες ανανεώ-
νονται κάθε 7-12 χρόνια.

ΛΙΠΑΝΣΉ
Η φυλλοδιαγνωστική και εδαφολογική ανάλυση είναι 

σημαντικά εργαλεία για την απόφαση της λιπαντικής αγω-
γής. Τα δείγματα για τη φυλλοδιαγνωστική ανάλυση παίρ-
νονται από το μέσο των ετήσιων βλαστών το μήνα Αύγου-
στο, ενώ η εδαφολογική ανάλυση συστήνεται να γίνεται 
πριν το Φθινόπωρο έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί 
κάλιο ή γύψος εάν χρειαστεί. Το Πανεπιστήμιο του Oregon 
συστήνει τα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα ανόργανων 
στοιχείων που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. 

Συνήθως ένα ώριμο δένδρο λεπτοκαρυάς απαιτεί 700-
900g αζώτου/δένδρο. Τα νεαρά δένδρα φυσικά χρειάζο-
νται λιγότερες ποσότητες και οι περισσότεροι παραγωγοί 
ξεκινούν την εφαρμογή από το δεύτερο έτος με 60g αζώ-
του/δένδρο, φτάνοντας τη μέγιστη δόση το 12ο έτος. Το 
άζωτο θα πρέπει να δίνεται στις παρακάτω δόσεις: α) 35% 
με την έναρξη της βλάστησης, β) 50% πριν την καρπόδε-

ση και γ) 15% πριν τη συγκομιδή (22).
Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη για καλιούχο λί-

πανση τότε συνήθως εφαρμόζονται 2,8-4,5 κιλά/δένδρο 
Κ2Ο το Φθινόπωρο γιατί δεν είναι τόσο ευκίνητο στο χώμα 
όπως το άζωτο.

Το βόριο είναι το πιο σημαντικό ιχνοστοιχείο και πολ-
λές φορές έχει σημαντική επίδραση στην παραγωγή όταν 
εφαρμόζεται την άνοιξη (24). Τα δένδρα μετά το 5ο έτος 
μπορεί να ξεκινήσουν να αντιδρούν θετικά σε λίπανση 
βορίου. Εφαρμόζονται 225-300g/στρέμμα στα μέσα Μαΐου 
με αρχέ ς Ιουνίου. 

ΑΡΔΕΥΣΉ
Για μία καλή παραγωγή απαιτείται βροχόπτωση 800-

1000mm/έτος καλά κατανεμημένη σε όλη την καλλιεργη-
τική περίοδο. Η άρδευση είναι απαραίτητη ιδιαίτερα κατά 
τα πρώτα τρία χρόνια εγκατάστασης των δένδρων στον 
οπωρώνα για να αναπτυχθούν πιο γρήγορα. Η παραγωγή 
επηρεάζεται σημαντικά από την ξηρασία ιδιαίτερα όταν 
παρατηρείται 10-15 ημέρες μετά την καρπόδεση. Ένα δεύ-
τερο κρίσιμο στάδιο είναι κατά την ανάπτυξη και το γέμι-
σμα του καρπού μέσα στο καλοκαίρι (Σχήμα 5).

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΦΥΑΔΩΝ 
Εάν δε χρησιμοποιούνται υποκείμενα που δεν παρά-

γουν παραφυάδες, τότε για την καταστροφή των παραφυ-
άδων σε δένδρα ηλικίας μεγαλύτερης των 3 ετών συνήθως 
εφαρμόζονται 4-5 ψεκασμοί το έτος με ζιζανιοκτόνο (π.χ. 
Reglone) επί της γραμμής. Η εφαρμογή του ζιζανιοκτό-
νου γίνεται όταν οι παραφυάδες έχουν ύψος 15-25εκ. και 
εάν καθυστερήσει τότε θα πρέπει να κοπούν. Για καλύτερα 
αποτελέσματα ο ψεκασμός με ζιζανιοκτόνο πρέπει να γί-
νεται με συννεφιασμένο ουρανό ή το απόγευμα όταν δεν 
υπάρχει ηλιοφάνεια. 

ΣΥΓΚΟΜΙΔΉ
Γίνεται με το χέρι ή μηχανικά. Η συγκομιδή γίνεται 

όταν πέσει το 50% των καρπών ή στο τέλος όταν πέσουν 
όλοι μαζί. Όταν πρόκειται να εφαρμοστεί μηχανική συ-
γκομιδή, το έδαφος πρέπει να είναι καθαρό διαφορετικά 
οι απώλειες είναι μεγάλες. Συνήθως μία μηχανή φυσάει 
και σκουπίζει τους καρπούς σε μία γραμμή και μετά μία 
δεύτερη μηχανή τα μαζεύει (Εικόνα 4). Έχοντας μοντέρνο 
μηχανολογικό εξοπλισμό, πέντε εργάτες μπορούν να συ-

 Έικόνα 3. Δενδρώδης και θαμνώδης διαμόρφωση φουντουκιάς σε οπωρώνες στην Πορτογαλία



114   Γεωργία – Κτηνοτροφία • τεύχος 10/2013 Γεωργία – Κτηνοτροφία • τεύχος 10/2013   115© ΑγροΤύπος © ΑγροΤύπος

α Η λεπτοκαρυά και η καλλιέργειά της
αφιέρωμα: καρποί με κέλυφος

γκομίσουν 80 στρέμματα την ημέρα. Μετά τη συγκομιδή 
γίνεται το καθάρισμα των φουντουκιών, δηλαδή αφαιρεί-
ται το φυλλώδες περίβλημα, και κατόπιν στεγνώνουν. Τα 
φουντούκια στη συνέχεια αποθηκεύονται ή πωλούνται 
όπως είναι με το κέλυφος ή καθαρίζονται και πωλούνται 
ως ψίχα.

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Βακτηριακός καρκίνος

Προκαλείται από το βακτήριο Pseudomonas syringae 
pv. avellanae, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά πα-
γκοσμίως το 1976 σε περιοχές του Κιλκίς και της Δράμας 
(19), και στην Ιταλία στο τέλος της δεκαετίας 1990’ όπου 
προκάλεσε μεγάλη οικονομική καταστροφή. Τα τελευταία 
χρόνια δεν έχουν γίνει αναφορές ύπαρξης του βακτηρίου 
στην Ελλάδα (προσωπική επικοινωνία με Δρ. Μ. Χολέβα, 
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Κέντρο), γεγονός που μπορεί 
να οφείλεται στο μειωμένο αριθμό των υπαρχουσών οπω-
ρώνων λεπτοκαρυάς, κάτι που δεν αναιρεί την πιθανότητα 
ύπαρξης μολύσματος και στις μέρες μας. Μόλυσμα μπορεί 
να υπάρχει σε άγριους πληθυσμούς φουντουκιάς.

Το βακτήριο προκαλεί μάρανση των κλαδιών και ολό-
κληρου του δένδρου την άνοιξη και το καλοκαίρι ως απο-
τέλεσμα μπλοκαρίσματος του κεντρικού κυλίνδρου στο 
ξύλωμα, όπου το βακτήριο αναπτύσσεται (21). Σε έντονες 
προσβολές ολόκληρα δένδρα και ακόμα οπωρώνες μπορεί 
να ξεραθούν σε μία χρονιά.

Η εξάπλωση του βακτηρίου γίνεται κυρίως με το αγε-
νές πολλαπλασιαστικό υλικό και γι’ αυτό πρέπει να φυτεύ-
ονται υγιή - πιστοποιημένα φυτά.

Πρέπει να γίνεται προσεκτική παρακολούθηση του 
οπωρώνα κυρίως την άνοιξη και το καλοκαίρι και όταν 
παρατηρούνται προσβεβλημένοι βλαστοί, τότε αμέσως να 
κόβονται και να καίγονται. Στην περίπτωση των τελείως 
μαραμένων-ξεραμένων δένδρων πρέπει να αφαιρούνται 
οι ρίζες και παραφυάδες. Το κλάδεμα και η αφαίρεση των 

παραφυάδων δεν πρέπει να γίνεται όταν υπάρχει υψηλή 
σχετική υγρασία. Εάν κοπεί ένας βραχίονας είναι σημα-
ντικό να καλυφθεί η τομή με κερί ή μείγμα Βορδιγάλειου 
πολτού. Οι παραγωγοί πρέπει να ψεκάζουν με χαλκούχα 
σκευάσματα αμέσως μετά το κλάδεμα, τον ανοιξιάτικο πα-
γετό, και στην αρχή και το τέλος της πτώσης των φύλλων 
με σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η είσοδος του βακτηρίου. Εί-
ναι σημαντικό να ελέγχονται τα έντομα Scolytidae χρησι-
μοποιώντας παγίδες. Εφαρμογές με Acibenzolar-S-methyl 
(Bion, Syngenta Crop Protection) μείωσαν τον αριθμό των 

νεκρών βλαστών και δένδρων μετά από πέντε εφαρμογές 
σε δόση 2,5g δραστικής ουσίας/στρέμμα, ξεκινώντας αργά 
τον Απρίλιο μέχρι τον Ιούλιο, ενώ μία τελευταία επέμβαση 
τον Σεπτέμβριο μετά τη συγκομιδή ήταν επίσης σημαντική 
(21). Δεν έχουν βρεθεί ανθεκτικές ή ανεκτικές ποικιλίες 
στο βακτήριο αυτό.

Άκαρι των οφθαλμών  
ή Φούσκωμα των οφθαλμών

Τα ακάρεα Eriophyes avellanae και Phytoptus avellanae 
προκαλούν ζημιές σε φυτείες λεπτοκαρυάς σε όλες τις χώ-
ρες του κόσμου. Έχουν μικροσκοπικό μέγεθος, σχήμα 
τσιγάρου και άσπρο χρώμα. Διαχειμάζουν μέσα στους 
οφθαλμούς προκαλώντας ζημιά τον χειμώνα. Οι οφθαλ-
μοί διογκώνονται αργά τον χειμώνα και νωρίς την άνοιξη 
(Εικόνα 5). H παρακολούθηση του εντόμου γίνεται τοπο-
θετώντας προσκολητικές ταινίες διπλής όψεως την άνοιξη 
και εκεί για να είναι ορατά χρησιμοποιείται μεγεθυντικός 
φακός χειρός με 20x μεγέθυνση (25). Η αντιμετώπιση γί-
νεται με ψεκασμό με σκευάσματα θείου ή ακαρεοκτόνων 
τα οποία μπορούν να μειώσουν το μόλυσμα κατά 83% (1 
ψεκασμός) μέχρι 99% (3 ψεκασμοί) (18).

Η ευπάθεια της λεπτοκαρυάς στο άκαρι διαφέρει με-
ταξύ ποικιλιών. Μερικές ανθεκτικές είναι οι ‘Barcelona’, 
‘Hall’s Giant’, ‘Tonda Bianca’ και ‘Tonda Romana’, ενώ ποι-
κιλίες ευπαθείς είναι οι ‘Ennis’, ‘Negret’, ‘Butler’, ‘Cosford’ 
και ‘Tonda gentile delle Langhe’ (15). 

Ο βαλανίνος του καρπού 

Το κολεόπτερο Curculio nucum L. είναι ο πιο σημαντι-
κός εχθρός της λεπτοκαρυάς στην Ευρώπη και Τουρκία. 
Το έντομο εναποθέτει τα αυγά του σε νεαρούς καρπούς 
πριν ξυλοποιηθεί το εξωκάρπιο (από τον Ιούνιο μέχρι τον 
Ιούλιο). Η ζημιά περιλαμβάνει την πτώση των νεαρών 
καρπών ως αποτέλεσμα προσβολής από τα ενήλικα, ενώ 
η προνύμφη του τρώει το σπέρμα του καρπού (Εικόνα 6). 
Η αντιμετώπιση βασίζεται στην εφαρμογή εντομοκτόνων 

το Μάιο. Η καλλιέργεια του εδάφους κάτω από τα δένδρα, 
τον χειμώνα μπορεί να καταστρέψει αρκετά έντομα. 

Βλαστορύκτης (Oberea linearis L)
Είναι κολεόπτερο που προσβάλει νεαρούς βλαστούς. 

Έχει μία γενεά κάθε δύο έτη, την πρώτη διαχειμάζει ως 
σχετικά νεαρή προνύμφη και τη δεύτερη ως αναπτυγμένη 
προνύμφη μέσα σε στοές σε νεαρούς βλαστούς (Εικόνα 
7) προκαλώντας ξήρανση των βλαστών. Για την αντιμε-
τώπισή του μπορεί να εφαρμοστεί εντομοκτόνο επαφής, 
μεγάλης διάρκειας, αλλά κατά το δυνατόν εκλεκτικό για 
τους φυσικούς εχθρούς του βλαστορύκτη.

Μυκητολογικές ασθένειες
Οι μυκητολογικές ασθένειες μπορεί να προκαλέσουν 

μείωση της ποσότητας και ποιότητας της παραγωγής. Στην 
Ιταλία σημαντικές ζημιές προκαλεί ο μύκητας Cytospora 
corylicola, ο οποίος προσβάλει στρεσαρισμένα δέν-
δρα, προκαλώντας αποπληξία (12). Οι μύκητες Fusarium 
lateritium, Alternaria spp., Epicoccum spp., Phomopsis 
spp., Penicillium spp. και Aspergillus spp. έχουν επίσης 
βρεθεί σε οφθαλμούς, άνθη και καρπούς. Συνιστώμενα 
μέτρα αντιμετώπισης είναι η: αντικατάσταση των γερασμέ-
νων-αδύναμων δένδρων, χρησιμοποίηση υγιούς πολλα-
πλασιαστικού υλικού, απομάκρυνση των προσβεβλημέ-
νων βλαστών και απομάκρυνσή τους από τον οπωρώνα 
και οι ψεκασμοί με μυκητοκτόνα.

Σχήμα 5. Καμπύλες αύξησης του περικάρπιου και του σπέρματος 
των φουντουκιών (27)

Έικόνα 4.
Μηχανές 
συλλογής 
φουντου-
κιών (22)

Έικόνα 5.
Κανονικός και προσβε-
βλημένος οφθαλμός 
από το άκαρι Eriophyes 
avellanae

ΧΡΉΣΕΙΣ, ΘΡΕΠΤΙΚΉ ΑΞΙΑ
Τα φουντούκια έχουν πολλές χρήσεις και πωλούνται 

κυρίως καθαρισμένα ως ψίχα (περίπου το 90% της παγκό-
σμιας παραγωγής) και λιγότερο με το κέλυφος (υπόλοιπο 
10%). Το 80% της παγκόσμιας παραγωγής αποφλοιωμέ-
νων φουντουκιών χρησιμοποιείται στη σοκολατοβιομη-
χανία, το 15% για παραγωγή κέικ, μπισκότων και γλυκι-
σμάτων και το υπόλοιπο 5% εμπορεύεται ως σνακ (1). Τα 
μεγάλα στρογγυλά, ανοιχτόχρωμα φουντούκια που προ-
ήλθαν μετά από λεύκανση (αφαίρεση του λεπτού περι-
σπερμίου) χρησιμοποιούνται για να γίνουν σοκολατάκια. 
Επίσης παράγεται βούτυρο καθώς και αναμειγνύονται με 
σοκολάτα για τη παραγωγή πάστας πραλίνας φουντου-
κιού. Τα μη λευκασμένα φουντούκια συνήθως ψήνονται 
και αναμειγνύονται με άλλους ξηρούς καρπούς και πω-
λούνται ως σνακ. 

Τα φουντούκια εκτός των θρεπτικών συστατικών προ-
σφέρουν ιδιαίτερο άρωμα σε προϊόντα της βιομηχανίας 
τροφίμων. Επίσης, από τα φουντούκια παράγεται και λάδι, 
το οποίο έχει έντονο άρωμα και χρησιμοποιείται στην μα-
γειρική. Τα φουντούκια τέλος χρησιμοποιούνται για ζωο-
τροφή.

Τα φουντούκια έχουν σημαντικό ρόλο στην ανθρώπι-
νη διατροφή και υγεία. Περιέχουν υψηλή συγκέντρωση 
σε λιπαρά οξέα και πρωτεΐνη, καθώς και είναι σημαντική 
πηγή πρόσληψης φυτικών ινών, ανόργανων στοιχείων και 
αντιοξειδωτικών ουσιών, όπως η βιταμίνη Ε (2). Τα λιπαρά 

Έικόνα 6. Ενήλικο του βαλανίνου, καθώς και οπή εξόδου  
του ενήλικου από τον καρπό

Έικόνα 7. Ενήλικο και προνύμφη του βλαστορύκτης της φουντουκιάς

Δ
ΙΑ

Φ
Η

Μ
ΙΣΗ
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οξέα μπορεί να αποτελούν περισσότερο από το 60% του 
ξηρού βάρους του φουντουκιού, είναι παρόμοια με αυτά 
του ελαιόλαδου και θεωρούνται ως μέρος μίας επιθυμητής 
υγιεινής διατροφής. Το λάδι του φουντουκιού μειώνει την 
χοληστερόλη στο αίμα και ρυθμίζει την πίεση (7). Επιπλέ-
ον, το λάδι του φουντουκιού περιέχει τοκοφερόλη (βιταμίνη 
Ε) (μέσος όρος 400mg/100g), ουσία με μεγάλη αντιοξειδω-
τική ικανότητα που έχει συσχετιστεί με την προστασία από 
καρδιακές παθήσεις και την ανάπτυξη του ανοσοποιητικού 
συστήματος (4, 15). H συγκέντρωση σε πρωτεΐνη κυμαίνε-
ται από 5 μέχρι 20mg/100g ξηρό βάρος (δεδομένα από 92 
ποικιλίες και γενότυπους, 28), και υπολογίζεται πως το 22% 
της ημερήσιας ανάγκης του ανθρώπου καλύπτεται από 100 
γραμμάρια φουντουκιών την ημέρα. 
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