
 
 

Pravidla výpůjčky 

 

1. Vyberte si až 3 sáčky semínek, která se vám hodí. 

2. Vypěstujte rostliny a část jich ponechte na sklizeň semínek. Semínka slouží k vaší vlastní potřebě 

a nesmějí být dále komerčně či jinak šířena. 

3. Po sklizni přebytek semínek (zapůjčených či jiných) usušte, vložte do sáčků a odneste zpět do 

semínkovny. 

4. Když se semenaření nezadaří, nevadí, vkládat můžete jakékoliv osivo splňující pravidla 

semínkovny. Každý dar je vítán!  

 

Pravidla pro dárce 

 

1. Zapište osivo do seznamu pro dárce. 

2. Vkládejte osivo zdravé, vyzrálé, z co nejlepších rostlin. 

3. Osivo by mělo být z rostlin, které nebyly chemicky ošetřené (hnojivy, postřiky apod.). 

4. Vkládejte osivo nehybridní, tj. z odrůd, které nejsou označené jako F1. 

5. U semen dýní, cuket apod. a jiných cizosprašných druhů napište, zda byly rostliny volně 

opylené, či ručně opylené, aby nedošlo k nechtěnému křížení. 

6. Nevkládejte osivo rostlin klasifikovaných zákonem č. 167/1998 Sb. jako návykové látky a rostlin, 

na něž se vztahuje vlastnické právo (GMO apod.). 

7. Sáčky označte názvem odrůdy, místem sběru a rokem sklizně. 

8. Vkladatel odpovídá za kvalitu osiva a správný popis odrůdy. 

 

Děkujeme, že jste se zapojili a podpořili svobodu osiva pro všechny! 

 

 

 

Další informace: http://www.svkul.cz/pro-ctenare/seminkovna/ 

      https://seminkovny.wordpress.com/ 

 

 

 

http://www.svkul.cz/v-regionalni-studovne-je-vam-nyni-k-dispozici-seminkovna/
https://seminkovny.wordpress.com/
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Čtenář s platným čtenářským průkazem má denně hodinu internetu zdarma. 
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