
 
ΕΡΓΟ «ΜΑΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣ» 

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΤΕΥΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΥΛΛΙΩΝ 

1. Οι δικαιούχοι δενδρυλλίων χαρουπιάς θα πρέπει να διευθετήσουν οι ίδιοι για την παραλαβή  και την 

μεταφορά τους στον τόπο φύτευσης.  

2. Για να παραληφθούν οι χαρουπιές θα πρέπει πρώτα να ετοιμαστούν οι λάκκοι στα τεμάχια που έχουν 

δηλωθεί στην αίτηση. Οδηγίες για την ετοιμασία των λάκκων φαίνονται στο φυλλάδιο του Υπουργείου 

Γεωργίας που συνοδεύει αυτές τις οδηγίες.  

3. Στην συνέχεια ο δικαιούχος ενημερώνει τηλεφωνικά (22894063) ή με ηλεκτρονικό μήνυμα 

(carobcyprus@ucy.ac.cy ) την κα Χάρια Χατζηπάκκου ότι οι λάκκοι είναι έτοιμοι  για επιθεώρηση. 

4. Εντός δύο ημερών θα γίνεται επιθεώρηση και θα στέλνεται τηλεφωνικό ή ηλεκτρονικό μήνυμα από 

τους επιθεωρητές στα φυτώρια για παραχώρηση των δενδρυλλίων, με κοινοποίηση στον δικαιούχο. 

5. Ο δικαιούχος θα συνεννοείται  με τον υπεύθυνο του φυτωρίου για την μέρα και ώρα παραλαβής. 

6. Κατά την παραλαβή ο δικαιούχος θα υπογράφει απόδειξη παραλαβής  που θα του δίνει ο υπεύθυνος 

του φυτωρίου. 

7. Οι άγριες χαρουπιές θα παραληφθούν από τον Δασικό Σταθμό Αθαλάσσας στην Λευκωσία. 

Υπεύθυνος παράδοσης ο Γλαύκος Κυριάκου. 

8. Οι εμβολιασμένες χαρουπιές θα παραληφθούν από τα Φυτώρια Ανδρέας Χαραλάμπους στην Πάφο. 

9. Η περίοδος μέχρι το τέλος Ιανουαρίου θεωρείται πολύ καλή για φύτευση εφόσον ακολουθηθεί ξηρική 

καλλιέργεια. Αν ακολουθηθεί αρδευόμενη καλλιέργεια η φύτευση μπορεί να γίνει οποιοδήποτε μήνα. 

Καλό θα είναι να αποφεύγετε η φύτευση τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο σε περιοχές που 

κάνει παγετό. 

10.  Για τα άτομα που δεν θα παραλάβουν εμβολιασμένες χαρουπιές και επιθυμούν να τις εμβολιάσουν 

θα  γίνουν μαθήματα εμβολιασμού από καταρτισμένους εμβολιαστές και θα καταρτιστεί κατάλογος 

έμπειρων εμβολιαστών ο οποίος θα σταλεί σε όλους τους δικαιούχους. 

11. Υπενθυμίζεται ότι ο καλλιεργητής θα καλλιεργεί τις χαρουπιές με βιολογικές μεθόδους και στον 

κατάλληλο χρόνο θα πιστοποιήσει τη φυτεία του ως βιολογική, από εγκεκριμένο από το Τμήμα 

Γεωργίας, Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

12. Υπενθυμίζονται επίσης όσοι δεν έστειλαν τίτλους ιδιοκτησία ή ενοικιαστήρια έγγραφα, να τα στείλουν 

το συντομότερο για να μπορούν να παραλάβουν τα δενδρύλλια χαρουπιάς. Η φύτευση σε χαλίτικη ή 

τουρκοκυπριακή γη απαγορεύεται. 

13. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου  προωθεί την δημιουργία ομάδας/εταιρείας βιολογικής καλλιέργειας της 

χαρουπιάς που θα εγγραφεί στο υπουργείο Γεωργίας. Αργότερα θα λάβετε περισσότερες 

πληροφορίες. 

14.  Για οποιανδήποτε άλλη πληροφορία  σχετικά με την φύτευση και την φροντίδα των χαρουπιών 

μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Βασικές πληροφορίες μπορείτε να 

βρείτε στα εγχειρίδια που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου 

http://www.ucy.ac.cy/carob/el/synergasia-me-georgoys 

Καλή επιτυχία και ευχαριστούμε για την συνεργασία 
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