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PROTECTING PLANTS,
PROTECTING LIFE

Ευρωπαϊκή Ένωση και υγεία των φυτών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρεί με νέες πολιτικές, νέους στόχους σε όλο το φάσμα
της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Προωθεί πολιτικές για βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη,
για βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών μας, για επισιτιστική ασφάλεια,
για προστασία της χλωρίδας, για ευημερία ζώων, για βελτίωση της ποιότητας της
ζωής των πολιτών της Ένωσης. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσει όλος ο κόσμος
τη σημασία της διατήρησης της καλής υγείας των φυτών, ως ένα από τα βασικά
εργαλεία για την επίτευξη των πολιτικών αυτών.
Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και κατ’ επέκταση κάθε Κράτους Μέλους της, είναι
να προστατεύσει την υγεία των καλλιεργειών, τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους
πρασίνου και τα δάση, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα τη βιοποικιλότητα και το
περιβάλλον, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των φυτών και των φυτικών προϊόντων,
καθώς και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών που προέρχονται από
τα φυτά.
Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι στη μεταφορά φυτών και φυτικών προϊόντων από μια
χώρα σε άλλη, καθώς αυτά μπορούν να μεταφέρουν εχθρούς και ασθένειες. Πολλές
χώρες στηρίζουν μεγάλο μέρος της οικονομίας τους στην εμπορία φυτών και
φυτικών προϊόντων. Ωστόσο το εμπόριο αυτό μπορεί να εξαπλώσει γρήγορα
φυτικούς επιβλαβείς εχθρούς και ασθένειες.
Οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τέθηκαν σε εφαρμογή από τις
15 Δεκεμβρίου, 2019 αφορούν ένα ισχυρότερο, πιο βιώσιμο και διαφανές νομικό
πλαίσιο το οποίο στοχεύει στην πιο αποτελεσματική πρόληψη της εισαγωγής και
εξάπλωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά και φυτικά προϊόντα στο έδαφός
της, για την προστασία της υγείας των φυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
1.
Τμήμα Γεωργίας – Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των φυτών
Το Τμήμα Γεωργίας είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή των κανόνων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υγεία των φυτών.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των στρατηγικών του στόχων, και μελετώντας τα
δεδομένα του νέου Ευρωπαϊκού Νομοθετικού Πλαισίου στον τομέα της γεωργίας και
της ασφάλειας των τροφίμων, δίνοντας έμφαση στην στρατηγική πολιτική της ΕΕ
«από το αγρόκτημα στο πιάτο», το Τμήμα Γεωργίας μετασχηματίζεται προκειμένου

να ανταποκριθεί στις υψηλές προκλήσεις της για τα αειφόρα τρόφιμα, οι οποίες
επηρεάζουν την ποιότητα της ζωής μας.
Για τον σκοπό αυτό μέσω του αναβαθμισμένου Τομέα Νομοθεσιών εφαρμόζει με
πλήρη τεχνοκρατική επάρκεια, το γεωργικό νομοθετικό και ρυθμιστικό κεκτημένο
που υπάγεται στην αρμοδιότητά του, ικανοποιώντας, αφενός τις συναφείς
υποχρεώσεις της Κύπρου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου
διασφαλίζοντας την παραγωγή ποιοτικά αναβαθμισμένων και ασφαλών γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων, προς όφελος των παραγωγών και των καταναλωτών μας.
Το ελεγκτικό σώμα του Τμήματος Γεωργίας καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες,
ώστε να επιβεβαιώνει την ορθή εφαρμογή του μεγάλου φάσματος νομοθεσιών που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του, μέσα από αποτελεσματικούς ελέγχους στα
γεωργικά προϊόντα που εισάγονται ή διακινούνται στη Δημοκρατία από Τρίτες
Χώρες και άλλα Κράτη Μέλη, που παράγονται και τίθενται προς εμπορία στη
Δημοκρατία και που προωθούνται σε άλλες Τρίτες Χώρες.
Ως νησί, έχουμε τη δυνατότητα να προλάβουμε την εισαγωγή των επιβλαβών
οργανισμών και ασθενειών στη χώρα μας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη της
ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού στη σημασία της
Υγείας Φυτών, το Τμήμα Γεωργίας, σκοπεύει να συμβάλει στην προαγωγή της
Διεθνούς Ημέρας Υγείας των Φυτών μέσω από μια σειρά εκστρατειών με το μήνυμα:
«Κρατάμε τους επιβλαβείς οργανισμούς και ασθένειες των Φυτών
μακριά από το νησί μας»
Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα η υγεία των φυτών απειλείται όλο και
περισσότερο. Οι κλιματικές αλλαγές και οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν
τροποποιήσει τα οικοσυστήματα, μειώνοντας τη βιοποικιλότητα και δημιουργώντας
ταυτόχρονα νέα «σημεία» όπου επιβλαβείς οργανισμοί, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν
μπορούσαν να εγκατασταθούν, να είναι πλέον δυνατόν να το καταφέρουν.
Ταυτόχρονα, τα διεθνή ταξίδια και το εμπόριο αυξήθηκαν σε τέτοιο βαθμό κατά τις
τελευταίες δεκαετίες κάτι το οποίο αυξάνει επίσης και τον κίνδυνο εισαγωγής και
εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών σε όλο τον κόσμο
προκαλώντας μεγάλες ζημιές στα γηγενή φυτά και το περιβάλλον.
Ως εκ τούτου η πρόληψη και η προστασία των φυτών από την είσοδο νέων
επιβλαβών οργανισμών και ασθενειών στη χώρα μας είναι ξεκάθαρα πολύ πιο
σημαντική και σίγουρα πιο αποδοτική, σε σχέση με την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που παρουσιάζονται μετά τον εντοπισμό τους. Πολλές φορές οι
ασθένειες των φυτών είναι αδύνατον να εξαλειφθούν όταν έχουν εισαχθεί και
εγκατασταθεί και η διαχείρισή τους είναι χρονοβόρα και δαπανηρή.
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Λευκωσία

