Kapcsolódj be
Ez a projekt mindenkinek szól,
aki vetőmagokkal kapcsolatos
tevékenységet folytat (pl. vetőmag
cégek, közösségi génbankok)
és akit érdekel a gazdálkodás, a
természetvédelem, a növénynemesítés,
a kutatás vagy a szakpolitika.
Amennyiben szeretnél hozzájárulni a
kultúrnövények vad rokon fajainak és
tájfajtáinak in situ (gazdaságokban,
kertekben, illetve a természetben történő)
megőrzéséhez, csatlakozz a Farmer’s
Pride európai hálózatához. Vedd fel
velünk a kapcsolatot valamelyik lenti
elérhetőségen keresztül.

Projektpartnerek

Európa növénygenetikai

sokféleségének megőrzése

IPK

HELLENIC AGRICULTURAL
ORGANIZATION “DEMETER”

G AT E R S L E B E N

További információért, illetve a részvétellel kapcsolatban nézd meg a honlapunkat,
vagy pedig keresd a projektmenedzsert: s.kell@bham.ac.uk

www.farmerspride.eu
Y #eufarmerspride

@PGRInSitu

Az Európai
Unió Horizont
2020 Kutatási
és Innovációs
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támogatásával
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gazdaságokban, kertekben és a természetben

A növényi sokféleség megőrzése a jövő generációk számára
A Farmer’s Pride Európa-szerte
azon dolgozik, hogy:

A globális élelmiszer-ellátásunk csupán
néhány széles körben termesztett
kultúrnövényre épül, melyek
sérülékenyek az éghajlatváltozás egyre
szélsőségesebb és kiszámíthatatlanabb
hatásaival szemben. Ebben a kihívással
teli környezetben a tájfajták és a
kultúrnövények vad rokon fajai értékes
erőforrásokként jelennek meg. Ennek
ellenére soha nem látott ütemben tűnnek el
a lehetséges társadalmi hasznosságukkal
együtt.

●

Létrehozzon egy fenntartható hálózatot
a kultúrnövények vad rokon fajai, illetve
tájfajtái aktív in situ megőrzésére.

●

Bővítse az ismereteinket azzal kapcsolatban,
hogy miként tudnánk a lehető legjobban
gondoskodni ezekről az erőforrásokról a
jövőben, együttműködve a gazdálkodókkal
és az egyéb földhasználókkal.

●

●

●

A projektet egy önkéntes
nagykövetekből álló
összeurópai csapat
népszerűsíti.

Nagyobb elismerést és védelmet, illetve
ösztönzőket biztosítson a kultúrnövények
vad rokonai és tájfajtái megőrzéséhez és
használatához a nemzeti szintű, valamint az
európai politikában és törvényhozásban.

●

A hálózat létrehozása,
illetve támogatása
érdekében rendezvényeket,
műhelymunkákat és nyílt
napokat szerveznek.

Megkönnyítse a növénygenetikai
erőforrásokhoz történő hozzáférést, illetve
elősegítse azok fenntartható használatát
a jövő generációk elegendő egészséges
élelemmel történő ellátása érdekében.

●

2020 őszén egy konferencia
fogja elindítani a hálózatot,
valamint megünnepelni
a projektben elért
eredményeket.

A növénygenetikai sokféleség szükségessége a mezőgazdaságban
A néhány kultúrnövényfajtól, illetve a genetikailag egységes fajtáktól való erős
függőségünk a jövőbeli élelmiszer-ellátásunk és élelmezésünk biztonságát veszélyezteti.

369,000 virágos
növényfaj ismert
globálisan

6,000
növényfajt
termesztenek
élelmezési célból

200 növényfajt
használtak széles
körben élelmiszerelőállításhoz
2014-ben

}

Ennek elérése érdekében a Farmer’s
Pride projekt egy új európai hálózatot
hoz létre a növénygenetikai erőforrások
in situ megőrzésére, illetve fenntartható
használatára.

A Farmer’s Pride projektben
Európa-szerte 19 partner
vesz részt különböző
szektorokból.

}

A jelenleg is zajló ex situ tevékenységek
mellett össze kell fognunk a
növénygenetikai sokféleség in situ
(gazdaságokban, kertekben és a
természetben történő) megőrzése
érdekében, hogy az általuk biztosított
természetes alkalmazkodóképességet
hasznosíthassuk a jövő gazdaságai számára.

Legfontosabb tények
●

}

Ezek a genetikai sokféleség
gazdag forrásai, és alapul
szolgálnak a folyamatosan
változó környezethez
hatékonyabban alkalmazkodó
kultúrnövény-fajták
létrehozásához.

Új európai hálózat az in situ
megőrzésért

}

A jövőbeli élelmiszer-ellátásunk
biztonsága számos különböző
növénygenetikai erőforrás –
beleértve a kultúrnövények
vad rokonait, valamint a helyi
körülményekhez alkalmazkodott
termesztett fajtáit (tájfajták) –
túlélésétől függ.

Ezek közül 9 faj
adta a globális
növénytermesztés
több mint 66%-át

Adatok forrása: 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)

