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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα φυτά προσβάλλονται από διάφορα φυτοπαθογόνα, όπως οι ιοί, τα ιοειδή, οι μύκητες, τα
βακτήρια και τα φυτοπλάσματα, που σε αρκετές περιπτώσεις σχετίζονται με την πρόκληση
ασθενειών. Οι αλλαγές που παρατηρούνται στις κλιματολογικές συνθήκες, η εντατική
καλλιέργεια φυτικών ειδών, καθώς και η φιλελευθεροποίηση της εμπορίας φυτών και φυτικών
προϊόντων, αποτελούν τις σημαντικότερες αιτίες για την εμφάνιση και τη διάδοση πολλών
φυτονόσων, σχεδόν σε όλες τις γεωγραφικές ζώνες του πλανήτη. Η εξάπλωση σημαντικών
παθογόνων έχει οδηγήσει τις αρμόδιες αρχές των κρατών στη θέσπιση αυστηρών
φυτοϋγειονομικών κανόνων και νομοθετικών πλαισίων. Παράλληλα, η επιστημονική κοινότητα
επικεντρώνεται στην εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων για τη γρήγορη και αξιόπιστη
ταυτοποίηση των φυτοπαθογόνων, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω η διάδοση τους, αλλά
και για να γίνει εφικτή η επιτυχής αντιμετώπισή τους. Ο κλάδος Φυτοπροστασίας του
Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών (ΙΓΕ) διεξάγει διάφορα ερευνητικά προγράμματα που
περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάπτυξη και την υιοθέτηση καινοτόμων εργαστηριακών
τεχνικών για την ταυτοποίηση και τη διαλεύκανση ιολογικών και συναφών ασθενειών σε φυτικά
είδη και καλλιέργειες της Κύπρου. Ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία, η εφαρμογή των
σύγχρονων διαγνωστικών τεχνικών, έχει δώσει τη δυνατότητα για εντοπισμό νέων ασθενειών
που προκαλούνται από ιούς και ιοειδή. Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνει ανασκόπηση των
σημαντικότερων φυτοπαθογόνων ιών και ιοειδών που ταυτοποιήθηκαν στα Εργαστήρια
Φυτοπαθολογίας του ΙΓΕ τα τελευταία χρόνια σε διάφορα δεντρώδη, λαχανοκομικά και
καλλωπιστικά είδη. Τέλος, θα γίνει αναφορά στους κινδύνους εισαγωγής στην Κύπρο νέων
φυτικών ασθενειών, που ανιχνεύτηκαν σε γειτονικές χώρες.
Προσκαλείστε να παρακολουθήσετε τη διάλεξη
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τ.Θ. 22016, 1516 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ.: 22403100 Φαξ: 22316770 Ιστοσελίδα: http://www.ari.gov.cy

