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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 posėdyje ir darbinių 

grupių posėdyje.  

 

Veiklos vadovas Prof. Julio Javier DIEZ CASERO (Ispanija) padarė pranešimą apie naujos 

veiklos tikslą, uždavinius ir finansavimą. Šiai (FP 1406) COST veiklai dabar yra skirta 152 000 

00 EUR (biudžetas buvo padidintas; pradžioje, 2015-05-08 buvo skirta - 12173500 Eur.) Dabar 

jau dalyvauja 29 šalys (pradžioje buvo 25 šalys). Jis pabrėžė, kad pavojingas patogeninis grybas - 

Gibberella circinata (nelytinė stadija - Fusarium circinata), kuris sukelia ligą vadinamą pušų 

vėžiu, šiuo metu Kantabrijoje (Ispanija) kai kur stipriai pažeidžia Pinus radiata miško 

plantacijas, plinta su sėklomis ir taip pat gali būti pernešamas vabalais. Dabar šis grybas yra 

įrašytas į EPPO karantininių organizmų sąrašą –A1, kaip labai pavojingas spygliuočių miškams. 

Liga ypač pavojinga pušų daigams. Pažeisti medžiai Ispanijoje ir Portugalijoje yra kertami ir 

sunaikinami, dirvožemis paskui dezinfekuojamas. Pirmą kartą Europoje šis grybas buvo rastas 

Ispanijoje 1996 m, bet oficialiai pranešta apie Fusarium circinatum buvimą tik 2005. Nuo 2005-

2007 grybas jau randamas Portugalijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Lietuvoje Fusarium circinata 

nei medelynuose, nei miškuose dar nebuvo rastas, todėl būtina gręžta jo kontrolė. Ypač stipriai 

reikia kontroliuoti atvežamus iš pietų Europos šalių spygliuočių medelius ir sėklas, tikrinti jų 

sveikatos būklę. Dabartinių metų Ispanijoje, Portugalijoje, Italijoje ir Prancūzijoje vykdomi šio 

grybo biologijos, atskirų populiacijų genetinės įvairovės, paplitimo ir ekologijos tyrimai. 

 

Po trumpo visų dalyvių prisistatymo, atskirų darbinių grupių (6) vadovai pristatė darbo planus. 

Buvo patvirtintas 2016 metų COST veiklos FP 1406 (PINESTRENGTH) darbo planas ir 

numatytas kitas Valdymo komiteto susitikimas - 2016 kovo mėn. Serbijoje (Novi Sad). Dabar 

yra paskelbtas pirmas STSM (trumpų mokslinių vizitų) paraiškų padavimas 2016 metams 

(STSM koordinatorė Dr. Verica Vasic, Serbia). 

Taip pat buvo nutarta, kad 2016 m. kovo mėn. Prancūzijoje (1WG) bus organizuotas 3-5 dienų 

mokomasis seminaras, skirtas grybo Gibberella/Fusarium circinata diagnostikai (molekuliniais 

metodais). 
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