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Pārskats 
• Bioloğiskā daudzveidība / Augu ğenētiskie resursi  

                                                             (Plant Genetic Resources, PGR, PGRFA) 
 

• Augu ğenētisko resursu (+/- informacijas) avoti 

–Gēnu bankas 

• Augu ğenētisko resursu iedalījums/veidi 
 

• Augu ğenētisko resursu nozīme selekcijā un zinātniskos pētijumos 
 

• Augu ğenētisko resursu un ar to saistītās informacijas pieejamība 



Bioloğiskās daudzveidības līmeņi 

Schröder et al., 2007 
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Gēnofondu koncepts 
’Gene pool concept’ 
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Hammer et al., 2003 

Visas sugas kas var tikt krustotas ar GP1 

un pecnaceji ir vismas daļēji auglīgi F1 

paaudzē 

Gēnu pārnese ir iespējama, 

taču var būt problemātiska 

Hibrīdi ar GP1 neattīstas 

letāls iznākums, vai arī 

pēcnācēji ir pilnīgi sterili 

Gēnu pārnese nav iespējama vai arī 

tas var būt realizējams izmantojot 

radikālas metodes 

Pasuga A: Kultūrraugs 

Pasuga B: Savvaļas augs (forma) 
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Kur iegūt augu ğenētiskos resursus? 

•  Tirgus 

•  Lauku sētās 

•  Zinātniskos/Selekcijas institūtos/uzņēmumos 

•  In situ  

•  GENU BANKĀS 

•  citur…. 

 



Priekšrocības iegūstot augu ğenētiskos resursus no gēnu bankām 

• Materiāls ir valsts īpašumā – brīva pieeja selekcijai un zinātnei 
 

• Materiāls atrodas ilgtermiņa glabāšnā (ir iepējams pasūtīt to tašu paraugu) 

• Plašs spektrs augu ğenētisko resursu pieejams no viena avota 

• Informācija par paraugu ir pieejama 

 

 



• Gēnu bankas 
 

– Kas ir gēnu banka? 
 

– Ieskats vēsturē un gēnu banku ‘klasifikācija’ 



Kas ir gēnu banka? 
Plašā nozīmē: 
 

Ğenētiska materiāla (piem. sēklas, sakneņi, sporas, baktēriju un raugu kultūras, dzīvi dzīvnieki un augi, 

saldētas olšūnas, spermatozoīdi un embriji)  bio-glabātuve, kur materiāls tiek uzglabāts lauksaimniecības, 

augu un dzīvnieku selekcijas, medicīnas, gēnu inžinērijas vai ari savvaļas  dziīvnieku, augu populācijas 

atjaunošanai tagad un nākotnē.  

 

Augu Gēnu Bankas: 
 

Iestādes kas uztur, apraksta un nodrosina pieejamību augu ğenētiskaiem resursiem no ex situ kolekcijām. (Augu 
ğenētiskajiem resursiem priekš pārtikas ražošanas un  lauksaimniecības - Plant Genetic Resources for Food and 

Agriculture (PGRFA). Augu materiāls tiek uzglanbāts kā augoši augi, sēklas, putekšņi, sakneņi, meristēmas utml.  

 

Mūsdienās pasaulē ir vairāk nekā 1 750 augu gēnu bankas  

130 no tām uztur kolekcijas kurās ir vairāk par 10 000 paraugiem. 

(FAO, 2010) 

 

 



1894 Praktiski pielietojamās botānikas birojs  

 N.I. Vavilova augu industrijas zinātnes institūts  

 (St. Petersburga, Krievija), VIR 

 

1943 Ķeizera Vilhelma Augu Selecijas Zinātnes Instiūts 

 Leibnizes augu un kultūraugu ğenētikas institūts  

 (Gaterslebena, Vācija) , IPK 

 

1958 Nacionālā sēklu uzglabāšanas laboratorija 

 Nacionālais centrs augu ğenētiko resursu uzglabāšanai 

 (Fort Collins, ASV), NCGRP 

   Ieskats vēsturē 
 

Pirmās gēnu banklas 



1960s Apzināšanās, ka ğenētiskie resursi ğenētiskas daudzveidibas reğionos tiek 

 zaudēti pieaugošā atrumā dēļ izmaiņām zemes izmantošanā un modernās 

 selekcijas sasniegumiem 

1971 Tiek nodibināta starptautiskā lauksaimniecības zinātņu konsultatīvā grupa   

 un pirmie intitūti iesaistās šajā straptautiskajā sistēmā 

 Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) 

1974 Tiek nodibināta ğenētisko resursu starptautiskā padome  

 International Board for Plant Genetic Resources (IBPGR) 

               Bioversity – tiek izveidots straptautisks tīkls augu ğenētisko resursu genu bankam 

1983 Darbu uzsāk augu ğenētisko resursu priekš pārtikas ražošanas un  

 lauksaimniecības komisija  

 Commission on Genetic Resources for Food and  Agriculture) 

 1996  Staptautiskais darbības plāns augu ğenētisko resursu priekš pārtikas ražošanas un  

 lauksaimniecības saglabāšanai un ilspējīgai izmantošanai (pārskatīts 2011 – GPA II) 

 Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

 2004 ‘The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture’ 

                2004 ‘The Global Crop Diversity Trust’                

 

   Ieskats vēsturē 
Starptautiskie centieni: 



Gēnu banku ’klasifikācija’ 

 

• Vispārējas augu ğenētisko resursu gēnu bankas 
 

o Kolekcijas, kas tiek uzturētas starptautiskās/reğionālās gēnu bankās 
 

 Starptautiskās lauksaimniecības zinātņu konsultatīvās grupas centri - Consultative Group 
on International Agricultultural Research (CGIAR) Centers – e.g. ICARDA, ICRISAT  

 e.g. Ziemeļvalstu ğenētisko resursu centrs 
 

oKolekcijas, kas tiek uzturētas nacionālās gēnu bankās 
 

 e.g. N.I Vavilova augu industrijas institūts, Ķīnas nacionālā gēnu banka, Latvijas ğenētisko 
resursu centrs 

 

• Augu ğenētisko resursu gēnu bankas, kas specializējas uz vienu vai 
dažām sugām 
 

oKolekcijas, kas tiek uzturētas starptautiskās gēnu bankās 
 

 e.g. Starptautiskais rīsu zinātnes institūts 
 

oKolekcijas, kas tiek uzturētas nacionālās gēnu bankās 
 e.g. Austrālijas lucernas ğenētisko resursu centrs 



CGIAR centri 
Āfrikas Rīsu Centrs* 

‘Bioversity International’* 

CIAT*       (Centro Internacional de Agricultura Tropical) 

CIFOR     (Center for International Forestry Research) 

CIMMYT* (Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigp) 

CIP*         (Centro International de la Papa) 

ICARDA* (International Center for Agricultural Research in the Dry Areas) 

ICRISAT* (International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics) 

IFPRI       (International Food Policy Reseach Institute) 

IITA*        (International Institute of Tropical Agriculture)  

ILRI*   (International Livestock Research Institute) 

IRRI*   (International Rice Research Institute) 

IWMI   (International Water Management Institute) 

(ICRAF)*  (World Agroforestry Centre)  

Pasaules Zivju Centrs 

http://www.cgiar.org/


 Pasaules gēnu banku kolekcijas 
~7.4 millioni paraugu 

 

FAO, 2010 



Pasaules lielākās miežu kolekcijas 

Kolekcija Paraugu skaits 

Kanādā 39852 

ASV (USDA kol.) 29838 

Brazīlijā 29227 

Sīrijā (ICARDA) 26117 

Lielbritānijā 23603 

Vācijā (IPK) 22106 

Ķīnā 18818 

Korejā 18764 

Krievijā (VIR) 17850 

Etiopijā 15360 

Japānā 14106 

Zviedrijā (NordGen) 13435 

http://www.croptrust.org 



Augu ğenētisko resursu veidi 

 

Vietējās (landraces) šķirnes, selekcijas šķirnes un līnijas 
 

 

Ğenētiskās līnijas 

 

Kultūraugu savvaļas radinieki, reliktie kultūraugi 

Sachs, 2009 



Augu ğenētiskie resursu veidi 

• ’Vispārēji’ augu ğenētiskie resursi 
– moderns selekcijas materiāls – selekcijas līnijas, jaunas šķirnes, citi selekcijas 

materiāli  

– vēsturiskas šķirnes, 

– vietējās šķirnes (landraces),  

– Savvaļas radinieki  
 

• Ğenētiskās līnijas, piem.: 
– noteikta/specifiska gēna allele (mutācija – dabiska jeb mākslīgi inducēta) 

– Mutāciju kombinācija, kas piešķir noteiktu fenotipu 

– Saistītu gēnu mutāciju allelu sērija  

– Citoplazmātiska pazīme 

– Nekomerciāls transgēns ’inserts’  

– hromosomala aberācija (piem. translokācija) 

– dažāda veida aneuploīdi 

– alternativa ploiditāte (piem.tetraploīds) 

– ”ğenētiski darbarīki” (piem. rekombinantas ’inbread’ līnijas gēnu kartēšanai, līnijas, kas 
satur aktīvus transposnveida elementus) 
 

 

Sachs, 2009 



Dažādu augu ğenētisko resursu procentuālais sastāvs 

pasaules gēnu banku kolekcijās  

FAO, 2010 



Ğenētisās daudzveidības samazināšanās dēļ kultūraugu 

domestikācijas 

domestikācija 



FAO, 2010 

Dažādu augu ğenētisko resursu procentuālais sastāvs 

pasaules gēnu banku kolekcijās  



Augu ğenētiskie resursi selekcijā 

Savvaļas sugas 

 

 

Vietējās šķirnes (Landrases) 

 

Vēsturiskās šķirnes 

 

 

Jaunas šķirnes / 

selekcijas līnijas jeb materiāls 

Pētījumu, selekcijas izmaksas 
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Augu ğenētisko resursu izmantošana selekcijā 

• Tiešā – uzlabot kultūraugu 

• Netiešā  



Tiešā izmantošana 

• VēIamo pazīmju introgresija 

 

• Ğenētiskās bāzes paplašināšana kultūraugam 

visumā (neliekot uzsvaru un noteikti pazīmi) 



Vēlamā pazīme  

Vēlamā pazīme – iespējams, ka ir vairāki 

mehānismi kā vēlamā pazīme var tikt panākta 

 

e.g sausumizturība: 

– uzlabota ūdens izmantošanas effektivitāte 

– dziļas saknes 

– bieza kutikula  

– dažādi ’izvairīšanās’ mehānismi, piem. agrāka ziedēšana 

(Hawtin et al., 1996) 

 



Ğenētiskās bāzes palašināšana 

  Kāpēc? 
 

Ğenētiskā ’ievainojamība’ – ğenētiski vienveidīgi augi ir 

potenciāli vairāk eksponēti uzņēmībai pret slimībām, kaitēkļiem 

un abiotiskiem stresa faktoriem. 



Savvaļas kultūraugu radinieki 

 

– Izturība pret paaugstinātu sāļu saturu augsnē tomātiem - Lycopersicon cheesmanii 

 

– Salnas izturība kartupeļiem - Solanum acaule 

 

– Rezistence pret nematodēm cukurbietēmBeta procumbens, B. webbiana, B 
patellaris (Frese, et al., 2001) 

 

– Rezistence pret antrachnozi lēcām - Lens ervoides (Tullu et al., 2006) 

 

– Rezistence pret daudzām slimībām un izturība pret dažādiem abiotiskiem stresa 
faktoriem kviešiem - Triticum baeoticum, Triticum uratu, Aegilops speltoides, 
Aegilops tauchii (Valkoun, 2001) 

Photo: Axel Diederichsen 



Ekzotiska/savvaļas materiāla izmantošana 

Metodes vēlamo īpašību introgresijai jeb pārnešanai uz 

’adaptētu’ kultūrauga materiālu ir atkarīga no: 

 

– Iedzimstības 

– Gēna/u izpausmes 

– Iesaistīto gēnu skaita  

– Heterozes 

– Genotipa x vides mijiedarbības 

 

 

Nass & Paterniani, 2000 

 



Ğenētiskie resursi selekcijā 

Nass et al., 2000; Acquaah, G., 2007 

 



Netiešā izmantošana 

– Kontroles, standarti, ref. materiāls 

– Zinātniskos pētījumos izmantotais materiāls 

• pazīmju iedzimstības izpētei 

• gēnu kartēšanai, klonēšanai 

• genotipa-vides mijiedarbības izpētei 

• Processu/funkciju izpētei 

• utt. 

 



Sešrindu vārpa (vrs1) uz 2HL 

‘Waxy’ endosperma (wax1) uz 7HS 

Ksanta dīgsti-f (xan-f) uz 2HS 

Ksanta dīgsti-g (xan-g) uz 5HL 

Ksanta dīgsti-h (xan-h) uz 7H 

Ksanta dīgsti-l (xan-l) uz 3HS 

Tigrina-d (tig-d) uz 7H 

Samazināts antociāna daudzums 2 (ant2) uz 2HL 

Trešā ārējā plēksne 1 (trd1) uz 1HL 

‘Intermedium’ gēns (int-c) uz 4HS 

Rezistence pret Drechslera graminea (Rdg2) uz 7HS 

Gēni, kas klonēti izmantojot NordGen miežu mutantus 

Sešrindu vārpa 1 (vrs1)  

salīdzinot ar mātes šķirni 

Trešā ārējā plēksne 1 (trd1) 

salīdzinot ar mātes šķirni 

 

Samazināts antociāna 

daudzums 2 (ant2)  

salīdzinot ar mātes šķirni 

 

 

Kails kariopsis 1 (nud1) 

salīdzinot ar mātes šķirni 

 

Tigrina mutants 

 

Segregācija  Ksanta dīgstiem 

 



Pieejamība 



Konvencija par bioloğo daudzveību  
Convention of Biological diversity (CBD) 

 

’CBD’ stājās spēkā 1993 gada 29 decembrī /patreiz 193 valstis/  
 

Konvencijas mērķis ir veicināt:  
• bioloğās daudzveidības saglabāšanu 

• dzīvās dabas ilgtspējīga izmantošanu  

• godīgu un līdztiesīgu ģenētisko resursu patērēšanā iegūto labumu sadali, ietverot gan pienācīgu 
pieeju ģenētiskajiem resursiem, gan atbilstošu tehnoloģiju nodošanu, ņemot vērā visas tiesības 
uz šiem resursiem un tehnoloģijām, gan pienācīgu finansēšanu. 

  

Princips par valstu suverēnām tiesībām uz to dabas resursiem  
 ” tiesības noteikt pieejamību ģenētiskajiem resursiem paliek valstu valdībām un tā ir valsts tiesiskās kārtības lieta 

(Pants15.1), pieejamībai ģenētiskajiem resursiem iespējama” pēc līgumslēdzējas puses, šo resursu piegādātājas, 
iepriekš izziņotas piekrišanas”(Pants15.5), ņemot vērābut ka jācenšas radīt priekšnoteikumus, lai atvieglotu “ 
pieejamību ģenētiskajiem” (Pants 15.2). Jāizmantojo “abpusēji apstiprinātus noteikumus” lai godīgi un vienlīdzīgi 
dalītu “pētījumu un attīstības rezultātus, kā arī labumus, ko dod komerciāla un citāda to izmantošana”(pants 15.4, 15.7). 

 

http://www.cbd.int/ 

http://www.likumi.lv/ 

 
Le Buanec, 2005  

 

http://www.cbd.int/
http://www.likumi.lv/


Starptautiskais līgums par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai un 

lauksaimniecībai  
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture (ITPGRFA) 

Mērķi: 

• augu ģenētiskajo resursu pārtikai un lauksaimniecībai (ITPGRFA) saglabāšana un ilgtspējīga 
izmantošana 

• godīgu un līdztiesīgu ITPGRFA iegūto labumu sadali 
 

Pieejamība un gūto ienākumu sadale: 

•  ”Daudzpusēja sistēma” “ Multilateral System” (MS) lai veicinātu pārtikā un lauksaimniecībā 
izmantojamo augu ģenētisko resursu pieejamību un nodrošinātu līdzdalību šo resursu 
izmantošanā gūto ienākumu sadalē uz savstarpēji papildinošiem un stiprinošiem pamatiem 
(Pants10.2) 

•  MS ir iekļautas augu ģenētisko resursu sugas, kas uzskaitītas in šī līguma 1. pielikumā 
(Annex 1 of FAO ITPGR) 

• saņēmēji nepretendē ne uz kādu intelektuālo īpašumu vai citām tiesībām, kas ierobežo 
paātrinātu pieejamību pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamo augu ģenētiskajiem resursiem 
vai to ģenētiskajām daļām, vai komponentiem formā, kādā tie ir saņemti no daudzpusējās 
sistēmas (Pants 12.3(d)) 

 



Starptautiskais līgums par augu ģenētiskajiem resursiem pārtikai 

un lauksaimniecībai  
International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 

(ITPGRFA) 

Saskaņā ar šo līgumu gūto ienākumu sadale ir obligāta, ja:  

 
• pārtikā un lauksaimniecībā izmantojamie augu ģenētiskie resursi (PGRFA) ir saņemti 

no daudzpusējās sistēms (MLS) 

 

• šie PGRFA ir iekļauti produktā kas arī ir PGRFA 

 

• produkts ir komercializēts 

 

• intelektuālā īpašuma vai citas tiesības ierobežo pieejamību šim produktam tālākiem 
pētijumiem jeb selekcijai 

 

Atbildes uz visbiežāk uzdotajiem jautājumiem dokumentā, kas pieņemts 2003 (ISF, 2003b) 

http://www.planttreaty.org/ 

http://www.likumi.lv/ 

 

 

http://www.planttreaty.org/
http://www.likumi.lv/


Jauno šķirņu aizsardzība 
 

 

Jauno šķirņu aizsardzības veidi * : 

 

• augu šķirnes ir aizsargātas saskaņā ar UPOV sistēmu, ’augu 

selekcionāru tiesības’ /Plant Breeder’s Right (PBR)/ 

 

• augu šķirnes ir aizsargātas ar patentu 

 

• augu šķirnes ir aizsargātas izmantojot ’augu selekcionāru tiesības’ 

ar patenta elementiem 

 

* arī daži papildrisinājumi ir iespējami, piem. Indijā un ’Āfrikas modeļa’ likumos 



Pieejamība 

Likums/līgums Pieejamība selekcijai 

’augu selekcionāru tiesības’ +++ 

Pazīmju patenti Francijā un Vācijā ++ 

Pazīmju patenti citur Eiropā + 

ASV patenti --- 

Starptautiskais līgums par augu ģenētiskajiem 

resursiem pārtikai un lauksaimniecībai  

/ITPGRFA/ 

++ 

Konvencija par bioloğo daudzveību /CBD/ ?? 

Ghijsen, 2009 



Pieejamība /informācijai/ 



Gēnu bankas kā informācijas avots 

 Parauga pases dati: 

 

• Desktiptori, kas neatkaīgi no parauga sugas (IPGRI & FAO + 

EURISCO) 

 

 Paraugu raksturošanas un izpētes dati (pārsvarā sugai specifiski): 

 

• Kultūraugu deskriptori (IPGRI) 

• UPOV deskriptori 

• Agronomiskās pazīmes 

• Kvalitātes pazīmes 

• Molekulārie dati 

 

 Vēsturiskie dati 

 

 Specifisku desriptioru dati ğenētiskajām līnijām (gēnu informācija, 

translokācijas izvietojums, mutagēns un ar tā apstrādes veids etc.) 

 



Parauga pases dati 

0.  Nationālās inventerizācijas kods 

1.  Institūta kods 

2.  Parauga nummurs 

3.  Parauga kolekcionēšanas nummurs 

4.  Institūta kods, kas paraugu ievācis 

5.  Ğints 

6.  Suga 

7.  Sugas nosaukuma autors 

8.  Sub-taksons 

9.  Sub-taksona autors 

10.  Sugas nosaukums ‘tautas’ valodā 

11.  Parauga nosaukums 

12.  Datums, kad paraugs iekļauts kolekcijā 

13.  Izcelsmes valsts 

14.  Vietas nosaukums kur paraugs kolekcionēts 

15.  Kol. vietas ğeogr. platums  

16.  Kol. vietas ğeogr. platums 

17.  Kol. vietas ğeogr. augstums 

 

18. Datums, kad paraugs ievākts 

19. Selekcijas institūta kods  

20. Parauga bioloğiskais statuss 

21. Ğeneoloğiskie dati 

22. Avots no kurienes paraugs iegūts 

23. Donorinstitūta kods 

24. Parauga donora dots nummurs  

25. Citi parauga identifikācijas nummuri 

26. Parauga drošības kolekcijas izvietojums 

27. Parauga uzglabāšanas veids 

28. Piezīmes 

29. Dekodēts institūts, kas paraugu ievācis  
30. Dekodēts selekcijas institūts  

31. Dekodēts donorinstitūts  

32. Dekodēts drošības kolekcijas izvietojums 

33. Parauga URL 

 

 

http://eurisco.ecpgr.org/ 



Paraugu raksturošanas un izpētes dati 



    Allium darba grupa 

    Avena darba grupa 

    Barley darba grupa 

    Beta darba grupa 

    Brassica darba grupa 

    Cucurbits darba grupa 

    Šķiedraugu (lini un kaņepes) darba grupa 

    Lopbarības augu darba grupa 

    Pārtikā izmantojamo pākšaugu darba grupa 

    Lap. dārzeņu darba grupa 

    Malus/Pyrus darba grupa 

    Ārstniecisko un aromātisko augu darba grupa 

    Kartupeļu darba grupa 

    Prunus darba grupa 

    Solanaceae darba grupa 

    Umbellifer darba grupa 

    Vitis darba grupa 

    Kviešu darba grupa 

ECPGR darba grupas 



 Informācijas tīkls 

Ğenētiskajiem 

resursiem (SINGER) 
 

 Vairāk kā 650 000 

paraugi no 12 

starptautiskajām CGIAR 

organizācijām 
 

 Bioversity International 

uztur SINGER 

 

SINGER [http://singer.grinfo.net/] 

http://singer.grinfo.net/
http://singer.grinfo.net/


• EURISCO datu katalogs  

Europas gēnu bankām 

(vairāk kā 1 000 000 

paraugu no 35 Europas 

valstīm) 
 

• EURISCO katalogs sedz 

    8 500 sugas 
 

• EURISCO katalogs tika 

publicēts 2003  

    (EU fin. EPGRIS projekts) 
 

• Bioversity International 

uztur EURISCO 

EURISCO  [http://eurisco.ecpgr.org/] 

http://eurisco.ecpgr.org/


Kultūraugam (un tai radniecīgo savvaļas sugu) 

specifiskās datu bāzes 

http://www.ecpgr.cgiar.org/germplasm_databases/central_crop_databases.html 



PGR meklēšana 

• Kā interesējošā pazīme/daudzveidība 

ir izplatīta starp dažādiem taksoniem 

laikā un telpā? 

• Kā palielināt varbūtību interesējošās 

pazīmes/daudzveidības atrašanai jau 

esošajās kolekcijās vai veicot 

mērķtiecību paraugu ievākšanu?  



• Zinātniekam vai selekcionāram ir 

vajadzīgs mazāks paraugu kopums lai 

skreeninga rezultātā atrastu vajadzīgo 

pazīmi  
 

• Kopēja pieeja var tikt izmantota 

izmantojot tā saukto kodolkolekciju 

Adoptēts no Dag Terje Endersen prezentācijas 

Kodolkolekcijas princips          
Core Collection 

Otto Frankel piedāvā 

izveidot paraugu 

subkolekciju no esošā 

materiāla ar ierobežotu 

paraugu skaitu, kuri ir 

vismazāk līdzīgi viens 

otram 

Kodolkolekcijā iz daudz 

mazāk paraugu taču tā 

pārstāv lielās kolekcijas 

ğenētisko daudzveidību 

(1984) 



Origin of Concept (1980s): 

Wheat and barley landraces from marine soils in the Mediterranean 

region provided genetic variation for boron toxicity. 

http://www.figstraitmine.org/ 

South Australia 

Mediterranean region 

FIGS – analīzes metode  

Focused Identification of Germplasm Strategy 

Adoptēts no Michael MacKey  prezentācijas 

http://www.figstraitmine.org/


FIGS – analīzes metode  

Focused Identification of Germplasm Strategy 

Adoptēts no Dag Terje Endersen prezentācijas 

bout the FIGS global consultation on Focused Identification of Germplasm Strategy  

The FIGS team invites all interested researchers, crop breeders and genebank managers to a continued on-line 

consultation aimed at gathering input and review to improve the FIGS approach, to share examples of use and for 

requests to the FIGS team for troubleshooting in applying the approach.  Please contact Ken Street at ICARDA 

k.street@cgiar.org 

    

mailto:k.street@cgiar.org


Kā veicināt augu ğenētisko resurseu izmantošanu ? 

• Zinātnieki & selekcionāri ↔ gēnu bankas 
 

– Uzlabojumi datu kvalitātē/pieejamībā/adekvatiskumā par 
esošajām kolekcijām 

– Pieejamība un saikne – materiāls & dati 

 

• Zinātne ↔ Selekcija  

– ’priekš-selekcija’ 

– ? 

 

 
Lauksaimnieki           ?        ?        ?       ?  

 

                       Industrija  

? ? ? ? Mārketings ? 

                  

       ?       ?              ?       ?              ?      patērētāji 

 



 

Ziemeļvalstu ğenētisko resursu centrs 

NordGen 

 



NordGen 

 

• Ziemeļvalstu ministru padome – 5 valstis 

 

– Dānija 

– Islande 

– Norvēğija 

– Somija 

– Zviedrija 

 

 

 



NordGen 
 

• Kultūraugu un tiem radniecīgo 

savvaļas sugu ğenētiskie resursi 

 

• Mājlopu ğenētiskie resursi 

 

• Mežu ğenētiskie resursi 

 

 

 



 

    ’NordGen Plants’  

Kultūraugu un tiem radniecīgo savvaļas sugu ğenētiskie resursi  
 



Darbinieki 
  

 Bioloğija & vide 

 

 Sēklu uzglbāšana / laboratorija  

 

 Molekulārā un in vitro laboratija 
 

 SGSV 

  
Sadarbība/atbalsts 

Darba grupas (Ziemeļvalst speciālisti dažādām augu grupām) 

Zinātnieki un selekcionāri 

Gēnu banku speciālisti (citas valstis, starptautiskie centri) 

Nationālās ğenētisko resursu programmas 



–  Ziemeļvalsu izcelsme jeb nozīme 
 

• Graudaugi    17532 

• Lopbarības augi   5067 

• Augļi  & ogas    153 

• Kartupeļi    64 

• Eļļas augi    1554 

• Dārzeņi    6446 

• Industriālie augi   156 

• Dekoratīvie augi   14 

• Ārstnieciskie augi un garšvielas 300 

 

KOPĀ:    35-40.000 
  

 

Kolekcija 



Ğenētiskās līnijas NordGen kolekcijā 

 

– Miežu  

– Kviešu 

– Rudzu 

– Zirņu 

Herman Nilsson-Ehle 

Åke Gustafsson 

Stig Blixt 



Miežu ğenētiskās līnijas  

                                        > 13 600 paraugi Paraugu sk. Ğenētisko līniju veids 

10776 Morfoloğiskās and fizioloğiskās izmaiņas (mut.) 

  ~600 ‘Hlorofila’ mutācijas 

    685 Translokāciju līnijas 

     58 Hromosomu duplikāciju līnijas 

   980 Bowman tuvu izogēnās līnijas 

 near isogenic lines (NIL) 

  242 James Mackey ‘Ingrid’ tuvu izogēnās (NIL) 

~200 R. Pickering H. bulbosum introgresiju līnijas 

   49 

 

  13 

‘Pallas’ tuvu izogēnās līnijas (NIL) 

 

Testa izlase rezistencei pret 

Heterodera avenae un radniecīgām 

sugām 





         Uzdevumi  

 

– Materiāla pieņemšana un ievākšanaša  

– Uzglabāšana  

– Atjaunošana un pavairošana  

– Raksturošana un izpēte 

– Dokumentācija un informācijas izplatīšana 

– Materiāla izmantošanas veicināšana 

– Darīt materiālu pieejamu – pieteikumu apstrāde 

augu ğenētiskie resursi 



Materiāla pieņemšana un ievākšanaša 



Uzglabāšana 

• Ex situ  

– Sēklu gēnu banka 

– Augošu augu gēnu banka  

– in vitro 

– Kryo- uzglabāšana 

• In situ  



 ‘Aktīvā kolekcija’ - Alnarp, Zviedrija 

– Izplatīšana, raksturošana, pavairošana, 
analīzes, dīgības pārbaude etc. 

 

 ‘Pamatkolekcija’ - Årslev, Dānija 

– pamatuzglabāšana, atjaunošana 

 

 ‘Drošības kolekcija’–  

Svalbard Global Seed Vault (SGSV), Norway 

‘Pamatkolekcijas’ kopija 
 

Ex situ sēklu gēnu banka 



‘Drošības kolekcija’ 

No 1984 



‘Svalbard Global Seed 

Vault’ 

No 2008 gada februāra 

http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/kampanjer/svalbard-global-seed-vault.html-GB


Where? 

 

Svalbard 

74-81° North 

10-35° East 



Starptautiskā Svalbārdes 

sēklu glabātava 

• Norēğijas īpašums 

• Administratīvā 

atbildība– Norvēğijas 

valdība, ’Global Crop 

Diversity Trust’, un 

NordGen. 

• Zem starptautiskās 

padomes: IAC 

(International Advisory 

Council of Svalbard Global 

Seed Vault ) 



• Tā nav gēnu banka!!! 

Starptautiska drošības 

glabātuve  

• Materiāls tiek uzglabāts pēc 

“black box” principa 

• Sēklas no glabātuves netiek 

izplatītas, ja vien tas nav 

pieprasījums no valsts kas tās 

tur ir deponējusi  

• Darbojas saskaņā ar 

starptautiskiem līgumiem 

Starptautiskā Svalbārdes 

sēklu glabātava 



www.nordgen.org/sgsv 



Ex situ  
augošu augu gēnu bankas 

Norvēğija: 20 

 

Zviedrija: 15 

 

Somija:  4 

 

Dānija:  4 

 

Islande:  2 

 



Ex situ 

 

in vitro 

 



Atjaunošana un pavairošana 



Raksturošana un izpēte 



Dokumentācija un informācijas izplatīšana  

Datu bāze SESTO 

 

• ‘online’ 

• Pases, raksturošanas, 

izpētes un sēklu glabātuves 

dati 



Materiāla izmantošanas veicināšana 

• Zinātjne un selekcija 

• Tiešā izmantošana ražošanā  

• Apmācība/izglītība 

• Privātā izmantošana (nekomerciālā) 



Darīt materiālu pieejamu – pieteikumu apstrāde 



 

Convention on Biological 

 Diversity, 1992 

(CBD) 

 

 

 
 

 

Agreement on Trade-Related  

Aspects of Intellectual Property  

Rights, 1994  

(TRIPS) 

 

 

 

International Convention 

for the Protection 

 of New Varieties of Plants, 1991 

(UPOV) 

  

 

International Treaty, 2001 

(FAO IT) 

 

 

 

 

Starptautiskie + Ziemeļvalstu līgumi 



Paldies! 
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