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• Merikaali (Crambe maritima) on öljymerikaalin ja 

muiden kaalien sukulainen.

• Metsäomena (Malus sylvestris) on sukua 

tarhaomenapuulle. 

• Ruoholaukka (Allium schoenoprasum) on sipulien ja 

purjon sukulaislaji.

• Mesimarja (Rubus arcticus) on vadelman sukulaislaji. 

• Peltokaali (Brassia rapa) on sukua nauriille, turnipsille, 

rypsille, sinapille ja kaaleille.

• Euroopanpähkinäpensas (Corylus avellana) on 

hasselpähkinän sukulainen

• Timoteita (Phleum pratense), puna-apilaa (Trifolium 

pratense) ja monia muita luonnonvaraisia heinä- 

ja palkokasveja voidaan käyttää nurmikasvien 

lajikejalostuksessa. 

• Nätkelmävirna (Vicia lathyroides) on sukua sekä 

ravinto- että rehukasveille, kuten härkäpavulle ja 

rehuvirnalle. 
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Mitä ovat viljelykasvien
luonnonvaraiset sukulaislajit?

Viljelykasvien luonnonvaraiset sukulaislajit (CWR, crop wild 

relatives) ovat luonnonvaraisia kasvilajeja, jotka ovat läheistä 

sukua viljelykasveille. 

Pohjoismaiden nurmi- ja marjakasvien CWR-lajisto on hyvin 

monipuolista. Pohjolan luonnonvaraisesta kasvistosta löytyy 

myös maailmanlaajuisesti tärkeiden, muualta lähtöisin ole-

vien satokasvien sukulaislajeja, esimerkiksi joidenkin vihan-

nesten ja viljojen osalta.

Suomen CWR-lajit priorisoitiin niiden käyttöarvon mukaan. 

Priorisoitu CWR-lajien lista sisältää 55 lajia ja 22 alalajia. 

Miksi viljelykasvien luonnonvaraiset 
sukulaislajit ovat tärkeitä?
Ravinto- ja rehukasvit ovat elintarviketuotannon perusta. Il-

mastonmuutoksen edetessä ja maatalouden toimintaympä-

ristön muuttuessa, voidaan sopeutumista edistäviä geeni-

muotoja etsiä CWR-lajien perimästä. Sukulaisuussuhde antaa 

mahdollisuuden hyödyntää luonnonvaraisten lajien hyviä so-

peutumisominaisuuksia viljelykasveissa. Niiden avulla voi-

daan parantaa kasvilajikkeiden kykyä sopeutua muuttuviin 

olosuhteisiin ja uusiin käyttötarpeisiin.

Tällaisia ominaisuuksia ovat hyvä vastustuskyky tauteja ja tu-

holaisia vastaan, kylmän-, kuivuuden- ja tulvankestävyys, so-

peutuminen lyhyeen kasvukauteen ja pohjolan kesän pitkään 

päivään. CWR-lajit voivat osaltaan auttaa varmistamaan ih-

miskunnan tulevaisuuden ruokaturvaa.

Miten CWR-lajeja voidaan suojella?
Ihmistoiminnan vaikutukset, kuten ilmastonmuutos ja  

elinympäristöjen vähentyminen, uhkaavat myös CWR-lajeja. 

Niiden arvokkaan geenivarannon turvaamiseksi tarvitaan  

aktiivisia suojelutoimia.

CWR-lajien suojelun ensisijainen toteutustapa on säilyttää ne 

luonnollisessa kasvuympäristössään (in situ). Siemeniä voidaan 

tallettaa myös siemenpankkiin (etäsuojeluun, ex situ), josta po-

pulaatio voidaan tarvittaessa palauttaa takaisin luontoon.

CWR-lajien suojelumenetelmät ovat pääosin yhteneväisiä 

muiden luonnossa esiintyvien kasvilajien suojelun kanssa. 

Osa lajeista säilyy ilman erityisiä luonnonhoitotoimia.  

Osa vaatii elinympäristön aktiivista hoitoa, kuten niittoa säi-

lyäkseen elinvoimaisena. Olemassa oleva suojelualueverkosto 

ylläpitää osaltaan myös CWR-lajien populaatioita, ja CWR-la-

jien in situ -suojelua onkin luontevaa edistää jo perustetuilla 

valtion hallinnoimilla luonnonsuojelualueilla.

Jotta CWR-lajien potentiaalinen lisäarvo pystytään tulevaisuu-

dessa hyödyntämään, on tärkeää järjestää niiden saatavuus 

erilaisten käyttäjien ja tutkimuksen tarpeisiin.
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