
FA 1104 veikla “Tausojanti aukštos kokybės vyšnių/ trešnių 

produkcija Europos rinkai“ 

Ataskaita apie Pitesti, spalio 15-17dd. Vykusią FA 1104 veiklos 

Valdymo komiteto ir darbo grupių konferenciją 

Ši veikla skirta suburti tarptautiniam mokslininkų ir specialistų tinklui, kuris efektyviai keistųsi patirtimi,  

moksline informacija kuriant ir gerinant trešnių ir vyšnių veisles, didinant jų produktyvumą ir kovojant 

su kartais plačiai paplitusiais visame regione ligų sukėlėjais, nes ekonominis efektas yra svarbus 

visiems, auginantiems šiuos vaismedžius ir teikiantiems produkciją.  Taigi, agronomijos, genetikos, 

selekcijos, augalų fiziologijos, entomologijos ir mikrobiologijos specialistai dalyvavo 2013m spalio 15-

17d. Vykusioje Pitesti (Rumunija) konfrencijoje. 

Pirmą posėdžio dieną (spalio 15 d.) rytinėje sesijoje buvo skaitomi moksliniai pranešimai, antroje 

dienos pusėje buvo dirbama darbo grupėse. Antrą posėdžio dieną (spalio 16d.) vyko intensyvus 

darbas darbo grupėse, o popietinėje sesijoje buvo aptarti ir įvertinti darbo grupių rezultatai.Trečia 

diena buvo skirta posterių peržiūrai ir  ekskursijai į Pitesti Sodininkystės institutą. 

 Prof. Habil. Dr. Živilė Lukšienė, kaip nominuota Lietuvos atstovė,  dalyvavo  III Darbo grupės              

(„ Derliaus apsauga“) posėdžiuose ir pristatė savo sukurtas antigrybines technologijas kovai su 

vyšnių/trešnių kenkėjiškais mikromicetais.Šioje darbo grupėje daug dėmėsio buvo skirta augalų 

kenkėjams, jų apibūdinimui, ligų identifikacijai, naujiems detekcijos metodams bei epidemiologijai ir 

galimai biologinei kenkėjų kontrolei.  Dalyvavę entomologai pateikė duomenis apie vabzdžio 

Drosophilla suzuki paplitimą ir daromą žalą vyšnių ir trešnių uogoms. 

COST veiklos FA1104 Valdymo komiteto posėdyje buvo pristatyti ir diskutuojami šie klausimai: 

1.  Pristatyta Veiklos 2012 metų ataskaita.  

Valdymo komiteto nuomone – 2012 metų veikla vertinama teigiamai.  

2.  Pristatyta COST veiklos plėtra, pristatyti nauji prisijungę nariai.  

3.  Pristatytas numatomas sekantiems metams Veiklos biudžetas, diskutuotas lėšų paskirstymas 

Valdymo komiteto susirinkimams, darbo grupių konferencijoms pagal pasirinktą temą, trumpalaikiams 

moksliniams vizitams. 

4.  Pristatytos Darbo grupių ataskaitos. Darbo grupių ataskaitas Valdymo komitetas įvertino teigiamai. 

5.  Diskutuotas 2014 metų mokslinės veiklos planas. 
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