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Ne yapiyoruz?

Aşağıda sıralanmış faaliyetler yürütülerek Xylella fastidiosa’nin
değerlendirme ve yönetimlerdeki (hastalik-konukcu bitki
interaksiyonlarını, karakterize edilmesi, tani, epidemioloji,
izleme, vb) farklılıklarını ele alacağız;

- Bilimsel kapasitelerin ve yeniliklerin Avrupa ülkeleri arasında
olduğu kadar AB ve üçüncü ülkeler arasinda özellikle de
bulaşma riski olabilecek komşu ülkeler arasında değişim
saglanmasi;
- Avrupa ile yoğun bir şekilde bitki materyali değiş tokuşu
yapan üçüncü ülkelerin Xf‘ ile ilgili bilgi ve tecrübelerinin
güçlendirilmesi;
- Xf‘in yayilmasinin ve yerlesmesinin getirecegi yan etkileri ve
riskleri ile ilgili farkındalık yaratmak.

Neden?
• Bitki koruma zincirindeki, karar vericilerin ve ilgili
paydaşlarin uzmanlık ve hassasiyetlerinin artirilmasi yoluyla
önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi;

• Xf’i misafir edebilecek ya da Xf’in zarar verebilecegi diger
akdeniz bitkileri uzerinde bilginin artirilmasi ile hastaligin
yayilmasina engel olmak;

• Xf ve vektörlerinin tespiti ve karakterizasyonu için ileri teşhis
araçlarının kullanılmasının teşvik edilmesi;

• Xf’in yayilmasini önlemek amaciyla, vektörlerinin ve
hastalıgin izlenmesi ve kontrolu için yenilikçi yaklaşımların
konsolide edilmesi;

• Daha güvenli bitki materyali alışverişi için zarar-risk analizi,
bitki sağlığı mevzuatları ve acil durum önlemlerinin artılmasi;

• Bu konu ile ilgili paydaşlar arasında bilginin etkin bir şekilde
aktarılmasını sağlamak için yeterli ve etkin iletişim ve
yaygınlaştırma kampanyalarıni mevcut platformlarla

entegrasyonunu saglamak.

Biz kimiz?
18 katilimci CURE-XF projesine katilmaktadir: Italya, Fransa,
Yunanistan, Ispanya, Belcika, Ingiltere, Misir, Fas, Tunus,
Lubnan, Filistin ve Iran.
Ulkeler iki gruba ayrilir:
Grup 1: Hastalığın hali hazirda bulunduğu ülkeler
Group 2: Hastalik henüz olmamasina rağmen bulaşma riskinin
yüksek olduğu ülkeler

Nasil Calisiyoruz?

• Arastirma isbirligi

• Egitim

• Yaz okulu

• Personel değişimi

• Hassasiyetin artirilmasi ve yayim

WP2
X-fastidiosa nin konuklari ile etkilesimi ve epidemolojisi

WP3
X-fastidiosa'nın ve ilgili vektörlerin tespiti ve
karakterizasyonu için gelişmiş teşhis araçları

WP4
Hastalık önleme, izleme ve kontrol için yenilikçi

yaklaşımlar
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WP5
Güvenli bitki materyali ticareti için zarar riski analizleri, bitki

sağlığı kanunlari ve acil durum tedbirleri


