
O País 
 
República da Polônia é um país localizado na Europa 
Central e faz fronteira com Alemanha, República Tcheca, 
Eslováquia, Ucrânia, Bielorussia e Lituânia. Sua população é 
de aproximadamente 38000000 habitantes e possui uma 
área de 306220 quilometros quadrados. Sua capital é 
Varsóvia e ficou muito conhecida após o Pacto de Varsóvia 
ser criado.  Atualmente a Polônia faz parte da Organização 
das Nações Unidas, da União Europeia, da OTAN , entre 
outras organizações.  
 
Polônia e problemas de nutrição 
 
Diferente de outros países europeus, a Polônia não 
apresenta graus significativos de subnutrição ou 
desnutrição. Todavia, em relação a obesidade, quando o 
assunto é sua população adulta, aproximadamente vinte e 
sete por cento das mulheres sofrem com o problema 
enquanto, em relação aos homens, esse número cai para 
aproximadamente vinte e quatro por cento.  Num total, 
cerca de 58% da população do país estava com obesidade 
ou sobrepeso de acordo com dados de 2008. O governo 
polonês vendo esse cenário , incentiva e subsidia 
programas através do Ministério da Saúde federal para 
tentar ao máximo diminuir esses casos de obesidade. 
 
Polônia e produção de alimento  
 
A Polônia possui uma área cultivável que chega perto de 
145000 quilometros quadrados. Ademais quase cinquenta 
por cento de todo seu território é de superfície agrícola. 
Mesmo com o clima e o tipo de solo não favorencendo 
muito, o país possui índices de produção aceitáveis, de 
modo que, não precisa-se usar muito fertilizante no solo. 
Ou seja, o país utiliza-se de aproximadamente 200 
quilogramas de fertilizante por hectare de terra arável para 
plantio. O país produz principalmente arroz, cevada, trigo, 
milho e cereais em geral. A Polônia, logo em seguida da 
Lituânia,  proibiu o cultivo de produtos transgênicos . O uso 

de agrotóxicos neste país  teve redução em 2013 na parte 
da economia agrícola de grãos ceriais devido a pressões do 
governo.  
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