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W ielu właścicieli gospodarstw zda-
je sobie jednak sprawę z nie-
bezpieczeństwa, jakie niosą za 
sobą pożary. Jest to problem 

występujący szczególnie w okresie wio-
senno-letnim. Często dopiero po fakcie 
dokonanym, czyli po tragedii bądź innym 
zdarzeniu przez które poniesiono straty 
materialne, wszyscy zastanawiają się nad 
problemem jakim jest nieodpowiednie 
zabezpieczenie. Drewniane stodoły, czę-
sto wypełnione suchą słomą, albo służące 
za miejsce trzymania maszyn rolniczych, 
w przypadku zaprószenia się ognia, płoną 
jak pochodnia, często mija kilkanaście mi-
nut od przyjęcia zgłoszenia przez dyspo-
zytora do przyjazdu straży, akcje gaśnicze 
trwają kilkanaście godzin, a rolnik ponosi 
ogromne straty…

Czy nie byłoby dobrze mieć straż pod ręka?

Chcąc zabezpieczyć swoje gospodar-
stwo przed niebezpieczeństwem pożaru, 
najlepiej byłoby posiadać własny sprzęt 
gaśniczy, który natychmiast byłby goto-
wy do użycia. Właśnie te pierwsze kil-
ka minut, decyduje o tym jak szybko uda 
nam się ugasić ogień i ile jesteśmy w sta-
nie uratować.

Mało kto jednak byłby zainteresowany 
zakupem wozu za kilkaset tysięcy złotych. 
Istnieje jednak o wiele prostsze i lepsze roz-
wiązanie, a przy tym znacznie tańsze.

Rozwiązanie takie oferuje firma P.U.P. 
POMOT z Chojna, która w swojej ofer-
cie proponuje wóz asenizacyjny do ga-
szenia pożarów, a dodatkowo specjalny 
środek, który nie tylko natychmiast gasi 
płomień, ale również dzięki swoim wła-
ściwością zabezpiecza zabudowę gospo-
darczą przed pożarem, a co najważniej-
sze nie jest szkodliwy dla środowiska i jest 
biodegradowalny.

Zagrożenie nie tylko na wsi
Podobna sytuacja występuje w lasach. 

Z punktu widzenia gospodarki leśnej, jest 
to największe i najczęściej występujące nie-
bezpieczeństwo zagrażające naturalnemu 
środowisku. W lesie rozróżniamy trzy głów-
ne typy pożarów – ziemny (zwany również 
podziemnym), gdzie ogień trawi pokłady 
torfu i murszu; przyziemny, kiedy najczę-
ściej płonie runo leśne, ściółka, próchni-
ca a nawet chrust, podszyt i podrost oraz 
wierzchołkowy – ogień rozprzestrzenia się 
w koronach drzew. Ten ostatni jest szcze-
gólnie niebezpieczny, gdyż w zależności 
od siły wiatru i prądów powietrznych, pręd-
kość przesuwania się ognia wynosi od kilku 
do kilkunastu kilometrów na godzinę. Pod-

czas pożarów wierzchołkowych prądy po-
wietrzne oraz wybuchy substancji eterycz-
nych rozrzucają płonące żagwie na odleg-
łość nawet ponad 200 metrów. Przy szcze-
gólnie sprzyjających warunkach atmos-
ferycznych pożary wierzchołkowe mogą 
przybierać rozmiary kataklizmu.

Ogień w lesie jest szczególnie trudny 
do opanowania, również z powodu pro-
blemów z dojechaniem odpowiednich 
służb do miejsca pożaru.

Bądź strażakiem sam dla siebie

Naprzeciw oczekiwaniom właścicie-
li gospodarstw oraz leśników, wychodzi 
producent wozów asenizacyjnych, cho-
jeńska firma P.U.P. POMOT.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyj-
ne POMOT w ramach swojej działalno-
ści wprowadza na rynek zupełnie nowy 
produkt, który może gasić pożary nie tyl-
ko w lasach i na wsi. Chodzi o tajemni-
czy środek oznaczony symbolem „FA”, jest 
to specjalna substancja opracowana przez 
amerykańskich naukowców, która dzięki 
swoim właściwością, natychmiast gasi pło-
mień. „FA” działa na zasadzie gaśnicze-
go koca, który zakrywa płomień i odci-
na dopływ powietrza, dzięki temu środek 
jest znacznie lepszy od tradycyjnej wody 
używanej przez służby gaśnicze oraz do-
stępnych środków gaśniczych.

Środek „FA” był używany podczas wielu 
dużych pożarów na terenie Stanów Zjed-
noczonych, zebrał tam doskonałe opinie. 
Z substancji zadowoleni są strażacy, któ-
rzy z żywiołem walczą, na co dzień. Prócz 
funkcji gaśniczej, „FA” doskonale spraw-
dza się jako substancja ochronna, tworzy 
powłokę zabezpieczającą przed zapró-
szeniem się ognia. Ponadto produkt jest 
w pełni biodegradowalny, dzięki czemu 
nie wyrządza szkód w środowisku i jest 
bardzo łatwy w użyciu.

W Europie w ostatnim czasie pojawi-
ło się wiele substancji, których producen-

ci twierdzą, że ich produkt ma podob-
ne właściwości. Są to jednak niespraw-
dzone środki, które często nie gasiły pło-
mieni, a przez posiadanie w swoim skła-
dzie substancji chemicznych – wyrządzały 
duże straty na terenach gdzie były używa-
ne. „FA” jest środkiem dokładnie spraw-
dzonym przez amerykańskich naukow-
ców i straż pożarną oraz specjalistyczne 
laboratoria.

Jest środek gaśniczy, czas na wóz…
Rolnicy, gdy mamy ciągnik, do którego 

możemy podczepić… beczkę firmy PO-
MOT. Przedsiębiorstwo z Chojny proponu-
je wozy asenizacyjne od 4000l do 30000l 
wyposażone w specjalne działka, dzię-
ki którym strumień wody lub środka ga-
śniczego jest wyrzucany na odległość po-
nad 60 m.

Trzy w jednym
Wóz firmy POMOT nie tylko pełni funk-

cje maszyny gaśniczej. W swej podstawo-
wej funkcji jest przecież przeznaczony 
do wywozu i rozrzucania gnojowicy oraz 
do zadań asenizacyjnych.

Pojazd sprawdza się również dosko-
nale jako deszczownia, ten fakt na pew-
no ucieszy rolników, którzy nawadniając 
uprawę często muszą po niej przejechać 
ciężkimi maszynami. Dzięki produktom 
firmy POMOT, zapomną o takich proble-
mach, a działko pozwoli na nawadnianie 
pola nie wjeżdżając na nie, wystarczy tyl-
ko dobrze ustawić wóz. Ponadto istnieje 
możliwość dobudowy szafki na wąż stra-
żacki o dowolnej długości, który po podłą-
czeniu może być użyty w miejscach mało 
lub trudno dostępnych.

Po szczegóły oferty Przedsiębiorstwa 
Usługowo Produkcyjnego POMOT, przed-
stawiciele firmy zapraszają podczas wrze-
śniowych targów EKO LAS w Mostkach  
k/Świebodzina oraz AGRO SHOW w Bed-
narach.

Paweł Sławiński

„Samopomoc Chłopska” 
jeszcze raz…

Priorytetem w każdym gospodarstwie rolnym od zawsze było i jest bezpieczeń-
stwo. Z każdym rokiem, coraz większa liczba rolników ubezpiecza swoje gospo-
darstwa – od klęsk żywiołowych czy wypadków przy pracy oraz inwestuje w sprzęt 
zwiększający bezpieczeństwo…


