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Βελτίωση ικανοτήτων και ευαισθητοποίηση των Ευρωπαϊκών και Τρίτων
χωρών για την αντιμετώπιση του βακτηρίου Xylella fastidiosa -«CURE-XF»

Τι μελετάμε;
Μελετάμε διάφορα θέματα του βακτηρίου Xylella fastidiosa
(Xf) που αφορούν τις ιδιότητες και την αντιμετώπισή του
(αλληλεπίδραση
παθογόνου-ξενιστή,
χαρακτηρισμός,
διάγνωση, επιδημιολογία, επισκόπηση κ.λπ.), υλοποιώντας
σειρά δράσεων, όπως:
- Ανταλλαγή επιστημονικού δυναμικού και καινοτομιών μεταξύ
των Ευρωπαϊκών Xωρών καθώς επίσης μεταξύ Χωρών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τρίτων Χωρών, ιδιαίτερα γειτονικών
χωρών που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο.
- Ενίσχυση της γνώσης και των δεξιοτήτων επί του χειρισμού
του Xf σε Τρίτες χώρες οι οποίες παρουσιάζουν αυξημένες
ανταλλαγές φυτικού υλικού με την Ευρώπη.
- Ευαισθητοποίηση ως προς τις επιπτώσεις και τον κίνδυνο
εγκατάστασης του Xf.

Ποιοι είμαστε;
Στο CURE-XF συνεργάζονται 18 φορείς από τις ακόλουθες
χώρες: Ιταλία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισπανία, Βέλγιο, Βρετανία,
Αίγυπτο, Μαρόκο, Τυνησία, Λίβανο, Παλαιστίνη και Ιράν.
Οι χώρες αυτές διακρίνονται σε δύο ομάδες:
Ομάδα 1: χώρες στις οποίες η ασθένεια υπάρχει ήδη
Ομάδα 2: χώρες στις οποίες η ασθένεια δεν έχει διαπιστωθεί
ακόμη, αλλά ο κίνδυνος να εισέλθει είναι μεγάλος.

Πώς εργαζόμαστε;
• Ερευνητική Συνεργασία
• Ειδική Εκπαίδευση
• Θερινά Σχολεία
• Ανταλλαγές Προσωπικού
• Διάχυση γνώσεων για ευαισθητοποίηση

Γιατί;

Eνότητα Εργασίας 3
Σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία για την ανίχνευση και τον
χαρακτηρισμό του X. fastidiosa και των φορέων του

Eνότητα Εργασίας 4
Καινοτόμες προσεγγίσεις για την πρόληψη της ασθένειας, την
επισκόπηση και την αντιμετώπιση του παθογόνου

Eνότητα Εργασίας 5
Αναλύσεις επικινδυνότητας για το παθογόνο, φυτοϋγειονομικές
διατάξεις και μέτρα έκτακτης ανάγκης για ασφαλέστερη εμπορία
φυτικού υλικού

Eνότητα Εργασίας 6

Eνότητα Εργασίας 1

Αλληλεπίδραση παθογόνου X. fastidiosa-φυτού ξενιστή, και
επιδημιολογία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

• Ισχυροποίηση των προληπτικών μέτρων με απόκτηση
τεχνογνωσίας και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων στη
φυτοπροστασία, των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων και
γενικά των ενδιαφερομένων φορέων για σχετικά θέματα.
• Εφαρμογή της υπάρχουσας γνώσης και εμπειρίας επί των
θεμάτων αντιμετώπισης του Xf στις μεσογειακές καλλιέργειες
και άλλα είδη ξενιστών που απειλούνται από την περαιτέρω
εξάπλωση του Xf.
• Προώθηση της χρήσης σύγχρονων διαγνωστικών εργαλείων
για ανίχνευση και χαρακτηρισμό του Xf και των φορέων του.
• Παγίωση καινοτόμων προσεγγίσεων για την πρόληψη της
ασθένειας του Xf, καθώς επίσης την επισκόπηση και την
καταπολέμηση του παθογόνου και των φορέων του.
• Βελτιστοποίηση των αναλύσεων επικινδυνότητας, των
φυτοϋγειονομικών διατάξεων και των μέτρων έκτακτης
ανάγκης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ασφαλέστερη
εμπορική ανταλλαγή φυτικού υλικού.
• Σύνδεση με τα σύγχρονα δίκτυα πληροφόρησης για να
υπάρχει επαρκής επικοινωνία και συλλογική δράση
ενημέρωσης που εξασφαλίζουν τη μεταφορά γνώσεων μεταξύ
των διαφόρων ενδιαφερομένων φορέων.

Eνότητα Εργασίας 2

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα «CURE-XF» έχει ενταχθεί στο χρηματοδοτικό
πλαίσιο Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα
και καινοτομία, μέσω της συμφωνίας επιχορήγησης Marie
Skłodowska-Curie Grant Agreement N° 734353.

