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ظرفیت سازی و باالبردن سطح آگاهی در اروپا و کشورهای ثالث به منظور مقابله با
”Xylella fastidiosa – “CURE-XFباکتری
هماهنگ کننده پروژه

همکاران

دو گروه از کشورها:
گروه :1کشورهایی که در حال حاضر بیماری وجود دارد.
گروه :2کشورهایی که هنوز بیماری گزارش نشده اشت اما خطر بروز آن بسیار باال
است.
نحوه همکاری:
 انجام تحقیقات مشترک آموزش تشکیل کالسهای تابستانه تبادل کادر علمی و فنی -اشاعه اطالعات و آگاهی ها

بسته کاری )WP6(6
ارتباطات ونشراطالعات

بسته کاری )WP3(3
استفاده از روشهای مدرن ردیابی ،شناسائی باکتری X.
 fastidiosaو ناقل های آن
بسته کاری )WP4(4
رویکردهای نوآورانه برای پیشگیری ،نظارت و کنترل بیماری
بسته کاری )WP5(5
تجزیه و تحلیل خطر بروز آلودگی ،وضع قوانین ضامن سالمت
بهداشت گیاهان و اعمال مقررات جدید برای تجارت مواد گیاهی
سالم

بسته کاری)WP1( 1
همکاری و مدیریت

بسته کاری )WP2(2
تعامل میزبانهای X. fastidiosaو اپیدمیولوژی بیماری

پروژه" "CURE-XFتوسط ستاد تبادل کادر پژوهش و نوآوری  H2020موسوم به
 H2020-MSCA-RISE-2016تامین اعتبار شده است .هدف اتحادیه اروپا از
اجرای برنامه کاری  Horizon 2020اعطای بودجه های پژوهشی به موسسات و
دانشجویان مقاطع دکتری در چهارچوب برنامه های پژوهشی Marie
)Skłodowska-Curie Actions (MSCAاست .شماره پروژه.734353 :
ما چکار می کنیم؟
 بررسی جنبه های مختلف عامل بیماری( )Xylella fastidiosaشامل تعاملپاتوژن و میزبان ،توصیف ،تشخیص ،اپیدمولوژی ،مراقبت و نظارت و غیره با انجام
یک سری فعالیت هائی کارگروهی نظیر تبادل اطالعات و استفاده از ظرفیت های
موجود علمی در بین کشورهای اروپایی ،و اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث همسایه که
مستعد آلودگی بیماری هستند.
 تقویت دانش فنی و اطالع از وضعیت Xfدر کشورهای ثالث (جهان سوم) که بااروپا قراردادهای وسیع تبادل مواد گیاهی دارند.
 افزایش آگاهی این کشورها در ارتباط با اهمیت عامل بیماری( )Xfو خطر استقرارآن در کشورهای مذکور.
ضرورت این همکاری؟
 تقویت همکاری برای اقدامات پیشگیرانه از طریق بکارگیری همه تخصص ها و
دادن آگاهی های الزم به سازمانهای حفاظت نباتات ،تصمیم سازان و سهامداران
ذینفع.
 استفاده از یافته های علمی جدید در حفاظت از گیاهان مدیترانه ای و دیگر گونه
های گیاهی که بیش از همه در معرض گسترش  Xfقرار دارند.
 تشویق به استفاده از تجهیزات و روشهای مدرن شناسائی در جهت ردیابی و
توصیف عامل بیماری و ناقل های آن.
 تدوین شیوه های نوین و خالقانه برای پیشگیری ،نظارت و مدیریت بیماری و ناقل
های آن.
 بهبود روشهای مرتبط با آنالیز خطر بروز آلودگی ،وضع قوانین مربوط به سالمت
بهداشت گیاهان و نیز اجرای تدابیر الزم برای تجارت مواد گیاهی سالم.
 همکاری با نهادهای رسمی برای برقراری ارتباطات الزم و بهره گیری از امکانات
تبلیغاتی جهت انتقال موثر دانش فنی به ارگانهای مربوطه.
ما چه کسانی هستیم؟
 CURE-XFشامل  18کشور همکار از کشورهای زیر می باشد:
ایتالیا ،فرانسه ،یونان ،اسپانیا ،بلژیک ،انگلستان ،مصر ،مراکش ،تونس ،لبنان،
فلسطین و ایران.

