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dalyvavimo COST (akcija FA0807 „Fitoplazmų epidemijų skirtingų augalų kultūrų sistemose integruotas 

valdymas“ , angl.“Integrated Management of Phytoplasma Epidemics in Different Crop Systems“) veiklų 
valdymo komitetų posėdţiuose ir juose nagrinėtų klausimų 2011 m 
 

ATASKAITA 
 

III valdymo komiteto posėdis vyko Italijoje (Castelbrando, Cison di Valmarino, Treviso) 2011 m vasario 27 d.  
Posėdyje dalyvavo FA0807 veiklos komitetų atstovai.  Pirmiausiai buvo išklausyta vadovo ataskaita uţ 
veiklą, atliktą 2010 metais. Po to uţ savo veiklą atsiskaitė atskiros darbo grupės: Detekcijos grupė, 
epidemiologijos ir vektorių ekologijos grupė, fitoplazmos kontrolės augalų sistemose grupė ir 
fitoplazmos/šeimininko sąveikos grupė.  Vadovai atsiskaitė uţ atliktą organizacinį darbą, fitoplazmų tyrimo 
mokyklų organizavimą, jaunų specialistų įtraukimą į fitoplazmų tiriamąjį darbą. Paskutiniame posėdţio etape 
buvo svarstomi veiklos planai ateičiai, 2011 metams.  Viena iš svarbiausių aptartų problemų buvo fitoplazmų 
genomų tyrimo ir sekvenavimo strategija. Fitoplazmos/šeimininko sąveikos grupės vadovė dr.S. Hogenhout 
kvietė dalyvius įsijungti į fitoplazmų genomo tiriamuosius darbus, siūlyti šiems tyrimams svarbiausių 
fitoplazmų grupų atstovus.  
 Be to, šiame posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl fitoplazmų sekvenavimo mokyklos organizavmo 
Lietuvoje, Vilniuje galimybės liepos pradţioje.  Mes sutikome padėti organizuoti šią mokyklą, surasti viešbutį, 
salę uţsiėmimams ir kt. 
Ši kelionei į Italiją buvo finansuota. 
 
 
Mano pastangomis fitoplazmų sekvenavimo mokykla buvo suorganizuota Vilniuje liepos mėn. 5-8 d.  Šiai 
organizacijai nebuvo suteikta lėšų iš COST akcijos FA0807 vadovybės, todėl kreipiausi į Lietuvos COST 
atstovus (dr.A.Ţviką), bet pagalbos negavau, man buvo pasiūlyta kreiptis į savo instituciją t.y. GTC.  Kadangi 
lėšų gavimas buvo apsunkintas, todėl organizaciniams reikalams naudojau savo asmeninius pinigus, kurie 
vėliau man buvo nepilnai sugraţinti.  
 
Sekantis valdymo komiteto posėdis buvo organizuotas Vokietijoje, Neustate, 2011 m rugsėjo 15-16 dienomis 
(Neustadt an der Weinstrasse, Germany).  Posėdyje buvo trumpai apţvelgtos fitoplazminių ligų tyrimo 
problemos; buvo pristatyti darbai susiję su fitoplazmų vektorių paplitimu vaismedţiuose. 
Kadangi COST posėdis sutapo su fitoplazmų IPWG II suvaţiavimu, kelionei finansavimo negavome. 
 
2011 m  gruodţio 1-2 dienomis vyko valdymo komiteto posėdis Istambul Turkijoje, į kurį mes nebuvome 
pakviesti. 

 
 

 


