
Powszechne są uprawy jednego gatunku 
rośliny na dużym obszarze, co pozwala na 
mechanizację siewu, pielęgnacji i zbiorów. 
Wprowadzane są odmiany dające wysokie 
plony, często mało odporne na choroby, 
szkodniki i warunki pogodowe. 

Substancje odżywcze z nadmiaru nawozów sztucznych 
przedostają się do wód gruntowych i wraz z nimi oraz wodami 
powierzchniowymi docierają do rzek i mórz. Wywołuje to proces 
eutrofizacji, czyli wzrostu żyzności wód, co przyczynia się do 
zakwitu sinic, a przez to braku tlenu w wodach i pojawiania się 
stref martwych.

Obecnie lasy wycinane są pod uprawy roślin do wyżywienia 
nie tylko ludzi, ale także zwierząt oraz pod pastwiska. Dotyczy 
to obszarów tak cennych jak Puszcza Amazońska. W Indonezji 
lasy deszczowe wycinane są pod uprawy palmy oleistej, z której 
uzyskujemy olej palmowy, stosowany powszechnie w żywności 
oraz kosmetykach. 

Głębokie oranie gleby w połączeniu 
z intensywnym użyciem nawozów 
sztucznych powoduje degradację gleb na 
całym świecie. Tempo niszczenia jest od 
kilkunastu do kilkudziesięciu razy szybsze 
niż tempo ich odtwarzania się. Gleba 
średnio potrzebuje 500 lat na utworzenie 
warstwy o grubości 2,5 cm. 

Żywność pokonuje tysiące kilometrów zanim trafi 
z pola na nasz talerz. Transport przekłada się na 
emisje gazów cieplarnianych pochodzących 
ze spalania paliw kopalnych. Dużo energii 
i surowców zużywamy na przetwarzanie, 
przechowywanie i opakowywanie żywności. 

Rolnictwo przyczynia się do wzrostu efektu 
cieplarnianego, a przez to zmian klimatu. 
W Europie rolnictwo odpowiada za 12% 
światowych emisji gazów cieplarnianych, 
w obu Amerykach - za 25%, a w Azji - za 
44%* . Szczególnie istotne są tutaj emisje 
związane z wylesianiem (dwutlenek węgla) 
oraz przemysłową hodowlą zwierząt na mięso 
(metan i tlenek azotu). 

Lokalni rolnicy i rolniczki, wytwarzający żywność w sposób 
tradycyjny lub ekologiczny, mają problem z dostępem do 
rynków z produktami żywnościowymi. Większość udziałów 
należy do wielkich korporacji spożywczych, które kontrolują 
cały łańcuch żywnościowy - od pola na nasz talerz. 
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Ulotka powstała w ramach projektów Jedz lokalnie, myśl globalnie. Kampania edukacyjno-aktywizująca dla szkół oraz 
Eathink2015. Od szkolnych ogrodów do zrównoważonych systemów żywnościowych. W Polsce kampania realizowana 
jest przez Polską Zieloną Sieć i Fundację Otwarty Plan.  eathink2015.org/pl/   zielonasiec.pl   otwartyplan.org

Aby podnosić wydajność roślin, stosuje się nawozy 
sztuczne, a w celu ochrony i wzmacniania ich 
odporności - pestycydy. Jedne i drugie produkowane 
są przez przemysł chemiczny z ropy naftowej. 
Stosowanie pestycydów powoduje ginięcie wielu 
gatunków roślin i zwierząt.
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Sposób, w jaki 
wytwarzamy żywność, 
wpływa na środowisko 
naturalne oraz sytuację 
rolników i rolniczek na 
całym świecie. Obecnie 
rozpowszechniony 
jest model rolnictwa 
przemysłowego. 



Twórz swój ogród z troską o Ziemię i ludzi oraz chęcią 
dzielenia się swoimi zbiorami. To trzy zasady etyczne 
permakultury, która uczy w jaki sposób realizować nasze 
potrzeby w harmonii z przyrodą. To również praktyczna 
wiedza jak prowadzić ogród. 

Aby pozbyć się szkodników i zakażeń grzybiczych, 
używaj metod naturalnych. Warto posadzić rośliny, które 
odstraszają mszyce, są to np.: cebula, czosnek, lawenda 
i mięta. Korzystaj z oprysków z pokrzywy, rumianku, 
cebuli czy łodyg ziemniaków. Przygotuj kompostownik na odpadki organiczne. Na balkonach 

dobrze sprawdzają się pojemniki z otworami napowietrzającymi. 
Na dnie kompostownika ułóż warstwę gałązek i pędów 
(15-20 cm), co ułatwi dostęp powietrza. Następnie warstwy 
z dużą ilością azotu (wszystko, co zielone) przekładaj 
warstwami węglowymi (zdrewniałe części roślin). Optymalna 
proporcja to 2:1. Do kompostownika możesz wrzucać: skorupki 
jaj, fusy z kawy i herbaty, odchody zwierzęce, słomę, popiół, 
resztki owoców i warzyw, resztki roślin z ogrodu. 

Zachęć zapylacze do zadomowienia się w ogrodzie. Posadź 
rośliny kwitnące takie jak: fiołek, tymianek, nasturcja, ogórecznik. 
Przygotuj dla nich proste schronienia, np.: przez nawiercenie 
otworów w drewnianych pieńkach, oraz poidełko - podstawkę 
doniczki wyłożonej mchem, zalanym lekko wodą. Unikaj 
chemicznych preparatów. Są przyczyną ginięcia zapylaczy. 

Zrezygnuj ze stosowania chemii 
niszczącej życie w ogrodzie. Postaw 
na rodzime odmiany roślin, w tym 
warzyw i drzewek owocowych. 
Są one dobrze dostosowane do 
lokalnych warunków klimatycznych, 
bardziej odporne na szkodniki i 
choroby. Pozostaw również dzikie 
zakątki, są to naturalne siedliska 
dla innych roślin, grzybów, małych 
zwierząt i owadów.

Przygotuj zbiornik na deszczówkę. Dzięki temu ograniczysz zużycie wody 
pitnej i zmniejszysz rachunki za wodę. Jeśli masz ogród w terenie, możesz 
taki zbiornik (np. beczkę) wkopać w ziemię. Jeśli ogród masz na balkonie, 
wystaw pojemniki. Warto założyć oczko wodne, jako siedlisko różnorodnej 
fauny i flory. 

Sprawdź kwasowość gleby w ogrodzie i jakie odczyny 
preferują dane rośliny. Wpływa to na przyswajanie 
składników pokarmowych przez rośliny oraz ich wzrost. 
Użyj kwasomierza ze sklepu ogrodniczego lub polej kilka 
próbek ziemi octem. Jeśli pojawią się pęcherzyki, oznacza to, 
że gleba nie jest kwaśna. 

Założenie ogrodu może być Twoją odpowiedzią na wiele 
wyzwań związanych ze współczesnym rolnictwem.
Ogród w mieście to nie tylko kwiaty, z powodzeniem możesz 
uprawiać dowolne warzywa i owoce. Właściwie nie ma tutaj 
żadnych ograniczeń! 

Jeśli masz wątpliwość, czy gleba jest wolna od metali ciężkich, 
zbadaj jej próbkę w Stacji Chemiczno-Rolniczej. Do jej oczyszczenia 
wykorzystaj wyjątkową zdolność roślin - fitoremediację. W ogrodach 
sprawdza się: tasznik, gorczyca sarepska, rabarbar, morwa czarna, 
smagliczka, nawłoć, rudbekia, klon jawor, klon polny.

Żyją w niej niezliczone ilości organizmów takich jak: glony (zielenice, 
sinice i okrzemki), grzyby (kapeluszowe, drożdże, pleśnie), bakterie 
(w tym promieniowce). Im jest ich więcej, tym tym lepiej dla gleby 
i plonów. Stosuj nawożenie kompostem i gnojówką z pokrzywy, 
ochraniaj glebę przed erozją i utratą wody, przykrywając ją cały rok 
słomą, liśćmi lub trocinami. Nie przekopuj jej. 
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ZAŁÓŻ WŁASNY
OGRÓD W MIEŚCIE! 
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OGRÓD
lokalna
odpowiedź 

Możemy powrócić do 
wytwarzania żywności 
lokalnie, w sposób 
przyjazny dla przyrody, 
rolników i rolniczek oraz 
naszego zdrowia 
i portfela. 

Ulotka jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej oraz w ramach 
programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. 
Za treść ulotki odpowiada Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i w żadnym 
stopniu nie może być ona postrzegana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii 
Europejskiej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.


