
 

Φσηεύω εζπεριδοειδή ζηον κήπο 
 
 
Όηαλ πξόθεηηαη λα πξνκεζεπηνύκε δελδξύιιηα, θαιό είλαη εθηόο από ηελ πνηθηιία λα δίλνπκε έκθαζε θαη ζην 
ππνθείκελν. Τα εζπεξηδνεηδή πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπόξν θαη εκβνιηαζκό. Τα ππνθείκελα δηαθέξνπλ 
κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηελ δσεξόηεηα πνπ πξνζδίδνπλ ζην εκβόιην, ηελ αληνρή ζε ηώζεηο, λεκαηώδεηο θαη 
κύθεηεο, θαζώο θαη ηελ αληνρή ηνπο ζηα άιαηα, ηα βαξηά εδάθε, ηελ μεξαζία θαη ην ςύρνο. Τν πην 
δηαδεδνκέλν ππνθείκελν είλαη ε λεξαληδηά, ζηα ζπνξόθπηα ηεο νπνίαο εκβνιηάδνληαη κε ελνθζαικηζκό ηνλ 
Μάξηην κε Απξίιην νη πνηθηιίεο. Η λεξαληδηά πξνζδίδεη αληνρή ζηελ μεξαζία, ζηηο θνκκηώζεηο θαη κεξηθώο θαη 
ζην ςύρνο. Άιια ρξεζηκνπνηνύκελα ππνθείκελα είλαη ε ηξαρύθαξπε ιεκνληά, ε ηξίθπιιε πνξηνθαιηά θαη ηα 
Troyer. Αλάινγα κε ηελ έθζεζε ηεο πεξηνρήο πνπ ζέινπκε λα θπηέςνπκε αιιά θαη ην ηζηνξηθό 
πξνεγνύκελσλ θαιιηεξγεηώλ ζην ίδην κέξνο, ζα καο ππνδεηρζεί ηόζνο ην θαηάιιειν ππνθείκελν όζν θαη ε 
πνηθηιία πνπ ζα καο εμαζθαιίζεη ην θαιύηεξν, απνδνηηθόηεξν θαη πην μεθνύξαζην απνηέιεζκα. 
 
Επιλογή ηης θέζης θύηεσζης 

Όια ηα εζπεξηδνεηδή πξνηηκνύλ πεξηνρέο κε ήπην ρεηκώλα θαη πγξό, ζεξκό θιίκα. Οη πνιύ πςειέο αιιά θαη 
θάησ ησλ 0

ν
C ζεξκνθξαζίεο είλαη πξνβιεκαηηθέο θαη επηδξνύλ αξλεηηθά θαη ζηελ αλζνθνξία θαη ζηελ 

αύμεζε ηεο λέαο βιάζηεζεο. Καιό είλαη ε πεξηνρή, όπνπ ζα θπηέςνπκε, λα κελ πιήηηεηαη από ηζρπξνύο, 
ςπρξνύο αλέκνπο, λα είλαη ζε ρακειό πςόκεηξν θαη ζε ειαθξά θαηεθνξηθή ζέζε ώζηε λα κελ εγθισβίδνληαη 
ηα ςπρξά ξεύκαηα. Καιό είλαη θνληά ζηα δέληξα λα ππάξρεη, εάλ είλαη δπλαηόλ, θαη θάπνηνο θπηηθόο 
αλεκνθξάθηεο. 
Απνθεύγνπκε λα θπηεύνπκε πνξηνθαιηέο, ιεκνληέο, καληαξηληέο ζε εδάθε βαξηά (αξγηιώδε) κε θαθή 
ζηξάγγηζε, γηαηί ην ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα ππνθέξεη από αζθπμία. Επίζεο, απνθεύγνπκε λα εγθαηαζηήζνπκε 
δέληξα ζην ίδην ζεκείν πνπ ππήξρε θαη πξηλ εζπεξηδνθαιιηέξγεηα, γηαηί ζπλήζσο ην έδαθνο έρεη 
επηβαξπλζεί από κύθεηεο εδάθνπο θαη λεκαηώδεηο. 
Πξηλ ηε θύηεπζε εζπεξηδνεηδώλ θάλνπκε κηα άξσζε ζηα 40cm γηα θαηαζηξνθή ησλ πνιπεηώλ δηδαλίσλ θαη 
ελζσκάησζε βαζηθνύ ιηπάζκαηνο, αλ ρξεηαζηεί. Αθνινπζεί ηζνπέδσζε θαη δηάλνημε ιάθθσλ βάζνπο 45cm 
πεξίπνπ. Αλ πξόθεηηαη λα θπηέςνπκε αξθεηά δελδξύιιηα, ππνινγίδνπκε λα αθήζνπκε επαξθείο απνζηάζεηο, 
ώζηε λα αλαπηπρζνύλ ζην κέιινλ ρσξίο πξόβιεκα. Φπηεύνπκε ηα δελδξύιιηα ζην ίδην βάζνο θαη 
πξνζέρνπκε λα βξίζθεηαη ην ζεκείν εκβνιηαζκνύ αξθεηά ςειόηεξα από ην έδαθνο. Γεκίδνπκε ην ιάθθν κε 
επηθαλεηαθό, θαηά πξνηίκεζε, ρώκα θαη αθνύ ηειεηώζνπκε, παηάκε κε πξνζνρή ην έδαθνο γύξσ από ην 
δελδξύιιην γηα θαιή επαθή ξίδαο – εδάθνπο θαη πνηίδνπκε. Τα δελδξύιιηα ρξεηάδνληαη αξρηθά ππνζηήισζε 
θαη πξνθύιαμε ησλ θνξκώλ από ηνλ ήιην. 
Η θαιύηεξε επνρή θύηεπζεο είλαη ε άλνημε, κεηά ηελ πεξίνδν ησλ όςηκσλ παγεηώλ, δηόηη ηόζν ε 
ζεξκνθξαζία εδάθνπο όζν θαη απηή ηεο αηκόζθαηξαο ζηαδηαθά απμάλεηαη, θάλνληαο ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 
θπηώλ επθνιόηεξε. 
Σηα πεξηζζόηεξα εζπεξηδνεηδή δελ ρξεηάδεηαη θύηεπζε δεύηεξεο πνηθηιίαο γηα ζηαπξεπηθνλίαζε , γηαηί νη πην 
θνηλέο πνηθηιίεο είλαη παξζελνθαξπηθέο ή απηνγόλεκεο. Καιό είλαη όκσο λα δηεπθξηλίζνπκε ζην θπηώξην πνπ 
απεπζπλόκαζηε, ηηο απαηηήζεηο επηθνλίαζεο πνπ έρεη ην θπηό πνπ επηζπκνύκε. 

 
Καλλιεργηηικές θρονηίδες ζηα εζπεριδοειδή 
 

Τα εζπεξηδνεηδή ζρεκαηίδνπλ λέα βιάζηεζε θαη ζε απηήλ θέξνπλ ηα θύιια, ηνπο νθζαικνύο, ηα άλζε, ηνπο 
θαξπνύο αιιά θαη ηα αγθάζηα!! Έρνπλ ζίγνπξα δύν θύκαηα βιάζηεζεο ην ρξόλν. Η αλνημηάηηθε βιάζηεζε 
ραξαθηεξίδεηαη από πινύζηα αλζνθνξία θαη νδεγεί ζην θνξηίν θαξπνθνξίαο ελώ ε θαινθαηξηλή ζπληειεί 
πεξηζζόηεξν ζηελ αλαλέσζε ηεο βιάζηεζεο. Οη νθζαικνί κπνξεί λα είλαη βιαζηνθόξνη θαη θέξνληαη 
επάθξηα ζηνπο βιαζηνύο, ή κηθηνί, νη νπνίνη ζρεκαηίδνληαη πιάγηα ζηηο καζράιεο ησλ θύιισλ. Οη 
καζραιηαίνη νθζαικνί αξρίδνπλ λα εθπηύζζνληαη θαηά ην ηέινο Ιαλνπαξίνπ θαη αξγόηεξα. Με ηελ άλνδν ηεο 
ζεξκνθξαζίαο ε αύμεζε επηηαρύλεηαη. Οη θαξπνί σξηκάδνπλ ζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα θαη παξακέλνπλ 
ζην δέληξν ελώ ήδε μεθηλά ην θαινθαηξηλό θύκα βιάζηεζεο. Οπζηαζηηθά ινηπόλ, νη απαηηήζεηο ησλ 
εζπεξηδνεηδώλ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη λεξό παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζπλερώο, αθνύ ηα δέληξα βξίζθνληαη 
ζπλερώο ζε εγξήγνξζε! 
Γηα ηελ άξδεπζε ησλ εζπεξηδνεηδώλείλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό, όρη κόλν λα γίλεηαη κε ζσζηό ηξόπν αιιά θαη 
κε λεξό θαιήο πνηόηεηαο. Σε πεξηνρέο πνπ νη βξνρνπηώζεηο δελ θαηαλέκνληαη νκαιά ζην έηνο, ελδείθλπηαη ε 
άξδεπζε όπνηε ρξεηάδεηαη, αιιά όρη κε κεγάιεο πνζόηεηεο λεξνύ, ώζηε απηό λα κε ιηκλάδεη. Επίζεο, θαιό 
είλαη λα κελ έξρεηαη ην λεξό ζε επαθή κε ηνλ θνξκό ηνπ δέληξνπ πξνο απνθπγήλ πηζαλώλ κνιύλζεσλ. Τν 
λεξό πξέπεη λα κελ έρεη πνιιά άιαηα θαζώο θαη ριώξην, γηαηί ηα εζπεξηδνεηδή είλαη από ηα πην επαίζζεηα 
είδε ζηελ αιαηόηεηα ηνπ λεξνύ. Αλ ηα δέληξα πνηίδνληαη κε ζηάγδελ άξδεπζε, ην κπεθ δελ πξέπεη λα 
αθνπκπάεη ζηνλ θνξκό θαη πεξηνδηθά ζην ζεκείν άξδεπζεο λα πέθηεη πεξηζζόηεξν λεξό ώζηε λα 
εθπιύλνληαη ηα άιαηα. 



Πξνζνρή ρξεηάδεηαη θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσλ ζηα εζπεξηδνεηδή. Εάλ γίλεηαη κε θαιιηέξγεηα 
εδάθνπο, ζα πξέπεη λα πξνζέρνπκε λα κελ γίλνπλ πιεγέο ηόζν ζην επηθαλεηαθό ξηδηθό ζύζηεκα όζν θαη 
ζηνλ θνξκό. 
 
Λίπανζη και ηροθοπενίες ζηα εζπεριδοειδή 
 

Η ιίπαλζε απαηηεί αξθεηή πξνζνρή ζηα εζπεξηδνεηδή. Τν άδσην είλαη απαξαίηεην θπξίσο θαηά ηελ 
αλνημηάηηθε αλζνθνξία θαη βιάζηεζε αιιά πνηέ ζε ππεξβνιηθέο πνζόηεηεο, δηόηη ηα θπηά γίλνληαη εππαζή 
θαη ζε αζζέλεηεο αιιά θαη ζε παγεηό. 
Ο θώζθνξνο, επεηδή αθξηβώο δεζκεύεηαη ηαρύηαηα ζην έδαθνο αιιά θαη απνηειεί ζηνηρείν αληαγσληζκνύ 
κεηαμύ θπηώλ θαη κηθξννξγαληζκώλ ηνπ εδάθνπο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξόβιεκα εύθνια. Σε έιιεηςή 
ηνπ νη θαξπνί γίλνληαη ηξαρείο κε ρνλδξό θινηό. Σπληζηάηαη ε αληηκεηώπηζε ηεο ηξνθνπελίαο κε δηαιπηέο 
κνξθέο πνπ δίλνληαη καδί κε ηελ άξδεπζε. 
Η έιιεηςε Κ πξνθαιεί εκθαλή κηθξνθαξπία θαη δελ δηνξζώλεηαη εύθνια. Καιό είλαη λα ππάξρεη πξνζνρή 
ζηελ ιίπαλζε κε καγλήζην θαη κνξθέο ιηπαζκάησλ πνπ πεξηέρνπλ αζβέζηην, γηαηί επεξεάδεηαη ε 
ζπγθέληξσζε ηνπ θαιίνπ ζην έδαθνο. 
Η έιιεηςε ςεπδαξγύξνπ είλαη ηδηαίηεξα αηζζεηή ζηελ πνξηνθαιηά. Πξνθαιείηαη θηηξίληζκα ησλ θύιισλ, 
ζνβαξή κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη κηθξνθαξπία. Ελδείθλπηαη ν ςεθαζκόο κε δηάιπκα ζεηθνύ ςεπδαξγύξνπ 
ηελ άλνημε, όηαλ ε βιάζηεζε αξρίδεη λα αλαπηύζζεηαη. 
Η απμεκέλε εδαθηθή πγξαζία, ν θαθόο αεξηζκόο ηνπ εδάθνπο θαη νη απμεκέλεο ζπγθεληξώζεηο αζβεζηίνπ θαη 
ςεπδαξγύξνπ νδεγνύλ ζπρλά ζε ηξνθνπελία ζηδήξνπ, πνπ γίλεηαη εκθαλήο κε κεζνλεύξηα ριώξσζε ζηα 
θύιια ηεο θνξπθήο ησλ δέληξσλ. Τν θζηλόπσξν θαη ηελ άλνημε ε εθαξκνγή νξγαληθνύ ζηδήξνπ ζην έδαθνο 
ζπλήζσο είλαη αξθεηή γηα ηελ πξόιεςε ηεο ηξνθνπελίαο. 
Τα εζπεξηδνεηδή απαηηνύλ πξνζεθηηθνύο ρεηξηζκνύο θπξίσο κεηά από παγεηό. Καη ζηνπο -2

ν
C ηα άλζε, νη 

ηξπθεξνί βιαζηνί θαη νη κηθξνί θαξπνί αληηκεησπίδνπλ πξόβιεκα. Ελδείθλπηαη κεηά από παγεηό λα γίλεηαη 
ξάληηζκα κε θάπνην ραιθνύρν κπθεηνθηόλν (γηαηί δεκηνπξγνύληαη ιύζεηο ηνπ θινηνύ θαη επηηξέπνπλ ηελ 
είζνδν κπθεηώλ), ελώ αξγόηεξα ην θαινθαίξη λα αθαηξνύληαη κε θιάδεκα νη μεξνί θιαδίζθνη. 
 
Κλάδεμα εζπεριδοειδών 
 

Όηαλ γίλεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ δελδξπιιίσλ δελ θάλνπκε ζηα εζπεξηδνεηδή απζηεξό θιάδεκα 
δηακόξθσζεο. Τν ζρήκα πνπ ζπλεζίδεηαη είλαη ην ειεύζεξν θύπειιν κε 3-5 βξαρίνλεο θαη επηηπγράλεηαη κε 
αθαίξεζε ησλ ιαίκαξγσλ θαη όρη κε απζηεξό θιάδεκα, πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαζπζηέξεζε ηεο 
εηζόδνπ ζηελ θαξπνθνξία.Όηαλ ηα δέληξα κπνπλ ζηελ παξαγσγή πιένλ, ην θιάδεκα ζπλερίδεηαη λα είλαη 
δηνξζσηηθό. Αθαηξνύληαη κόλν νη ιαίκαξγνη βιαζηνί θαη όζνη είλαη ππθλνί, θαηεπζύλνληαη πξνο ην εζσηεξηθό 
ηεο θόκεο θαη ζθηάδνπλ ην εζσηεξηθό ηεο. Έηζη επηηπγράλεηαη θαιύηεξνο θσηηζκόο θαη αεξηζκόο ηεο λέαο 
βιάζηεζεο πνπ θέξεη ηελ θαξπνθνξία, αιιά θαη κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ςεθαζκώλ.Τν 
θιάδεκα εθαξκόδεηαη ηαπηόρξνλα θη ακέζσο κεηά ηελ ζπγθνκηδή ησλ θαξπώλ.Μεηά από νξηζκέλα ρξόληα 
θαξπνθνξίαο θαιό είλαη λα γίλνληαη πην απζηεξά ηα θιαδέκαηα, ώζηε λα αλαλεσζεί θαη ε παιηά βιάζηεζε 
ηνπ δέληξνπ. 

Καη ζηα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ζηηο ππόινηπεο νκάδεο νπσξνθόξσλ, κπνξνύκε ζε κεγάιεο ειηθίαο 
δέληξα λα θάλνπκε θιάδεκα αλαλέσζεο. Γίλνληαη ηνκέο ζηνπο βξαρίνλεο ηνπ δέληξνπ θαη νη νθζαικνί πνπ 
βξίζθνληαη εθεί ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε βιαζηάλνπλ, δίλνληαο λέα βιάζηεζε κεηά από δύν έσο ηξία έηε. 

Ανηιμεηώπιζη αζθενειών 
 
Μσκηηολογικές – Βακηηριολογικές αζθένειες 

Η πιένλ ζεκαληηθή, θπξίσο γηα ηελ ιεκνληά, αζζέλεηα είλαη ε θνξπθνμήξα. Ο κύθεηαο εηζέξρεηαη ζε θύιια, 
θιαδίζθνπο θαη ξίδεο από πιεγέο, νη νπνίεο  νθείινληαη ζε παγεηό, ραιάδη, αλέκνπο θαη ζε θαιιηεξγεηηθέο 
εξγαζίεο. Εάλ εηζέιζεη από ηηο ξίδεο, ηόηε πξνθαιείηαη απνπιεμία θαη ην δέληξν μεξαίλεηαη ηαρύηαηα. Αλ 
όκσο ε είζνδνο γίλεη από ην ππέξγεην ηκήκα, ηόηε ε αζζέλεηα πξνρσξά, θαηαζηξέθνληαο ηα αγγεία – ηα 
νπνία ζε αζζελείο θιαδίζθνπο έρνπλ ραξαθηεξηζηηθό πνξηνθαιόρξσκν κεηαρξσκαηηζκό – θαη πξνθαιώληαο 
ζηαδηαθή μήξαλζε ηεο βιάζηεζεο. Ο κύθεηαο δηαηεξείηαη ζην θπηό θαη ε θξηζηκόηεξε επνρή κνιύλζεσλ 
είλαη από Οθηώβξην έσο Απξίιην, πνπ επηθξαηνύλ κέηξηεο ζεξκνθξαζίεο θαη πςειή αηκνζθαηξηθή πγξαζία. 
Η θνκκίσζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό ζύκπησκα θαθήο πγείαο ησλ εζπεξηδνεηδώλ θαη ζπλνδεύεη αξθεηέο 
αζζέλεηεο αιιά θαη θπζηνινγηθά πξνβιήκαηα από παγεηό, ειηνθαύκαηα θαη κεραληθέο πιεγέο. Η θνκκίσζε 
ηνπ θνξκνύ νθείιεηαη ζε πξνζβνιή από ηνλ κύθεηα Phytophthora, ζε ζεκείν θνληά ζην έδαθνο ή ζην 
επαίζζεην εκβόιην. Η ιεκνληά είλαη επαίζζεηε αιιά ε λεξαληδηά σο ππνθείκελν είλαη αξθεηά αλζεθηηθή. Η 
κόιπλζε εμειίζζεηαη από θάησ πξνο ηα πάλσ, δεκηνπξγεί ζθνηεηλόρξσκεο θειίδεο ζην θινηό ηνπ θνξκνύ 
θαη ζηαδηαθά νδεγεί ζε ζρίζηκν απηνύ ζε ισξίδεο θαη ζε μεξάλζεηο θπιιώκαηνο θαη θιαδίζθσλ. Η θνκκίσζε 
ζπιάθσλ πξνθαιείηαη από έλαλ πνιπθάγν κύθεηα πνπ παξαζηηεί ζηε βάζε ρόλδξσλ θιάδσλ ζε δέληξα 
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κεγαιύηεξεο ειηθίαο. Σην θινηό εκθαλίδνληαη θειίδεο πνπ θαίλνληαη ζαλ «βξεγκέλεο». Κάησ από ην θέληξν 
ησλ θειίδσλ ππάξρνπλ ζύιαθεο από ηνπο νπνίνπο εθξέεη ην θόκκη. Σηαδηαθά ν θινηόο ζρίδεηαη θαη 
απνθαιύπηεηαη ην θαζηαλό, πξνζβεβιεκέλν μύιν ηνπ θνξκνύ. 
Η θαηλνύξγηα βιάζηεζε θαη νη θαξπνί ησλ εζπεξηδνεηδώλ πξνζβάιινληαη θαη από ηνβαθηήξην 
Pseudomonas ην νπνίν θαηά ην ηέινο ηνπ ρεηκώλα, πνπ ε αηκνζθαηξηθή πγξαζία είλαη απμεκέλε, 
εγθαζίζηαηαη ζηα δέληξα από πιεγέο θαη κεηαθέξεηαη κε ηε βξνρή θαη ηνλ άλεκν. 
Γεληθά θξνληίδνπκε λα θαηαζηξέθνπκε όια ηα ππνιείκκαηα από απηέο ηηο αζζέλεηεο κε θσηηά θαη λα 
θαζαξίδνπκε ηνπο μεξνύο θιαδίζθνπο, νη νπνίνη απνηεινύλ εζηία κνιύλζεσλ. Καηά ηε θύηεπζε πξνζέρνπκε 
ην εκβόιην λα είλαη αξθεηά ςειά από ην έδαθνο, ώζηε λα κελ κνιύλεηαη ηπρόλ από ην αξδεπηηθό ή ην λεξό 
ηεο βξνρήο. Επίζεο θαιό είλαη ην αξδεπηηθό λεξό λα κελ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ θνξκό. Οη θαιιηεξγεηηθέο 
εξγαζίεο πξέπεη λα γίλνληαη κε πνιύ πξνζνρή γηα λα κελ δεκηνπξγνύληαη πιεγέο ζην ιαηκό, ζηνλ θνξκό 
αιιά θαη ζηηο ξίδεο ηνπ ππνθείκελνπ. Τέινο, νη ςεθαζκνί κε ραιθνύρα κεηά ηελ έλαξμε ησλ βξνρώλ 
απνηεινύλ έλα πξόζζεην κέηξν πξνζηαζίαο. 
 
Ιώζεις 

Αξθεηνί πξνζβάιινπλ ηα εζπεξηδνεηδή, όπσο ε θνίιε ςώξσζε, πνπ δεκηνπξγεί παξακνξθσηηθέο 
ιαθθνύβεο ζηνλ θνξκό, ε ςώξσζε Α, πνπ νδεγεί ζε μεθινύδηζκα ηνπ θνξκνύ θαη ησλ βξαρηόλσλ θαη ην 
πέηξσκα, πνπ επζύλεηαη γηα καξάδσκα ησλ δέληξσλ θαη ηα ζθιεξά βπζίζκαηα ζηε θινύδα ησλ θαξπώλ, ηα 
νπνία παξακέλνπλ πξάζηλα αθόκα θαη κεηά ηελ σξίκαλζε. Οη ηώζεηο δελ ζεξαπεύνληαη θαη ηα κόλα κέηξα 
πξόλνηαο είλαη ε απνθπγή ιήςεο κνζρεπκάησλ από ησκέλα δέληξα, ε επηινγή πγηώλ δέληξσλ πξνο 
θύηεπζε θαη ε απνιύκαλζε ησλ θαιιηεξγεηηθώλ εξγαιείσλ. 

Ενηομολογικοί ετθροί 

Οη βαζηθόηεξνη ερζξνί ησλ εζπεξηδνεηδώλ είλαη ηα  θνθθνεηδή. Μηα πιεζώξα απηώλ, όπσο ε θόθθηλε ςώξα, 
ν ςεπδόθνθθνο θαη ε βακβαθάδα, ε κπηηιόκνξθε θαη ε ιεπθή ςώξα θαη ε ηζέξπα πξνζβάιινπλ όια ηα κέξε 
ησλ δέληξσλ. Τν κεγαιύηεξν πξόβιεκα δεκηνπξγείηαη ζηνπο θαξπνύο, νη νπνίνη ιόγσ ηεο πξνζβνιήο δελ 
είλαη εκθαλίζηκνη θαη ζπρλά πξνζβάιινληαη θαη δεπηεξνγελώο από ηνλ κύθεηα ηεο θαπληάο, πνπ ηνπο θάλεη 
άρξεζηνπο πξνο θαηαλάισζε. 
Οη αθίδεο πξνζβάιινπλ θαη ηα εζπεξηδνεηδή θαη πξνθαιώληαο έληνλε ζπζηξνθή ησλ θύιισλ πεξηνξίδνπλ 
ηελ θσηνζύλζεζε θαη ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ηεο βιάζηεζεο. Τέινο, πεξηζζόηεξα από έλα γέλε ηεηξάλπρνπ 
πξνζβάιινπλ θαη απηά ηα είδε, πξνθαιώληαο πξνβιήκαηα θαη παξακνξθώζεηο ηόζν ζηα θύιια όζν θαη  
ζηνπο θαξπνύο. 
 


