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Άσκηση 6
η
  

Εµβολιασµοί – Εγκεντρισµοί 

 
Οι εγκεντρισµοί αποτελούν τη συνηθέστερη µέθοδο εµβολιασµού όταν θέλουµε να 
αλλάξουµε ποικιλία σε έναν οπωρώνα, ενώ βρίσκουν και εφαρµογή σε φυτώρια, υπό 
µορφή µικρο-εγκεντρισµών και εγκεντρισµών επικοτυλίου ή επιτραπέζιων 
εµβολιασµών. 
Για τους περισσότερους τύπους εγκεντρισµών δεν είναι απαραίτητο να αποκολλάται 
ο φλοιός από το ξύλο, εκτός από λίγες περιπτώσεις. 
Οι εγκεντρισµοί που εφαρµόζονται κυρίως στη χώρα µας είναι οι κατωτέρω: 

Ο αγγλικός µε γλωσσίδα: εφαρµόζεται σε κλαδιά διαµέτρου από 0,5-2 εκατοστών 
και βρίσκει κυρίως εφαρµογή ως επιτραπέζιος εµβολιασµός. Το σηµείο 
εµβολιασµού µετά το δέσιµο καλό είναι να καλύπτεται µε κόλλα 
εµβολιασµού. 

Ο σχιστός: εφαρµόζεται σε κλαδιά διαµέτρου από 2 εκατοστών και µεγαλύτερα. 
Συνήθως η µέγιστη διάµετρος των κλαδιών δεν ξεπερνάει τα 10 εκατοστά, για 
λόγους προφύλαξης από προσβολές µικροοργανισµών.  

Ο υπόφλοιος ή υπόφλοιος στεφανίτης: είναι τύπος εγκεντρισµού που απαιτεί την 
αποκόλληση του φλοιού. Είναι από τους πιο εύκολους εµβολιασµούς, µε 
µεγάλα ποσοστά επιτυχίας και µπορεί να εφαρµοστεί σε όλα τα δένδρα και σε 
διάµετρο κλαδιού από 3-5 εκατοστά και πάνω. Σε µεγάλης µάλιστα διαµέτρου 
κλαδιά ή κορµούς, µπορούν να τοποθετηθούν παραπάνω από δύο εµβόλια. 

 
Στη χώρα µας χρησιµοποιούνται αυτοί οι εγκεντρισµοί περισσότερο από κάθε άλλο 
τύπο εγκεντρισµού και αυτοί θα περιγραφούν παρακάτω. Λόγω της αναγκαιότητας 
ύπαρξης κατάλληλων εµβολιοφόρων βλαστών θα πρέπει να είµαστε σε θέση να 
έχουµε διαθέσιµους τέτοιους βλαστούς την περίοδο του εµβολιασµού. Όπως 
αναφέρθηκε στην προηγούµενη άσκηση οι εγκεντρισµοί γίνονται κυρίως τέλος 
χειµώνα µε µέσα άνοιξης. Αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει διαθεσιµότητα 
εµβολιοφόρων βλαστών την περίοδο εκείνη. Λόγω του ότι η περίοδος εγκεντρισµών 
εντοπίζεται σε µια περίοδο που έχουµε έκπτυξη οφθαλµών, θα πρέπει να έχουµε 
φροντίσει ώστε να έχουν συλλεχθεί και συντηρηθεί σωστά εµβολιοφόροι βλαστοί που 
θα αποτελέσουν την πηγή των κεντραδιών µας.  
 

� Σχιστός εγκεντρισµός (Εικόνα 1). 
Για το σχιστό εµβολιασµό δεν είναι απαραίτητο να αποκολλάται ο φλοιός από το 
υποκείµενο και για αυτόν τον λόγο µπορεί να γίνει από τα τέλη του χειµώνα µέχρι και 
την άνοιξη. Συνήθως εφαρµόζεται κατά το Μάρτιο (ανάλογα µε την περιοχή της 
χώρας και το είδος που πολλαπλασιάζουµε) αλλά µπορεί να εκτελεστεί και λίγο πιο 
νωρίς και λίγο πιο αργά. Σε κάθε περίπτωση όµως οι εµβολιοφόροι βλαστοί 
συλλέγονται πριν εκπτυχθούν οι οφθαλµοί, ενώ καλό είναι να µην έχει προχωρήσει 
πολύ η έκπτυξη των οφθαλµών στο υποκείµενο. 
 
Προετοιµασία υποκειµένου(Εικόνες 2-3) 

� αποµακρύνουµε κάθε πλάγια βλάστηση η οποία µπορεί να αποτελέσει 
εµπόδιο στην πρόσβασή µας στην περιοχή εµβολιασµού.  
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� Στο ύψος που θέλουµε να εµβολιάσουµε κόβεται το υποκείµενο κάθετα στον 
άξονα του κλαδιού, βραχίονα ή κορµού (σπανιότερα).  

� Με τη βοήθεια σχίστη και σφυριού εκτελούµε κατακόρυφη τοµή κατά τη 
µεγαλύτερη διάµετρο του κλάδου σε βάθος περί τα 10 εκατοστά (ανάλογα µε 
το πάχος του κλάδου) προσέχοντας να διαιρεί όσο είναι δυνατόν τον κλάδο σε 
δύο ίσα µέρη. 

� Με τη γλωσσίδα που φέρει ο σχίστης (τύπου λοφίου) κρατάµε ανοιχτή την 
τοµή του υποκειµένου προκειµένου να τοποθετήσουµε το εµβόλιο (κεντράδι). 

 
Προετοιµασία εµβολίου (Εικόνα 2) 

Ο εµβολιοφόρος βλαστός κόβεται σε τόσα τεµάχια ανάλογα µε το µήκος του 
κεντραδιού που θα χρησιµοποιήσουµε. Τα κεντράδια συνήθως φέρουν από 2-
4 κόµβους ενώ σπανιότερα µπορεί  να φέρουν παραπάνω.  

Ο εµβολιοφόρος βλαστός – κεντράδι κρατιέται προσεκτικά µε το ένα χέρι και 
λίγο κάτω από έναν οφθαλµό και πλάγια από αυτόν διενεργείται µία τοµή 
κατά µήκος του µεσογονατίου µε µικρή κλίση προς το κέντρο της διατοµής 
του βλαστού µήκους περί τα 3-5 εκατοστά. Το κεντράδι στρέφεται κατά 180 
µοίρες και διενεργείται µια αντίστοιχη τοµή απέναντι ουσιαστικά από την 
πρώτη. Οι τοµές αυτές συγκλίνουν η µία προς την άλλη µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργείται µια αµφίπλευρη σφήνα. Αν χρειαστεί η σφήνα λειαίνεται µε 
επάλληλα απαλά κοψίµατα µε το εµβολιαστήρι, προσέχοντας όµως να 
αποφύγουµε ανισόπεδα κοψίµατα, που θα εµποδίσουν την καλή συγκόλληση. 
Οι τοµές θα πρέπει να είναι όσο πιο λείες γίνεται λοιπόν. 

 
Τοποθέτηση του εµβολίου και χειρισµός του εµβολιασµένου φυτού (Εικόνα 2). 

Κρατώντας µε τη γλωσσίδα του σχίστη ανοικτή την τοµή του υποκειµένου 
γλιστράµε τη σφήνα του εµβολίου εντός της τοµής. Προσέχουµε ώστε οι 
περιοχές του καµβίου του υποκειµένου και του εµβολίου να συµπέσουν. Σε 
περίπτωση που τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έχουν διαφορετική διάµετρο, τότε 
µπορούµε να τοποθετήσουµε δύο κεντράδια, στις άκρες της τοµής του 
υποκειµένου. Σε αυτήν την περίπτωση η επαφή των καµβίων µπορεί να 
δυσκολευτεί, και για αυτό το λόγο δίνουµε µια κλίση στο εµβόλιο, ώστε κατά 
µήκος της τοµής του (της σφήνας) να εξασφαλίσουµε ότι σε κάποιο σηµείο θα 
υπάρξει επαφή καµβίων, ώστε να ξεκινήσει η δηµιουργία καλλογέφυρας, που 
θα καλύψει αυξανόµενη τα υπόλοιπα κενά. 

Στη συνέχεια δένουµε καλά το υποκείµενο και καλύπτουµε µε κόλλα 
εµβολιασµού την τοµή του υποκειµένου, προσέχοντας να µην εισχωρήσει 
ανάµεσα στις κοµµένες επιφάνειες. Απαγορεύεται αυστηρά η επάλειψη της 
επιφάνειας τοµής µε λάσπη (Εικόνα 6), αφού µπορεί να µεταφέρουµε 
εδαφογενή φυτοπαθογόνα απ΄ευθείας στο αγγειακό σύστηµα του φυτού. Οι 
περισσότεροι παραγωγοί εφαρµόζουν αυτή την τεχνική χωρίς προβλήµατα, 
εµείς όµως θα πρέπει να συνιστούµε κόλλα εµβολιασµού ή αλοιφή επούλωσης 
πληγών. 

Προς αποφυγή ξήρανσης του εµβολίου κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης 
τοποθετούνται πολλές φορές κηρωµένες χαρτοσακούλες επί των εµβολίων, 
καλύπτοντάς τα ολόκληρα, ενώ παράλληλα εµποδίζουν την αύξηση της 
θερµοκρασίας σε υψηλά επίπεδα στην περιοχή της συγκόλλησης και 
προστατεύουν την τοµή από είσοδο νερού (Εικόνα 9). 

Προσέχουµε µετά τον εµβολιασµό να καλύπτεται επαρκώς η τοµή µε την κόλλα 
εµβολιασµού και αυτή να ανανεώνεται συχνά και να προστίθεται όπου 
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χρειάζεται, λόγω πιθανών σκασιµάτων και ρωγµών στη συνέχεια της στρώσης 
της.  

Κάθε λαίµαργη βλάστηση του υποκειµένου κάτω από το σηµείο εµβολιασµού 
πρέπει να αποκόπτεται, µέχρι να διαπιστωθεί η επιτυχία ή µη του 
εµβολιασµού. Αρκετές φορές αφήνουµε µικρή βλάστηση του υποκειµένου, 
ώστε να τροφοδοτεί τη ζώνη εµβολιασµού µε απαραίτητες οργανικές ενώσεις 
ώστε να βοηθηθεί η συγκόλληση. Αυτή η βλάστηση αφαιρείται όταν 
διαπιστωθεί η έκπτυξη των οφθαλµών και η ανάπτυξη βλαστών του εµβολίου. 
Άλλες φορές η βλάστηση αυτή του υποκειµένου διατηρείται λόγω φόβου 
αποτυχίας του εµβολιασµού, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα γρήγορης 
ανάπτυξης του υποκειµένου και εµβολιασµός αυτού το καλοκαίρι µε 
ενοφθαλµισµό. 

 
Σε φυτώρια εσπεριδοειδών έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία ο εµβολιασµός 
σποροφύτων υποκειµένων µε την επιθυµητή ποικιλία, χρησιµοποιώντας την τεχνική 
του σχιστού (µικροεγκεντρισµοί) (Εικόνα 7α). Σε αυτήν την περίπτωση η διάµετρος 
τόσο του εµβολίου όσο και του υποκειµένου είναι πολύ µικρή, της τάξης των 0,5-1 
εκατοστό. Καλό θα είναι τα δύο συµβαλλόµενα µέρη να έχουν την ίδια διάµετρο για 
να διευκολυνθεί ο εµβολιασµός, ο οποίος εκτελείται όπως ακριβώς περιγράφηκε 
ανωτέρω. Μετά την τοποθέτηση του υποκειµένου η ζώνη εµβολιασµού στερεώνεται 
όχι πλέον µε δετικά υλικά αλλά µε αυτοκόλλητη χαρτοταινία, η οποία είναι πολύ 
εύκολο να αποµακρυνθεί µετά την επιτυχία του εµβολιασµού. 
Σε φυτώρια καρυδιάς χρησιµοποιείται παρόµοια τεχνική, εκτελώντας τον σχιστό 
εγκεντρισµό, αυτή τη φορά όµως σε επικοτύλια σποροφύτων (Εικόνες 17-18), τα 
οποία µόλις φτάνουν σε ύψος τα 10-20 εκατοστά. Το επικοτύλιο κόβεται κάθετα λίγο 
πάνω από τις κοτυληδόνες (οι οποίες µπορεί να αποµακρυνθούν ή όχι) και 
διενεργείται µια εγκάρσια τοµή, όπως ακριβώς και ο σχιστός σε µεγάλα κλαδιά. Στη 
συνέχεια λαµβάνονται εµβόλια από βλαστούς 1 έτους και µήκους περίπου 5-8 
εκατοστών, στα οποία σχηµατίζεται αµφίπλευρη σφήνα µερικών εκατοστών (1-2 
εκατοστών) η οποία τοποθετείται στη σχισµή του επικοτυλίου. Στη συνέχεια η ζώνη 
εµβολιασµού δένεται µε προσοχή (λόγω του εύχυµου επικοτυλίου), όπου µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί πλαστικοποιηµένο σύρµα, και τοποθετούνται τα εµβολιασµένα 
σπορόφυτα σε θάλαµο ελεγχοµένων συνθηκών υπό υψηλή σχετική υγρασία 
(καλύπτονται µε πλαστικό διαφανές φύλλο) και θερµοκρασία που κυµαίνεται περί 
τους 20 0C. Η επιτυχία αυτής της µεθόδου είναι µεγάλη και η εκτέλεση πολύ εύκολη. 
 
� Υπόφλοιος στεφανίτης (Εικόνες 4-5). 

Στον υπόφλοιο στεφανίτη βασική προϋπόθεση είναι να αποκολλάται εύκολα ο φλοιός 
του υποκειµένου. Αυτό ουσιαστικά καθορίζει και την εποχή εκτέλεσης του 
εγκεντρισµού αυτού και την προσδιορίζει χρονικά την εποχή ενεργότητας του 
καµβίου κατά τη διάρκεια της άνοιξης. Ο εγκεντρισµός αυτός ουσιαστικά εκτελείται 
κατά τους µήνες Μάρτιο-Μάϊο, µε την προϋπόθεση ότι έχει προβλεφθεί η συλλογή 
και συντήρηση εµβολιοφόρων βλαστών στο ψυγείο. Αυτήν την περίοδο είναι σχεδόν 
αδύνατο να βρεθούν κατάλληλοι εµβολιοφόροι βλαστοί (δεν πρέπει να έχει ξεκινήσει 
η έκπτυξη των οφθαλµών τους), αν δεν έχουµε φροντίσει ήδη από το χειµώνα τη 
συλλογή τους. 
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Εφαρµόζεται κατά κόρον κατά την αλλαγή ποικιλιών σε µεγάλα δένδρα, λόγω του ότι 
ο κίνδυνος µολύνσεων είναι πολύ µικρότερος από τον σχιστό, αφού σε αυτήν την 
περίπτωση δε σχίζεται το ξύλο του υποκειµένου και η τοµή είναι µικρότερη. 
Προετοιµασία υποκειµένου. 

Ακολουθούνται οι διαδικασίες εκείνες που περιγράφηκαν στο σχιστό 
εγκεντρισµό, µέχρι του σηµείου που εκτελείται η καρατόµηση του βραχίονα ή 
του κορµού.  

Αµέσως µετά την καρατόµηση ακολουθεί το σχίσιµο του φλοιού του 
υποκειµένου, ξεκινώντας από την επιφάνεια καρατόµησης και κατεβαίνοντας 
κατακόρυφα προς τα κάτω, ώστε να δηµιουργηθεί µια αβαθής τοµή µήκους 5-
10 εκατοστών. 

 
Προετοιµασία εµβολίου. 

• Η προετοιµασία του εµβολίου είναι σχεδόν παρόµοια µε εκείνη του σχιστού 
µε µικρές διαφοροποιήσεις. Η τοµή στο κεντράδι ξεκινά κάτω και πλαγίως 
ενός οφθαλµού, όπου µε την τεχνική που περιγράφηκε στο σχιστό διενεργείται 
µια µονόπλευρη σφήνα, µήκους περίπου 5-10 εκατοστών. Στον υπόφλοιο 
συνηθίζεται η τοµή να ξεκινά αρχικά κάθετα στον άξονα του βλαστού του 
κεντραδιού (πιέζοντας το εµβολιαστήρι κάθετα σχεδόν µέχρι το 1/3 της 
διαµέτρου του εµβολίου) και στη συνέχεια σχεδόν παράλληλα µε µια µικρή 
κλίση προς το κέντρο της διατοµής του. Αυτό βοηθά στο να σχηµατιστεί ένα 
µικρό σκαλοπάτι πλάγια και κάτω από τον οφθαλµό, το οποίο χρησιµεύει 
κατά την τοποθέτηση του κεντραδιού στο υποκείµενο. Στη συνέχεια 
περιστρέφουµε το κεντράδι κατά 180 µοίρες και εκτελούµε µία µικρή τοµή 
στο κάτω µέρος της σφήνας (από την αντίθετη δηλαδή πλευρά) µήκους 
περίπου 1 εκατοστού. Η τελευταία αυτή τοµή δεν είναι απαραίτητο να γίνει, 
βοηθάει όµως την είσοδο του εµβολίου στο υποκείµενο.  

• Το εµβόλιο στη συνέχεια κόβεται στους 2-3 κόµβους πιο πάνω. 
 
Τοποθέτηση του εµβολίου – δέσιµο της ζώνης εµβολιασµού (Εικόνες 6-7) 

Με τη γλωσσίδα του εµβολιαστηρίου σηκώνουµε το φλοιό του υποκειµένου και 
γλιστράµε το κεντράδι µέσα στη σχισµή, µε την κοµµένη µεγάλη πλευρά του 
(σφήνα) να «βλέπει» το ξύλο του υποκειµένου. Ουσιαστικά το κεντράδι 
µπαίνει µέσα στο υποκείµενο µέχρι το σηµείο που έχει σχηµατιστεί το 
«σκαλοπάτι», το οποίο κρατάει στη θέση του το κεντράδι, µειώνοντας τον 
κίνδυνο ταλάντευσης. 

Ακολουθεί το δέσιµο της ζώνης εµβολιασµού, ενώ σε πολλές περιπτώσεις, όταν 
το υποκείµενο έχει πολύ µεγάλη διατοµή, το κεντράδι στερεώνεται µε καρφιά. 
Όλες οι τοµές ακολούθως καλύπτονται µε κόλλα εµβολιασµού και 
ακολουθούν παρόµοιες φροντίδες µε αυτές που περιγράφηκαν στον σχιστό. 

Σε περίπτωση που το υποκείµενο έχει σχετικά µεγάλη διάµετρο µπορούν να 
τοποθετηθούν περισσότερα από δύο κεντράδια ανά υποκείµενο, περιµετρικώς. 

Αγγλικός µε γλωσσίδα (Εικόνα 11) 

Ο εµβολιασµός αυτός χαρακτηρίζεται κυρίως ως επιτραπέζιος, αφού εκτελείται σε 
υποκείµενα που είτε είναι γυµνόρριζα, είτε δεν έχουν ριζοβολήσει ακόµα, είτε 
βρίσκονται σε σακούλα ή γλάστρα µε µπάλα χώµατος. ∆εν απαιτεί να σηκώνει ο 
φλοιός και για αυτό µπορεί να εκτελεστεί από το τέλος του χειµώνα µέχρι και την 
άνοιξη. 
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Έχει βρει ευρεία εφαρµογή σε φυτώρια καρυδιάς ενώ εφαρµόζεται και στο αµπέλι. 
Υπάρχουν και µηχανικά εµβολιαστήρια (µηχανές) οι οποίες µπορούν να κάνουν τις 
τοµές µε ακρίβεια. 
Προετοιµασία υποκειµένου. 

• Το υποκείµενο φέρεται στο φυτώριο όπου εφαρµόζονται όλες εκείνες οι 
διαδικασίες προετοιµασίας που περιγράφηκαν στο σχιστό (όσον αφορά την 
αποκοπή της πλάγιας βλάστησης).  

• Στη συνέχεια διενεργείται µία τοµή στο υποκείµενο υπό µορφή µονόπλευρης 
σφήνας µήκους περί τα 3-5 εκατοστά και στη συνέχεια στο ανώτερο 1/3 της 
τοµής αυτής εκτελείται µία τοµή κατακόρυφα, παράλληλη µε τον άξονα του 
βλαστού, βάθους περί τα 2 εκατοστά. 

 
Προετοιµασία εµβολίου. 

• Συλλέγονται οι εµβολιοφόροι βλαστοί, φέρονται στο φυτώριο όπου κόβονται 
σε κεντράδια µε 3-5 οφθαλµούς. Κάτω από τον κατώτερο οφθαλµό εκτελείται 
µία µονόπλευρη σφήνα µήκους περί τα 3-4 εκατοστά και στο κατώτερο 1/3 
αυτής ακολουθεί η εκτέλεση µιας τοµής κατακόρυφης προς το άνω µέρος του 
εµβολίου και παράλληλη µε τον άξονα αυτού, µήκους περί τα 2 εκατοστά. 

• Στην καρυδιά η τοµή εµβαπτίζεται σε διάλυµα αυξίνης ΙΑΑ 1000 ppm 
(συνήθως χρησιµοποιείται διάλυµα άλατος ΙΑΑ µε κάλιο, το οποίο είναι 
υδατοδιαλυτό) προτού τοποθετηθεί στο υποκείµενο, και έτσι επιτυγχάνεται 
πολύ γρήγορα καλλογένεση. 

 
Τοποθέτηση εµβολίου – δέσιµο 

• Ανασηκώνοντας ελαφρά τις τοµές που έγιναν στο 1/3 της σφήνας, τόσο στο 
εµβόλιο όσο και στο υποκείµενο, γλιστράµε το εµβόλιο πάνω στο υποκείµενο, 
ώστε οι γλωσσίδες που έχουν δηµιουργηθεί να µπουν η µία µέσα στην άλλη 
και από τα πλάγια να σχηµατιστεί από τα προφίλ των τοµών το σχήµα του 
«κεραυνού» (Εικόνα 12).  

• Στη συνέχεια ακολουθεί δέσιµο της ζώνης εµβολιασµού, κάλυψή της µε 
κόλλα εµβολιασµού και τοποθέτηση των φυτών σε θάλαµο ελεγχοµένων 
συνθηκών µε υψηλή σχετική υγρασία και θερµοκρασία περί τους 23-25 0C 
(Εικόνα 13).  

 

Παραλλαγή αυτού του εµβολιασµού εφαρµόζεται στην καρυδιά και στη φουντουκιά 
µε την τεχνική της καλλογένεσης υπό θερµό (hot callusing). Μετά τον εµβολιασµό τα 
φυτά τοποθετούνται οριζόντια σε υπόστρωµα (συνήθως τύρφης - περλίτη) ενώ η 
ζώνη εµβολιασµού βρίσκεται πάνω είτε από ηλεκτρικές αντιστάσεις είτε από 
σωλήνες ζεστού νερού, όπου επικρατεί θερµοκρασία περί τους 23-25 0C (Εικόνες 13-
16). Στη συνέχεια η ζώνη εµβολιασµού σκεπάζεται µε ένα θερµοµονωτικό υλικό και 
οι ρίζες του υποκειµένου µε το υπόστρωµα, το οποίο στη συνέχεια βρέχεται και 
κρατείται συνεχώς υγρό (Εικόνα 14). Με την τεχνική αυτή µπορεί να επιτευχθεί 
παραγωγή κάλλου σε µόλις 15 ηµέρες µετά τον εµβολιασµό (Εικόνα 15). 

Οι φροντίδες µετά τον εµβολιασµό είναι οι ίδιες (αφού µεταφυτευθεί το φυτό) µε 
αυτές που εφαρµόζονται και στο σχιστό. 
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Σε πολλές περιπτώσεις (π.χ. τριανταφυλλιά) η τεχνική του εµβολιασµού του 
υποκειµένου συνδυάζεται µε ταυτόχρονη ριζοβολία αυτού. Στα δενδροκοµικά είδη 
κάτι τέτοιο ακόµα δεν έχει εφαρµοστεί σε εµπορική κλίµακα. 

 

Πρακτικό µέρος. 
• Προετοιµασία υποκειµένου για σχιστό, υπόφλοιο στεφανίτη και αγγλικό 

εµβολιασµό µε γλωσσίδα. 
• Προετοιµασία εµβολίου για σχιστό, υπόφλοιο στεφανίτη και αγγλικό 

εµβολιασµό µε γλωσσίδα. 
• Εισαγωγή του εµβολίου στο υποκείµενο 
• Παρακολούθηση τεχνικής εµβολιασµού επικοτυλίου µε σχιστό εγκεντρισµό 

(εφόσον είναι εφικτό χρονικά). 
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Εικόνα 1. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση σχιστού εµβολιασµού. 

 

Εικόνα 2. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση εκτέλεσης σχιστού εµβολιασµού. 
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Εικόνα 3. Κλάδεµα δένδρου προς προετοιµασία εγκεντρισµού.  
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Εικόνα 4. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση υπόφλοιου στεφανίτη. 
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Εικόνα 5. Εκτέλεση υπόφλοιου στεφανίτη κατά στάδια. 

  

 
 

Εικόνα 6. Υπόφλοιος στεφανίτης σε 
νεραντζιά και επικάλυψη πληγής µε 
λάσπη. 

Εικόνα 7. Επιτυχηµένος πολλαπλός 
υπόφλοιος στεφανίτης σε νεραντζιά. 
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Εικόνα 7α. Μικροεγκεντρισµός σε φυτώριο εσπεριδοειδών.στη δεξιά εικόνα φαίνεται ο 
σχηµατισµός της καλλογέφυρας. 

 

  

Εικόνα 8. ∆ενδρύλλια µετά την 
επιτυχηµένη εφαρµογή υπόφλοιου 
στεφανίτη. 

Εικόνα 9. Κάλυψη του υπόφλοιου 
στεφανίτη µε κηρωµένη σακκούλα προς 
προστασία από αφυδάτωση και αύξηση 
θερµοκρασίας. 
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Εικόνα 10. Μηχανές εµβολιασµού. 

 

Εικόνα 11. Σχεδιαγραµµατική απεικόνιση αγγλικού εγκεντρισµού µε γλωσσίδα. 
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Εικόνα 12. Πλάγια όψη «κεραυνού» του 
αγγλικού εµβολιασµού µε γλωσσίδα. 

Εικόνα 13. Υποκείµενα εµβολιασµένα µε 
αγγλικό µε γλωσσίδα, για επαγωγή 
καλλογένεσης µε θερµότητα (hot callusing). 

 
 

Εικόνα 14. Επαγωγή καλλογένεσης µε 
θερµότητα (ακάλυπτη φαίνεται η περιοχή 
εµβολιασµού) 

Εικόνα 15. Παραγωγή αυξηµένης µάζας 
κάλλο-ιστού, 14 ηµέρες µετά την εφαρµογή 
καλλογένεσης µε θερµότητα. 
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Εικόνα 16. Εφαρµογή καλλογένεσης µε 
θερµότητα σε θάλαµο ελεγχοµένων 
συνθηκών. 

Εικόνα 17. Εγκεντρισµός επικοτυλίου 
(φαίνεται η τοµή του σχιστού στο 
υποκείµενο επικοτύλιο) 
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Εικόνα 18. Σχιστός εγκεντρισµός επικοτυλίου, τα δύο συµβαλλόµενα µέρη (επάνω) και 
ο εγκεντρισµός σε πλάγια όψη (κάτω). 


