Σχετικά με τον ιό της Τριστέτσας
Τετάρτη, 22 Μάρτιος 2017 13:48

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας
σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του προγράμματος των επίσημων επισκοπήσεων έτους
2016 και μετά από δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν σε φυτείες εσπεριδοειδών στην
πεδιάδα της Άρτας διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού της Τριστέτσας (ιός καραντίνας για
τη χώρα μας)σε δένδραεσπεριδοειδών, που βρίσκονται στην περιοχή της Ανέζας του Δήμου
Αρταίων.

Η Υπηρεσία μας βάσει της ΚΥΑ με αριθ. 121285/665/5-9-2006 (Β΄1416 «Μέτρα επείγοντος
χαρακτήρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη του επιβλαβούς οργανισμού ιού της
τριστέτσας των εσπεριδοειδών» προέβη σε οριοθέτηση ζωνών προστασίας υπό την
μορφή ομόκεντρων κύκλων, στα 500 μέτρα (Εστιακή Ζώνη), 1000 μέτρα (Ζώνη Ασφαλείας)
και στα 1500 μέτρα (Ουδέτερη Ζώνη) γύρω από την περιοχή της φυτείας όπου
διαπιστώθηκε η παρουσία του ιού της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών (Η με αριθμ. Πρωτ.
8495/13-10-2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Άρτας)

Όσον αφορά τις οριοθετημένες ζώνες και σύμφωνα με την ανωτέρω Κ.Υ.Α., απαγορεύονται
μέχρι της εξαλείψεως του ιού της τριστέτσας των εσπεριδοειδών:

Α) Εντός των Εστιακών Ζωνών ( τουλάχιστον 500 μέτρα από την εστία):

- οι νέες φυτεύσεις.

- οι επανεμβολιασμοί σε εγκατεστημένες φυτείες, εκτός εκείνων που έχουν προετοιμαστεί
για εμβολιασμό μέχρι το τέλος του επόμενου από την υπογραφή της παρούσας απόφασης
έτους, υπό την εποπτεία της Υπηρεσίας μας.

- η διακίνηση καρπών με ποδίσκους και φύλλα εκτός των εστιακών ζωνών

- η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και
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-η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα
κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

Β) Εντός των ζωνών ασφαλείας (τουλάχιστον 1000 μέτρα από την εστία):

- η διακίνηση καρπών με φύλλα και ποδίσκους εκτός των ζωνών αυτών.

-η παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού και η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά
και το παραγόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα
κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

Γ) Εντός της Ουδέτερης Ζώνης (τουλάχιστον 1500 μέτρα από την εστία):

- η λήψη εμβολίων, εκτός εάν τα μητρικά φυτά διατηρούνται υπό εντομοστεγή κάλυψη με τα
κατάλληλα παρεμποδιστικά δίκτυα (διπλά δίκτυα τύπων 10/16 και 20/10).

Υπενθυμίζεται ότι, η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας είναι προστατευόμενη ζώνη όσον
αφορά στον ιό της τριστέτσας των εσπεριδοειδών.Μέσα στις προστατευόμενες ζώνες,
σύμφωνα με το Προεδρικό διάταγμα 365/2002, απαγορεύεται η διακίνηση καρπών
εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους.
ενώ τα δενδρύλια των εσπεριδοειδών θα διακινούνται με φυτοϋγειονομικό
διαβατήριο.

Στους παραβάτες θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον νόμο 2538/97 κυρώσεις.

Τα ανωτέρω σκοπό έχουν την αποφυγή εξάπλωσης του ιού της τριστέτσας στην
Περιφερειακή Ενότητα Άρτας καθώς και σε άλλες Περιφερειακές Ενότητες.
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Οι φυτοϋγειονομικοί ελεγκτές της Υπηρεσίας μας είναι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε
διευκρινήσεις και πληροφορίες στα τηλ. 2681364423 -31-33
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