
Rritja e Aftësive Profesionale dhe e Ndërgjegjësimit në Europë dhe

në Vendet e Treta përballë Xylella fastidiosa-s – “CURE-XF”

Financuar nga Bashkimi Europian

H2020-MSCA-RISE-2016  CURE-XF – 734353

“CURE-XF” ka marrë fonde nga Programi ‘Horizon 2020‘ i
Bashkimit Europian për Kërkime edhe Inovime në bazë të
Marrëveshjes Grant Marie Skłodowska-Curie Nr. 734353.

Çfarë bëjmë?

Ne merremi me aspekte të ndryshme të vlerësimit dhe
menaxhimit të Xylella fastidiosa-s (bashkëveprimi patogjen-
bujtës, karakterizimi, diagnoza, epidemiologjia, monitorimi,
etj.) duke kryer aktivitete të ndryshme, si:

- Shkëmbimi i mundësive dhe i të rejave shkencore midis
Vendeve Europiane si dhe mes Vendeve të BE dhe vendeve të
Treta, sidomos me vendet fqinje me vëmendje ndaj Xylella-s;
- Rritja e njohurive dhe metodave që përdoren për Xf në
vendet e treta, të cilat bëjnë shkëmbime të shumta materiali
bimor me Europën;
- Rritje e ndërgjegjësimit lidhur me ndikimet e Xf dhe rreziqet
që sjell prania e saj.

Përse?
• Për të forcuar masat parandaluese duke konsoliduar
ekspertizën dhe ndërgjegjësimin e punonjësve të mbrojtjes së
bimëve, vendimmarrësve dhe personave më të interesuar;

• Për të zbatuar njohuritë mbi kulturat mesdhetare e speciet e
tjera strehuese që kërcënohen nga përhapja e mëtejshme e Xf;

• Për të promovuar përdorimin e mjeteve diagnostikuese të
përparuara për zbulim dhe karakterizim të Xf e bartësve të tij;

• Për të konsoliduar qasjet inovuese për parandalimin e
sëmundjes, monitorimin dhe luftimin e Xf dhe bartësve të tij;

• Për të përmirësuar analizat e rrezikut nga patogjenët,
ligjshmëritë fitosanitare dhe masat e sigurisë për shkëmbime
tregtare të materialeve bimore më të shëndetshme;

• Për t’u integruar në platforma bashkëkohore për komunikim
e fushata popullarizimi të përshtatshme, të cilat sigurojnë
përhapje të efektshme të njohurive për personat e interesuar.

Kush jemi?
CURE-XF përfshin 18 partnerë nga këto vende: Itali, Francë,
Greqi, Spanjë, Belgjikë, Britani e Madhe, Egjipt, Marok,
Tunizi, Liban, Palestinë dhe Iran.
Dy grupe të vendeve:
Grupi 1: vendet ku sëmundja është tashmë e pranishme
Grupi 2: vende ku sëmundja nuk është ende e pranishme, por
rreziku i futjes së saj është i madh

Si punojmë ne?

• Punë kërkimore bashkëpunuese

• Trainime

• Shkolla Verore

• Shkëmbime të Personelit

• Ndërgjegjësim dhe popullarizim

PP2

Bashkëveprimi me strehuesit dhe epidemiologjia e  X-
fastidiosa-s

PP3

Mjetet e diagnostikimit të përparuara për zbulimin dhe
karakterizimin e X-fastidiosa dhe bartësve të tij

PP4

Qasje inovuese për parandalimin e sëmundjes, 
monitorimin dhe luftimin e saj
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PP5

Analiza të rrezikut nga patogjenët , ligjshmëritë fitosanitare, 
dhe masa sigurie për tregtim materiali bimor të shëndetshëm


