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ÖSSZEFOGLALÁS
A világ élelmiszertermelését meg kell duplázni ahhoz, hogy 2050-re fedezze a Föld lakosságának szükségletét, még akkor is, ha a lélekszám meghaladja a kilencmilliárdot. A mezőgazdaság kibocsátása 2020-ig évente 1,7%-kal nőhet (OECD, FAO 2011), ami jelentős csökkenést
mutat az előző évtized 2,6%-os növekedési átlagához képest. Ugyanakkor 2020-ig az eddigieknél nagyobb mértékben nőhet a hús-, tejtermék,
cukor- és növényi olaj fogyasztása. A növekvő élelmiszerárak miatt nőhet az éhezők száma, csökkenhet – főként a fejlődő országokban – az
élelmiszer-fogyasztás, és egyre kevesebb és olcsóbb élelmiszert tudnak vásárolni, valamint súlyosbodhat az elhízás, és növekedhet a népesség
egészségügyi egyenlőtlensége.
A globális klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás egyik legfontosabb eleme az élelmiszer-biztonság, ezért rendkívül fontos olyan új biológiai alapanyagok nemesítése, valamint olyan termelési rendszerek bevezetése, melyek elősegítik a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodást.
Kulcsszavak: népesség, élelmiszertermelés, földhasználat, klímaváltozás, élelmiszer-biztonság
SUMMARY
The world’s food production needs to be doubled in order to cover the need of the population by 2050 even if it exceeds 9 billion. The output
of agriculture is expected to increase by 1.7% every year until 2020 (OECD, FAO 2011) which is a major decrease in comparison with the
average 2.6% increase of the previous decade. At the same time, the meat, dairy, sugar and vegetable oil consumption is likely to increase by
2020 to a higher extent than so far. Due to the increasing food prices, the amount of starving people will increase and food consumption will
decrease – especially in developing countries – as people will be able to buy less and only cheaper food products. Also, obesity may become
a more severe problem and the inequality of the population’s health status could increase.
One of the most important elements of adapting to global climate change is food safety; therefore, it is especially important to breed new
biological bases and to introduce production systems which contribute to adapting to changed circumstances.
Keywords: population, food production, land use, climate change, food safety

BEVEZETÉS

liárdés1999-ben6milliárd).Ajelenlegibecslésekszerinttovábbi42évszükségesahhoz,hogyegymásik
50%-kalnövekedjenanépesség,2042-reériela9milliárdot.AlegmagasabbnépességnövekedésreÁzsiában
ésAfrikábanlehetszámítani,2050-benavilágnépességénekközel86%-kafogezekenaterületekenélni,míg
Európábancsökkennifoganépesség(ENSZ,2011).
Magyarországnépessége9millió982ezerfővolt
2011-ben,ez2,1%-kalkevesebb,minta2001.népszámlálásalkalmával.Azországnépessége1981ótafolyamatosancsökken,legnagyobbmértékbenaz1980-as
évtizedekben,majdacsökkenésmértékemérséklődött
és2001és2011közöttismétfokozódott.2050-re–az
előrejelzésekszerint–9millió200ezerretehetőazországnépessége(KSH,1970–2011).

Anépességnövekedésemiattegyrenagyobbakeresletamezőgazdaságitermékekirántésezszükségessétesziamezőgazdaságiföldterületekbővítését.A
jelenlegimezőgazdaságigyakorlatazonbanhozzájárul
anegatívkörnyezetihatásokhoz,mintpéldáulazéghajlatváltozás,abiológiaisokféleségcsökkenése,avíz-és
levegőszennyezés,talajerózió.Annakérdekében,hogy
atermelésúgynövekedjen,hogyakörnyezetiterhelés
csökkenjenaK+F+Itevékenység,akeresletésatermelésioldalösszhangjáravanszükség.
NÉPESSÉG
1950-benavilágon2,5milliárdés2005-ben6,5
milliárdemberélt.2050-reezaszámmeghaladhatjaa
9milliárdot(ENSZ,2006).Azévesnövekedésiütem
csúcspontja 1963-ban volt, amikor elérte 2,19%-ot.
2005-reanövekedésmértékemajdnemafelérecsökkent(1,1%),kb.75millióemberévente.Azévesnövekedésiütemevárhatóantovábbcsökkenakövetkező
években,ajelenlegibecslésekszerint2020-rakevesebblesz,mint1%,2050-repedigkevesebb,mint0,5%.
Ezaztjelenti,hogyavilágnépességetovábbfognövekednia21.században,delassabbütemben,mintaz
elmúltidőszakban.Avilágnépességemegduplázódott
(100%-osnövekedés)40évenbelül(1959-ben3mil-

ÉLELMISZERTERMELÉS, ÉHEZÉS
Növénytermesztéstavilágon1400millióhektár
szántóterületenfolytatnak.Alegfontosabb15kultúrnövény(búza,rizs,kukorica,árpa,köles,szemescirok,
szójabab,gyapot,zabbab,burgonya,földimogyoró,
rozs,édesburgonyaéscukornád)közül8agabonanövényekcsoportjábatartozik,ezekegyüttesvetésterülete700–710millióhektár.
Avilággabonatermesztésétsikerültnövelniazöld
forradalom(1950–1985)időszakábanközelháromés
félszeresére.Eztazeredménytanagymértékűinputok
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Magyarországonarendszerváltásidőszakáraaz–
1950-esévekidőszakáhozviszonyítva–aszántóterület
52%-ra, a gyep pedig 13%-ra csökkent. Jelentősen
megnövekedett azonban az erdő (18%), és mintegy
kétszeresérenőttaművelésalólkivettterületaránya.
Azutóbbiterülethasználatnövekedéseegyrésztazinfrastruktúrafejlesztésével,valamintatelepülésekáltalelfoglaltterületnövekedésévelmagyarázható.
Napjainkraazarányoktovábbmódosultak,elsősorbanaszántóterületcsökkenésétkellmegemlíteni,
2012-ban46%-razsugorodottaszántóterületekaránya.
Hasonlóképpenlecsökkentagyepterületeknagysága
is(8%),viszonttovábbnövekedettazerdőterületek
általelfoglaltterület.Alegnagyobbmértékűváltozása
művelés alól kivett területek arányában van, amely
21%-raemelkedett,amitovábbraisazinfrastrukturális
fejlődéskiszélesedésévelmagyarázható(2. ábra).

(műtrágyázás, öntözés, gépesített talajművelés, növénynemesítés, és a vegyszeres növényvédőszerek)
felhasználásávalértékel(FAoSTAT,1960–2010).A
növekedésütemeazelmúltévtizedbenjelentősencsökkent.
Magyarországonabúzatermőterületea2000–2012
közöttiidőszakátlagában1,098millióhektárvolt;a
szélsőségeketa2011.év(978millióhektár)ésa2001.
év(1,206millióhektár)képviselte.ugyanezenidőszakbanabetakarítottbúzamennyiségeátlagosan4,393
milliótonnáttettki;aszélsőségeketarendkívülaszályos2003.év(2,941milliótonna)ésarákövetkező
2004. év (6,007 millió tonna) képviselte. 2012-ben
1,070millióhektáronarattákleabúzát,erről4,011
milliótonnaterménykerültaraktárakba.
Abúzaélelmezésiéstakarmányozásicélúfelhasználásaéventemintegy2,6–2,8milliótonnáratehető.E
kétterületenafelhasználásszámottevőváltozásanem
valószínűsíthetőajövőben.Abelföldifelhasználáson
túléventeátlagosan1–2milliótonnaközöttitöbbletmennyiségállrendelkezésre,amitazexportadataiis
tükröznek.
Akukoricahazánkbanévtizedekótaalegnagyobb
területen termesztett kultúra. Vetésterülete stabil,
2000–2012 közötti tízenhárom esztendő átlagában
1,181millióhektárvolt,aszélsőségeketazaszályos
2007.év(1,079millióhektár)ésa2001.év(1,258millióhektár)képviselte.ugyanezenidőszakbanabetakarítottkukoricamennyiségeátlagosan6,873millió
tonnáttettki,aszélsőségeketa2005.év(9,050millió
tonna)ésa2007.év(4,027milliótonna)jelentette.
2007-benazelvetettkukoricaközel14%-asemmisült
megavirágzásiidőszakbanfellépővízhiánymiatt.Az
országosátlagtermésazutóbbiévekegyikleggyengébberedményénekszámító3,7t/haértéketértecsak
el.Akedvezőidőjáráskövetkeztében2008-banduplája
voltahektáronkéntiátlagtermés(7,4t/ha)azegyévvel
korábbinak.2012-benaz1,191millióhektárkukoricaterületrőlismétnagyonkevés,mindössze4,763millió
tonnaterménykerültaraktárakba.
Avilágon1milliárdemberéhezikés25ezrenhalnak
megéhen,miközben1,3milliárdtonnaételkerülhulladékba,amitöbbmintavilággabonatermelésének50%-a
(ENSZ,2011).Magyarországonéventekb.100ezer embernek,köztük10ezergyerekneknemjutelegendő
élelem.

1. ábra: A világ mezőgazdasági területének változása
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Forrás:CEu-ENS(2007)adatokalapjánsajátszerkesztés
Figure 1: Change of the agricultural area in the world (2002–
2009)
Source:CEu-ENSowneditionbasedon2007data

KLÍMAVÁLTOZÁS
Azélelmiszertermelésalapvetőtényezőjeazéghajlatmelynekhatásátállandóantanulmányoznikell,hogy
azélelmiszerellátástbiztonságosabbálehessentenni
(Varga-Haszonits,2005).Azéghajlatitényezőkben(pl.
hőmérséklet,csapadék)történőváltozásésaszélsőségesidőjárásijelenségek(szárazság,árvíz,viharok)nagyobbgyakoriságajelentősenbefolyásoljákanövénytermesztés hozamait. A klímaváltozás ugyanakkor
megváltoztathatjaanövényiésállatikártevőktípusát,
előfordulásigyakoriságát,arendelkezésreállóöntözővízmennyiségét,valamintatalajeróziósúlyosságát
(Adamsetal.,1998).
Alevegőföldközeliátlaghőmérséklete0,74±0,18°Ckalnőttmegafeljegyzésekkezdeteóta(1890).Alegmelegebbévtizedvilágszinten2000–2009volt.Ahőmérséklet-emelkedésnemálltmeg,azelkövetkezőévtizedben0,10–0,20Celsiusközétehető.
Alégkörbenlevőszén-dioxidmennyiségen–becslésekszerint–körülbelül280milliomodtérfogatrész
voltazipariforradalomidején,napjainkbanez379-re
emelkedett.Aszén-dioxidemissziójaamennyibenilyen
ütembennövekszik,akkor2015-reaszén-dioxidlégkörikoncentrációjaelériakritikusnaktartott400milliomodtérfogatrészesszintet,egyesmodellekszerint

Mezőgazdasági földhasználat változása
Avilágproduktívföldterületefolyamatosanváltozó
erőforrás.Azéghajlativáltozások,atermészetikatasztrófák, és az emberi beavatkozás hatására változik.
2002-ben a világ földterületének (150 millió km2)
38%-avoltalkalmasmezőgazdaságitevékenységre,
amelyazonbanfolyamatosancsökkent(1. ábra).Amezőgazdaságiterületnekkevesebb,mint30%-aszántóföld(1,38milliárdha).Azegyfőreesőszántóterület
jelentősen csökken (CEu-ENS, 2007), ennek okai:
művelhetőföldekettesztönkreazerózió,atúlöntözés
miattiszikesedés,egyreterjeszkedővárosokésaszántóföldekhelyénkeletkezőutak,bevásárlóközpontok
ésparkolóképítése.Abecslésekszerint7,8hektártermőtalajvészelpercenként.
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2. ábra: Magyarország földhasználat (1990, 2012)
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Forrás:KSH(1990,2012)adatokalapjánsajátszerkesztés
Figure 2: Land use in Hungary (1990, 2012)
Plough-land(1),garden(2),orchard(3),Vineyard(4),grass(5),Forest(6),reed(7),Fish-pond(8),Areaswithdrawnfromagriculturalproduction(9),
Source:owneditionbasedonCSodata(1990,2012)

ezakárévi4°Chőmérséklet-emelkedéstidézhetelő,a
jelenlegihezképest(BánságiésDomokos,2009).Haworth
(2008)elemzéseszerintazonbanafelmelegedésnem
valószínű,hogy4°C-onbelülmarad–ezkétszerese
annak,amitaklímakatasztrófaelkerüléséhezmégbiztonságosnaktartanak.
Magyarországonazelmúlt100évhezviszonyítva
1°C-kalnőttahőmérséklet,azelőrejelzésekszerint
2050-igtovábbi2,6°C-kalemelkedik.Azévescsapadékmennyiségisjelentősencsökkent,640mm-ről
560mm-reésacsapadékidőbelieloszlásaisegyenetlen.AhőmérsékletváltozáselsősorbanazAlföldetsújtja majd a legnagyobb mértékben, és a legnagyobb
emelkedésazőszihónapokbanvárható(lángetal.,
2007).
Aglobálisfelmelegedéskövetkeztébenafejlődő
országokmegművelhetőföldterülete2015-ig11%-kal
csökkenne,ésmintegy280milliótonnányipotenciális
gabonaterméstvesztenénekel,ami56milliárddollárnyiértékvesztéstjelentene.Ezenkívülaszélsőséges
időjárásahozamokcsökkentésénkeresztülisvisszafognáakínálatot.Azáradásokpéldáulamégrendelkezésreállóélelmiszerhezvalóhozzájutástisakadályozzákazinfrastruktúratönkretételeésajövedelmek
csökkenéseáltal.ugyanakkorafejlettországokÉszakAmerikában, Észak-Európában, oroszországban és
Kelet-Ázsiában a klímaváltozás nyertesei lennének,
mivelészakabbrafekvőterületeketisművelésalátudnánakvonni.összességébenaklímaváltozásnemeredményeznejelentősgabona-árnövekedést.ugyanakkor
afejlődőországok–sközülükisalegszegényebbek–
nemfogjáktudniatermeléskiesésokoztakínálatcsökkenéstélelmiszerimporttalellensúlyozni,ezértnőnifog
azelégtelenültápláltakéséhezőkszáma(CEu-ENS,
2007).

b)aklímaváltozáshogyanhatajövőbenamezőgazdaságraésFöldélelmiszerrelvalóellátottságára,c)a
klímaváltozáshogyanhatazélelmiszer-biztonságra.
A termelési módszerek változása
Azüvegházhatásúgázokkibocsátásának15–30%átazélelmiszertermelés,feldolgozás,szállítás,tárolás,
előkészítés,beszerzésésafogyasztásokozza(garnett,
2008).
Amezőgazdaságazunióterületénmértüvegházhatásúgázkibocsátás9,3%-áértfelelős.Ebbőlamezőgazdaságieredetűdinitrogén-oxid(5%)aszervesés
ásványieredetűnitrogéntartalmútrágyákbólszabadul
fel,mígametán(4%)alapvetőenazállatokemésztési
folyamatából,valamintafolyékonytrágyatárolásából
ésterítésébőlered.Széndioxidviszontatalajmozgatásasorán,illetveaCo2-bengazdagtőzegesterületek
művelésbevonásakorszabadulfeldioxidé(nagyonalacsony)(BruxInfo,2010;EEA,2010).
Amezőgazdaságieredetűüvegházhatásúgázkibocsátáscsökkentésérealegnagyobblehetőségadinitrogén-oxidokesetébenvan,amelyjelentősenmérsékelhetőanitrogéntartalmútrágyákkisebbmennyiségűés
hatékonyabbfelhasználásával(precíziósgazdálkodás),
ahasznosítotthulladékokbólkészültbiotrágyákhasználatával (a köztes kultúrákból származó helyi biomasszaésegyébszerveshulladékok),olyanátmeneti
kultúrákfejlesztésével,mintatakarmányzöldségektermesztése,valamintanagykarbon-ésnitrogénmegkötésiképességgelrendelkezőújfajtákkutatásával.A
metánkibocsátásazállattartássalfüggössze,ezértitt
kibocsátás-csökkentés az élelmezési és tenyésztési
technikákfejlesztésévelérhetőel(akérődzőkétrendjénekmódosítása)(EEA,2010;DEFrA/Department
for Environment, Food and rural Affairs/, 2011;
ADAS,2009).
Aklímaváltozáselősegítiamezőgazdaságitermények kártevőinek és betegségeinek elszaporodását,
amely hatással lehet a növényvédő szerek nagyobb
mértékűhasználatára,beleértveagyomirtóésgomba-

AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁS HATÁSAI
Azéghajlatváltozásésamezőgazdaságkapcsolatrendszerébenazalábbiszempontokvehetőkfigyelembe:a)amezőgazdasághogyanhataklímaváltozásra,
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ölő szereket (Boxall et al., 2009). Chen és McCarl
(2001)becsléseszerintnövekszikanövényvédőszerek
felhasználásaazEgyesültÁllamokban,azonbanhatása
eltérőanövényikultúrátólésatermesztéshelyétőlfüggően.
Azéghajlatváltozáshatássallehetameglévőkórokozókfelszaporodásának,illetveújkórokozókkialakulásának (Tirado et al., 2010).A tartósan fennálló
hőségnövelhetimegelsősorbanabélfertőzéstokozó
Salmonella baktériumokszámát.Salmonella megbetegedésgyakoriságaésahőmérsékletváltozásközöttlineárisakapcsolat(Kovatsetal.,2004ab).
Azállatitakarmányokmikotoxin-szennyezettsége
maisvilágméretűproblémátjelent.Mivelagombák
elszaporodásáhozésazeztkövetőmikotoxin-termeléshezahőmérséklet(3. ábra) ésanedvességakétlegfontosabbtényező,azéghajlatkulcsfontosságúszerepetjátszikamikotoxinokelőfordulásában(Vassetal.,
2008;russeletal.2010;FSA,2012).
Amezőgazdaságiöntözésvilágszerteközpontikérdéstjelent.Döll(2002)becsléseszerintazéghajlatváltozásokoztaöntözésicélúvízfelhasználásvilágszerte5–8%-osnövekedésteredményezhet.Aszennyvízzelvalóöntözésugyancsökkenthetiavízkitermelését,deugyanakkornövelhetiakórokozóafogyasztókatérintőkockázatát(WHo,2006).Amezőgazdasági vízfelhasználást ezért hatékonyabbá kell tenni
nemcsakazöntözéshezszükségeselegendővízbiztosításaérdekében,hanemahelyilakosság,azegészségeskörnyezetésmásgazdaságiágazatokérdekébenis.
Aszélsőségesidőjárásiviszonyokhozszilárdteljesítménytnyújtósokfélenövény-ésállatfajtánakanemesítése, fenntartása és fejlesztése indokolt, ezáltal
nagymértékbenhozzájárulvaabiológiaisokféleséghez,
továbbábefektetéstjelentazélelmiszerbiztonságterén.

Élelmiszerárak
Számos tanulmány vizsgálta az éghajlatváltozás
várhatóhatásátavilágélelmiszer-árairakülönösena
gabonára.Anövekvőglobálishőmérséklethatásárafelmérhetetlenkárokjelentkeznekamezőgazdaságban,a
termeléscsökken,azárakemelkednek(Easterlingetal.,
2007).Abioüzemanyagoknövekvőhasználata,amiaz
élelmiszernövényekkiszorításávaljáramezőgazdasági
földterületeken,vezethetélelmiszerárnövekedéséhez,
pl.a2007éviglobálisélelmiszerár-emelkedés(lock
etal.,2009).Abioüzemanyagokgyártásamásrészről
enyhíthetiafejlettországokmezőgazdaságábanfelmerülőtúltermelésiésszerkezetváltásiproblémákat.Széleskörűpolitikaieszközöketalkalmaznakabioüzemanyag-termelésösztönözéséreéstámogatására(FAo,
2008;rajagopalésZilberman,2007;Sordaetal.2010),
mint az adómentesség, beruházási támogatások stb.
(Banseetal.,2008).
Azélelmiszerárakemelkedésénekhatásáraavásárlásarosszabbminőségű,olcsóbbélelmiszerekfelétolódhatel,amiviszontegészségügyikövetkezményekkeljárhat.Azegészségesélelmiszerekgyakrandrágábbak,mintakevésbéegészségesélelmiszerek(pl.soványhús,zsíroshús),ésígyazemelkedőárakgyakran
a kevésbé egészséges élelmiszerek megválasztására
kényszerítikavásárlót(CumminsésMacintyre,2006).
Különösaggodalomraadnakokotazenergia-dúsételek,amelyekgyakranolcsóbbak,mintakevésbéenergiadústársaik.Azemelkedőáraknövelikazelhízás
veszélyétiskülönösenagyermekek,afiatalfelnőttek,
adohányosok,azalacsonyabbjövedelműcsoportok,
ésagyengeegészségűidősemberekkörében(locket
al.,2009).

3. ábra: A kukorica aflatoxin B1 szennyezettségének kockázati indexe

+2 oC

+5 oC
h mérsékletnövekedési szcenárió esetén (1)

Forrás:FSA(2012)
Figure 3: Risk index of the aflatoxin B1 contamination of maize
Inthecaseofthetemperaturerisescenario(1),Source:FSA(2012)
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Az élelmiszer-beszerzés és-fogyasztás hatásai
Aglobálisklímaváltozásnakköszönhetőenazelfogyasztottélelmiszerekajövőbenavilágkülönbözőrészeibőlszármaznak.Azélelmiszerekmikrotápanyagok
ésmakroelem-összetételétnagymértékbenbefolyásolja
atermesztésikörzet,mertkülönbözőekatermesztett
fajták,atalaj,akörnyezetifeltétel,illetveazagrotechnika,afeldolgozáséstárolásmódszere(WorldCancer
researchFund/AmericanInstituteforresearch2007;
Easterlingetal.,2007).
Aklímaváltozásbefolyásoljaazemberiviselkedést,
megváltoztathatjaatáplálkozástésazélelmiszer-biztonságot.Mintel(2003ab)példáulkimutatta,hogya
salátaésazalkoholfogyasztásamagasabbvoltmelegebbnyarakon,mitahűvösebbeken.
A klímaváltozás megváltoztathatja a tápanyagösszetételét,ezértalakosságnakisváltoztatniszükséges a táplálkozási szokásokon. Egyes országokban
példáulakormányokösztönzikagyártókat,hogyváltoztassanakazélelmiszeriparitermékekösszetevőin,
csökkentsékasótartalmat,amimérsékliazegészségügyiproblémák(infarktus,aszív-ésérrendszeribetegségek)kialakulását(FSA,2009ab).Angliábanaz
élelmezésügyihatóságok2004ótadolgoznakazipar
képviselőivel,hogyegyértelműcímkézésselfokozatosancsökkentsékasófogyasztást.Ennekhatásáraegy
átlagos brit lakos napi sóbevitele 9,5 grammról 8,6
grammraesettvissza(FSA,2010).Japán,Finnország
ésPortugáliaesetébenaszabályzásoknak,acsomagolásokonfeltüntetetttájékoztatásoknak,közegészségügyifelvilágosítóprogramoknakésazélelmiszeriparral
valóegyüttműködéseknekköszönhetően5gramm/nap
csökkenéstértekel.Azonbanazilyenkezdeményezésekaziparrészérőlkomolyellenállásbaisütköznek,
mivelasóiparsokmilliárdosüzlet(Pendrous,2009).

évekbenállítottákösszeaCodexAlimentarius-t,amely
magábafoglaljaazáltalánosésspeciálisélelmiszerbiztonságiszabványoksorozatát.Afogyasztókegészségénekvédelmeésazélelmiszeriparkorrektgyakorlatánakbiztosításaérdekében.Avilágnépességéneknagy
részeabbana166országbanél,melyektagjaiaCodex
Alimentariusnak,aminekkövetkeztébenrésztvesznek
a szabványok megfogalmazásában, és alkalmazzák
azokatnemzetiésregionálisszinteken(FAo/WHo,
2006).
AzEuáltalánosélelmiszertörvényébenrendelet
követelményekettartalmazazélelmiszerláncnyomon
követhetőségére,azállatoktakarmányozásátólkezdve
egészenaddigapillanatig,amikorazélelmiszerafogyasztóasztalárakerül(Szajkowska,2009).AzEuBizottságaellenőrziarendeletekbeépítésétésvégrehajtásátanemzetijogba,éshelyszíniellenőrzéseketvégez
azEu-nbelüléskívül.EztamunkátazÉlelmiszerés
ÁllategészségügyiHivatal(FVo)végzi,ellenőrizheti
azegyesélelmiszeripariüzemeket,defőfeladatamind
azEu,mindmásországokkormányzatainakellenőrzése,hogyrendelkeznek-easzükségeshelyiügyrendi
szabályzatokkalannakellenőrzésére,hogysajátélelmiszertermelőikbetartják-eazEumagasszínvonalú
élelmiszerbiztonságielőírásait(EurópaiBizottság,2011).
Aklímaváltozásmegváltoztathatjaafennállóállapotokat,ígyazélelmiszerláncjelenlegiszabályozása
ésellenőrzéseiselavulttáválhat.Emellettaklímaváltozásrámutatakockázatokidőbentörténőfelismerését
elősegítőrendszerekfontosságára,melyeksegítségével
azélelmiszerbiztonságiproblémákatalehetőlegkorábbankilehetszűrni.Errealegjobbpéldaamikotoxin
előrejelzéseakukoricában.Ezekarendszerekszámítógépesmodelleketalkalmaznakamikotoxinokkockázatánakelőrejelzéséreajelenlegiidőjárásikörülményekalapján(Marvinetal.,2009).

Élelmiszerbiztonság
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