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NAJNOWSZE WYDANIA
JUŻ W KIOSKACH

Więcej informacji znajdziesz na www.pzd.pl

UWAGA SUSZA!
WARZYWA I OWOCE DROŻEJĄ!
POMÓŻ SOBIE SAM!
Zalecenia Krajowego Zarządu PZD
dla wszystkich działkowców w ROD

1 GOSPODARUJ OSZCZĘDNIE WODĄ

Czyli podlewaj tylko to, co tego bezwzględnie wymaga (warzywa, rośliny sadownicze), rezygnując z mniej istotnych
nasadzeń. Podlewaj wcześnie rano lub wieczorem, rzadziej, a większymi dawkami wody.
ZBIERAJ DESZCZÓWKĘ Z dachu altany 35 m2
można zebrać rocznie nawet 24 tys. litrów wody!
ZBUDUJ ZBIORNIK RETENCYJNY Każda kropla się liczy, zatem gromadzenie deszczówki, np.
w oczku wodnym, beczkach, zbiornikach jest bezcenne!
ZAŁÓŻ NAWADNIANIE KROPELKOWE To
niedroga, a najwydajniejsza metoda nawadniania
upraw. To się opłaca!
ZREZYGNUJ Z TRAWNIKA Zamień go na łąkę
kwietną lub stwórz w jego miejscu warzywnik. Pielęgnacja trawnika pochłania przecież mnóstwo wody,
nie dając nic w zamian!
ZAŁÓŻ WARZYWNIK Uprawiaj zwłaszcza pomidory, ogórki, warzywa liściowe, korzeniowe. To czysty zysk – zbierzesz zdrowe plony prawie za darmo!
DBAJ O DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE To
z nich uzyskamy własne owoce, nie wydając przy tym
ani złotówki!
SADŹ GATUNKI JAGODOWE W tym porzeczki,
borówki, aronie, świdośliwy, truskawki. To z nich najszybciej zbierzesz pierwsze plony.
USTAW KOMPOSTOWNIK Dzięki niemu pozbędziesz się resztek roślinnych, zyskując najwartościowszy nawóz ogrodniczy i to za darmo
ŚCIÓŁKUJ ROŚLINY To prosty sposób na zatrzymanie
wody w glebie oraz bezchemiczną walkę z chwastami.
SEGREGUJ ŚMIECI To konieczność dla każdego, kto
dba o przyszłość swojego regionu, kraju, świata.
NIE SPALAJ ŚMIECI To szkodliwe dla Ciebie, Twojej rodziny i okolicy.
ZREZYGNUJ Z GRILLA Te węglowe mogą być źródłem wielu toksycznych substancji w grillowanym
pokarmie. Nie truj dymem siebie i sąsiada!
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14 WŁĄCZ SIĘ DO PROGRAMU KLIMATYCZNEGO
Zapoznaj się z Programem klimatycznym opracowanym w PZD (dostępny na stronie www.pzd.pl) i działaj
świadomie dla dobra wszystkich!

15 KORZYSTAJ Z BEZPŁATNYCH BROSZUR PZD
Odbierz w biurze zarządu ROD lub OZ bezpłatne dla
działkowców broszury: „Intensywny warzywnik”, „Bądźmy
świadomi, bądźmy eko”.
STOP DLA CHEMII Chroń swoje rośliny stosując
przede wszystkim agrotechniczne metody ochrony,
rezygnując z tych chemicznych.

16
DBAJ O OWADY ZAPYLAJĄCE I POŻYTECZNE
17
18 CZYTAJ
REAGUJ
19
20 WSPIERAJMY SIĘ

Bo aby zebrać plony większości warzyw i owoców
potrzebujemy ich obecności!
„działkowca” i „Mój Ogródek”! Stale uzupełniaj swoją wiedzę korzystając z aktualnych zaleceń
w tych miesięcznikach.
Twoja działka jest częścią większej całości
– ogrodu. Jego dobro jest wartością wspólną, warto
o nie zadbać!
Włączmy się w akcję wspierania
polskich przedsiębiorstw. To od nas zależy, czy przetrwają ten trudny czas pandemii. Kupujmy polskie produkty,
wspierajmy lokalne sklepiki, kupujmy gazety i miesięczniki
– w tym te nasze, ogrodnicze – „działkowiec” i „Mój Ogródek”. Tylko z Waszą pomocą te czasopisma utrzymają się na
rynku i będą dalej służyć Wam pomocą w kolejnych latach!
Wspierajmy się, bo teraz ma to szczególnie duże znaczenie!
Krajowy Zarząd PZD
Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.

Apel Krajowego Zarządu PZD
do działkowców i zarządów ROD

w sprawie przestrzegania ograniczeń podczas pobytu na działce w ROD
w czasie obowiązującego stanu epidemii
W rodzinnych ogrodach działkowych rozpoczyna się
sezon działkowy, który sprzyja licznym pobytom działkowców na działkach w ROD. W tym roku ten czas
przypada na obowiązujący w kraju stanu epidemii.
W związku ze stanem epidemii,
Krajowy Zarząd PZD wprowadził
na terenach ROD obostrzenia,
zgodne z postanowieniami rządu RP, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa
wśród działkowców i ich rodzin,
a także by ogrody i działki mogły
być udostępnione do użytkowania przez działkowców.
Przypominamy,
że
nadal
w ROD obowiązuje zakaz pobytu
dla osób spoza najbliższej rodziny
działkowca (z wyjątkiem wykonawców zadań remontowych lub
inwestycyjnych na działce lub w
ROD), wykluczenie bezpośrednich kontaktów z innymi działkowcami, zaniechanie korzystania z urządzeń wspólnych, takich
jak place zabaw, siłownie plenerowe czy świetlice itp. W okresie epidemii niezbędnym działaniem nie jest urządzanie grilla

i stosując się do obowiązujących
ograniczeń zaleca się powstrzymanie od tego typu aktywności.
Ponadto działkowcom znajdującym się na terenach wspólnych
ROD zalecane jest zakrywanie
ust i nosa.
Krajowy Zarząd PZD stwierdza, że mimo iż działkowcy
zrozumieli zaistniałą sytuację
i dostosowali się do powyższych obostrzeń, docierają do
nas pojedyncze sygnały, że
w niektórych ogrodach i na niektórych działkach nakazy nie są
przestrzegane. Do nielicznych
ogrodów wpuszczane są osoby
z zewnątrz, które wraz z działkowcami uczestniczą w biesiadach organizowanych na działkach. To nie jest czas na takie
rozrywki i każdy z nas powinien
zdawać sobie sprawę z ryzyka,
jakie niesie za sobą tak nieod-

powiedzialne zachowanie dla
uczestników tych biesiad oraz
dla innych działkowców w ROD.
Jako działkowcy uzyskaliśmy
duże uprawnienia. Możemy korzystać z działek, uprawiać je,
ale pod warunkiem zachowania
rozsądku. Unikajmy zachowań,
które mogłyby narazić nas na
niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia oraz stać się
pretekstem do zakwestionowania działania ogrodów i w konsekwencji spowodowałyby konieczność ich zamknięcia.
Krajowy Zarząd PZD zwraca
się z prośbą do zarządów ROD
i działkowców o respektowanie ROD tych postanowień
i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń. Wszyscy korzystajmy z uroków działek, ale
róbmy to racjonalnie i z rozsądkiem, by uprawianie działek
było nie tylko przyjemne, ale
przede wszystkim bezpieczne.
Krajowy Zarząd Polskiego
Związku Działkowców
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2020 roku

Stanowisko Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
Na terenie całego kraju występuje pogłębiający się stan zagrożenia suszą
hydrologiczną. Mamy do czynienia z okresem obniżonych zasobów wód
powierzchniowych w stosunku do przeciętnych pomiarów wieloletnich.
Susza hydrologiczna następuje w wyniku długotrwałej suszy atmosferycznej i rolniczej. Pogorszenie
bilansu wodnego kraju, ma daleko idące konsekwencje zarówno środowiskowe, jak i ekonomiczne. Biorąc pod uwagę fakt, że tereny rodzinnych ogrodów
działkowych zajmują ponad 40 tyś. ha powierzchni
kraju, zieleń działkowa może stanowić swoisty rezerwuar małej retencji wodnej. Dlatego Krajowy
Zarząd Polskiego Związku Działkowców uważa, że
w ochronę zasobów wodnych powinni włączyć się
wszyscy działkowcy. W tym celu należy podejmować działania ograniczające straty, wynikające z wyparowania wody z powierzchni gleby:
1. W aktualnej sytuacji ważna jest rezygnacja z intensywnej pielęgnacji trawników. Systematyczne koszenie wzmaga parowanie wody z gleby,
co zwiększa deficyt wilgoci w obrębie strefy korzeniowej. Wskaźnik wilgotności gleby na dzień

4. Utrzymanie optymalnej wilgotności gleby jest
możliwe poprzez ściółkowanie. Rozkładanie
materii organicznej pozyskanej podczas pielęgnacji roślin: cięcia drzew lub odchwaszczania,
zabezpiecza powierzchnię gleby przed parowaniem. Rolę ściółki mogą pełnić pocięte ga27.04.2020 r. (w warstwie 0-7 cm), opublikołązki, zrębki i wióry drzewne, młode chwasty
wany przez Państwowy Instytut Badawczy
oraz materiał z kompostownika. W rodzinnych
Meteorologii i Gospodarki Wodnej wykazał,
ogrodach działkowych należy propagować
że na obszarze większości kraju nasycenie glestosowanie ściółek organicznych w celu ograby wodą jest mniejsze niż 30-40%, co świadniczenia strat wody.
czy o możliwych niedoborach wilgoci. Dlatego
Zagospodarowując
tereny zieleni dla swoich pona działkach oraz terenach ogólnego użytku
w ROD, należy maksymalnie ograniczyć kosze- trzeb, działkowcy nie mogą zapominać o konieczności ochrony zasobów wodnych. Tylko poprzez
nie trawników.
2. Zaleca się aby murawy zastępować łąkami świadome działanie można minimalizować straty
kwietnymi, które zatrzymują wilgoć i nie wy- wody powodowane przez niewłaściwą pielęgnamagają koszenia ani nawadniania. Ponadto cję i błędy agrotechniczne. Należy przekształcać
poprawiają estetykę oraz stanowią pożytek ogrody w sposób przyczyniający się do zatrzymania wody w otoczeniu. Tylko w ten sposób można
i schronienie dla pożytecznych organizmów.
3. Należy dążyć do zwiększania pokrycia ogro- odpowiedzialnie reagować na postępujące zmiadów szatą roślinną poprzez stosowanie ciągło- ny klimatu.
Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców
ści upraw - wysiewanie poplonów oraz nawoWarszawa, 29 kwietnia 2020 r.
zów zielonych
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