
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΕ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ο ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ 

ΤΩΝ ΜΥΡΗΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ
ΔΕΝ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟΥ.

Περιφέρεια Πελοποννήσου
ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ

Π.Ε. Αργολίδας:  2752  036081 - 86
Π.Ε. Αρκαδίας:    2710  222520
Π.Ε. Κορινθίας:   2741  081061

Π.Ε. Λακωνίας:      2731  363304
Π.Ε. Μεσσηνίας:    2721  366401 - 409
A.K. Κυπαρισσίας: 2761  022331

Τηλέφωνα επικοινωνίας ΚTHNIATΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

14.5x21cm (A5 κλειστό) - 29x21cm (A4 ανάπτυγμα)

Φορέας Υλοποίησης:

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Α.Ε.
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α.

Επισκοπή Τεγέας
Ε-mail: kpelop@otenet.gr
Τηλ.: +30 2710 557058
Fax: +30 2710 557060

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Ελευθερίου Βενιζέλου 34

Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
Τηλ.: +30 2713 610221
 Fax: +30 2713 610263

Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Ναυπλίου 27

Τ.Κ. 22100, Τρίπολη
Τηλ.: +30 2710 222520
Fax: +30 2710 222520

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ:
1.   Τακτική εφαρμογή στα ζώα κατάλληλων εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών 
      σκευασμάτων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
      Τροφίμων και των κατά τόπους Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.  
2.  Συχνή συλλογή της κοπριάς και κάλυψη του κοπροσωρού με νάιλον.

3.  Αποφυγή βόσκησης και παραμονής των ζώων έξω από το στάβλο κατά τις ώρες 
      δραστηριότητας των εντόμων (από τη δύση του ηλίου μέχρι την ανατολή). 
4.  Φροντίδα να μην υπάρχουν συλλογές νερού που δημιουργούν λάσπες γύρω και μέσα
      στο στάβλο. 
5.  Τακτικός Ψεκασμός κατά τη διάρκεια της ημέρας  των χώρων των στάβλων με 
      εγκεκριμένα εντομοκτόνα σκευάσματα:

  ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ:

   •  Μέσα στους στάβλους, καθολικά στις επιφάνειες των τοίχων και της οροφής, 
        σε γωνίες, στα σκοτεινά και υγρά μέρη, και  σε σημεία συσσώρευσης κοπριάς.

   •  Σε σημεία αναπαραγωγής του εντόμου σε λασπώδες έδαφος γύρω από τις 
        ποτίστρες των ζώων, σε κοπροσωρούς κοντά στο στάβλο.

   •   Των σκιερών και υγρών σημείων στον περιβάλλοντα χώρο των στάβλων.

Ο ψεκασμός να επαναλαμβάνεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα ανάλογα με τις οδηγίες 
χρήσεως του σκευάσματος και τη δραστηριότητα του εντόμου από Μάιο έως Νοέμβριο. 
Κατά τη διάρκεια του ψεκασμού πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
ατομικής προστασίας (χρήση κατάλληλης μάσκας, γάντια, φόρμας ψεκασμού, μπότες).  
Στη διάρκεια του ψεκασμού και μέχρι αεριστεί επαρκώς  ο χώρος  τα ζώα παραμένουν 
εκτός των στάβλων και σε ασφαλή απόσταση.

6.  Τη νύκτα τα ζώα να παραμένουν μέσα σε στάβλους που ψεκάζονται συστηματικά 
      με εντομοκτόνα.

7.   Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία αγορά ή πώληση ευπαθών ζώων χωρίς την άδεια 
      της κτηνιατρικής αρχής.

Σε περίπτωση που αναγνωρίσουμε  στα ζώα συμπτώματα ενημερώνουμε άμεσα 
την Αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Καταρροϊκός πυρετός είναι νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης 
και η μη κοινοποίηση του επιφέρει ποινές.

Φωτογραφίες αλλοιώσεων: Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου                        


