SÁZEJTE, SKLÍZEJTE, SDÍLEJTE… SVOBODNĚ, EKOLOGICKY
A EKONOMICKY!

CO JE TO SEMÍNKOVNA?
Iniciativa Semínkovna vznikla na podporu biodiverzity, semenaření a přírodního
zahradničení. Semínkovny jsou aktem solidarity a prostorem pro svobodné
sdílení osiva mezi zahradníky.
Email: rostlinysro@gmail.com
Web: http://seminkovny.wordpress.com

K ČEMU SEMÍNKOVNA SLOUŽÍ?
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/květin/bylinek myslete na sdílení sklizených semínek v semínkovně...
Semínkovna je místo, kde zahradníci mohou mezi sebou bezplatně sdílet osivo
ze svých zahrádek. Osivo by mělo být výhradně v bio kvalitě, tedy nemořené,
z chemicky neošetřených rostlin a ne z tzv. F1 hybrydních rostlin. Vítány jsou
staré a krajové odrůdy rostlin.

PRAVIDLA SEMÍNKOVNY
PRO ZÁJEMCE
Z nabízených semínek v krabici označené druhem plodiny si vyberte sáčky se
semínky, o která máte zájem. Vyberte si max. 2 sáčky od jedné odrůdy, jeden
sáček obsahuje podle druhu 10-20 semínek.
Neukvapujte se ve výběru, myslete i na ostatní zájemce a pamatujte na závazek
vrácení části semen, která vyprodukujete. Tím, že vrátíte na podzim část vámi
sklizených semen, přispějete tak i vy k uchování a rozmnožení bio semen ve
vašem okolí a jejich sdílení mezi ostatními zájemci o přírodní zahradničení.
Děkujeme.

PRO DÁRCE SEMÍNEK
Děkujeme, že jste přinesli svá semínka a že tak pomáháte udržet bezplatné
sdílení semen v naší semínkovně v Momo Chrudim.
Vezměte si papírový sáček z krabice PRO DÁRCE a vložte do něj nabízená
semena jednoho druhu (počet kusů v sáčku není nějak určený, závisí na vašich
možnostech, odrůdě apod., u plodové zeleniny je to obvykle 10 -20 ks). Na
sáček uveďte název odrůdy, místo a rok sklizně. Sáček složte tak, aby semena
nevypadávala. Nezapomeňte, že semena musí být v bio kvalitě, tj. nemořené,
z chemicky neošetřených plodin. Pak darovaný sáček uložte zpět do krabice
PRO DÁRCE.

Děkujeme, že tato pravidla respektujete!
Přejeme úspěšné pěstování a semenaření.
Semínkovna nemůže ručit za kvalitu a správnost označení sdílených semen.
Vše je založeno na dobrovolnosti a Vaší pravdivosti.

