
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε το αριθµ. πρωτ.1783/21874/23-2-2012 

έγγραφο του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, εντοπίστηκε ο επιβλαβής 
οργανισµός Citrus Tr. V. (ιός της Τριστέτσα) σε φυτά µανταρινιάς, της ποικιλίας 
Κληµεντίνης, στην Κόρινθο, σε φυτώριο µε την επωνυµία Σαλλής Σωτ. του Κ. και µε 
αριθµ. εγγραφής στο Φυτοϋγειονοµικό Μητρώο150-09-023. 

Για τον λόγο αυτό όποιο Κατάστηµα µεταπώλησης ή παραγωγός έχει 
προµηθευτεί δενδρύλια από το πιο πάνω φυτώριο, να ενηµερώσει άµεσα το Τµήµα 
Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού ελέγχου της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & 
Κτηνιατρικής στα τηλ 2221353920-18-10. 

H Ίωση της Τριστέτσας των εσπεριδοειδών προκαλεί παρακµή και νέκρωση 
του προσβεβληµένου δένδρου και είναι πολύ δύσκολη η καταστολή και η θεραπεία 
της. Μεταδίδεται από το προσβεβληµένο φυτό µε τις αφίδες και µε εµβολιασµό. 

Σας επισηµαίνουµε ακόµη τη µεγάλη σηµασία που έχει για τον ίδιο τον 
παραγωγό και την περιοχή µας, κατά την ίδρυση νέου εσπεριδοειδώνα και όχι µόνο, η 
επιλογή των φυτών τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από Φυτοϋγειονοµικό 
∆ιαβατήριο. 

Η ύπαρξη του Φυτοϋγειονοµικού ∆ιαβατηρίου σηµαίνει ότι το φυτώριο που 
το έχει εκδώσει έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες αρχές και είναι πιο σίγουρη η 
καθαρότητα των δενδρυλίων.Το Φ. ∆. είναι µια ετικέτα λευκού χρώµατος στο οποίο 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία όπως είναι η βοτανική ονοµασία του φυτού, ο αριθµός 
εγγραφής του φυτωρίου στο µητρώο, ο αριθµός παρτίδας και η ποσότητα του υλικού 
που διακινήθηκε. 

Εφιστούµε την προσοχή σας στα πιο πάνω διότι σύµφωνα µε τη 
Φυτοϋγειονοµική Νοµοθεσία ν.2147/52(Α’155) όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει, προβλέπονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στους παραβάτες.     
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