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Egy tanulmány szerint a fogyasztók alábecsülik a 
globális élelmezési kihívások súlyosságát
Mindössze 4% tudja pontosan megbecsülni, hogy a világ 
élelmiszertermelésének 60%-kal kell növekednie 2050-re

A mai napon kiadott kutatási eredmények jelentős mértékű félreértést mutatnak az 
élelmiszertermelés tényeivel kapcsolatban, nevezetesen, hogy az európai felmérésben 
szereplő felnőttek mindössze 4%-a becsüli meg helyesen, hogy a világ élelmiszertermelésének 
2050-ig 60%-kal kell növekednie.1

A YouGov Plc által végzett felmérés eredményei azt mutatják, hogy az európai felnőttek (Egyesült 
Királyság, Németország, Spanyolország, Lengyelország) alábecsülik a világ élelmezési 
problémájának lehetséges súlyosságát, valamint a termelékenység és az árak közötti 
kapcsolatot. Azt is alábecsülik, hogy a növényvédőszerek milyen szerepet játszhatnak a 
megfizethető élelmiszerek ellátásában. Valójában a megkérdezett felnőttek mindössze 31% -a 
gondolja, hogy az, hogy a gazdálkodók képtelenek megvédeni terményüket a betegségek és a 
termésfertőzés ellen, egy olyan tényező, amely közvetlenül kapcsolódik a világ élelmiszer-ellátási 
költségeinek növekedéséhez.

"Ha a gazdálkodók nem tudják megvédeni terményeiket, a költségek elkerülhetetlenül emelkedni 
fognak" - mondja Graeme Taylor, a növényvédőszeripar szóvivője egy brüsszeli rendezvényen 
az európai gazdálkodás jövőjéről, ahol a felmérés eredményei megjelentek.

Taylor azt mondta: "A fogyasztók elvárják - és megérdemlik -, hogy hozzáférjenek a biztonságos 
és megfizethető, jó minőségű élelmiszerhez. Annak érdekében, hogy továbbra is lehetséges 
legyen elegendő mennyiségű minőségi terményt előállítani, a növényvédőszerek fenntartható 
használatát követeli meg. Ez a kutatás azonban azt mutatja, hogy a fogyasztók nem mérik fel, 
hogy mit kockáztatnak akkor, ha a mezőgazdasági termelők nem férhetnek hozzá olyan innovatív 
megoldásokhoz, mint a növényvédőszerek, hogy megvédjék terményüket."

Számos országos szintű eredmény is téves meglátásokat tárt fel. Lengyelországban a felnőttek 
közel egyharmada (30%) félreértelmezi a növényvédőszerek célját, nem ért egyet azzal, hogy a 
növényeket megvédik a káros hatásoktól, beleértve a káros kórokozókat, az invazív gyomokat, az 
élősködőket és a gombákat.  
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az Egyesült Királyságban élő válaszadóknak csak 12% -a helyesen azonosítja a megfelelő 
számot, ami 40%.2 

Az ECPA ezért olyan kezdeményezést indít, amelynek célja a társadalom bevonása egy 
párbeszédbe a növényvédőszerek szerepéről az élelmiszertermelésben, és a negatív előítéletek 
kezelése. 

Csatlakozz a vitához a www.ecpa.eu/with-or-without (magyarul: www.hucpa.hu/vele-vagy-nelkule) 

2 Európai Unió, Európai Parlament. (2015), Jelentéstervezet a fenntartható mezőgazdaság technológiai megoldásairól az EU-ban (Draft Report on 

Technological solutions to sustainable agriculture in the EU) (2015/2225(INI))
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Szerkesztői jegyzet:  

Töltse le a legfontosabb megállapításokról szóló jelentést „A globális élelmiszer-kihívás 
fogyasztói megértése” és az infografikát innen.

Minden adat, kivéve, ha másképp van feltüntetve, a YouGov Plc-től származik. A teljes minta 
5 631 felnőtt volt. A terepmunkát 2016. április 1-je és 5-e között végezték. A kérdőívet online 
töltették ki. A számokat súlyozták, a végeredmény a teljes felnőtt lakosságra (18+) reprezentatív 
minden országban. 

<vége>

Az Európai Növényvédelmi Szövetség (ECPA) az európai szintű növényvédelmi ipar érdekeit képviseli.  
 Tagjai közé tartoznak az összes nagyvállalat és nemzeti szövetség Európa-szerte.
 

Kapcsolat: Anna Seretny, European Crop Protection Association, aisbl, 

Contact details: Anna.Seretny@ecpa.eu Mob +356 996 18 476 

Általános információk: www.ecpa.eu - facebook.com/cropprotection -twitter.com/cropprotection


