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Komandiruotės tikslas: dalyvauti naujos COST veiklos FP 1406 “Pušų vėžio sukėlėjo - grybo 

GIBBERELLA CIRCINATA kontrolės šiltnamiuose ir miškuose strategijos (PINE PITCH 

CANKER – STRATEGIES FOR MANAGEMENT OF GIBBERELLA CIRCINATA IN 

GREENHOUSES AND FORESTS (PINESTRENGTH)) Valdymo komiteto steigiamajame 

posėdyje (2015 m. gegužės 8 d. Briuselyje, COST Office, Avenuje Luize 149).  

 

Pirmajame posėdyje vykusiame pagrindinėje COST būstinėje Briuselyje 2015 m. gegužės 8 d. 

dalyvavo 25 Europos šalių atstovai. Pradžioje COST Office atstovė Dr. Federica Ortelli padarė 

pranešimą apie naujos COST veiklos FP 1406 (PINESTRENGTH)patvirtinimą 2014 metų lapkričio 

14d. Ji pranešė, kad yra nustatyta veiklos pradžia: 2015-05-08 ir pabaiga: 2019-05-07 ir išskirtas 

biudžetas: 12173500 Eur. Toliau Federica Ortelli papasakojo apie COST veiklos mechanizmus, 

Grantų sistemą, finansavimą. Prof. Julio Javier DIEZ CASERO (ES) padarė pranešimą apie naujos 

veiklos tikslą bei uždavinius. Jis pabrėžė, kad šiuo metu didžiausią susirūpinimą miškams Europoje 

kelia kenksmingieji organizmai ir jų tarpe naujas invazinis grybas - Gibberella circinata (nelytinė 

stadija - Fusarium circinata), kuris yra vienas iš pavojingiausių. G. circinata sukelia ligą vadinamą 

vėžių. Pirmą kartą šis grybas buvo rastas ir aprašytas 1945m Š. Amerikoje iš kur paplito po Centrinę 

ir Pietų Ameriką, Pietų Afriką, Aziją ir apie 2006 m. atsirado Europoje -Ispanijoje ir Portugalijoje. 

Dabar jis yra įrašytas į EPPO karantininių organizmų sąrašą –A1. Plačiai išplitęs šis grybas gali 

padaryti didelių ekonominių nuostolių spygliuočių miškams. Infekuoja įvairių pušų ir didžiosios 

pocūgės įvairaus amžiaus augalus ir taip pat užkrečia kankorėžius ir sėklas. Natūraliai platina vėjas, 

paukščiai ir vabalai, dideliais atstumais gali būti transportuojamas kartu su užkrėstomis sėklomis ar 

sodinimui skirtais augalais. Liga ypač pavojinga daigams ir jauniems medeliams tiek medelynuose, 

tiek savaiminio atsikūrimo vietose. Lietuvoje G. circinata medelynuose ir miškuose dar nerasta, bet 

būtini išsamus Gibberella/Fusarium genties grybų morfogenetiniai tyrimai ir gręžta kontrolė. Grybas 

G. circinata nėra nuodugniai ištirtas, trūksta žinių apie jo biologiją, atskirų populiacijų genetinę 

įvairovę, agresyvumą, paplitimą ir ekologiją. 

Nauja veikla bus skirta G. circinata ir su jo susijusių grybų tikslios diagnostikos aptarimui, 

introdukcijos kelių ir atskirų populiacijų agresyvumo bei plitimo rizikos įvertinimui. Susumavus 

turimas žinias ir gautus duomenys bus numatyta racionaliausia šio grybo sukeliamos ligos 

prevencijos strategija. 

Po trumpo visų dalyvavusių šalių atstovų prisistatymo, buvo išrinkti naujos FP 1406 

(PINESTRENGTH) veiklos vadovas –Prof Julio Javier DIEZ CASERO (ES) ir pavaduotojas - Prof. 

Stephen WOODWARD (UK). Toliau posėdžio eigoje buvo patvirtintas bendras veiklos planas (iki 

2019 m.), buvo sudarytos šešios darbo grupės bei išrinkti šių darbo grupių (WG) vadovai: I WG 

vadovas - Dr. Renaud Ioos (Prancuzija), pavaduotoja - Dr. Eeva Vainio (Suomija); II WG vadovas – 

Dr. Rimvydas Vasaitis (Švedija), pavaduotoja – Mercedes Fernandez (Ispanija); III WG vadovas – 

Prof. Jarkko Hantula (Suomija), pavaduotojas – Prof. Paolo Capretti (Italija); IV WG vadovė – Dr. 

Anna-Maria Vettraino (Italija), pavaduotoja – Dr. Rosa Raposo (Ispanija); V WG vadovas – Dr. 

Jorge Martin Garcia (Ispanija), pavaduotojas – Prof. Andrea Vannini (Italija); VI WG vadovė – Dr. 

Tugba Dogmus (Turkija), pavaduotojas – Dr. Artur Alves (Portugalija); STSM koordinatorius – Dr. 

http://www.cost.eu/about_cost/who/%28type%29/5/%28wid%29/28554
http://www.cost.eu/about_cost/who/%28type%29/5/%28wid%29/28554
http://www.cost.eu/about_cost/who/%28type%29/5/%28wid%29/20230


Verica Vasick (Serbia) ir TS koordinatorius – Dr. Marta Vasconcelos (Portugalija). Taip pat buvo 

numatyta 2015 metų Valdymo komiteto susitikimo vieta ir data (preliminariai Ispanija, Palencija, 

2015 m., spalis). Posėdžio pabaigoje buvo nutarta, kad kartų bus organizuotas 3-5 dienų mokomasis 

seminaras, skirtas grybo Gibberella circinata diagnostikai ir naujausių molekulinių metodų taikymui, 

kuriame dalyvauti bus kviečiami visi suinteresuoti specialistai (ne tik COST veiklos FP 1406 

dalyviai)iš įvairių šalių (fitopatologai, miškininkai, ekologai bei kt.).  

2015-05-09 išvykimas į Vilnių. 
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