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Kaulavaisinių moniliozė yra didžiausią žalą erškėtinių šeimos sodo augalams daranti grybinė liga 

Lietuvoje ir visoje Europoje. Ją gali sukelti keli giminingi Monilinia genties grybiniai patogenai: M. laxa, 

M. polystroma, M. fructigena ir M. fructicola. M. fructicola patogenas yra invazinis Europoje. Lietuvoje jis 

iki šiol nėra aptiktas. Lietuvoje Monilinia genties rūšių populiacijos struktūra nežinoma, turimų tyrimų 

duomenų nepakanka apibūdinti Monilinia spp. rūšių paplitimo ant erškėtinių šeimos sodo augalų.  

Tyrimo tikslas – taikant molekulinius metodus nustatyti Monilinia spp. patogenų, Lietuvoje 

paplitusių ant erškėtinių šeimos sodo augalų (obelų, slyvų, trešnių ir vyšnių), rūšinę sudėtį; ištirti šių 

patogenų genetinį polimorfizmą nustatant jų įvairovę pavienių genų ir genomų lygmenyje.  

2017 ir 2018 m. kai kuriose Lietuvos apskrityse bei rajonuose buvo surengtos ekspedicijos. Jų metu 

buvo renkami obelų, slyvų, trešnių ir vyšnių vaisiai su vizualiai matomais Monilinia spp. patogeno 

požymiais. Atlikus sudėtinę polimerazės grandininę reakciją nustatyta, kad nė viename iš tirto 141 mėginio 

nebuvo amplifikuotas 535 bp dydžio DNR fragmentas, būdingas invaziniam M. fructicola patogenui. 

Visuose mėginiuose buvo amplifikuoti 351 bp (M. laxa) ir/arba 402 bp (M. fructigena) dydžio fragmentai. 

Taigi, galima teigti, kad karantininis patogenas M. fructicola natūraliomis sąlygomis Lietuvoje dar nėra 

paplitęs.  

Monilinia spp. polimorfizmui tirti atlikta pagausintų fragmentų ilgio polimorfizmo (PFIP) analizė 

panaudojus tris pradmenų derinius: EcoRI(E)-ACC/ MseI (M)-CTA, E-AGC/ M-CAT ir E-AGC/ M-CTA. 

PFIP pradmenų polimorfizmas svyravo nuo 80 iki 91,3 %. Polimorfizmas M. laxa patogeno rūšies viduje 

buvo vidutiniškai 48 %, M. fructigena – 31 %. Tai rodo, kad patogeno M. fructigena populiacijos genetinė 

vidurūšinė įvairovė buvo mažesnė už M. laxa.  

Monilinia spp. polimorfizmo pavienių genų lygmenyje analizei iš Nacionalinio biotechnologijų 

informacijos centro (NCBI) genų banko pasirinktos septynių skirtingų genų DNR sekos. Nustatyta, kad 

konservatyviausios yra TUB2, LCC2, CYP51 ir ITS1 genų sekos, o didžiausias sekų kintamumas yra 

SCAR žymens regione. Atlikus filogenetinę analizę nustatyta, kad šiuose regionuose vienos rūšies 

patogenų ITS1, ITS2, LCC2 ir SCAR DNR sekos buvo identiškos, todėl yra tinkamos atskirti Monilinia 

spp. rūšis. Ištyrus TUB2, CYP51 ir TEF genų DNR sekų polimorfizmą nustatyta, kad šie regionai yra 

tinkami įvertinti patogenų tarprūšinį ir vidurūšinį kintamumą.  


