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ΘΔΜΑ: Λήμε ςεθαζκώλ Γαθνθηνλίαο έηνπο 2017 . 
 
       αο γλσξίδνπκε όηη νη ςεθαζκνί δαθνθηνλίαο από εδάθνπο, πνπ εθαξκόζηεθαλ 

ζηηο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο θαηά ην ηξέρνλ έηνο  ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο ,έιεμαλ ηελ 27-

10-2017 ιόγσ ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ.                 

       αο γλσξίδνπκε επίζεο όηη ην επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα ιόγσ επλντθώλ 

θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ππάξρεη ελδερόκελν έμαξζεο ηνπ δάθνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 

δαθνπξνζβνιώλ ζε ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο ηεο Π.Δ. Βνησηίαο πνπ παξνπζηάδνπλ 

νςίκηζε ηεο παξαγσγήο θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ θαζπζηεξήζεη ε ζπγθνκηδή.    

        Παξαθαινύκε όπσο ελεκεξώζεηε ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο ησλ πεξηνρώλ ζαο 

θαη ηνπο ζπζηήζεηε  ηα πην θάησ : 

1) ε πεξίπησζε πνπ παξαηαζεί ε έλαξμε ζπγθνκηδήο ηνπ ειαηνθάξπνπ, ζα 

πξέπεη λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ απνθπγή όςηκσλ πξνζβνιώλ από ην δάθν, 

κε ζεξαπεπηηθνύο ςεθαζκνύο (θαιύςεσο), ηεξώληαο ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο 

εηηθέηαο ηνπ ζθεπάζκαηνο κεηαμύ ηειεπηαίαο εθαξκνγήο θαη ζπγθνκηδήο.   

2)  Να πξνβνύλ ζε όζν ην δπλαηό πην γξήγνξε ζπγθνκηδή ηνπ ειαηνθάξπνπ θαη 

επίζεο γξήγνξε ειαηνπνίεζή ηνπ , εάλ είλαη δπλαηό απζεκεξόλ ή ην πνιύ ζε 

δύν εκέξεο . 

3) Να κελ απνζεθεύζνπλ ηνλ ελζαθθηζκέλν ειαηόθαξπν ζε ζηνίβεο 

πεξηζζόηεξν από ηξεηο εκέξεο , πξνο απνθπγή ζήςεσλ από δεπηεξνγελείο 

παζήζεηο θαη αύμεζε ησλ νμέσλ ηνπ ειαηνιάδνπ .  

4) Γηα ηηο ειαηνθνκηθέο πεξηνρέο  ζηηο νπνίεο σο γλσζηόλ δελ εθαξκόζζεθαλ 

ςεθαζκνί , ηα πην πάλσ έρνπλ κεγαιύηεξε βαξύηεηα. 

      Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα απεπζύλνληαη 

ζηνπο  Σνκεάξρεο δαθνθηνλίαο ή ζηνλ Δπόπηε δαθνθηνλίαο ζην ηει : 22613- 50175 . 
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