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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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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
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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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