∆/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
(Τηλ / Φαξ:2631361157, 2631361664)
Μεσολόγγι. 24/02/2012
Α.Π:46901/3495

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ
Το τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής
Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλ/νίας ενηµερώνει τους καλλιεργητές
εσπεριδοειδών της Π.Ε Αιτωλ/νίας τα εξής:
Τα τελευταία χρόνια έχει εµφανιστεί σε διάφορους νοµούς της Ελλάδας η
καταστρεπτική ασθένεια των εσπεριδοειδών που ονοµάζεται ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ.
Πρόκειται για µια πολύ σοβαρή ασθένεια (ίωση) που αποτελεί ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΙΛΗ για
την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών.
Στον νοµό Αιτωλ/νίας από τις µέχρι στιγµής επισκοπήσεις που γίνονται και την αποστολή
δειγµάτων στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη
της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ πράγµα πολύ ενθαρρυντικό.
Ωστόσο η ασθένεια έχει κάνει την εµφάνιση της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που
έχουν παράδοση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών όπως για παράδειγµα Αργολίδα,
Χανιά, Λακωνία, Άρτα, Ρέθυµνο, Κόρινθο, κ.α.
Ο ιός της ΤΡΙΣΤΕΤΣΑΣ αποτελεί παθογόνο οργανισµό καραντίνας και σύµφωνα µε
την κοινοτική και Εθνική νοµοθεσία πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή
εισόδου του παθογόνου στον νοµό µας αλλά και για την εξάλειψη του σε περίπτωση που
αυτό συµβεί. Σε περίπτωση που εµφανιστεί ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ σε κάποιο κτήµα πρέπει
υποχρεωτικά να καταστραφούν τα δέντρα υπό την εποπτεία της ∆/νσης Αγροτικής
Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας.

ΚΑΝΕΝΑΣ παραγωγός του Νοµού µας δεν πρέπει να αγοράζει
δενδρύλλια από φυτώρια αν αυτά δεν συνοδεύονται από
ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ιδιαίτερα δε αν τα
δενδρύλλια προέρχονται από περιοχές όπου έχει εµφανιστεί η
ΤΡΙΣΤΕΤΣΑ (π.χ Κόρινθος, Λακωνία, κ.α).

Είναι προτιµότερο να µην αγοράζει κανείς δενδρύλλια για τα κτήµατά του (και
εποµένως να µην προχωρά σε νέες φυτεύσεις εσπεριδοειδών) αν αυτά δεν
συνοδεύονται από Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο, παρά να αγοράζει δενδρύλλια
ανώνυµα, αµφίβολης ποιότητας και προέλευσης και το κυριότερο να υπάρχει το
ρίσκο να είναι µολυσµένα από τον ιό της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών
(διακινδυνεύοντας τα χρήµατα του και το µελλοντικό του εισόδηµα).
Η έκδοση Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου σηµαίνει ότι το φυτώριο έχει ελεγχθεί από τις
αρµόδιες αρχές και είναι πιο σίγουρη η καθαρότητα των δενδρυλλίων που διακινεί. Το
Φυτοϋγειονοµικό ∆ιαβατήριο (το οποίο έχει θέση πιστοποιητικού ελέγχου) είναι µια
ετικέτα λευκού χρώµατος στην οποία γράφονται όλα τα στοιχεία, όπως Βοτανική
ονοµασία εσπεριδοειδούς, αριθµός Μητρώου φυτωρίου, κλπ, τα οποία µας οδηγούν σε
περίπτωση προβλήµατος στον εντοπισµό του. Χαρακτηριστικό υπόδειγµα είναι το
παρακάτω:

Επισηµαίνουµε ότι η εγκατάσταση νέων ή επανεµβολιαζοµένων φυτειών
εσπεριδοειδών χωρίς την ενηµέρωση της Υπηρεσίας µας συνιστά
παράνοµη ενέργεια που
εγκυµονεί κίνδυνο εισόδου και εξάπλωσης του ιού στον νοµό µας.

Στους παραβάτες παραγωγούς που προβαίνουν σε φυτεύσεις εσπεριδοειδών που δεν
φέρουν φυτοϋγειονοµικό διαβατήριο και που δεν ενηµερώνουν την Υπηρεσία µας
επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το ν.
2147/52 (Α΄155).

Οι παραγωγοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η πιθανή είσοδος της Τριστέτσας
στον νοµό Αιτωλ/νίας θα δηµιουργήσει έντονο οικονοµικό πρόβληµα
στους καλλιεργητές εσπεριδοειδών δεδοµένου ότι δεν θα µπορεί να
γίνεται ελεύθερη διακίνηση της παραγωγής τους εκτός του νοµού προς
την εγχώρια ή ξένη αγορά, επιπλέον θα σηµάνει την αρχή του τέλους και
την καταστροφή της εσπεριδοκαλλιέργειας στην περιοχή µας.

Παραγωγοί του νοµού µας που ασχολούνται µε την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών
σύµφωνα µε τα Άρθρο 13 του Π∆ 365/2002 πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να εγγραφούν
στο ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ της Υπηρεσίας µας.
Τέλος παραγωγοί που προέβησαν σε φυτεύσεις εσπεριδοειδών µέσα στο 2011
καλούνται άµεσα να τις δηλώσουν στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε Αιτωλ/νίας προκειµένου η Υπηρεσία µας να προβεί στις
ενδεδειγµένες δειγµατοληψίες.

Με το Αρίθµ. Πρωτοκόλλου 1783/21874/23-02-2012 έγγραφο του,
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ενηµέρωσε την
Υπηρεσία µας ότι κατά το έτος 2011 στον Νοµό Κορινθίας εντοπίστηκε
νέα εστία του επιβλαβούς οργανισµού Τριστέτσα σε δενδρύλλια
µανταρινιάς (ποικιλίας κληµεντίνης) στο φυτώριο ΣΑΛΛΗΣ Κ. (Αριθµ.
Φυτ/κου Μητρώου: 15009023).
Παρακαλούνται οι παραγωγοί του Νοµού Αιτωλ/νίας που προέβησαν
σε φυτεύσεις προµηθευόµενοι δενδρύλλια από το εν λόγω φυτώριο να
ενηµερώσουν ΑΜΕΣΑ την Υπηρεσία µας η οποία θα προβεί σε όλες
τις απαραίτητες ενέργειες.

∆ειγµατοληψίες διενεργούνται από φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές της Υπηρεσίας µας την
άνοιξη και αργά το φθινόπωρο. Οι φυτοϋγειονοµικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας µας είναι
στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
⇒ Τοπικά ΜΜΕ Νοµού Αιτωλ/νίας, Έδρες τους
⇒ Οµάδες Παραγωγών Εσπεριδοειδών, Έδρες τους.
⇒ ∆ήµους Νοµού Αιτωλ/νίας, Έδρες τους, (Με την
παράκληση της ανάρτησης τους ∆ελτίου στα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και την αποστολή σχετικού
αποδεικτικού ανάρτησης)
⇒ Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών Νοµού
Αιτωλ/νίας, Έδρες τους (µε την παράκληση άµεσης
ενηµέρωσης των µελών τους).
⇒ Καταστήµατα Γεωργικών Φαρµάκων Νοµού
Αιτωλ/νίας, Έδρες τους.
⇒ ΚΕΠΠΥΕΛ Μεσολογγίου, Έδρα του. (Με την
παράκληση αποστολής του δελτίου στους
φυτωριούχους και διακινητές πολ/στικού υλικού).
⇒ Γραφείο κ. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονοµίας
και Ανάπτυξης Π∆Ε κ. Αγγελόπουλο.
⇒ Γενική ∆/νση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονοµίας
και Κτηνιατρικής Π∆Ε, κ. Χρ. Ποταµιάς.
⇒ Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
⇒ Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας Νοµού Αιτωλ/νίας.
Έδρες τους

Ο ∆/ντής
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε Αιτωλ/νίας

Ιωάννης Κρινής

