
Co je to
semínkovna?
Semínkovna vznikla jako prostor pro svobodné sdíle-
ní osiva, na podporu domácího semenaření a přírodního  
zahradničení. Osivo v ní uložené je k dispozici zdarma  
a pro všechny. 
Tak jako se v knihovně půjčují knihy, semínkovna nabízí 
osivo do vaší zahrádky.
Tak jako se do knihovny knihy po přečtení vracejí, tak i při 
sklizni vaší zeleniny myslete na sdílení sklizených semí-
nek v semínkovně. Směňte je za jiná… 

Semínkovna: Proč?
Pro osivo dostupné zdarma…
Ve světe, kde se za vše platí, představují semínkovny projev 
solidarity a možnosti jak snížit výdaje potřebné k osazení 
zahrady, balkonu či terasy.

Pro všechny…
Semínkovna je svobodná iniciativa otevřená všem zájem-
cům o semenaření a přírodní zahradničení.

Pro zachování biodiverzity  
pěstovaných rostlin…
Dle Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) klesla za 
posledních zhruba 100 let biodiverzita pěstovaných rostlin 
o více než 75%*.  Značný podíl na úbytku biodiverzity má 
semenářský průmysl, který se soustředí na produkci ge-
neticky unifikovaného a často hybridního osiva vysoce pro-
duktivních odrůd.
Je na nás, abychom zabránili upadnutí dalších druhů či 
odrůd v zapomnění a bojovali za záchranu potřebné biodi-
verzity.

* Zdroj: FAO. 1999b. Women: users, preservers and managers of agrobio-
diversity (available at www.fao.org/FOCUS/E/Women/Biodiv-e.htm).

Pro svobodné sdílení  
a reprodukci našeho osiva…
Současná komerční nabídka osiva se soustředí jen na  
vybrané odrůdy, zatímco další nenávratně mizí. Zároveň 
dochází ke snahám uvést v platnost zákony vedoucí k ome-
zování svobodného sdílení osiv mezi lidmi a prosazování 
nereprodukovatelných hybridních odrůd.. Díky semínkov-
nám můžeme aktivně bojovat za své právo na svobodný pří-
stup k osivu.

Pro sdílení osiva  
adaptovaného na naše podmínky…
Standardizované osivo vyžaduje standardizované prostředí. 
Takové osivo vyžaduje množstvím umělých hnojiv a postři-
ků. Pěstování takových odrůd zatěžuje naši peněženku vý-
daji za podpůrné chemikálie, které mají obecně neblahý vliv 
na životní prostředí, kvalitu vody a naše zdraví…

Objevujme společně adaptované  
místní odrůdy a sdílejme je!

Jak se zapojit?
Osivo v semínkovně je volně k dispozici a je jen na vás vy-
brat si ta, která se vám líbí. 
Přebytky sklizených semínek doneste zpět do semínkovny 
a nabídněte je k dispozici dalším zahradníkům. Podrobný 
návod, rady, tipy, odkazy i mapu semínkoven naleznete na 
webu: https://seminkovny.wordpress.com.

Sdílejte osivo: svobodně,  
ekologicky, ekonomicky…


