Jaa papu:
Kansalaisten tieteellinen kokeilu
Tiede ei rajoitu tiedemiehiin. Jokainen voi olla mukana.
Yleisön osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen on yhä tärkeämpää, kun lisätään ymmärrystä tieteestä ja sen
hyödystä yhteiskunnalle. Se edistää itse tieteellistä tutkimusta - ja sillä on myös ratkaiseva rooli KASVATUKSESSA.
Täällä on kyse pavuista!
Citizen Science Experiment kutsuu kaikkia asiasta kiinnostuneita vapaaehtoisesti ja testaamaan innovatiivista
hajautettua lähestymistapaa siementen säilyttämiseen, lisäämiseen sekä jakamiseen maatalouden biologisen
monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
Tarvitset vain pääsyn pellolle, puutarhaan, terassille tai parvekkeelle.

Pavun kasvatuksen avulla voit osallistua:



palkokasvien geneettisen monimuotoisuuden edistämiseen Euroopassa



ruokapalkokasveja koskevan tieteellisen tiedon levittämiseen



kehittämään menetelmiä ja tietoa, joita voitaisiin soveltaa muihinkin viljelykasveihin



hajautetun lähestymistavan luomiseen ja testaamaan geenivarojen säilyttämistä, jakamista sekä arvostamista

Mitä teet osana kokeilua:



Saat paketin, jossa on muutamaa (n. 5) eri papulajiketta. Ne riittävät sopivasti pikkupalstalle puutarhassasi,
terassillasi tai parvekkeellasi.



Istuta ja kasvata papujen siemeniä annettujen ohjeiden mukaan. Tavoitteena on vähintään yksi kasvi, sillä
kaikki siemenet eivät välttämättä idä. Pavut voivat olla kiipeäviä tai pensastavia, saat tiedot siemenpaketin
mukana (todennäköisimmin saat molemmat tyyppejä, joten ole valmis huolehtimaan tuennasta). Koska pavut
eivät siedä pakkasta, kylvä pavut vasta, kun alueellasi pakkaset ovat ohi.



Hoida papujasi, kerää ja tallenna tietoja niistä käyttämällä INCREASE CSA -sovellusta, jota päivitetään
jatkuvasti tarvittavilla toiminnoilla



Ehdota vinkkejä ja parhaita käytäntöjä, luo esimerkiksi tekstiä, kuvia ja videoita, jotka voivat auttaa muita
osallistujia sovelluksen kautta



Kerää siemenet ja

o

talleta siemeniä seuraaville vuosille (jaamme siemenet vain kerran kullekin kansalaiselle, mutta
kansalaistiedekokeilu kestää neljä vuotta). Siementen lukumäärä moninkertaistuu kansalaisilla, joten
kasvatusta voi jatkaa suunnitellun viiden vuoden INCREASEn jälkeenkin.

o

tarjoa siemeniä vaihdettavaksi muille kansalaisille (käyttämällä FAO:n eli YK:n elintarvike- ja
maatalousjärjestön kanssa kehitettyä ohjeistusta)

o

kokkaa ja maista niitä!

o

lähetä arviosi ja reseptisi, jotka sisältyvät INCREASE-verkkosivustolla julkaistuun "Tuhansia
perinteisiä ja innovatiivisia papureseptejä"

Miksi osallistuisit?
1. Edistä tiedon keräämistä
* arvioimalla yli 1000 paikallisen (alun perin viljelijöiden pelloilta kerätyn) papulajikkeen potentiaalia ja
monimuotoisuutta
* mittaamalla sadon ominaisuuksia ja lajikkeiden soveltuvuutta paikallisissa kasvuolosuhteissa, erilaisissa
eurooppalaisissa ympäristöissä ja kehittämällä kuvagalleriaa
* jakamalla mieltymyksesi papujen väreihin, muotoihin ja makuun liittyen
* jakamalla perinteisiä ja innovatiivisia ruoanlaittoreseptejä ja käyttötapoja
* lähettämällä tekstiä, joka kuvaa paikallista perinnettä, papuihin liittyviä historiallisia faktoja, ja myös
alkuperäisiä tarinoita, jotka liittyvät papuihin
* käyttämällä omaa suosikkipapulajikettasi vertailukohtana tämän kokeilun tuotteisiin ja osallistumalla näin
laajempiin paputietokantoihin

2. Osallistu tarjotun tiedon käyttöön
* tutkimalla kaikkien osallistujien avulla kehitettyä valtavaa tietomäärää ja vertailemalla eri lajikkeita sekä niiden
DNA-tietoja, jotka voivat auttaa rekonstruoimaan paikallisten lajikkeiden leviämisen historiaa Euroopassa
* vaihtamalla tietoja ja käytäntöjä muiden osallistujien kanssa koko Euroopassa

3. Osallistu siementen vaihtoon muiden osallistujien kanssa (noudattamalla kaikkia biologista monimuotoisuutta
ja geneettisiä resursseja koskevan kansainvälisen sopimuksen vaatimuksia, edistäen hyötyjen jakamista)

4. Osallistu uusien lajikkeiden kehittämiseen risteyttämällä ja valitsemalla tiettyjä muunnelmia
Viime kädessä myötävaikuta Euroopan biologisen monimuotoisuuden parantamista ja ravinnon parantamista
terveellisten palkokasveja sisältävien ruokavalioiden avulla

Jos sinulla on kysyttävää Citizen Science Experimentista, ota yhteyttä osoitteeseen Increase.CSE-team@ipkgatersleben.de

INCREASE-hanke on saanut rahoitusta EUn Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta apurahasopimuksella
nro 862862.

Rekisteröidy nyt INCREASE Citizen Science Experimentin toiselle kierrokselle!
Oletko uusi INCREASE Citizen Science Experimentissa ja haluat aloittaa papujen viljelyn vuonna 2022?
Lataa sitten "INCREASE CSA"-sovellus ja rekisteröi osallistumisesi 28.2.2022 mennessä.
Alkuperäinen kutsu: https://www.pulsesincrease.eu/experiment

