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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΟΥ 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ  
 
1) Γενικά για το εμβολιασμό των ελαιοδέντρων    Σελ. 2 
 
2) Λόγοι εφαρμογής εμβολιασμών  Σελ. 3 
 
3) Βασικοί κανόνες        Σελ. 3 
 
4) Επιλογή εμβολιοφόρων βλαστών  Σελ. 5 
 
5) Εποχή εμβολιασμών        Σελ. 5 
 
 
 
Στην εκπαιδευτική ενότητα του εμβολιασμού στη καλλιέργεια της ελιάς τα θέματα που θα 
αναπτυχθούν είναι:  
 

o Ανάλυση των παραγόντων προσδιορισμού της κατάλληλης εποχής για φύτευση 

o Βασικοί κανόνες των μεθόδων του εμβολιασμού  

o Επίδειξη πρακτικών προετοιμασίας 

o Επίδειξη τρόπου εμβολιασμού 

o Επίδειξη ενοφθαλμισμού 

 

Σκοπός της δράσης της εκπαίδευσης είναι η διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας για τις 

νέες τεχνικές καλλιέργειας της ελιάς.  

Στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση της ελαιοκαλλιέργειας με καινοτόμες πρακτικές οι οποίες 

αφενός αυξάνουν τις αποδόσεις και αφετέρου ελαχιστοποιούν τις αρνητικές συνέπειες της 

ελαιοκαλλιέργειας στο περιβάλλον. 
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1. Εμβολιασμοί – Ενοφθαλμισμοί  
 

 

Με τον όρο εμβολιασμό εννοούμε την τεχνική που χρησιμοποιείται για να ενώσουμε 

μέρη διαφορετικών φυτών, φέρνοντας σε επαφή τα κάμβιά τους και δημιουργώντας συνθήκες 

κατά τις οποίες οι κομμένες επιφάνειες ενώνονται και μεγαλώνουν μαζί ως ένα σώμα, ως ένα 

δισυπόστατο φυτό. 

Στους εμβολιασμούς χρησιμοποιούνται ορισμένοι όροι οι οποίοι περιγράφονται 

παρακάτω: 

 Υποκείμενο: το ένα από τα δύο φυτά που λαμβάνουν μέρος στον εμβολιασμό το 

οποίο συνεισφέρει στο δισυπόστατο φυτό, το ριζικό του σύστημα και μέρος του 

κορμού του. Σαν υποκείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σπορόφυτα όσο 

και κλωνικά υποκείμενα στο φυτώριο, ενώ επίσης και μεγάλης ηλικίας δένδρα, 

όταν πρόκειται για αλλαγή ποικιλίας. 

 Εμβόλιο: το δεύτερο από τα φυτά, το οποίο ενώνεται με το υποκείμενο ώστε στο 

τελικό δισυπόστατο φυτό να συνεισφέρει μέρος του κορμού του και την κόμη  του. 

Αυτό αποτελεί και την καλλιεργούμενη ποικιλία. 

 Ενοφθαλμισμός: όταν ως εμβόλιο χρησιμοποιείται ένας μόνο οφθαλμός. 

 Εγκεντρισμός: όταν ως εμβόλιο χρησιμοποιείται κεντράδι, τμήμα δηλαδή βλαστού 

το οποίο φέρει περισσότερους από έναν οφθαλμούς (συνήθως από 3-5 

οφθαλμούς). 

 Εμβολιασμός στο χωράφι: ο εμβολιασμός ο οποίος πραγματοποιείται στο χωράφι, 

κυρίως όταν θέλουμε να αλλάξουμε την καλλιεργούμενη ποικιλία ή να 

εμβολιάσουμε αυτοφυή άγρια μη εξευγενισμένα δένδρα, με επιθυμητή ποικιλία. 

 Συμφωνία – ασυμφωνία: χαρακτηρίζουν την επιτυχημένη ή αποτυχημένη ένωση 

των συμβαλλομένων μερών. Ασύμφωνοι συνδυασμοί αδυνατούν να ενωθούν και 

να λειτουργήσουν ως ένα ενιαίο φυτό. 
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2. Λόγοι εφαρμογής εμβολιασμών 
 

 

Οι σπουδαιότεροι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιούμε εμβολιασμούς είναι: 
 

 Για να πολλαπλασιάσουμε αγενώς κλωνικό υλικό 
 Για γρήγορο πολλαπλασιασμό φυτών (μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα) 

 Για να εκμεταλλευτούμε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά υποκειμένων όπως το ύψος, η 

ζωηρότητα, η αντοχή τους σε ασθένειες και εχθρούς και σε εδαφοκλιματικές 

συνθήκες  

 Για μείωση του χρόνου εισόδου σε καρποφορία (συντόμευση της περιόδου 

νεανικότητας) 

 Για έλεγχο ιώσεων 

 Για επιδιόρθωση τυχόν ασύμφωνων συνδυασμών ή τραυματισμένων δένδρων 

 Για αλλαγή ποικιλίας 

 

Θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένοι κανόνες και να γίνει ο εμβολιασμός με συγκεκριμένη 

τεχνική.  

Αυτό προκαλεί ορισμένους περιορισμούς στην ευκολία πραγματοποίησης εμβολιασμών 

από τον οιοδήποτε, καθώς: 

 Απαιτούνται γνώσεις 

 Απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό, με υψηλά ποσοστά επιτυχίας εμβολιασμών 

 

3. Βασικοί κανόνες για υψηλά ποσοστά επιτυχίας στους εμβολιασμούς: 
 

 

 Βοτανική συγγένεια: αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν όλα τα είδη να εμβολιαστούν 

ή πιο απλά να επιτευχθεί ισχυρή ένωση μεταξύ τους. Η επιτυχία του εμβολιασμού 

είναι μεγάλη όταν εμβολιάζουμε φυτά της ίδιας ποικιλίας και του ίδιου είδους  

 Επαφή καμβίων: για να δημιουργηθεί η καλλογέφυρα (ο συνδετικός ιστός μεταξύ 

υποκειμένου και εμβολίου) θα πρέπει τα κάμβια των συμβαλλομένων μερών να 

έρθουν σε επαφή 

 Δραστηριότητα καμβίων: δεν αρκεί όμως μόνο η επαφή των καμβίων, αλλά θα 

πρέπει τα κάμβια να είναι ενεργά, ώστε να παραχθεί η καλλογέφυρα αυτή. 
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 Η τεχνική και η δεξιοτεχνία του εμβολιαστή: για ορισμένα φυτικά είδη είναι 

προτιμότερος ένας συγκεκριμένος τύπος εμβολιασμού από κάποια άλλα είδη, ενώ 

σημαντικότατο ρόλο παίζει και η δεξιοτεχνία του εμβολιαστή  

 Εποχή – περιβαλλοντικοί παράγοντες: η εποχή επηρεάζει σημαντικά τη 

δραστηριότητα των καμβίων. Από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες σημαντικό 

ρόλο παίζει η θερμοκρασία, η υγρασία, και το οξυγόνο. Οποιοσδήποτε λάθος 

χειρισμός μπορεί να είναι υπεύθυνος για τη μείωση του ποσοστού επιτυχίας των 

εμβολιασμών. 

 Φυτικά μέρη απαλλαγμένα ιών 

 Κατάλληλος εξοπλισμός: η χρησιμοποίηση κατάλληλου εξοπλισμού για την 

εκτέλεση των εμβολιασμών, παίζει σημαντικό ρόλο στην ομαλή κοπή των 

συμβαλλομένων μερών  

 Φροντίδες μετά τον εμβολιασμό: επίσης σημαντικός παράγοντας που μπορεί να 

αποβεί ακόμα σημαντικότερος αν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή στις μετέπειτα του 

εμβολιασμού φροντίδες, οι οποίες όντας ακατάλληλες, μπορεί να οδηγήσουν στην 

αποτυχία ενός κατά τα άλλα πλήρως επιτυχημένου εμβολιασμού. 

Οι κανόνες αυτοί μπορεί να αυξηθούν σε αριθμό ανάλογα με το πόσο αυστηρός θέλει να είναι 

κάποιος.  

 

4. Επιλογή εμβολιοφόρων βλαστών 
 

 

Η επιλογή των εμβολιοφόρων βλαστών πρέπει να γίνεται με γνώμονα την πιστότητα της 

ποικιλίας και τη φυτοϋγεία αυτής.  

Οι οφθαλμοί που προτιμούνται είναι οι ξυλοφόροι. Πρέπει να αποφευχθεί η λήψη ανθοφόρων 

οφθαλμών ως εμβόλια. 

Οι εμβολιοφόροι βλαστοί είναι συνήθως ώριμοι βλαστοί τρέχουσας περιόδου  ή ετήσιοι 

περασμένου έτους.  

Καλό είναι λοιπόν οι φυτωριούχοι να διατηρούν μητρικά δένδρα για να  εξασφαλίζουν 

εμβολιοφόρους βλαστούς (μετρίας ζωηρότητας ξυλοφόρους βλαστούς). 
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5. Εποχή εμβολιασμών  
 

 

Η εποχή εμβολιασμού παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτού.  

Συνοπτικά η εποχή εκτέλεσης των εμβολιασμών:   

Εποχή                     Εμβολιασμός 

                           Άνοιξη                    Ενοφθαλμισμοί – Εγκεντρισμοί 

           Καλοκαίρι                        Ενοφθαλμισμοί 

           Φθινόπωρο                      Ενοφθαλμισμοί    

 

Ενοφθαλμισμοί 

Είναι ουσιαστικά ένας τύπος πλάγιου εμβολιασμού. 

Στους ενοφθαλμισμούς χρησιμοποιείται ως εμβόλιο ένα τεμάχιο ιστού που 

περιλαμβάνει έναν οφθαλμό. Το τεμάχιο αυτό του ιστού μπορεί να αποτελείται από μικρό τμήμα 

φλοιού με ή χωρίς τεμάχιο ξύλου. Τούτο δεν εξαρτάται από την ευκολία αποκόλλησης του 

καμβίου.  

Ο ενοφθαλμισμός είναι τύπος εμβολιασμού πολύ διαδεδομένος, με ευρεία εφαρμογή σε 

εμπορική κλίμακα στα φυτώρια.  

Είναι αρκετά ευέλικτη και οικονομική μέθοδος, θεωρείται μια γρήγορη μέθοδος εμβολιασμού, με 

καλά αποτελέσματα. 

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με τους εγκεντρισμούς κερδίζουμε σε χρόνο μόρφωσης του νέου 

δένδρου. 

 

Οι κυριότεροι τύποι ενοφθαλμισμών είναι οι παρακάτω: 

 Ασπιδιωτός με όρθιο ταυ ≪Τ≫ 

 Ασπιδιωτός με ανεστραμμένο ταυ ≪Τ≫ (┴). 

 Πλακίτης και παραλλαγές αυτού 

Αποτελούν τους σημαντικότερους τύπους ενοφθαλμισμών που εφαρμόζονται κυρίως στα 

φυτώρια της χώρας μας. 
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Ανάλυση των κυριότερων τύπων ενοφθαλμισμού 

 

 Ασπιδιωτός με όρθιο ταυ ≪Τ≫  

Από όλες τις μεθόδους ενοφθαλμισμού, η μέθοδος αυτή είναι η πιο διαδεδομένη λόγω 

της απλότητας στην εκτέλεσή της και στην αποτελεσματικότητά της.  

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω μπορεί να γίνει σχεδόν οποιαδήποτε εποχή του έτους 

(εκτός από το χειμώνα). Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα καρποφόρα δένδρα, πλην όσων έχουν 

παχύ φλοιό λόγω δυσκολιών στην εκτέλεσή του.  

Βασική προϋπόθεση για την εκτέλεση του εμβολιασμού αυτού, όπως άλλωστε όλων 

των εμβολιασμών, είναι να είναι ενεργό το κάμβιο, τόσο του υποκειμένου όσο και του 

εμβολίου.  

Η ενεργότητα του καμβίου επιτρέπει την εύκολη απόσπαση του φλοιού από το ξύλο, με 

αποτέλεσμα την ευκολία εκτέλεσης του εμβολιασμού και να γίνει ταχύτατα η καλλογέφυρα και 

να επιτευχθεί συγκόλληση.  

Πριν και μετά τη διενέργεια του εμβολιασμού, φροντίζουμε ώστε το υποκείμενο να έχει 

ποτιστεί αρκετά, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή κίνηση των χυμών και ευκολία απόσπασης του 

φλοιού από το ξύλο. 

 

Τα στάδια που ακολουθούμε στον ασπιδιωτό ενοφθαλμισμό είναι τα εξής: 

 Επιλογή και κοπή των εμβολιοφόρων βλαστών  

 Προετοιμασία του υποκειμένου 

 Προετοιμασία εμβολίου (εμβόλιο με μορφή ασπιδίου) 

 Εκτέλεση τομής στο υποκείμενο 

 Τοποθέτηση εμβολίου 

Στη συνέχεια ακολουθεί: 

 Δέσιμο με διάφορα υλικά  

 Διαπίστωση επιτυχίας εμβολιασμού 

 Αφαίρεση υλικών δεσίματος 

 Εργασίες μετά την επιτυχία του εμβολιασμού 
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 Ενοφθαλμισμός με ανεστραμμένο ≪Τ≫ (┴). 

Ο ενοφθαλμισμός αυτός πραγματοποιείται όπως και ο προηγούμενος εμβολιασμός.  

Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός, ότι το σχήμα της τομής στο υποκείμενο δεν είναι όρθιο 

αλλά ανεστραμμένο ≪Τ≫. 

 

 Πλακίτης ενοφθαλμισμός 

 Ο τύπος αυτός ενοφθαλμισμού διαφέρει από τον ασπιδιωτό όσον αφορά το σχήμα του 

εμβολίου. Σε αυτήν την περίπτωση το εμβόλιο έχει σχήμα ορθογώνιο 

παραλληλόγραμμο ή τετράγωνο.  

Οι προϋποθέσεις είναι οι ίδιες με αυτές του ασπιδιωτού ενοφθαλμισμού.  

Εφαρμόζεται κυρίως σε δένδρα που χαρακτηρίζονται από παχύ φλοιό, όπου ο ασπιδιωτός 

είναι δύσκολο να εκτελεστεί. 

  

 

 

  


