ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΥΤΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Με αυτό το μήνυμα ξεκίνησε φέτος το Τμήμα Γεωργίας την εκστρατεία του
για ευαισθητοποίηση του κοινού στην πρόληψη της εισαγωγής επιβλαβών για
τα φυτά και φυτικά προϊόντα οργανισμών στα πλαίσια της προαγωγής του
Διεθνούς Έτους Υγείας των Φυτών 2020. Όπως δυνατό να κλονιστεί η υγεία
του ανθρώπου από διάφορες ασθένειες έτσι μπορεί να κλονιστεί και η υγεία
των φυτών. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ιών, βακτηρίων, μυκήτων, εντόμων τα
οποία δυνατό να προσβάλουν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και στη
συνέχεια μέσω αυτών να εισέλθουν σε ένα νέο περιβάλλον, να δράσουν
απειλητικά, να εδραιωθούν και να εξαπλωθούν απίστευτα γρήγορα,
προκαλώντας ανυπολόγιστες ζημιές
Το έτος 2020 ανακηρύχτηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ως το
Διεθνές Έτος Υγείας των φυτών ως μια ευκαιρία ενίσχυσης της
ευαισθητοποίησης των χωρών, για τη σημασία της προστασίας της υγείας των
φυτών στην αντιμετώπιση θεμάτων παγκόσμιας σημασίας, όπως της πείνας,
της φτώχειας, των απειλών για το περιβάλλον και της βιώσιμης οικονομικής
ανάπτυξης. Η υγεία των φυτών έχει ως μέλημα την προστασία της γεωργίας,
των δασών και γενικότερα του περιβάλλοντος από οργανισμούς επιβλαβείς
για τα φυτά και φυτικά προϊόντα. Το Διεθνές Έτος Υγείας των Φυτών έρχεται
να συμβάλει στην ανάδειξη της σημασίας που πρέπει να δίνεται για την
πρόληψη της εισόδου και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών σε νέες περιοχές.
Σήμερα η υγεία των φυτών απειλείται όλο και περισσότερο τόσο εξαιτίας των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο όσο και των
κλιματικών αλλαγών όπου πολλοί από τους επιβλαβείς οργανισμούς και τις
ασθένειες μπορούν πλέον να επιβιώνουν ευκολότερα στις κλιματικές
συνθήκες της Ευρώπης.
Το Τμήμα Γεωργίας στα πλαίσια της προαγωγής του Διεθνούς Έτους Υγείας
των Φυτών 2020 προγραμματίζει δράσεις οι οποίες βασίζονται σε δύο
πυλώνες:
 Αυτόν της

πρόληψης της εισαγωγής επιβλαβών οργανισμών στη
Δημοκρατία μέσω της ενημέρωσης του κόσμου με το μήνυμα
«κρατούμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες μακριά
από το νησί μας» και
 Αυτόν της ετοιμότητας στην άμεση αντιμετώπιση σε περίπτωση
εντοπισμού νέου επιβλαβούς οργανισμού στο έδαφός της, μέσω
εφαρμογής Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης.

