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pelloilla, puutarhoissa ja luonnossa

Tule mukaan
Jokainen viljelystä, luonnonsuojelusta, 
kasvinjalostuksesta ja tutkimuksesta 
kiinnostunut on tervetullut mukaan, 
samoin kuin päätöksentekijät, 
siemenliikkeet ja yhteisöjen 
geenipankit.  
 
Liity Farmer’s Pride –projektin 
eurooppalaiseen edistämään, jos olet 
kiinnostunut myötävaikuttamaan 
viljelykasvien luonnonvaraisten 
sukulaisten ja maatiaiskasvien suojelua 
pelloilla, puutarhoissa ja luonnossa. 
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Uusi eurooppalainen in situ 
suojelun verkosto
Maapallon ruuantuotanto on 
harvalukuisten viljelykasvien 
varassa. Niiden sato on yhä alttiimpi 
ilmastonmuutoksen mukana tuomille 
äärioloille. Maatiaiskasvit ja viljelykasvien 
luonnonvaraiset sukulaiset tarjoavat 
mahdollisuuksia vastata tähän 
haasteeseen. Ne ovat kuitenkin 
häviämässä erittäin nopeasti viljelystä 
ja luonnosta. Samalla yhteiskunta 
on menettämässä niiden tarjoamia 
ratkaisumahdollisuuksia.
 
Kasvimateriaalin varastosäilytyksen 
(ex situ) rinnalla onkin työskenneltävä 
kasvien geneettisen monimuotoisuuden 
ylläpitämiseksi myös pelloilla, 
puutarhoissa ja luonnossa, jotta voimme 
valjastaa niiden sisältämää luontaista 
joustavuutta tulevaisuuden viljelyä varten.
 
Tämän edistämiseksi Farmer’s Pride 
-projekti perustaa eurooppalaisen 
verkoston kasvigeenivarojen 
suojelemiseksi niiden alkuperäisillä 
kasvupaikoilla ja mahdollistamaan niiden 
kestävää käyttöä.

Projektin faktat

● Farmer’s Pride - projektilla 
on 19 kumppania eri aloilta 
Euroopassa.

● Eurooppalainen ryhmä 
vapaaehtoisia lähettiläitä 
on mukana edistämässä 
projektia.

● Verkosto rakentuu 
tapahtumissa, työpajoissa 
ja avoimien ovien päivillä.

● Verkosto julkistetaan ja 
projektin saavutuksia 
juhlistetaan syksyllä 
2020 järjestettävässä 
konferenssissa.

Kasvien monimuotoisuuden suojelu tuleville sukupolville

Tulevaisuuden 
ruokaturvan mahdollistaa 
mahdollisimman laaja 
kasvigeenivaranto mukaan 
lukien viljelykasvien 
luonnonvaraiset sukulaiset 
ja paikallisesti sopeutuneet 
viljelykasvit (maatiaiskasvit).

Tätä geneettisesti 
monimuotoista kasviainesta 
voidaan hyödyntää 
sellaisten kasvilajikkeiden 
kehittämisessä, 
jotka ovat joustavia 
jatkuvasti muuttuvissa 
viljelyolosuhteissa.

Tarve viljelykasvien geneettiselle monimuotoisuudelle maataloudessa
Riippuvuus harvalukuisista viljelykasveista ja geneettisesti kapeista 
lajikkeista ovat riskitekijöitä tulevaisuuden ruokaturvalle.

369,000 
Maailmanlaajuisesti 

tunnistetut 
putkilokasvit

Lähteet: Royal Botanic Gardens Kew State of the World's Plants report (2017) ja  
FAO State of the World’s Biodiversity for Food and Agriculture (2019) 

} 200 kasvilajia 
käytössä 

ruuantuotannossa 
vuonna 2014

}

6,000  
ravinnoksi 

viljeltävää kasvilajia

} Näistä vain 9 
kasvilajia kattaa yli 

66 % maapallon 
kasvintuotannosta

}

kestävää käyttöä.

Farmer’s Pride –projekti toimii 
koko Euroopassa: 
● Perustaen verkoston aktiiviselle 

viljelykasvien luonnonvaraisten 
sukulaisten ja maatiaiskasvien 
suojelulle niiden alkuperäisillä 
paikoilla (in situ). 

● Edistäen tietämystä kuinka parhaiten 
huolehtia niistä yhdessä viljelijöiden ja 
muiden maanomistajien kanssa.

● Varmistaen, että kansallisessa ja 
eurooppalaisessa päätöksenteossa 
ja lainsäädännössä niiden suojelu 
ja käyttö paremmin tunnistetaan ja 
turvataan.

● Helpottaen saatavuutta ja kestävää 
käyttöä, jotta kasvigeenivaroja 
voidaan hyödyntää terveellisen ruuan 
tuotannossa tuleville sukupolville.  




