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Oрганскиот производ е квалитетна и безбедна намирница од одржливо 
производство.Обработливата земја е најголемо природно богатство на секоја нација. 
Земјата обезбедува хранливи материи за растенијата. Органските материи во вид на хумус 
и на милијарди микроорганизми ја прават земјата жива и способна природно да се 
регенерира преку долг временски период и да ги обезбеди сите хранливи материи, макро и 
микроелементи за потребите на растенијата. 

Современото земјоделство кое користи синтетички хемиски соединенија, за ѓубрење 
и заштита на растенијата, го пореметува хармоничниот живот на земјата, а со начинот на 
обработка се расипува структурата која е подложна на разни видови ерозија (ветар, вода, 
сонце). 

Наспроти тоа, органското производство обезбедува хармонично управување со 
хранливите материи, а резултатот е вкусен, здрав ОРГАНСКИ ПРОИЗВОД со висока 
хранлива вредност, богат со макро и микроелементи и витамини. Поради тоа , редовно 
конзумирање на органски производи придонесува за зачувување и подобрување на 
здравјето и спречување на појава на болести. 

Значи, ОРГАНСКИОТ ПРОИЗВОД е резултат на органско производство кое се 
одвива со примена на агротехнички мерки кои ја исклучуваат употребата на синтетичко - 
хемиски средства. 

Називите „органски“, „биолошки“ и „еколошки“ се синоними за означување на 
производи добиени по методи на органско производство. Секоја земја се определува за 
еден од називите или кратенка која се користи во праксата. Во Унгарија, Хрватска, Шпанија, 
Данска и Шведска се користи изразот еколошки производ. 

Велика Британија, САД, Австралија, Босна и Херцеговина, Албанија и Србија во 
законската регулатива и пракса го користат називот органски производ, исто како во 
Македонија. 

Терминот биолошки производ се употребува во Германија, Холандија, Франција, 
Италија, Португалија и Грција. Со ознаката „Деметер" се обележува биодинамички производ 
при чие производство освен методите за органско производство се користат и биодинамички 
препарати и се земаат предвид вселенските влијанија. 

Зошто да се конзумираат органски производи? 
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Затоа што се здрави за Вас и вашето семејство: 

 
- содржат корисни и хранливи материи 
- богати се со витамини, минерали, антиоксиданти и други биолошки активни материи 

Затоа што се безбедни: 

- не содржат материи штетни по здравјето (остатоци од пестициди, тешки метали, хормони, 
ветеринарски препарати, микотоксин) 
- содржат помало ниво на нитрат и нитрит 
- не содржат синтетички адитиви и препарати 

Затоа што се пријатели на животната околина: 

- потекнуват од одржливо производство 
- не содржат синтетичко-хемиски заштитни средства и вештачки ѓубрива кои ја загадуваат 
животната средина, земјата, воздухот, површинските и подземните води,  
- го чуваат биодиверзитетот 
- приоритет имаат обновливите извори на енергија 
- потекнуваат од затворен циклус на производство кој е во хармонија со природата. 

Затоа што се пријатели на животните: 

- животните се одгледуваат во природни услови 
- придонесуваат за доброто на животните 

Затоа што имаат подобар технолошки квалитет 

- поголемата содржина на сува материја овозможува подобро одржување на производите во 
текот на транспорт,  
- при преработката се троши помалку енергија 

Затоа што имаат поголема биолошка вредност 

- производсвото во хармонија со законите на природата на производот му дава повеќе 
животна сила која директно е одговорна за имунитетот и виталноста на човечкиот 
организам. 

Затоа што имаат одличен вкус, боја и арома. 
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Пополни ја следната анкета. Секој одговор бодувај го со поени од -5 до 5. 

 

1. Колку често дома користите органска храна? 

2. Колкаво е твоето знаење за органското производство? 

3. Дали во Битола има доволно продавници за органска храна? 

4. Дали органската храна е подобра за здравјето? 

5. Дали знаеш да одгледаш органско растение? 

6. Колку често погледнуваш на етикетата на производот кој го купуваш за 

да видеш дали е органски производ? 

7. Дали сметаш дека органското производство ќе помогне во зачувување 

на здрава околина? 

8. Дали знаеш да препознаеш органски производ? 

9. Дали сметаш дека е важно да ги поттикнеш другите да користат 

органски производи? 

10. Дали имаш осмислено стратегија како да го направиш тоа? 

 

 

ВЕЖБИ: 

 

1. Пресметај: 

а.0+(1)+(-1)+(+2)+(-2)+. . .+(+9)+(-9)= 

б.0+(+1)+(-2)+(+3)+. . . +(+9)+(-10)= 

2. Користејќи ги знаците <,=, > спореди ги збировите: 

а. (-65)+(65)     и     (+42)+(-43) 

б. (-10+(+9)       и     (+60+(-10) 

в. (-12)+(-3)     и   (+10)+(-36) 

г. (-100)+(+92)    и    (+4)+ (+5) 

3.Дадено е множеството А= {x|x∊ℤ и -7≤x≤  }. Најди го збирот на сите 
елементи на множеството А. 
4. Дадено е множествотоВ= {x|x∊ℤ и -103≤x≤    }. Најди го збирот на 
сите елементи на множеството А. 
5.Колку години поминале од смртта на Архимед, ако тој умрел 
2 2г.п.н.е. 
6.Познатиот математичар и физичар Исак Њутон умрел  727 год. Ако 
таа се земе за почетна година во сметањето на времето, тогаш кога 
умрел Архимед? 
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