
HAASTE
Ympäristönmuutos uhkaa 
ruokaturvaa Euroopassa

HUOLI
Vain hyvin pieni osa 
geenivaroista on käytössä 
viljelykasvien jalostukseen

PÄÄMÄÄRÄ
Ruokaturvan vahvistaminen 
geenivarojen suojelun 
ja viljelykasvien 
parantamisvaihtoehtojen 
monipuolistamisen kautta

Tulevaisuudessa on tärkeää, että meillä on käytössämme runsaasti 
perinnöllistä muuntelua viljelykasvien jalostukseen, jotta ne pystyvät 
selviytymään ilmastonmuutoksen aiheuttamista ympäristönmuutoksista.
Luonnonvaraiset lajit, jotka ovat läheistä sukua viljelykasveille 
(viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaiset) ja perinteiset paikallisesti 
sopeutuneet paikallislajikkeet (maatiaiskasvit) pitävät sisällään erittäin 
tärkeää geneettistä muuntelua sopeutumiseen. Tosin nämä lajit itsekin 
ovat uhattuina ilmastonmuutoksen ja muiden ihmisistä johtuvien 
paineiden, kuten sosio-ekonomisten muutosten vuoksi.  Vaikka näiden 
kasvien geenivarojen tärkeys ruokaturvalle tiedetään hyvin, emme 
tunne tarpeeksi olemassaolevaa geneettistä monimuotoisuutta tai miten 
sitä voitaisiin käyttää viljelykasvien parantamiseen. 

PGR-Secure vastaa tähän tarpeeseen kehittämällä:

 » Euroopan laajuisen systemaattisen suojelustrategian kaikkein 
tärkeimmille viljelykasvien luonnonvaraisille sukulaisille ja 
maatiaiskasveille.  

 » Nopeita ja kustannustehokkaita menetelmiä tunnistaa ja edistää 
tämän geneettisen materiaalin käyttöä kasvinjalostuksessa.

Euroopan maatalouden sopeuttaminen 
ympäristönmuutokseen luonnonvaraisten lajien ja 
maatiaiskasvien avulla



PROjEkTIn OSAPUOLET

 

InnOVAATIO

PGR Secure- projekti etsii ja edistää pääsyä viljelykasvien 
luonnonvaraisten sukulaislajien ja maatiaiskasvien geneettiseen 
monimuotoisuuteen, jota voi käyttää kasvintuholais- ja 
tautiresistenssin lisäämiseen sekä vaikeiden ympäristöolosuhteiden 
kestoon.  Nämä olosuhteet, kuten kuivuus, tulvat ja kuumuus, ovat 
nopeasti lisääntymässä ja niillä on tuhoisat seuraukset viljelykasvien 
menestymiselle.

TAVOITTEET

PGR Secure-hankkeessa käytetään neljää lähestymistapaa: 

 » Uudet jalostustekniikat: Genomiikan työkalujen hyödyntämien 
kasvinjalostuksen nopeuttamiseksi.

 » Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien ja 
maatiaiskasvien suojelu: Euroopan laajuisen suojelustrategian 
kehittäminen näille tärkeille geenivaroille.

 » Suurempi käyttö jalostuksessa: Viljelykasvien luonnonvaraisten 
sukulaislajien ja maatiaiskasvien käytön lisääminen 
kasvinjalostuksessa Euroopassa.

 » Tiedonhallinta: Web-pohjaisen tietojärjestelmän perustaminen 
viljelykasvien luonnonvaraisista sukulaislajeista, maatiaiskasveista 
sekä niiden piirteistä ja suojelutiedoista.

ARVIOIDUT TULOkSET

 » Parantunut tiedonsaatavuus Euroopan viljelykasvien 
luonnonvaraisista sukulaislajeista sekä maatiaiskasveista. 

 » Laajempi geenivarojen hyödyntäminen viljelykasvien 
jalostusohjelmissa. 

 » Viljelykasvien luonnonvaraisten sukulaislajien ja maatiaiskasvien 
suojeluyhteistyön vahvistuminen Euroopassa.

 » Paremmat mahdollisuudet ja edellytykset viljelykasvien jalostukselle 
ruokakaturvan ja maanviljelyn tukemiseksi Euroopassa. 

YHTEYSTIEDOT

Ota yhteyttä projektivastaavaan: Ms Shelagh Kell: s.kell@bham.ac.uk 
tai käy projektin nettisivuilla:  www.pgrsecure.org
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COnTACTS
For further information, contact the Project 
Manager: s.kell@bham.ac.uk or visit the 
project website: www.pgrsecure.org/ 
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