
Здравље људи зависи од правилне исхране 

Одрживи системи производње хране у служби 
безбедности намирница и правилне исхране 

Светски дан хране 16. октобар 2013. 

Здравље људи зависи од одрживих система производње хране 
Неправилна исхрана је данас узрок великих трошкова за друштво, а испољава се у више 
различитих облика: 

• Свако четврто дете на свету млађе од 5 година је неухрањено. Ово значи да је 165 
милиона деце толико неухрањено да никада неће достићи свој пун физички и когнитивни 
потенцијал. 

• Око 2 милијарде људи у свету пати од мањка витамина и минерала неопходних за 
очување здравља. 

• С друге стране, око 1,4 милијарде светског становништва је прекомерно ухрањено. 
Сваки трећи од њих је гојазан, са ризиком оболевања од коронарне срчане болести, 
дијабетеса и других поремећаја здравља. 
 

Вероватније је да неухрањена жена роди дете мање телесне масе од очекиване, које живот 
тако започиње са повећаним ризиком од телесних и когнитивних оштећења. Заправо, 
неухрањеност мајки један је од главних начина на који се сиромаштво преноси с генерације на 
генерацију. Истовремено, родитељи који су гојазни могу у исто време патити од дефицита 
витамина, док њихова деца могу бити неухрањена услед смањене телесне масе на рођењу, 
као и због лошег одгоја и стварања неправилних навика у исхрани. Неухрањена деца, касније 
током живота, могу чак бити у већем ризику од развијања гојазности и са њом повезаних 
обољења.  
 
Већина земаља суочава се са различитим облицима поремећаја ухрањености. Глобално 
гледано, трошкови  узроковани овим поремећајима, који настају као резултат смањене 
продуктивности, али и директних трошкова узрокованих санирањем поремећаја здравља, 
процењују се на око 5% светског бруто дохотка. Преведено у новчане вредности, то износи 3,5 
трилиона америчких долара годишње, односно 500 долара по особи. Искорењивање 
поремећаја исхране делује као превише скуп, чак недостижан циљ, али уложене инвестиције 
би могле бити вишеструко враћене. Глобално посматрано, улагање 1,2 милијарде долара 
годишње у смањење дефицита микронутријената, на пример, резултовало би бољим 
здравственим стањем светске популације и мањим бројем смртних исхода код деце. Ово би у 
на крају генерисало пораст годишњих прихода од око 25,3 милијарди долара, што значи да би 
однос добијеног према уложеном био скоро 13:1. 
 
Важност система производње хране 
Систем производње хране чине окружење, људи, институције и процеси којима се намирнице 
производе, прерађују и допремају корисницима. Сваки аспект система има утицај на финалну 
расположивост и доступност разноликих, хранљивих прехрамбених производа – самим тим, 
има утицај на могућности крајњег корисника да бира правилне начине исхране. Јасно је да 
постоје и други фактори какви су: приходи домаћинства, цене производа и знање корисника. 
Додатно, правила и интервенције приликом креирања ових система ретко су вођени 
квалитетом исхране као примарним циљем. Чак и ако јесу, утицаје је тешко проценити и 



истраживачи понекад закључе да су интервенције неефикасне у спречавању неправилне 
исхране. Супротно овоме, ефективност медицинских акција – какве су давање витаминских 
суплемената, који утичу на поједине недостатке у исхрани – се далеко једноставније 
посматрају. Ипак, медицинске интервенције не могу на дуги рок заменити свеобухватније 
користи које нуди правилан, избалансиран начин исхране какав доноси функционалан систем 
производње намирница. 
 
Здрави режими исхране су избалансирани и по квалитету и по квантитету 
Широм света, прва препорука нутрициониста је “једите разносврсно”. Овај једноставан слоган 
представља један од основних принципа квалитетног начина исхране. Квантитет – количина 
хране и енергетски садржај унетих намирница– и даље су важни. Енергија унета храном мора 
бити довољна, али не превелика и усклађена са нивоом активности. Различити начини исхране 
који садрже уравнотежене количине и комбинације свежег воћа и поврћа, житарица, масти и 
уља, махунарки и хране животињског порекла, пружају широк спектар нутријената потребих 
већини људи да воде здрав и активан живот. 
 
Одрживи системи производње хране су ефикасни 
Одрживи системи производње хране су усмерени на одржавање постојећих производних 
потенцијала како би и будуће генерације могле себи да обезбеде храну. Одрживи системи 
производње користе ресурсе на ефикасан начин у сваком стадијуму од поља до тањира. 
Добијањем максималне количине хране из сваке капи воде, парчета земље, из сваке мере 
ђубрива и минута рада чува ресурсе за будућност и чини систем одрживијим. Коришћење 
различитих врста отпадака хране у форми вредног ђубрива или превођењем истог у извор 
енергије унапређује се одрживост. Штеточине и болести оштећују усеве и угрожавају 
животиње, смањујући тако количину и квалитет хране доступне људима. Коришћењем 
безбедних и ефикасних метода за контролу ових производних губитака, прерада и 
складиштење помажу да ови системи буду одрживи. Улога крајњег потрошача је да одабере 
правилан режим исхране и настоји да минимизира генерисање отпадака од хране. 
 
Хватање у коштац са неправилном исхраном захтева свеобухватну акцију 
Директни узроци лоше исхране су сложени и укључују:  

• неадеватну достпуност (и приступ) безбедним, разноврсним и хранљивим намирницама,  
• недоступност чисте воде, санитарних мера и адекватне здравствене неге и  
• неправилан начин исхране деце и одраслих  

 
Корени неправилне исхране још су сложенији и подразумевају шире економско, друштвено, 
политичко, културно и природно окружење. Превенција неправилне исхране захтева 
свеобухватну акцију и узјамно допуњујуће интервенције у пољопривреди и системима 
производње намирница, у управљању природним ресурсима,  у јавном здрављу и едукацији 
становништва, као и у ширим политичким круговима. С обзиром да неопходне акције обично 
укључују и владине институције, потребна је политичка подршка са вишег нивоа како би 
подстакла и координисала ове напоре.  
 
Производња већих количина хране: добро, али не и довољно 
Повећана прозводња у пољопривреди доприноси бољој исхрани, с једне стране, повећањем 
зараде – нарочито у земљама где пољопривреда представља основ економије и 
запошљавања, а с друге стране, смањењем цена хране за потрошаче. Важно је схватити ипак 
да је утицај пољопривредног раста спор и не може у кратком року бити довољан да донесе 
брзо побољшање стања ухрањености. Стабилан раст пољопривредне производње биће 
кључан у декадама које долазе. Производња основних животних намирница мораће да 
достигне раст од 60% како би одговорила на очекивани раст тражње. 



Али правилна исхрана је више од основних животних намирница. Она треба да буде 
разноврсна, сачињена од избалансирнаих и на прави начин комбинованих енергетских и 
нутритивних састојака. Због свега овога приоритети истраживања и развоја пољопривреде 
морају више у фокусу имати хранљивост намирница. Још већи напори се морају усмерити на 
интервенције које повећавају разноврсност производње малих пољопривредних произвођача,  
нпр. развијањем интегративних система производње.   
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