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w sprawie nowoczes nego zagospodarowania

i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin
Dzisiejsze wykorzystanię działek w rodzinnych ogrodach działkowyęh coraz częściejsłuży
rekreacji i wypoczynkowi. W coraz mniejszym stopniu natomiast działka wykorzystywana
jest pod uprawy ogrodnicze - uprawę warzylyv i roślinysadownicze, które wypierane są przęz
trawnik, strefy wypoczynku i roślinyczęsto nieodpowiednie do uprawy w ogrodach
działkowych. Tendencja taka nasiliła się w ostatnich latach i osiągnęła dotychczas
niespotykaną skalę. W historii istnięnia ogrodów działkowych służyłyone przede wszystkim
zabezpieczeniu potrzeb rodziny w zakresie produkcji oruz spożycia owoców i warzyw.
Funkcją i celem tęręnów miejskich przęznaazonych pod rodzinne ogrody działkowe jest
bowiem prowadzenie upraw ogrodniczych

Dla utrzymania idei ogrodnictwa działkowęgo oraz zabezpieczenia prawnych zapisów
funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych waznę jest popularyzowanie
nowoczesnego zagospodarowania działek, obejmującego prowadzenie upraw ogrodniczych
z yykorzystaniem szczegolnie wartościowych dla działkowców gatunków i odmian roślin
sadowniczych, warzyw i ziół oraz nowoczesnych metod ich uprawy wychodzących naprzeciw

oczekiwaniom i. potrzebom współczesnych rodzin. Szczególnie wazne jest propagowanie
wiedzy wśród nrłodych działkowców, zachęcanie ich do podjęcia niestandardowych mętod
uprawy, wykorzystania na działęę gatunków i odmian warz)rw. owoców i ziół, które są łatwe
w uprawie, nie wymagają stosowania zabiegów ochronnych, są żródŁem zywności
funkcjonalnej o niezwykłych walorach odzywczych, prozdrowotnych lub smakowych.
Pomocna w tym celu moze być stworzona na potrzeby działkowców otwarta lista polecanych
do uprawy gatunków i odmian roślinogrodniczych. Wazny jest równiez czynnik
ękonomiczny, niższe koszty uzyskanych owoców, warzyw i ziół z działki, co ma szczegolne
znaczenię dla wsparcia budzętów domowych każdej rodziny, Działania takie mają równięz
wpływ na zachowanie bogactwa gatunków i odmian, a tym samym bioróznorodności. Praca
nadziałcę ma aspekt |eczniczy, np. dla osób starszych i edukacyjny dla najmłodszych.

Dla wszystkich zaangażowanych w życie rodzinnych ogrodów działkowych, dla których
waznę jest utrzymanie funkcji i praw nadanych ogrodom działkowym najważniejsze jest
przec\wdziałanie tęndencjom, które w przyszłościmogą spowodować negatywne skutki dla
ogrodów. Utrzymanie tradycyjnej funkcji rodzinnych ogrodów działkowych, przez
prowadzenie upraw ogrodniczych, jest wypełnieniem zapisów ustawy o rodzinnych ogrodach
działkowych, statutu PZD i regulaminu ROD.

Okręgowy Zjazd Delegatów dostrzega potrzebę prowadzenia upraw ogrodniczych na
działkach zgodnie z tradycją i ideą ogrodów działko!\rych, Konięczne jest promowanie upraw
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ogrodniczych ,wśród działkowcó w przez zqządy rodzinnych ogrodów działkowyc h przy
udziale instruktorów Społecznej Sfużby Instruklorskiej Polskiego Związku Działkowców.
To instruktorzy bowiem czuwają i wspierają, szczególnie tych początkujących działkowców,
w zdobywaniu wiedzy ogrodniczej'. Od nas zależy przetrwanie ogrodów działkowych oraz
sposób ich wykorzystania!
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