
COST veiklos FA1306 „The quest for tolerant varieties - Phenotyping at plant and cellular 

level“ valdymo komiteto atstovės Kristinos Ložienės ataskaita  

 

     Veikloje šiuo metu dalyvauja 28 šalys, iš kurių vienas tarptautinis partneris – Australija. Žada 

prisijungti Egiptas. Veiklos pirmininkas prof. dr. Sebastien Carpentier (Belgija), pirmininko 

pavaduotojas – prof. dr. Ulrich Schurr (Vokietija).  

     2015 m. vasario 26–27 d. Carcavelos (Portugalija) vyko šios COST veiklos antros darbo grupės 

(WG2: Phenotyping at cell level) pirmasis posėdis tema „The quest for tolerant and stable varieties: 

the role of “omics“. Veiklos WG2 vadovė – dr. Carla Pinheiro (Instituto de Tecnologia Química e 

Biológica, Universidade Nova de Lisboa, Portugal). Šiame posėdyje dalyvavo 64 nariai iš 15 šalių. 

Biotiniams ir abiotiniams veiksniams atsparių bei produktyvių augalų varietetų tolerancijos stresui 

ląstelinio mechanizmo tyrimai gali turėti įtakos gerinant pasėlių produkciją. Šio posėdžio tikslas 

buvo apžvelgti galimą sąryšį tarp įvairių -omikų ir įvertinti jų integravimo galimybes ląstelių 

fenotipingo lygmenyje. Renginio metu buvo išklausyti posėdžio dalyvių parengti 35 pranešimai. K. 

Ložienė pristatė pranešimą „The quest of productive variety of carvacrol chemotype of Thymus 

pulegioides: metabolomic analysis and effects of meteorological conditions“. Renginio metu taip 

pat buvo pristatyti keturių kviestinių pranešėjų pranešimai: „Metabolomics: a powerful tool for 

molecular phenotyping“ (R. de Vos, Wageningen University & Research Centre, Olandija),  

„Metabolomics challenges in plant abiotic stress: flooding, a case study“ (C. António, Universidade 

Nova de Lisboa (ITQB-UNL), Portugalija),  „Pinus: a case study for a high throughput phenotyping 

in a non-model species“ (L. Valledor, University of Oviedo, Ispanija), „Public private partnership in 

pre-breeding project: combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in 

barley“ (A. Jahoor,  Nordic Seed A/S, Danija). Antrasis WG2 posėdis numatytas 2016 m. vasario 

1–2 d. Jean-Pierre Bourgin institute (IJPB) Versalyje (Prancūzija). 

     2015 m. liepos 22–24 d. Leibnico augalų genetikos ir pasėlių tyrimo institute (IPK) Gaterslebene 

(Vokietija) vyko pirmasis COST veiklos generalinis posėdis. IPK yra tarptautiniu mastu pagarsėjęs 

augalų tyrimų centras, kuriame atliekami moderniosios biologijos fundamentiniai ir taikomieji 

tyrimai su kultivuojamaisiais žemės ūkio augalais. Posėdyje dalyvavo 120 narių iš 27 šalių. Posėdis 

vyko trejose sesijose, atitinkančiose COST veiklos darbines grupes: sesija I – „Novel sensors and 

sensor integration: from low tech to high tech“ (WG1); sesija II – „Phenotyping the metabolome“ 

(WG2); sesija III – „From gene to phene: screening natural diversity“ (WG3). Viso buvo pristatyti 

84 pranešimai. Du pranešimai buvo pristatyti iš Lietuvos: „Screening diversity of natural hybrid 

Thymus × oglongifolius Opiz: from natural habitats to ex situ conservation“ (K. Ložienė, Gamtos 

tyrimų centro Botanikos institutas) ir „Medicinal and aromatic plants in the field collections“ (L. 



Šveistytė, Augalų genų bankas). Renginio metu taip pat buvo pristatyti keturių kviestinių pranešėjų 

pranešimai – „Root Phenotyping: uncovering novel traits using tomographic tools“ (M. Bennett, 

Notingemo Universitetas, Didžioji Britanija), „Investigating plant performance using metabolic 

phenotyping“ (Y. Gibon, INRA Bordeaux, Prancūzija), „Trait discovery and trait mapping in ex situ 

collections: challenges and opportunities“ (A. Graner, IPK Gatersleben, Vokietija), „Diversity Seek 

(DivSeek): an international partnership to harness the genetic potential of crop diversity“ (P. Wenzl, 

Global Crop Diversity Trust, Bonn, Vokietija). Renginio metu taip pat vyko parodomosios 

ekskursijos po IPK fenomikos, genomikos, proteomikos padalinius ir IPK genų banką, kurių metu 

buvo supažindinta su čia atliekamais moksliniais tyrimais, turimais proteomikos/metabolomikos 

įrenginiais, IPK genų banko saugyklomis ir jose saugomais augalais. 

     Generalinio posėdžio metu įvykusiame veiklos šalių atstovų susirinkime buvo: pristatyta 

finansinė metų ataskaita; pranešta, kad veiklos organizuotose trumpalaikėse stažuotėse (STSM) jau 

dalyvavo 12 dalyvių; pranešta apie WG2 rengiamą apžvalginę publikaciją “The quest for tolerant 

varieties: the importance of integrating “omics” techniques to phenotyping” (M. Zivy, S. Wienkoop, 

J. Renaut, C. Pinheiro, E. Goulas, S. Carpentier) žurnalui “Plant Proteomics”; nuspręsta sekantį 

generalinį posėdį surengti  2016 m. balandžio 18–20 d. Kopenhagoje (Danija). 
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