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στον αγρό, στον κήπο και στη φύση

Λάβετε μέρος
Το έργο αυτό αφορά όλους όσους 
ενδιαφέρονται για τη γεωργία, τη 
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, 
τη βελτίωση των φυτών, την έρευνα και 
την πολιτική, καθώς και τις εταιρείες 
σποροπαραγωγής και τις κοινωνικές 
τράπεζες σπόρων. 
 
Αν ενδιαφέρεστε να συνεισφέρετε στην 
επί τόπου (in situ) διατήρηση των άγριων, 
συγγενών των καλλιεργούμενων ειδών και 
των παραδοσιακών ποικιλιών (στον αγρό, 
στον κήπο και στη φύση), ενταχθείτε στο 
Ευρωπαϊκό δίκτυο του έργου Farmer’s Pride. 
Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα 
παρακάτω στοιχεία.
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Ένα νέο Ευρωπαϊκό δίκτυο για την επί 
τόπου (in situ) διατήρηση

Οι παγκόσμιες προμήθειες των τροφίμων 
μας εξαρτώνται από λίγες μόνο εμπορικές 
καλλιέργειες, οι οποίες είναι ευάλωτες 
στις ολοένα αυξανόμενες ακραίες και 
απρόβλεπτες επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής. Οι παραδοσιακές ποικιλίες και 
τα άγρια, συγγενή με τα καλλιεργούμενα 
είδη είναι πολύτιμοι πόροι για την 
αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης. 
Ωστόσο, εξαφανίζονται με πρωτοφανείς 
ρυθμούς, μαζί με τα πιθανά οφέλη τους για 
την κοινωνία.
 
Παράλληλα με τις υπάρχουσες εκτός 
τόπου (ex situ) δράσεις, πρέπει να 
συνεργαστούμε για την επί τόπου  
(in situ) διατήρηση της φυτικής γενετικής 
ποικιλότητας (στον αγρό, στον κήπο και 
στη φύση) και την αξιοποίηση της φυσικής 
ανθεκτικότητάς της στη γεωργία του 
μέλλοντος.
 
Για να επιτευχθεί αυτό, το έργο Farmer’s 
Pride δημιουργεί ένα νέο Ευρωπαϊκό 
δίκτυο για την επί τόπου (in situ) 
διατήρηση και την αειφόρο χρήση των 
φυτικών γενετικών πόρων. 

Κύρια στοιχεία
● Το Farmer’s Pride έχει 19 

συνεργαζόμενους φορείς 
από διαφορετικούς τομείς 
όλης της Ευρώπης.

● Μια πανευρωπαϊκή ομάδα 
εθελοντών πρεσβευτών 
που προωθεί το έργο.

● Εκδηλώσεις, ομάδες 
εργασίας και ημέρες αγρού 
που διοργανώνονται 
για τη δημιουργία και 
υποστήριξη του δικτύου.

● Ένα συνέδριο που θα 
κηρύξει την έναρξη 
του δικτύου και θα 
δημοσιοποιήσει τα 
επιτεύγματα του έργου το 
φθινόπωρο του 2020.

Διατήρηση της φυτικής ποικιλότητας για τις μελλοντικές γενιές

Η μελλοντική, επισιτιστική 
μας ασφάλεια εξαρτάται από 
την επιβίωση ενός ευρέος 
φάσματος φυτικών γενετικών 
πόρων, συμπεριλαμβανομένων 
των άγριων, συγγενών των 
καλλιεργούμενων ειδών και 
των τοπικά προσαρμοσμένων 
καλλιεργούμενων ποικιλιών 
(παραδοσιακές ποικιλίες). 

Αυτά αποτελούν πλούσιους 
πόρους γενετικής ποικιλότητας, 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τη δημιουργία βελτιωμένων 
ποικιλιών καλλιεργούμενων 
ειδών, ανθεκτικών σε ένα συνεχώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Η ανάγκη για τη φυτική γενετική ποικιλότητα στη γεωργία
Η μεγάλη μας εξάρτηση από έναν μικρό αριθμό καλλιεργούμενων ειδών και γενετικά 
ομοιόμορφων ποικιλιών θέτει σε κίνδυνο τη μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια.

369,000 ανθοφόρα 
φυτικά είδη είναι 

παγκοσμίως 
αναγνωρισμένα

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

} 200 φυτικά είδη 
χρησιμοποιήθηκαν 

ευρέως για την 
παραγωγή τροφίμων 

το 2014

}

6,000  
φυτικά είδη 

καλλιεργούνται για την 
παραγωγή τροφίμων

} Μόνο 9 από αυτά 
αντιπροσωπεύουν 

πάνω από το 66% της 
παγκόσμιας παραγωγής 

των καλλιεργειών

}

φυτικών γενετικών πόρων. 

Το Farmer’s Pride εργάζεται σε όλη την 
Ευρώπη με σκοπό:
● Τη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου 

για την ενεργό επί τόπου (in situ) 
διατήρηση των άγριων, συγγενών 
των καλλιεργούμενων ειδών και των 
παραδοσιακών ποικιλιών.

● Τη βελτίωση της γνώσης μας για την 
καλύτερη διαχείριση αυτών των πόρων 
στο μέλλον, σε συνεργασία με τους 
γεωργούς και άλλους διαχειριστές της γης.

● Τη διασφάλιση της καλύτερης 
αναγνώρισης, προστασίας και των 
κινήτρων διατήρησης και χρήσης των 
άγριων, συγγενών των καλλιεργούμενων 
ειδών και των παραδοσιακών ποικιλιών 
στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική και 
νομοθεσία.

● Τη διευκόλυνση της καλύτερης πρόσβασης 
και αειφόρου χρήσης των φυτικών 
γενετικών πόρων για την εξασφάλιση 
επαρκούς και υγιεινής τροφής για τις 
μελλοντικές γενιές. 




