
 

La UE podria reduir la producció en més d'un 20% Com ho 

recuperaríem? 
     

 

El passat dia 18 de maig llegia un titular en un mitjà tècnic agrari: "L'aplicació de les 

estratègies UE podria reduir la producció dels cultius en més d'un 20% segons un 

estudi". 

 

La consultora alemanya HFFA Research ha posat de manifest un estudi realitzat a 

petició de Euroseeds, sector europeu de les llavors, que la implementació completa de 

les dues noves estratègies de la Unió Europea (UE): "De la granja a la taula" i de la 

"Biodiversitat", podria resultar en una reducció de la producció de cultius 

agrícoles de més del 20% fins a 2030. no cal comentar d'on sortiria aquest 20%, ja 

que el consum no disminuirà. 

 

L'estudi també posa de manifest que aquesta menor producció a la UE juntament amb 

una creixent demanda d'aliments suposarà importants conseqüències negatives en l'ús 

dels recursos naturals globals (en el conjunt del planeta s'entén) com el sòl, l'aigua, la 

biodiversitat, així com les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Aquests impactes 

negatius que podrien atribuir-se a l'aplicació de les estratègies "De la granja a la taula" i 

"Biodiversitat" podrien alleugerir en 50 a 60% gràcies al fitomillorament durant els 

propers deu anys. 

  

L'estudi comentat destaca també que hauria passat sense el progrés de el 

fitomillorament en els últims 20 anys: 

 

•La UE s'hauria convertit en 2020 en un importador net de tots els principals cultius 

herbacis, inclòs el blat i altres cereals. 

 

•La superfície agrícola mundial el 2020 hauria estat de 21,5 milions d'hectàrees més 

elevada, superfície que procedirien de la rompuda de boscos i selves, amb la pèrdua de 

biodiversitat que suposa i hauria majors emissions de gasos efecte hivernacle pel canvi 

de l'ús de la terra. 

 

•L'any 2020, s'hauria emès 4.000 Mt d'emissions directes de CO2 addicionals. 

 

•S'hauria perdut fins a 2020, la biodiversitat global equivalent a la riquesa d'espècies 

trobada en 8,3 milions d'hectàrees de boscos tropicals i sabanes al Brasil o en 11,8 

milions d'hectàrees d'hàbitats naturals a Indonèsia, a més del que ja ha desaparegut. 

 

L'estudi mostra evident que si volem reduir les emissions, reduir els efectes de el 

canvi climàtic i continuar el ritme de proveïment d'aliments cal utilitzar tècniques 

avançades, sens dubte el fitomillorament és una d'elles. 
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