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ATSTOVO Į VALDYMO KOMITETĄ IR DARBO GRUPES KONTAKTINIAI 

DUOMENYS 

 

 

Dr. Deividas Valiūnas.  Gamtos tyrimų centras, Botanikos institutas, Fitovirusų laboratorija, 

Akademijos g. 2, LT-08412 Vilnius, tel. nr. +370 5 2729838, fakso nr. +370 5 2729352, el. paštas 

deividas_valiunas@yahoo.com  arba  deividas.valiunas@botanika.lt 

 

 

1.  VEIKLOS  SANTRAUKA 

 

Mokslinių tyrimų sritis pagal COST klasifikaciją:  Maistas ir Žemės ūkis 

Vykdymo terminai:  2009-05-11  iki  2013-05-10 

 

      Ši programa integruos fitoplazmų ir jų sukeliamų ligų tyrimus Europoje.  Šių šalių tyrėjų 

integracija suteiks galimybę naujų technologijų įdiegimui.  COST šalys turės galimybę suţinoti 

apie fitoplazmų ir jų vektorių paplitimą ir geriau kontroliuoti fitoplazminių ligų plitimą, o taip pat 

apsaugoti ţemės ūkio pramonę ir padidinti maisto kokybę.  Fitoplazmos yra nekultivuojamos, 

augalų karnienoje besidauginančios, vabzdţių platinamos bakterijos.  Jos sukelia niokojančias 

ligas daugelyje ekonomiškai reikšmingų augalų Europoje.  Fitoplazminių ligų plitimas yra 

bauginantis faktorius ypač ateityje dėl globalinio klimato atšilimo ir vabzdţių-vektorių plitimo į 

šiaurės Europos regionus ir dėl vabzdţių išgyvenimo nešaltomis ţiemomis.  Programa tarnaus 

diagnostikos metodų tobulinimui, ligų plitimo kontrolės efektyvumo gerinimui, sudarys galimybę 

vabzdţių-vektorių monitoringo tobulinimui ir pesticidų naudojimo sumaţinimui.  Susitikimų metu, 

per tinklalapį ir mokslines publikacijas bus pasikeista fitoplazminių ligų tyrimo duomenimis. 

 

Veiklos bendrieji tikslai ir uždaviniai:  

Tikslai:  

Pagrindinis tikslas yra skatinti informacijos pasikeitimus tam, kad būtų sukurta integruota 

fitoplazmų kontrolės strategija dėl tausojančios aukštos kokybės augalų produkcijos didinimo ir 

pesticidų naudojimo sumaţinimo, kad jų liekanų būtų maţiau švieţiuose vaisių, darţovių ir 

vynuogių produktuose.   

mailto:deividas_valiunas@yahoo.com
mailto:deividas.valiunas@botanika.lt
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Ţinių ir technologijų, susijusių su fitoplazminėmis ligomis plėtimas ir mainai, įkuriant 

tarpdisciplininį mokslinį Europos tinklapį, tikslu - vystyti augalų fitoplazminių ligų aptikimo, 

plitimo ir kontrolės strategijas.   

 

Uždaviniai: 

- Vystyti ir optimizuoti fitoplazmų Europos Sąjungoje diagnostikos protokolus (inovacinių 

molekulinių įrankių pagrindu);  

- įkurti fitoplazmų kamienų kolekciją greitai ligų diagnostikai ir palyginimui;  

- įkurti tinklapį vektorių populiacijų monitoringui;  

- sukurti integruotą inovatyvią strategiją tausojančiai ligų kontrolei;  

- skatinti tarptautinę ligų plitimo atsakomybę tarp dalyvaujančių šalių;  

- skatinti bazinį supratimą apie ligas;  

- remti nacionalinę augalų apsaugos organizaciją ir Europos organizacijas, pateikiant duomenis 

apie fitoplazmines ligas;  

- perkelti inovacijas galutinių naudotojų grupėms (augalų apsaugos organizacijoms, augalų 

inspekcijų tarnyboms, augintojų grupėms);  

- mokyti jaunus tyrėjus ir mokslininkus iš maţiau išsivysčiusių COST šalių regionų;  

- skatinti augalų apsaugos darbuotojų mokymus;  

- didinti visuomenės supratimą apie fitoplazmines ligas.  

 

 

2.  KALENDORINIS DARBŲ PLANAS 

 

Darbo grupės: 

1.  detekcija/diagnostika.  

2.  Epidemiologija ir vektorių ekologija.  

3.  Fitoplazmų kontrolė pasėlių sistemose.  

4.  Fitoplazmų/šeimininkų sąveika.  

Veikloje taip pat funkcionuos Trumpalaikės mokslo misijos (Short Term Scientific Missions 

(STMS)).  

Informacijos pasikeitimams įkurtas COSt tinklalapis (Olandijoje).   
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Bendro kalendorinio COST veiklos plano aprašymas (visiems partneriams) 

 1 metai 2 metai 3 metai 4 metai 

Ketvirčiai 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Komiteto narių 

susitikimai 

x    x    x    x    

Darbo grupių 

susitikimai 

  x  x    x  x  x    

Tarpiniai darbo grupių 

susitikimai 

      x         x 

Darbo grupė 1                 

Diagnostikos įrankių 

vystymas 

x x x x x x x x x x x x     

Diagnostikos įrankių 

įvertinimas 

          x x x x   

Protokolų platinimas               x x 

Darbo grupė 2                 

Vabzdţių-vektorių 

monitoringo duomenų 

bazė 

x x x x             

Vektorių infektyvumo 

nustatymas 

    x x x x x x x x     

Kiti fitoplazmų plitimo 

būdai 

    x x x x x x x x x x x x 

Darbo grupė 3                 

Augalų aplinkos 

poveikis ligoms 

x x x x x x x x x x x x     

Geriausios 

menedţmento 

praktikos 

        x x x x x x x x 

Endofitų vaidmuo 

prevencijoje 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Darbo grupė 4                 

Fitoplazmų/šeimininkų 

sąveika. Tinklalapio 

genominė informacija 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

Sąveika modelinėje 

sistemoje 

    x x x x x x x x x x x x 

 

 

Preliminarus numatomų atlikti darbų vykdant Veiklą viso laikotarpio kalendorinis planas 

(GTC BI) 

Eil. 

Nr. 

Darbo pavadinimas Metai 

1 Sergančių augalų ir vabzdţių vektorių paieška.  Diagnostikos 

įrankių vystymas, fitoplazmų ir vabzdţių vektorių 

identifikavimas 

2009-2012 

2 Diagnostikos įrankių įvertinimas, fitoplazmų ir vabzdţių 

vektorių identifikavimas 

2012-2013 

3 Protokolų platinimas 2013 
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3.  COST VALDYMO KOMITETŲ IR DARBO GRUPIŲ POSĖDŽIŲ, KURIUOSE 

ATSTOVAI DALYVAVO, TRUMPAS APRAŠYMAS 

 

      Įsijungta į I ir II darbo grupes.  

      Dalyvauta 2011 m. valdymo komitetų posėdţiuose: 

      1.  Trečiasis valdymo komiteto narių susirinkimas, Castelbrando - Cison di Valmarino, 

Treviso, Italija, vasario 27 d.   

      2.  Darbo grupių ir valdymo komiteto konferencija, Neustadt an der Weinstrasse, Vokietija,  

rugsėjo 15 – 16 d.   

 

Trečiasis valdymo komiteto narių susirinkimas 

 Pradţioje buvo aptartas susirinkimo tikslas, COST veiklos darbo grupių planai ir 

2012 m. veiklos.  Pirmininkavo COST veiklos koordinatorė Assunta Bertaccini.  Pirmininkė 

pristatė veiklos būklę, ataskaitą uţ 2010 m.  2010 m. įvyko 10 trumpųjų staţuočių (STSM), 

vienoje jų dalyvavo ir Lietuva – doktorantas Algirdas Ivanauskas staţavosi Italijoje.  

Konferencijos, vykusios Sitges, Ispanijoje 2010 m. buvo pristatyta visų darbo grupių narių 

pranešimų ir veiklos santrauka.  Joje dalyvavo 111 dalyvių iš 29 šalių.  Tai pat buvo aptartos 2010 

m. įvykusios ugdymo mokyklos.  Aptarta ir 2010 m. biudţeto ataskaita.  COST veiklos mokslinis 

turinys ir tikslai taip pat buvo perţiūrėti.   

 Bojan Duduk pristatė I darbo grupės veiklą 2010 m. ir planus 2011 m.  Nutarta 

sekvenavimo mokyklą organizuoti Lietuvoje ir paprašyta, kad dr. Rasa Jomantienė pasisakytų ir 

padėtų suorganizuoti.  Taigi, 2011-07-05 – 2011-07-08 d. buvo suorganizuota sekvenavimo 

mokykla Vilniuje (viešbutyje Congress).  Paskaitas skaitė Bojan Duduk, Xavier Foissac, Michael 

Kube, Assunta Bertaccini, Vincent Robert ir Gianluigi Cardinali.  Mokykloje dalyvao 24 jaunieji 

mokslininkai ir studentai iš COST veikloje dalyvaujančių šalių.  Taip pat dalyvavo ir mūsų 

doktorantas Algirdas Ivanauskas.   

 Antrosios darbo grupės lyderis Phyllis Weintraub pristatė veiklos rezultatus ir ateities 

planus.   

 Trečiosios darbo grupės lyderis Wolfgang Jarausch susumavo 2010 m. veiklos 

rezultatus ir mokslines problemas.   

 Saskia Hogenhout  perţvelgė IV darbo grupės veiklos rezultatus ir aptarė detaliai 2011 

m. veiklos planą.  Tinklapio internete patobulinimas taip pat buvo aptartas.  Taip pat buvo aptarti 

ateities darbai fitoplazmų genomo srityje.   
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 Susirinkimo pirmininkė pristatę 2011 m. biudţetą.   

 Matthew Dickins pristatė STSM vykusių 2009 ir 2010 m. detalią apţvalgą.   

 Martin Verbeek aptarė COST veiklos tinklapio problemas.   

 COST veikloje dalyvaujančių šalių ir institucijų sąrašas buvo parodytas.   

 

Darbo grupių ir valdymo komiteto konferencija, Neustadt an der Weinstrasse, Vokietija,  

rugsėjo 15 – 16 d.   

 Ši darbo grupių konferencija buvo apjungta su antrąja tarptautine fitoplazmologų 

konferencija (IPWG), kuri vyko 2011-09-12 – 16 dienomis.  Su COST veikla susieti pranešimai 

buvo pristatyti 15-16 dienomis.  COST veiklos susirinkimus ir pranešimus padėjo suorganizuoti 

Barbara ir Wolfgang Jarausch.  Pirmininkavo COST veiklos koordinatorė Assunta Bertaccini.  Įvairių 

šalių mokslininkai pristatė pranešimus apie aptiktas fitoplazmas ir jų daromą ţalą, identifikavimo 

ir klasifikacijos problemas, ligų plitimo kelius, genų tyrimus ir kt.  Aptarti COST veiklos 

rezultatai.   

 

Vyresn. m. d. dr. Deividas Valiūnas 

2012-01-16 


