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EDIBLE CITY

Egy koherens stratégia a mezőgazdasági területek 

városon belüli elhelyezésére, ezzel egy új, 

fenntartható városi infrastruktúra létrehozása a 

városi terek használatának újraértelmezésével.

Érdekesség: A Londonban elfogyasztott gyümölcsök és zöldségek 30%át ki lehetne termelni a városhatáron belül,

ha bármiféle átalakítások nélkül, csak a felhasználatlan területeket termőföldekké alakítanák át.



A XX. Század 2. felétől fellépő mezőgazdaság helyzete

• Fosszilis üzemanyagok, vegyszerek használata

• Gépesítés

• Levegőt mérgező üvegházhatású gázok

• Haszonállatok tartásához 15ször annyi hely szükséges, mint amennyi 

rendelkezésre áll

• A mezőgazdasági termékek kitermelése és fogyasztása egymástól 

távoli helyeken történik

• Monokultúra a farmokon (csak egyféle növény termesztése)

• Nehezen fenntartható

• Tápanyagszegény „termékek”

• Óriásvállalatok által irányított rendszer

Forrás: Horizon



Válaszok a fennálló problémákra

• Függetlenség egy egyesített ipari rendszertől

• Közösség alapú helyi rendszer

• Gazdák és az étel tiszteletben tartása

• Organikus termesztés

• Helyben termesztett, helyben fogyasztott

• Nagyon erős közösségalkotó szerep

• Munkateremtés

• Mindenki számára elérhető friss zöldség, gyümölcs

• Hátrányos helyzetű közösségek segítése

Forrás: Andrew Hasse – Edible City



Az „Edible city” megjelenése

• Első publikáció a témáról

1996 - Jac Smit, Annu Ratta and Joe Nasr, Urban Agriculture: Food, 

Jobs and Sustainable Cities

• Első könyv a témáról

2005 – André Viljoen: Continuous Productive Urban Landscapes

CPULS: Design Agriculture for Sustainable Cities

• A kifejezés megjelenése

2007 - Netherlands Architecture Institute – „Die Eedbare Stad / 

The Edible City” kiállítás

Az első alkalommal találkoztak a világ vezető építészei és 

művészei, felkutatva a városi mezőgazdaságot a munkáikban

azóta az ilyen kiállítások száma növekedik

Egy CPUL Londonban

Forrás: www.field-journal.org



• A Szovjetunió 1991-es felbomlásával Kuba elveszítette a 

legfőbb kereskedelmi partnerét

• Gazdasági válság, táplálékhiány, éhség

• Az emberek szinte azonnal elkezdtek növényeket ültetni 

a szabad telkekre

• Eleinte kevesebb sikerrel jártak, de a tapasztalat 

megszerzése után, és  állami segítségekkel a városi 

mezőgazdálkodás egy spontán válaszból nemzeti 

prioritássá vált.

• Ezt mutatja az is, hogy a folyamat során felvették a 

szótárba az „organopónicos” szót, mely a városi 

organikus gazdálkodás rendszerét jelenti

• Kuba ma mezőgazdasági termékeinek több, mint 90%-át a 

városokon belül termeszti meg.

Kuba - organopónicos



San Francisco

Alemany farm

• Fiatalok csoportja szeretne segíteni a 

közösségen

• Egy ifjúsági program keretében a közösségből 

fiatalokat tanítottak ökológiailag barát módon 

növényeket termeszteni, amiért a gyerekek 

fizetést is kaptak. 

• Környezet barát oktatásokat is tartanak 

iskolai csoportoknak

• Mindenki bemehet a kertbe segíteni dolgozni, a 

nap végén pedig begyűjtik a termést, és 

szétosztják az önkéntesek között.



Oakland - California

• „Food deserts” – Étel sivatagok alakulnak ki

• Az emberek a város egyes helyein nem férnek hozzá a megfelelő minőségő ételhez

• Gyakori a cukorbetegség, az elhízottság

• Csak sarki boltok vannak, rossz minőségő étellel

• Csak előregyártott étel van, az is drága

• A legközelebbi bevásárló központ 30 percre van

• Egy közösségi bolt –és kert jött létre, ahol a helyileg termesztett organikus ételt termeszthetnek 

és vehetnek olcsón a helyiek


