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IL-HSAD
F L-2050
Kemm se jkollok żmien fl-2050?
Illum il-popolazzjoni tad-dinja hija 7 biljuni, iżda fl-2050 hija mistennija li
tilħaq id-9 biljuni. Fil-livell globali, il-produzzjoni tal-ikel ser ikollha tirdoppja
sabiex titma’ popolazzjoni dinjija ta’ 9 biljun persuna. Minħabba li hemm ftit
spazju biex iż-żona tal-produzzjoni dinjija tespandi, il-bdiewa ser ikollhom jipproduċu iżjed ikel b’inqas riżorsi.
Dan ifisser li l-bdiewa ser ikollhom iwettqu x-xogħol agrikolu tagħhom b’mod
aktar effiċjenti. L-UE qed tgħin lill-bdiewa jagħmlu dan, u jipproduċu iżjed
billi jinvestu fit-teknoloġija u r-riċerka. Il-ħela tal-ikel teħtieġ tonqos ukoll.
Ejjew inħarsu lejn it-tipi ta’ għelejjel li qed jiġu mkabbra madwar l-UE.

1.

Iftaħ il-mappa tal-agrikoltura tal-UE biex tara wħud mill-għelejjel imkabbrin
u maħsudin fil-pajjiż jew reġjun tiegħek.

a)

Qis it-tip ta’ art, it-tipi ta’ agrikoltura u l-klima tal-pajjiż jew reġjun
tiegħek. Tista’ tissuġġerixxi għaliex jitkabbru u jiġu prodotti dawn
l-għelejjel?

b)

Tista’ ssemmi xi oġġetti tal-ikel u prodotti magħrufin sew li huma
prodotti mill-għelejjel u l-bhejjem fil-pajjiż jew ir-reġjun tiegħek?
Aħseb dwar prodotti li għalihom jintużaw tekniki tal-produzzjoni
tal-ikel li jistgħu jiġu rintraċċati lura matul is-sekli
u fejn il-metodi ġew mgħoddija minn ġenerazzjoni għal oħra.
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2.

3.

Il-bidwi medju tal-UE għandu biss 12-il ettaru ta’ art, li huma ekwivalenti għal
madwar 20 grawnd tal-futbol. Dan huwa paragunabbli għal daqs ta’ azjenda
agrikola medja ta’ 64 ettaru fil-Brażil, 180 ettaru fl-Istati Uniti u aktar minn
3 000 ettaru fl-Awstralja. Il-perċentwal għoli tal-UE ta’ azjendi agrikoli relattivament żgħar u tal-familja jfisser li l-bdiewa tagħna jeħtieġu jaħdmu b’mod
effiċjenti sabiex ikunu jistgħu jipprovdu lill-konsumaturi bi provvista sikura ta’
ikel ta’ kwalità għolja. Il-bdiewa ħafna drabi wkoll ibigħu direttament lill-konsumaturi fis-swieq tal-bdiewa. Għaliex taħseb li huwa hekk?

a)

Liema għelejjel u prodotti mkabbrin lokalment tistenna li tara f’suq
tal-bdiewa fejn tgħix?

b)
c)

Liema frott u ħxejjex tistenna li jkunu għall-bejgħ f’dan l-istaġun?
Kif taħseb li huma ddeterminati l-prezzijiet tal-frott u l-ħxejjex? Għaliex
ma tmurx sas-suq tal-bdiewa lokali biex tara jekk it-tweġibiet tal-bdiewa
jaqblux ma’ tiegħek?

X’taħseb li jsir mill-għelejjel u l-prodotti li ma jinbigħux fis-suq tal-bdiewa?
Huwa importanti li ma naħlux l-ikel li għalih il-bdiewa tant iddedikaw ħin u
enerġija biex ikabbruh. X’tista’ tagħmel biex tnaqqas il-ħela tal-ikel (fid-dar jew
fl-iskola)? Għaliex ma tnidux “Sfida tal-ħsad fl-2050” biex tnaqqsu l-ammont ta’
ikel mormi?

Għal aktar informazzjoni dwar dan
is-suġġett, araw il-Worksheet
“Ħu azzjoni fuq il-ħela tal-ikel!”.
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