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Origem e adaptação ecológica

 A aveleira (Corylus avellana L.) é nativa da Europa e oeste da 
Ásia

 Terá sido uma das espécies que rapidamente colonizou a 
Europa para Norte após a última glaciação

 Em algumas regiões da Turquia começou a ser cultivada há 
mais de 5000 anos. 

 Em Portugal, surge espontânea no norte e centro do país

 Surge em bosques caducifólios em vales e locais sombrios e 
húmidos

Wikipedia

Araújo et al., 2021



 É uma planta tolerante ao frio

 As flores femininas resistem até - 13 ºC
 As flores masculinas resistem até - 7 ºC
 A espécie necessita de vernalização (700 a 1200 h de frio, < 7 ºC, 

dependendo das cultivares

 As folhas jovens (na rebentação) são sensíveis à geada

 Temperaturas elevadas (> 35 ºC) e humidade relativa baixa são 
muito negativas ao processo fotossintético e causam danos nas 
folhas

 Solos

 Bem drenados, francos a franco-arenosos e pH > 6 são os mais 
favoráveis 

(Contudo, a tecnologia pode adequar diversos tipos de solos ao 
cultivo, sobretudo se o pomar for conduzido em regadio)



Botânica

 A planta é uma pequena árvore ou arbusto da família 
Betulaceae, de 3 a 8 m de altura e rama flexível e reduzida 
dominância apical. Admite-se que tenha um sistema radicular 
superficial, ainda que algumas raízes possam atingir 3 m de 
profundidade.

 A aveleira é uma planta monoica. Surgem inflorescências 
masculinas e femininas na mesma árvore mas separadas. 

 As flores masculinas sobressaem na forma de amentilhos.

 As flores femininas são praticamente invisíveis. Agrupam-se 
em dicásios nos gomos laterais em número de 1 a 5.

Wikipedia



 As flores abrem no inverno, a partir de dezembro (dependendo da 
região e da variedade). O pistilo está recetivo por várias semanas 
para aumentar a probabilidade de êxito na polinização. 

 A polinização é anemófila.

 Após o desenvolvimento do tubo polínico, até à base do estigma, 
aquele entra num período de suspensão por 4 a 5 meses após o qual 
retoma o crescimento e fertiliza os óvulos. 

 As variedades cultivadas podem ser:
 Protoândricas, as flores masculinas abrem primeiro;
 Protogínicas, as flores femininas abrem primeiro;
 Homogâmicas, as flores masculinas e femininas abrem em 

simultâneo.

 O fruto é um aquénio globoso, com pericarpo lenhoso que
protege a amêndoa.



Produção e produtividade no mundo

0
100
200
300
400
500
600
700
800

P
ro

d
u

çã
o

 (x
 1

03
t)

0

500

1000

1500

2000

2500

P
ro

d
u

ti
vi

d
ad

e 
(k

g
 h

a-1
)

 A Turquia representa aproximadamente 75% da produção mundial

 A produtividade em alguns países ultrapassa 2000 kg ha-1, em Portugal ronda os 700 kg ha-1. 



Evolução da área plantada em Portugal
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 Em Portugal, a área plantada tem vindo a diminuir, embora com alguma estabilidade nos 
últimos anos.

 A Beira litoral (distrito de Viseu) é a região com maior tradição no cultivo de avelã, embora 
também tenha expressão nos distritos de Vila Real e Bragança.



Instalação do pomar e cultivo

 Adequação do local

 Tendo por referência o interior norte, os locais mais frescos e húmidos 
têm vantagem:

 Em altitude elevada, dar preferência a exposições a sul
 A menor altitude, dar preferência a exposições norte, mais 

ensombradas
(estes critérios são ainda mais importantes se o pomar for de sequeiro)

 Preparação do terreno

 Avaliar a necessidade de ripagem
 Avaliar necessidade de nivelamento e movimentação de terras
 Avaliar a necessidade de despedrega
 Avaliar a necessidade de drenagem (aspeto de grande relevância na 

instalação do pomar)
 Em solos de reduzida drenagem interna (texturas argilosas ou 

limosas) pode ser de equacionar plantar em camalhões sobrelevados.



 Correção do solo

 Correção do pH, obrigatório para pH < 6,0.
 Fazer durante a preparação do terreno e não depois da plantação.

 Correção do teor de matéria orgânica
(muito questionável - se a forma de plantação o permitir, aplicar nas covas das árvores)

 Nutrientes antes da plantação em distribuição por todo o terreno
(muito questionável – os nutrientes aplicam-se em função das necessidades das plantas 
durante a vida do pomar)



Material vegetal

 As plantas comerciais podem ser clones obtidos por 
mergulhia de ramos enterrados no solo e com amontoa.

 Podem também ser enxertadas em porta-enxertos clonais 
de Corylus colurna (aveleira Turca) de baixa rebentação 
basal (Dundee, Newberg, IRTA-MB 69)

 A escolha da(s) variedade(s) principal(is) depende do 
mercado que se tenha em mente (mesa, indústria, dupla 
aptidão), e da adaptação a condições ecológicas locais 
(produtividade, tolerância a stresses bióticos, como o 
Phytoptus, e abióticos, como o déficit hídrico.

 A escolha das polinizadoras depende da(s) variedade(s) 
principal(is) (tem de haver uma boa coincidência com o 
período de floração)



Plantação

 O pomar entra em produção aos 3 a 4 anos
 Atinge a plena produção aos 5 a 8 anos
 O pomar pode ter uma vida útil de 40 anos (!!!).

 As plantas devem ser pouco enterradas (embora o solo deva estar bem preparado).
 A rega é obrigatória no primeiro ano, mesmo que não esteja prevista rega no pomar.
 Um tutor é importante sobretudo se a condução for em tronco único.
 Os compasso podem variar substancialmente, em função do vigor das variedades escolhidas, da 

fertilidade do solo (se o pomar for de sequeiro), do sistema de condução e sobretudo das 
perspetivas de mecanização.

 As polinizadoras (normalmente duas) devem colocar-se em linhas contínuas para facilitar a 
separação dos frutos na colheita.

 As polinizadoras entram em 12 a 15% e não devem distar mais de 30 m da variedade principal.

 Algumas variedades com potencial reconhecido na região: Tonda de Giffoni; Fertile de Coutard; 
Grada de Viseu (regional); Buttler; Negret (para indústria), …

 Algumas polinizadoras: Gunslebert; Merveille de Bollwiller; Daviana; Ennis



Sistemas de condução

 Em tufo ou multicaule (respeita a tendência arbustiva da espécie, 
mas a poda e demais práticas tendem a ser dificultadas) 

 Tronco único em vaso (promove-se a criação de um tronco único 
a partir do solo, com ramificações a partir dos 80 cm de altura)

 Eixo vertical (grande tendência da fruticultura moderna; a planta 
tem marcada basitonia, o que obriga a controlo e substituição 
regular das ramas basais para não se sobreporem às ramas 
superiores)

 Condução em V (linhas duplas com as
plantas em tronco único separadas
de 40 cm e orientadas a 30 º relativamente
ao eixo vertical)



Poda

 Remoção regular da rebentação basal

 Física (na poda de inverno e/ou em poda em verde)
 Química (está autorizada o herbicida de contacto carfentrazona-etilo)
(usar porta-enxertos de reduzida rebentação basal)

 A aveleira frutifica nos ramos que se desenvolveram no ano anterior

 A poda faz-se desadensando a copa para entrar luz e substituindo 
ramas e atrasando a sua expansão para a lateral

(é um processo simples e rápido) 

 A intensidade da poda deve ser adequada à manutenção
de um vigor adequado (não excessivo), para que os ramos
novos apresentem 15 a 20 cm de comprimento.



Fertilização

 A adubação é específica de cada terreno

 A adubação depende da exportação de nutrientes (varia 
com a espécie e intensificação do sistema de cultivo)

 A adubação nunca se acerta se não for baseada em 
análises dos tecidos vegetais (folhas)

 As análises tem de ser feitas de acordo com o padrão de 
amostragem (define tecido e época do ano)

 Em pomares recomenda-se o método de otimização 
dinâmica que se baseia evolução dos teores foliares de 
nutrientes e na comparação com os intervalos de 
suficiência.



Aplicação dos fertilizantes

 Sequeiro
 Aplicação dos fertilizantes ao solo no início da 

Primavera
 Eventual reforço com adubos foliares

 Regadio sem fertirrega
 Aplicação de fertilizantes ao solo no início da 

Primavera
 Forte reforço com adubação foliar

 Regadio com fertirrega
 Aplicação de fertilizantes ao solo no início da 

Primavera
 Complemento de fertilização multifracionada na água 

de rega



 Sistemas de gestão do solo
 Mobilização
 Herbicidas (residuais, pós-emergência, …)
 Mulching
 Cobertos naturais
 Cobertos semeados (gramíneas, leguminosas, mistos)
 Sistemas mistos

 Efeitos nos ecossistemas
 Erosão do solo
 Matéria orgânica e atividade biológica
 Conservação da água
 Biodiversidade
 Nutrição mineral da árvore

 Adequação do sistema de gestão do solo às condições de cultivo
 Sequeiro
 Regadio
 Agricultura biológica



Rega

 Obrigatória no primeiro ano
 Planta muito sensível ao deficit hídrico
 Com regadio, aspira-se a produções mais elevadas e regulares
 Em sequeiro, deve restringir-se a zonas de maior altitude, solos 

particularmente férteis (húmidos) ou encostas a norte mais ensombradas

 Métodos de rega

 Gota-a-gota (menor consumo de água)
 Microaspersão (maior consumo de água, microclima mais favorável, 

maiores problemas com infestantes e doenças)

 Consumo de água próximo de 2500 a 3000 m3 ha-1, em regiões 750 mm de 
precipitação

 A região deve desenvolver estudos com vista a estabelecer estratégias de 
rega deficitária



Proteção sanitária

Pragas Produtos autorizados

Afídios Deltametrina, Lambda-cialotrina

Balanino ou gorgulho Deltametrina

Bichado Deltametrina

Cochonilhas (São José) Óleo parafínico

Lagartas Lambda-cialotrina

Monosteira Deltametrina

Zêuzera Deltametrina

Doenças Produtos autorizados

Alternariose Oxicloreto de cobre

Antracnose Miclobutanil

Bacteriose Oxicloreto de cobre, Acibenzolar-S-metilo

Moniliose Oxicloreto de cobre

Calendário de tratamentos simplificado em comparação com outras fruteiras

Infestantes

Pendimetalina

Propaquizafope

Glifosato

Propazamida

Fluoxipir

Diflufenicão + glifosato

Diflufenicão + metribuzina

Carfentrazona-etilo

O problema das infestantes 
é similar ao das outras 
fruteiras



Colheita

 Manual
 Pode ser um problema para projetos de alguma dimensão pelos custos e 

dificuldade em encontrar mão-de-obra

 Mecânica
 Encordoamento e aspiração é a principal técnica utilizada


