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Aké sú výhody založenia mestskej záhrady? 
Stojí to za čas a úsilie?
Poďme zistiť jeho výhody a možno to aj
vyskúšate!



Naučte sa jedinečnú zručnosť

Ľudia dnes zabudli, odkiaľ
pochádza ich jedlo. Nevieme, čo
je potrebné na pestovanie
zdravého a výživného jedla.
Mestské záhradníctvo nám
pomáha vzdelávať sa v pestovaní
potravín. V dnešnom svete je to
jedinečná zručnosť vďaka ktorej
môžeme vzdelávať svoje deti v
oblasti udržateľných potravín a ich
zdravotných výhod. 



Znížte potravinovú neistotu

Mestské oblasti po celom svete
čelia neustálej problematike
nedostatku potravín alebo oblastí,
kde zdravé jedlo nie je pre
obyvateľov dostupné. Mestské
záhradníctvo môže pomôcť
zmierniť nedostatok jedla tým, že
poskytne ľuďom príležitosť
pestovať a zbierať vlastné čerstvé
a výživné jedlo za zlomok toho, čo
by ich rovnaká porcia stála v
obchode s potravinami.



Pestujte udržateľné potraviny

Pestovanie hromadne vyrábaných
potravín tradičnými poľnohospodárskymi
metódami odoberá z planéty veľa.
Okrem mnohých zdrojov, ktoré sa na
farme využívajú, sa potraviny musia ešte
dopraviť z miesta, kde sa pestujú, do
obchodu kde bývate. To si vyžaduje
spáliť veľa paliva. Mestské záhradníctvo
pomáha znižovať uhlíkovú stopu
potravinového systému znižovaním
spotreby fosílnych palív.



Budujte komunitu

Ľudia, ktorí sa zdržiavajú v
mestských oblastiach, zabudli na to,
čo znamená byť súčasťou komunity.
Máme tendenciu byť izolovaní a
nezávislí, čo spôsobuje problémy
ako depresia, nedôvera a nedostatok
šťastia. Mestské záhradníctvo môže
pomôcť spojiť mužov, ženy, deti,
priateľov, rodiny a susedov za
spoločným účelom: spoločné
pestovanie udržateľných potravín.



Šetrite peniaze

Život v meste môže byť nákladný.
Veľkú časť týchto nákladov tvoria
drahé potraviny, ktoré kupujeme.
Zdravé ovocie a zelenina stojí
oveľa viac ako nezdravé jedlo,
ktoré je ľahko dostupné. Keď si
vypestujete vlastné jedlo, na
získanie zdravého a výživného
ovocia a zeleniny, ktoré
potrebujete, nemusíte míňať veľa
peňazí.



Rezervujte si svoje miesto teraz!

Buď budúcim lídrom zmeny!

https://www.agritecture.com/blog/2019
/5/9/10-reasons-you-should-give-urban-
gardening-a-try 
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