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TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  
aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  

  
AA  SSeemmiiaannnnuuaall  RReeppoorrtt  ooff  AAccttiivviittyy  

JJuullyy  22000055  ––  JJaannuuaarryy  22000066  
  

  
TThhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  iiss  aa  ccoollllaabboorraattiioonn,,  
ccooooppeerraattiioonn,,  aanndd  iinntteerraaccttiioonn  aammoonngg  tthhee  TTeexxaass  AAggrriiccuullttuurraall  EExxppeerriimmeenntt  SSttaattiioonn  ((TTAAEESS)),,  
TTeexxaass  CCooooppeerraattiivvee  EExxtteennssiioonn  ((TTCCEE)),,  TTeexxaass  AA&&MM  UUnniivveerrssiittyy  ((TTAAMMUU)),,  TTeexxaass  TTeecchh  
UUnniivveerrssiittyy,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  HHoouussttoonn,,  tthhee  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeexxaass  aatt  TTyylleerr,,  tthhee  UUSSDDAA  AAnniimmaall  
aanndd  PPllaanntt  HHeeaalltthh  IInnssppeeccttiioonn  SSeerrvviiccee  ((AAPPHHIISS)),,  TThhee  TTeexxaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree,,  aanndd  
tthhee  ggrraappee  ggrroowweerrss,,  wwiinnee  pprroodduucceerrss,,  aanndd  cciittiizzeennss  ooff  TTeexxaass..    IInn  hheerr  ccaappaacciittyy  aass  VViiccee--
CChhaanncceelllloorr  aanndd  DDeeaann  ffoorr  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  LLiiffee  SScciieenncceess,,  aanndd  DDiirreeccttoorr  ooff  TTAAEESS,,  DDrr..  EEllssaa  AA..  
MMuurraannoo  aannnnoouunncceedd  oonn  JJuullyy  2255,,  22000055  tthhee  aappppooiinnttmmeenntt  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  ooff  DDrrss..  
TTiimm  DDaavviiss  ((HHeeaadd  ooff  tthhee  TTAAMMUU  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  HHoorrttiiccuullttuurraall  SScciieenncceess)),,  DDeennnniiss  GGrroossss  
((HHeeaadd  ooff  tthhee  TTAAMMUU  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  PPllaanntt  PPaatthhoollooggyy  aanndd  MMiiccrroobbiioollooggyy)),,  aanndd  KKeevviinn  HHeeiinnzz  
((PPrroojjeecctt  LLeeaaddeerr  aanndd  HHeeaadd  ooff  tthhee  TTAAMMUU  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnttoommoollooggyy))  ttoo  mmaannaaggee  tthhee  
mmuullttii--aaggeennccyy,,  mmuullttii--iinnssttiittuuttiioonnaall,,  aanndd  mmuullttii--ddiisscciipplliinnaarryy  pprrooggrraamm..    TThhee  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  
tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  aarree::  ((11))  ttoo  iinnssuurree  tthhee  ccoonnttrraaccttuuaall  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  tthhee  TTeexxaass  
AAggrriiccuullttuurraall  EExxppeerriimmeenntt  SSttaattiioonn  ((TTAAEESS))  ttoo  tthhee  ffuunnddiinngg  aaggeennccyy  AAPPHHIISS  ((wwhhiicchh  iinncclluuddeess  
tthhee::  ((ii))  ppuurrssuuiitt  ooff  ssttaatteedd  ggooaallss  aanndd  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  ((iiii))  iinnssuurraannccee  ooff  pprrooggrreessss  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  aaggrreeeedd  uuppoonn  mmiilleessttoonneess,,  aanndd  ((iiiiii))  uussee  ooff  ffuunnddss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  aann  aapppprroovveedd  
bbuuddggeett)),,  aanndd  ((22))  ttoo  ccoooorrddiinnaattee,,  ffaacciilliittaattee  aanndd  ccoommmmuunniiccaattee  pprroojjeecctt  aaccttiivviittiieess..    TThhee  
pprrooggrraamm  hhaass  mmaaddee  ssiiggnniiffiiccaanntt  pprrooggrreessss  wwiitthhiinn  eeaacchh  ooff  tthheessee  ccaatteeggoorriieess  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  
ssiixx  mmoonntthhss,,  ooff  wwhhiicchh  tthhiiss  sseemmiiaannnnuuaall  rreeppoorrtt  pprroovviiddeess  sseelleecctteedd  hhiigghhlliigghhttss..    
CCoommpprreehheennssiivvee  rreeppoorrttiinngg  ooff  aaccttiivviittiieess  iiss  ppoosstteedd  rreegguullaarrllyy  oonn  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  
RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  wweebbssiittee  ((hhttttpp::////ppiieerrcceessddiisseeaassee..ttaammuu..eedduu//))..  
  
PPrrooggrraammmmaattiiccaallllyy  tthhee  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  eeffffoorrtt  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  ffoouurr  ccoommppoonneennttss,,  
wwhhiicchh  aarree  ttoo::  ((11))  ddeevveelloopp  aanndd  iimmpplleemmeenntt  aa  ssttaatteewwiiddee  mmoonniittoorriinngg  ssyysstteemm  ffoorr  tthhee  
ddeetteeccttiioonn  aanndd  mmoovveemmeenntt  ooff  tthhee  ddiisseeaassee  aanndd  iittss  iinnsseecctt  vveeccttoorrss,,  ((22))  ccoonndduucctt  ffuunnddaammeennttaall  
aanndd  ttrraannssllaattiioonnaall  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  lleeaaddss  ttoo  tthhee  ttiimmeellyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  eeffffeeccttiivvee  aanndd  
eeccoonnoommiiccaall  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  mmaannaaggeemmeenntt,,  ((33))  pprroovviiddee  rreesseeaarrcchh--bbaasseedd,,  qquuaalliittyy,,  aanndd  
rreelleevvaanntt  eedduuccaattiioonn  ttoo  ggrraappee  ggrroowweerrss,,  wwiinnee  pprroodduucceerrss,,  aanndd  ootthheerr  iinntteerreesstteedd  iinnddiivviidduuaallss,,  
aanndd  ((44))  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  iinnffrraassttrruuccttuurree  nneecceessssaarryy  ttoo  aaddvvaannccee  rreesseeaarrcchh  eexxcceelllleennccee..    DDuurriinngg  
tthhee  22000055--0066  bbuuddggeett  ccyyccllee,,  tthhee  pprrooggrraamm  ddiissppeennsseedd  $$11..111133  mmiilllliioonn  ffoorr  rreesseeaarrcchh  aanndd  
eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss,,  ooff  wwhhiicchh  $$116611,,550000  wwaass  aallllooccaatteedd  ffoorr  ccaappiittaall  iimmpprroovveemmeennttss..    WWiitthhiinn  
eeaacchh  ccaatteeggoorryy  tthheerree  aarree  mmaannyy  nnoottaabbllee  hhiigghhlliigghhttss  tthhaatt  iinncclluuddee::  
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DDeetteeccttiioonn,,  
••  AAPPHHIISS  sscciieennttiissttss  ttooggeetthheerr  wwiitthh  TTAAEESS  aanndd  TTCCEE  rreesseeaarrcchheerrss  DDrr..  EEdd  HHeellllmmaann,,  

MMrr..  JJiimm  KKaammaass,,  DDrr..  IIssaabbeellllee  LLaauuzziièèrree,,  aanndd  DDrr..  FFoorrrreesstt  MMiittcchheellll  aarree  tteeaammiinngg  ttoo  
ddeevveelloopp  tthhee  tteecchhnnoollooggyy  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  ggrroowweerrss  wwiitthh  ttiimmeellyy  rreeppoorrttiinngg  
ooff  tthhee  ggeeooggrraapphhiiccaall  llooccaattiioonnss  ooff  tthhee  ddiisseeaassee  aammoonngg  vviinneeyyaarrddss  dduurriinngg  tthhee  
22000066  ggrroowwiinngg  sseeaassoonn..  

••  DDrr..  LLiissaa  MMoorraannoo,,  DDrr..  BBllaakkee  BBeexxttiinnee,,  aanndd  JJiimm  KKaammaass  aarree  ddooccuummeennttiinngg  aanndd  
mmaappppiinngg  tthhee  ooccccuurrrreennccee  ooff  vvaarriioouuss  ssttrraaiinnss  ooff  tthhee  ddiisseeaassee--ccaauussiinngg  bbaacctteerriiuumm  
XXyylleellllaa  ffaassttiiddiioossaa..  

••  DDrr..  DDaavviidd  AAppppeell  iiss  ccoonndduuccttiinngg  wwiitthhiinn--vviinneeyyaarrdd  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ttoo  
ddooccuummeenntt  hhooww  tthhee  ddiisseeaassee  sspprreeaaddss  tthhrroouugghh  aa  vviinneeyyaarrdd  oonnccee  iinnooccuullaatteedd..  

 
RReesseeaarrcchh,,  

••  FFoorrrreesstt  MMiittcchheellll  aanndd  JJiimm  KKaammaass  aarree  ccoonndduuccttiinngg  iimmiiddaacclloopprriidd  eeffffiiccaaccyy  aanndd  
ttiimmiinngg  ttrriiaallss,,  aanndd  aarree  ggeenneerraattiinngg  sscciieennccee--bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  mmaattcchheess  
iinnsseeccttiicciiddee  aapppplliiccaattiioonnss  ttoo  ggllaassssyy--wwiinnggeedd  sshhaarrppsshhooootteerr  aaccttiivviittyy  bbaasseedd  oonn  
tteemmppeerraattuurree  ddaattaa.  

••  DDrr..  JJuulliioo  BBeerrnnaall  aanndd  UUSSDDAA--AARRSS  sscciieennttiissttss  iinn  WWeessllaaccoo,,  TTXX  aarree  wwoorrkkiinngg  ttoo  
aasssseessss  tthhee  iinnfflluueennccee  ooff  vveeggeettaattiioonnaall  ffaaccttoorrss  oonn  tthhee  aabbuunnddaannccee  aanndd  aaccttiivviittyy  ooff  
iinnddiiggeennoouuss  bbeenneeffiicciiaall  aarrtthhrrooppooddss  uusseeffuull  iinn  ccoonnttrroolllliinngg  ggllaassssyy--wwiinnggeedd  
sshhaarrppsshhooootteerrss  iinn  ggrraappee  pprroodduucciinngg  rreeggiioonnss..  

••  DDrr..  MMaarrkk  BBllaacckk  iiss  ssttuuddyyiinngg  tthhee  rreeaaccttiioonnss  ooff  TTeexxaass  rroooottssttaallkkss  ttoo  tthhee  ddiisseeaassee--
ccaauussiinngg  bbaacctteerriiuumm  XXyylleellllaa  ffaassttiiddiioossaa  tthhaatt  wwiillll  pprroovviiddee  ggrroowweerrss  sscciieennccee--bbaasseedd  
iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthheeiirr  sseelleeccttiioonnss  ooff  rroooottssttoocckkss  ttoo  ppllaanntt  iinn  TTeexxaass  vviinneeyyaarrddss..  

••  IIssaabbeellllee  LLaauuzziièèrree  iiss  ddooccuummeennttiinngg  tthhee  ddiivveerrssiittyy,,  ppaatthhoottyyppee  vveeccttoorriinngg  
ccaappaabbiilliittiieess,,  aanndd  ssoouurrcceess  ooff  xxyylleemm--ffeeeeddiinngg  HHeemmiipptteerraa  wwiitthhiinn  CCeennttrraall  TTeexxaass  
tthhaatt  wwiillll  cchhaarraacctteerriizzee  aanndd  pprriioorriittiizzee  ttaarrggeett  aarrtthhrrooppooddss  aanndd  ppaatthhoottyyppeess  aass  
ccaannddiiddaatteess  ffoorr  mmaannaaggeemmeenntt  pprrooggrraammss..      

  
EEdduuccaattiioonn,,  

••  MMaarrkk  BBllaacckk,,  EEdd  HHeellllmmaann  aanndd  JJiimm  KKaammaass  hhaavvee  iinniittiiaatteedd  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  tthhee  
bbiimmoonntthhllyy  EExxtteennssiioonn  eedduuccaattiioonn  bbuulllleettiinn  ttiittlleedd  TTeexxaass  PPDD  NNootteess  ((ffoorr  aallll  iissssuueess,,  
sseeee  hhttttpp::////ppiieerrcceessddiisseeaassee..ttaammuu..eedduu//nneewwss//))..    TThheessee  EExxtteennssiioonn  ffaaccuullttyy  aallssoo  
ccoommmmuunniiccaattee  rreegguullaarrllyy  wwiitthh  iinntteerreesstteedd  ccoonnssttiittuueennttss  aaccrroossss  tthhee  ssttaattee  oonn  
iissssuueess  rreellaatteedd  ttoo  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  aanndd  iittss  mmaannaaggeemmeenntt..  

••  MMss..  NNeeaall  LLeeee,,  wweebb  ddeessiiggnneerr  wwiitthhiinn  tthhee  TTeexxaass  AA&&MM  UUnniivveerrssiittyy  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnttoommoollooggyy,,  rreejjuuvveennaatteedd  aanndd  ccoonnttiinnuueess  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  tthhee  PPrrooggrraamm  wweebbssiittee  
tthhaatt  sseerrvveess  aass  aa  rreeppoossiittoorryy  ooff  aallll  eexxtteerrnnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..  

••  QQuuaarrtteerrllyy  mmeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  bbeettwweeeenn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  aanndd  tthhee  TTeexxaass  
PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  ttoo  ddiissccuussss  pprrooggrraammmmaattiicc  mmaatttteerrss..  

  
IInnffrraassttrruuccttuurree,,  

• TThhee  ssiittee  ppllaann  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aa  rreesseeaarrcchh  ffaacciilliittyy  aatt  tthhee  GGiilllleessppiiee  CCoouunnttyy  
aaiirrppoorrtt  ffaacciilliittyy  wwaass  ffiinnaalliizzeedd  iinn  FFaallll  22000055  wwiitthh  aassssiissttaannccee  ffrroomm  MMrr..  JJaammeess  
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DDuunnnn,,  TTAAEESS  AAggrriiccuullttuurraall  CCoonnssttrruuccttiioonn  EEnnggiinneeeerr,,  MMrr..  GGrreegg  SSnneellggrroovvee,,  
GGiilllleessppiiee  CCoouunnttyy  EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiissssiioonn,,  IIssaabbeellllee  LLaauuzziièèrree,,  JJiimm  
KKaammaass,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm,,  aanndd  TTAAEESS  aaddmmiinniissttrraattiioonn.. 

••  JJiimm  KKaammaass  iinniittiiaatteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  rreesseeaarrcchh  vviinneeyyaarrdd  iinn  FFaallll  22000055..  
••  PPllaannss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  rreesseeaarrcchh  llaabboorraattoorryy  aanndd  rreesseeaarrcchh  ggrreeeennhhoouusseess  

tthhrroouugghh  pprriivvaattee  ffuunnddiinngg  aarree  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  eexxpplloorreedd  bbyy  tthhee  GGiilllleessppiiee  CCoouunnttyy  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt  CCoommmmiissssiioonn,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm,,  aanndd  TTeexxaass  AA&&MM  
AAggrriiccuullttuurree  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

  

IInn  mmeeeettiinngg  tthheeiirr  aassssiiggnneedd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  hhaass  ddeeddiiccaatteedd  iittsseellff  ttoo  
bbuuiillddiinngg  aann  ooppeerraattiioonnaall  nneettwwoorrkk  ttoo  rreeaacchh  tthhee  sshhaarreedd  ggooaallss  ooff  tthhee  PPrrooggrraamm  ffoorr  wwhhiicchh  
tthheeyy  hhoolldd  tthheemmsseellvveess,,  aanndd  aallll  wwhhoo  aarree  iinnvvoollvveedd,,  mmuuttuuaallllyy  aaccccoouunnttaabbllee..    TThhee  TTeeaamm  iiss  
ccoommmmiitttteedd  ttoo  eessttaabblliisshhiinngg  aann  eeffffeeccttiivvee  wwoorrkkiinngg  eennvviirroonnmmeenntt  wwiitthh  uunnccoommpprroommiissiinngg  
iinntteeggrriittyy  aanndd  pprrooffeessssiioonnaalliissmm  tthhaatt  iinncclluuddeess  mmaannaaggeemmeenntt  ffuunnccttiioonnss,,  ssuucchh  aass  ppllaannnniinngg,,  
oorrggaanniizziinngg,,  sseettttiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee  ggooaallss,,  aasssseessssiinngg  ppeerrffoorrmmaannccee,,  aanndd  ddeeppeennddiinngg  hheeaavviillyy  
oonn  ppeeeerr  rreevviieeww  iinn  ddeecciiddiinngg  ddiissppeennssaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess..      EExxaammpplleess  ooff  tthheessee  aaccttiivviittiieess  
iinncclluuddee::  

••  EEssttaabblliisshhmmeenntt  ooff  ppeerrffoorrmmaannccee  ccrriitteerriiaa  ffoorr  aasssseessssmmeenntt  ooff  pprrooggrraammmmaattiicc  pprrooggrreessss  
mmuuttuuaallllyy  aaggrreeeedd  uuppoonn  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm,,  tthhee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd,,  aanndd  
tthhee  PPrriinncciippllee  IInnvveessttiiggaattoorrss..  

••  RRee--ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm  
wweebbssiittee  ((hhttttpp::////ppiieerrcceessddiisseeaassee..ttaammuu..eedduu//))  tthhaatt  sseerrvveess  ttoo  iinnccrreeaassee  pprrooggrraammmmaattiicc  
ttrraannssppaarreennccyy  aanndd  pprroovviiddeess  eeaassee  ooff  ppuubblliicc  aacccceessss  ffoorr  ccoonnttiinnuuoouuss  vviieewwiinngg  ooff  
pprrooggrraamm  aaccttiivviittiieess..  

••  SSuubbmmiissssiioonn  bbyy  PPrriinncciippllee  IInnvveessttiiggaattoorrss  ooff  qquuaarrtteerrllyy  pprrooggrreessss  rreeppoorrttss  tthhaatt  aarree  mmaaddee  
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  ppuubblliicc  iinnssppeeccttiioonn  tthhrroouugghh  tthhee  PPrrooggrraamm  wweebbssiittee..  

••  JJooiinntt  qquuaarrtteerrllyy  mmeeeettiinnggss  aarree  hheelldd  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  TTeexxaass  
PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  aanndd  TTeexxaass  AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

••  OObbttaaiinniinngg  bbuuddggeettaarryy  ccoonnsseennssuuss  ffrroomm  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  
BBooaarrdd,,  AAPPHHIISS,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm,,  aanndd  TTeexxaass  AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree  AAddmmiinniissttrraattiioonn  
tthhaatt  bbaallaanncceess  tthhee  ccoommppeettiinngg  ddeemmaannddss  ffoorr  aallllooccaattiioonn  ooff  ffuunnddss  bbeettwweeeenn  tthhee  
ddeevveellooppmmeenntt  ooff  GGiilllleessppiiee  CCoouunnttyy  iinnffrraassttrruuccttuurree  vveerrssuuss  rreesseeaarrcchh  aanndd  eedduuccaattiioonn  
pprrooggrraammmmiinngg..  

••  UUssee  ooff  aa  ppeeeerr--rreevviieeww  pprroocceessss  ffoorr  eevvaalluuaattiioonn  ooff  pprriinncciippllee  iinnvveessttiiggaattoorr  pprroojjeecctt  
pprrooppoossaall  ssuubbmmiissssiioonnss  tthhaatt  iinncclluuddeedd  bbrrooaadd  ppaarrttiicciippaattiioonn  ooff  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  
DDiisseeaassee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd,,  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm,,  aanndd  TTeexxaass  AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

TThhee  pprreesseennccee  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  rreepprreesseenntt  oonnllyy  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  TTeexxaass  
AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree’’ss  iinnvveessttmmeenntt  aanndd  ccoommmmiittmmeenntt  ttoo  ssuucccceessss  ooff  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  
RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm..    TThhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaammss  rreeccooggnniizzeess  tthhee  aaccttiivviittiieess  ooff  tthhee  
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ffoolllloowwiinngg  TTeexxaass  AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree  AAddmmiinniissttrraattiioonn,,  ssttaaffff,,  aanndd  ppaarrttnneerrss  ffoorr  tthhee  
pprrooggrraammmmaattiicc  pprrooggrreessss  mmaaddee  dduurriinngg  tthhee  ppaasstt  ssiixx  mmoonntthhss::  

••  DDrr..  EEllssaa  AA..  MMuurraannoo,,  VViiccee--CChhaanncceelllloorr  aanndd  DDeeaann  ffoorr  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  LLiiffee  SScciieenncceess,,  
aanndd  DDiirreeccttoorr  ooff  tthhee  TTAAEESS,,  aaccttiivveellyy  ppaarrttiicciippaatteedd  iinn  tthhee  JJuullyy  2255,,  22000055  ppuubblliicc  
mmeeeettiinngg  hheelldd  iinn  FFrreeddeerriicckkssbbuurrgg,,  TTeexxaass..  

••  TThhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  rreemmaaiinnss  iinn  ccoonnssttaanntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  mmeeeettss  ffoorrmmaallllyy  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  mmoonntthhllyy  wwiitthh  DDrr..  MMaarrkk  HHuusssseeyy  ((TTAAEESS  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  ffoorr  
PPrrooggrraammss)),,  DDrr..  BBiillll  DDuuggaass  ((TTAAEESS  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  ffoorr  OOppeerraattiioonnss)),,  DDrr..  RRoollaanndd  
SSmmiitthh  ((TTCCEE  AAssssoocciiaattee  DDiirreeccttoorr  ffoorr  AAggrriiccuullttuurree,,  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  aanndd  CCoommmmuunniittyy  
EEccoonnoommiicc  DDeevveellooppmmeenntt))  ttoo  ddiissccuussss  pprrooggrraammmmaattiicc  pprrooggrreessss  aanndd  ttoo  ppllaann  ffuuttuurree  
aaccttiivviittiieess..    DDrrss..  HHuusssseeyy,,  DDuuggaass,,  aanndd  SSmmiitthh  aallssoo  rreevviieeww  aallll  pprrooggrraammmmaattiicc  
bbuuddggeettaarryy  rreeqquueessttss  mmaaddee  bbyy  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  tthhrroouugghh  TTeexxaass  AA&&MM  
AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

••  MMss..  DDiiaannee  GGiilllliillaanndd  ((AAssssiissttaanntt  DDiirreeccttoorr  ffoorr  RReesseeaarrcchh  AAddmmiinniissttrraattiioonn  ––  TTeexxaass  AA&&MM  
AAggrriiccuullttuurree))  sseerrvveess  aass  bbuuddggeettaarryy  aaddvviissoorr  aanndd  lliiaaiissoonn  bbeettwweeeenn  tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  
aanndd  TTeexxaass  AA&&MM  AAggrriiccuullttuurree  AAddmmiinniissttrraattiioonn..  

••  MMrr..  JJaammeess  DDuunnnn  ((TTAAEESS  AAggrriiccuullttuurraall  CCoonnssttrruuccttiioonn  EEnnggiinneeeerr))  pprroovviiddeess  oovveerrssiigghhtt  iinn  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  GGiilllleessppiiee  CCoouunnttyy  rreesseeaarrcchh  ssiittee..  

••  MMss..  RRoobbeerrttaa  PPrriieessmmeeyyeerr  ((AAddmmiinniissttrraattiivvee  SSeerrvviicceess  OOffffiicceerr  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnttoommoollooggyy))  pprroovviiddeess  pprriimmaarryy  oovveerrssiigghhtt  ttoo  tthhee  bbuuddggeettiinngg  pprroocceessss,,  MMss..  VViicckkii  
BBiieennsskkii  ((AAddmmiinniissttrraattiivvee  AAssssiissttaanntt  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnttoommoollooggyy))  ccoooorrddiinnaatteess  
pprrooggrraamm  ppllaannnniinngg,,  aanndd  MMss..  TTeerreessaa  GGoolldd  ((OOffffiiccee  AAssssoocciiaattee  iinn  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  
EEnnttoommoollooggyy))  pprroovviiddeess  ssttaaffff  cclleerriiccaall  ssuuppppoorrtt  ttoo  tthhee  PPrrooggrraamm..  

••  TThhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  GGrroowweerr  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  pprroovviiddeess  iinnppuutt  rreeggaarrddiinngg  
pprrooggrraamm  rreelleevvaannccyy  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  tthhee  TTeexxaass  ggrraappee  ggrroowweerrss  aanndd  
wwiinnee  pprroodduucceerrss..  

••  DDaavviidd  KKoossttrroouunn  sseerrvveess  aass  ggoovveerrnnmmeennttaall  lliiaaiissoonn  ttoo  tthhee  CCoommmmiissssiioonneerr’’ss  OOffffiiccee,,  
TTeexxaass  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  AAggrriiccuullttuurree..  

••  GGaarryy  CCaarrppeenntteerr,,  GGeeoorrggee  NNaasshh,,  aanndd  BBoobbbbyy  GGuueerrrraa  pprroovviiddee  AAPPHHIISS  oovveerrssiigghhtt  ttoo  tthhee  
ssttaatteewwiiddee  ssuurrvveeyy  pprrooggrraamm  aanndd  AAPPHHIISS  pprrooggrraammmmaattiicc  aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

  

  

  

TThhiiss  rreeppoorrtt  wwaass  ddrraafftteedd  bbyy  TTiimm  DDaavviiss,,  DDeennnniiss  GGrroossss,,  aanndd  KKeevviinn  HHeeiinnzz  aass  mmeemmbbeerrss  ooff  
tthhee  EExxeeccuuttiivvee  TTeeaamm  ffoorr  tthhee  TTeexxaass  PPiieerrccee’’ss  DDiisseeaassee  RReesseeaarrcchh  aanndd  EEdduuccaattiioonn  PPrrooggrraamm..  


