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Wiosenne BHP
ochrony roślin
Wiosna to czas bujnego rozwoju roślin,
ale także ich szkodników i chorób.
Stosując chemiczne środki ochrony
roślin, pamiętajmy o kilku zasadach:

Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl
Całkowity zakaz spalania w ROD

Broszura bezpłatna wydana dla działkowców w PZD ze środków KR PZD

Bezpłatne broszury ogrodnicze
Uwaga działkowcy!
Zgłaszajcie się do zarządów ogrodów po bezpłatne broszury ogrodnicze.
Do zarządów ogrodów traﬁły dwie kolejne
broszury ogrodnicze, tym razem poświęcone
produkcji zdrowych i pełnowartościowych
plonów – „Warzywa wolne od chemii” i „Owoce wolne od chemii”. Stanowią one komplet
niezbędnych, podstawowych informacji dotyczących uzyskiwania zdrowej żywności
z własnej działki. W końcu maja zarządy otrzymają kolejne – „Warto ściółkować” i „Podwyższone rabaty”. W pierwszej zawarta jest garść

praktycznych informacji o tym, dlaczego warto ściółkować, jakich materiałów używać do
ściółkowania i w jaki sposób to robić, a także,
które rośliny szczególnie potrzebują tego ważnego zabiegu. Bardzo inspirująca jest broszura „Podwyższone rabaty” – ten nowoczesny
sposób uprawy jest bardzo modny i efektowny. Można tak uprawiać różne rośliny ozdobne, warzywa i zioła. W broszurze podane są
praktyczne porady dotyczące budowy krok po

kroku podwyższonych rabat, pielęgnacji roślin
w takich specyﬁcznych warunkach, a także
gotowe projekty z warzywnikami, rabatami
ozdobnymi i ziołami. Treści zawarte w broszurach są przystępne, praktyczne i przystosowane do warunków upraw działkowych. Broszury są tematyczne i stanowią uzupełnienie
treści co miesiąc prezentowanych na łamach
miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”.
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Rozpoczyna się
sezon letni. Dlatego
ponownie przypominamy, że działkowców obowiązuje
całkowity zakaz spalania na terenie ogrodu
i działek wszelkich odpadów i resztek roślinnych. Oznacza to, że nie można spalać żadnych
odpadów. Nagminne łamanie tego zakazu
może nawet skutkować pozbawieniem prawa
do działki. Dodatkowo gminy często wprowadzają całkowity zakaz spalania na swoim
terenie. Naruszenie takiego zakazu jest wykroczeniem i podlega karze grzywny. Należy
bezwzględnie powstrzymać się przed jakimkolwiek spalaniem.
Związek od lat zwalcza tę naganną praktykę.
Jest ona nie tylko uciążliwa, ale również niebezpieczna i groźna dla zdrowia działkowców oraz
okolicznych mieszkańców, którzy mają do czynienia z trującym smogiem. Stąd przypadki spalania rzucają negatywne światła na wszystkich
działkowców i kreują negatywny obraz rodzinnych ogrodów działkowych w społeczeństwie.
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KOMPOSTOWANIE jest obowiązkowe!
Każdy działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego,
a w szczególności pochodzące z działek części roślin (§ 42 pkt 3 Regulaminu ROD).
W tym celu zobowiązany jest posiadać kompostownik, który w myśl § 42 regulaminu
ROD ma stanowić integralną część każdej działki.
Kompostownik oraz zamknięte pojemniki z nawozami
płynnymi należy umieszczać
w zacienionej części działki, w miejscu mniej
widocznym. Kompostownik nie powinien
być uciążliwy dla użytkowników sąsiednich
dziełek, dlatego należy go umieścić w odległości co najmniej 1 m od granic działki
(§ 42 pkt 2 Regulaminu ROD). Rozmiary
kompostownika będą zależeć od ilości produkowanego kompostu i muszą być dostosowane do wielkości działki.
Z powodów estetycznych warto umieścić pryzmę kompostu w głębi ogrodu, ale
też zapewnić sobie do niej łatwy dostęp.
Kompostownik należy zlokalizować w miejscu osłoniętym od wiatru i bezpośredniego
działania silnego światła słonecznego. Podłoże i dno kompostownika powinno być

Ogólnie obowiązującą
w PZD zasadą zgodnie
z § 68 pkt 6 Regulaminu ROD
jest zakaz wjazdu pojazdów
mechanicznych na teren ogrodu.
Z zasady tej wynika kolejna
zawarta w pkt 7 ww. przepisu,
zabraniającej parkowania
pojazdów na terenie ROD, poza
wyznaczonymi w tym
celu miejscami.
Te ogólnie obowiązujące zakazy mogą zostać zmienione na
mocy uchwały walnego zebrania. Taka uchwała musi zostać
podjęta w tym samym trybie co
inne uchwały walnego zebrania.
Dlatego też należy pokreślić, że
zarząd ROD nie może samodzielnie podejmować decyzji w sprawie zezwolenia wjazdu na teren
ROD, jeżeli nie posiada podstawy
o postaci takiej uchwały. Decydując się na podjęcie takiej uchwały

przepuszczalne, ponieważ dużą rolę odgrywają
mikroorganizmy i dżdżownice przedostające się
do pryzmy z gleby, również woda będzie miała
jak odpływać.
Konstrukcja kompostownika może być drewniana, z tworzywa sztucznego, blachy ocynkowanej, drucianej siatki o drobnych oczkach lub
betonowa. Najbardziej rozpowszechnione są
konstrukcje drewniane, zbite z desek, o dnie
ażurowym (przerwy między deskami) i lekko
podniesionym względem podłoża (by od dołu
kompostownia było dojście dla powietrza). Takie konstrukcje można wykonać własnoręcznie.
Regulamin ROD nie określa maksymalnej
wysokości kompostownika. Nie warto jednak
konstruować zbyt wysokich kompostowników,
ponieważ to utrudni mieszanie jego zawartości.
Obecność kompostownika na działce jest
praktycznym i ekologicznym rozwiązaniem, ponieważ obniża cenę za wywóz odpadów i daje
możliwość wyprodukowania za darmo wartościowego kompostu. ZRS

na walnym zebrania należy mieć
na uwadze, że uchwała powinna
regulować zbiór szczegółowych
zasad dotyczących wjazdu na teren ROD takich jak dni i godziny
swobodnego wjazdu, trasę czy
dopuszczalna prędkość.
Niezależnie od decyzji walnego zebrania i ogólnego zakazu
wjazdu pojazdów na teren ROD,
przepisy przewidują wyjątki od
tego zakazu. Pierwszym z nich
jest, wynikająca z § 69 regulaminu ROD, możliwość wjazdu na
teren ogrodu pojazdów, które
dowożą do działki nawozy, materiały budowlane itp. Szczegółowe
zasady wjazdu pojazdów w takich
przypadkach powinien określić
zarząd ROD. Drugim wyjątkiem
jest przepis § 70 Regulaminu
ROD, stanowiący o prawach
wjazdu przez osoby niepełnosprawne, które również powinny

mieć zapewnioną możliwość docierania do swoich działek. Przy
czym jeżeli zamierzają parkować
samochody na terenie ROD, powinny wyposażyć swoją działkę
w miejsce postojowe, w przeciwnym wypadku parkując na terenie
alejki ogrodowej dopuszczą się
naruszenia przepisów.
Możliwość nieskrępowanego
dotarcia pojazdem mechanicznym do działki w praktyce ogrodowej oznacza, że Zarząd ROD
np. powinien pamiętać o tym,
aby w każdym przypadku związanym ze zmianą kluczy do bram
informować o tym fakcie osoby
niepełnosprawne korzystające
z prawa wjazdu na działkę. Zarząd
ROD bez wątpienia powinien dołożyć wszelkiej staranności, by
ogrodowe alejki, którymi poruszają się zarówno piesi jak i pojazdy, były przejezdne. MJ

Ważne dla nowych działkowców
Każdy nowy działkowiec na start otrzymuje roczną
prenumeratę miesięcznika „działkowiec”
i kompendium wiedzy ogrodniczej zawarte w książce
„Poradnik poczatkującego działkowca”. Materiały te
powinny zacząć przychodzić na adres zamieszkania
ok. 2 miesiące po nabyciu działki. Zarząd ROD, ma
obowiązek przekazać dane nowych działkowców do
okręgowego zarządu PZD, a ten do Wydawnictwa
„działkowiec”, które realizuje prenumeratę. Publikacje
te nowi działkowcy otrzymują bez żadnych
dodatkowych kosztów. W pierwszej przesyłce
przychodzi „działkowiec”, książka i list od Prezesa PZD.
W kolejnych 11 znajduje się sam miesięcznik „działkowiec”. Prenumerata dla nowego działkowca jest prenumeratą roczną, nieodnawialną samoistnie. Tak więc, jeśli ktoś chce kontynuować prenumerowanie „działkowca” po 12 miesiącach, w formie płatnej, musi złożyć odrębne
zamówienie.
Każdy nowy działkowiec, który nie otrzymał prenumeraty, powinien interweniować
w swoim zarządzie ROD, bo zawarta w tych materiałach wiedza znacznie ułatwi zagospodarowanie i pielęgnację działki. MK

Krajowa Rada PZD przyjęła „Otwarty program nowoczesnego
zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb
współczesnych rodzin”. Podstawą do jego opracowania była potrzeba
podjęcia systemowych działań w sytuacji, gdy coraz więcej działek
nabiera charakteru wyłącznie rekreacyjnego, jest coraz mniej upraw
warzywnych i sadowniczych, a w szacie roślinnej dominują trawniki
i iglaki. Takie zjawisko jest w dużej mierze sprzeczne z ideą ogrodnictwa
działkowego, a także z przepisami regulującymi funkcjonowanie ROD.
Celem Programu jest m.in. powstrzymanie negatywnych tendencji w zagospodarowaniu działek poprzez promocję nowoczesnych metod upraw
ogrodniczych z wykorzystaniem szczególnie wartościowych dla działkowców
gatunków i odmian roślin sadowniczych,
warzyw i ziół. Założenia te dobrze wpisują się także w ogólnoświatową modę
na uprawy ekologiczne.
W celu popularyzacji i wdrażania ww.
programu, Krajowa Rada PZD wydała
m.in. specjalną broszurę „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania
i użytkowania działek na miarę potrzeb
współczesnych rodzin”, która zawiera
treść programu, a także rozbudowany
i bogato ilustrowany przegląd wybranych
gatunków i odmian roślin sadowniczych,
warzyw i ziół polecanych do uprawy.
Broszura przeznaczona jest dla wszystkich instruktorów SSI. Będzie dostępna
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również dla działkowców we wszystkich
zarządach ROD. Pełny tekst programu
opublikowany został na www.pzd.pl. SM
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● Sięgajmy po „chemię” dopiero gdy inne
– niechemiczne metody okażą się niewystarczające.
● Stosujmy wyłącznie środki dopuszczone
do obrotu i zgodnie z ich etykietą (instrukcją
stosowania) – unikniemy tak zatrucia siebie,
sąsiadów i środowiska.
● Wykonujmy oprysk przeciw dobrze rozpoznanemu przeciwnikowi i w optymalnym
terminie (nie ma sensu pryskanie za wcześnie,
kiedy szkodnik/choroba jeszcze nie wystąpiły
lub za późno, gdy rośliny są już zniszczone).
● Zawsze powiadamiajmy sąsiadów o planowanym terminie opryskiwania.
● Stosujmy zalecaną na etykiecie dawkę
i stężenie preparatu (przy wyższych dawkach
nie unikniemy pozostałości pestycydu w pryskanych np. warzywach, możemy też uszkodzić rośliny, przy niższych – zabieg nie będzie
skuteczny).
● Podczas sporządzania cieczy oraz opryskiwania nośmy odzież ochronną (kombinezon, czapkę, maskę, rękawice, buty gumowe).
● W czasie zabiegu nie wolno pić, jeść, palić papierosów.
● Rośliny pryskajmy przy bezwietrznej pogodzie (aby ciecz nie była znoszona w inne
miejsce).
● Nie pryskajmy przed opadami, ani bezpośrednio po nich (deszcz zmyje preparat lub
zmniejszy jego skuteczność).
● Bezwzględnie przestrzegajmy karencji
(liczba dni od zabiegu do zbioru chronionych
roślin) i prewencji (liczba godzin lub dni po
zabiegu, w ciągu których ludzie, zwierzęta
i pszczoły nie powinni stykać się z roślinami)
stosowanych preparatów.
● Niewłaściwe stosowanie preparatów jest
szkodliwe dla owadów zapylających i innych
pożytecznych. Stosujmy środki z zerowym
okresem prewencji („NIE DOTYCZY”) lub
krótkim (1–6 godzin).
● Nie opryskujmy roślin pokrytych spadzią
oraz w czasie kwitnienia. W razie konieczności opryskiwania kwitnących roślin, róbmy to
przed wieczorem, po oblocie pszczół, używając
środków o prewencji nie dłuższej niż 6 godzin.

Zasady zbierania śmieci
Z usuwaniem odpadów komunalnych
z terenów ROD wiążą się obowiązki dla
zarządów ROD oraz dla działkowców.
Do obowiązków zarządów ROD należy podpisanie umowy na wywóz śmieci albo złożenie
do urzędu deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – w zależności od
obowiązującego w gminie systemu wywozu
odpadów, a następnie terminowe regulowanie
płatności. Do zarządów ROD należy również
wyposażenie ROD w pojemniki na śmieci (o ile
gmina w ramach opłaty śmieciowej nie przejęła na siebie tego obowiązku). Pojemniki powinny spełniać określone warunki techniczne i być
utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym i estetycznym, jak również być zlokalizowane w miejscach dostępnych dla działkowców
oraz śmieciarek. W ROD, które zdecydowały się
na segregację śmieci, powinny zostać wystawione pojemniki na odpowiednie frakcje odpadów,
w tym na odpady zmieszane. Frakcje odpadów,
rodzaje pojemników i ich kolorystykę określają
przepisy miejscowe, dostosowujące gminny system gospodarki odpadami do Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.
Natomiast do obowiązków działkowców
należy m.in.: wyrzucanie do pojemników ogrodowych wyłączenie odpadów komunalnych
pochodzących z ROD i działek, nie nadających
się do dalszego wykorzystania np. na kompost,
segregacja odpadów (tam, gdzie jest przyjęta do stosowania), przekazywanie odpadów
niebezpiecznych i wielkogabarytowych do
odpowiednich punktów m.in. PSZOK, nie pozostawianie worków ze śmieciami w miejscach
do tego nieprzeznaczonych lub w sąsiedztwie
ROD. MAP

