
Pravidlá Obecnej semienkárne Povrazník 

Pravidlá pre vypožičiavanie  

• Vyberte si z veľkých vrecúšok obsahujúcich určitý druh a menších obsahujúcich odrodu vždy 
po jednom najmenšom vrecúšku semienok, ktoré sa Vám hodia. 

• Zapíšte sa do zoznamu na vypožičiavanie. Uveďte, prosím, svoje meno, dátum vypožičania 
a všetky údaje uvedené na vrecúšku so semienkami. 

• Pri vypožičiavaní vždy ponechajte v Semienkárni aspoň 1 vrecúško na určitú odrodu.    

• Vypestujte si rastliny a časť z nich si ponechajte na zber semienok. Semienka sú pre Vašu 
vlastnú potrebu a nesmú byť ďalej komerčne šírené. 

• Po zbere úrody prebytok semienok (požičaných či iných) odneste naspäť do Semienkárne a 
vložte do stredne veľkých vrecúšok a popíšte podľa inštrukcií pre darcov. 

• Keď sa semenárenie nepodarí, nevadí, vkladať môžete akékoľvek osivo spĺňajúce pravidlá pre 
darcov semienok. Každý dar je vítaný! 

Pravidlá pre darcov semienok 

• Zapíšte osivo do zoznamu. Prosím uveďte druh, odrodu, miesto zberu (obec), rok zberu 
a meno vkladajúceho. 

• To isté uveďte aj na nálepke vrecúška, do ktorého osivo vložíte. 

• Na nálepku na vrecúšku zakrúžkujte, či boli alebo neboli rastliny, z ktorých osivo pochádza, 
vypestované z chemicky moreného osiva, hnojené umelými hnojivami a ošetrované 
chemickými postrekmi. 

• Prosím, vkladajte osivo zdravé, vyzreté, z čo najlepších rastlín. Počet rastlín, z ktorých je 
potrebné odoberať osivo v určitom roku pre uchovanie kvality osiva, je pre bežne pestované 
rastliny uvedený v priloženej publikácii Krátka príručka pre hospodárov – pestovateľov 
semien.  

• Vkladajte osivo nehybridné, tj. z odrôd ktoré nie sú označené ako F1. 

• Zakrúžkujte prosím, či boli alebo neboli rastliny, z ktorých pochádza osivo, opelené 
izolovane, teda tak, aby nedošlo k nechcenému kríženiu s inými odrodami. Izolačné 
vzdialenosti pre bežne pestované druhy nájdete v priloženej publikácii Krátka príručka pre 
hospodárov – pestovateľov semien.  

• Izolované opelenie sa dá zabezpečiť aj mechanickými bariérami (stan z netkanej textílie, 
fóliovník, skleník apod.) + ručným opelením alebo časovým odstupom medzi kvitnutím 
rôznych odrôd toho istého druhu. 

• Nevkladajte, prosím, osivo rastlín klasifikovaných ako návykové látky a rastlín, na ktoré sa 
vzťahuje vlastnícke právo (GMO apod.). 

• Vkladateľ zodpovedá za kvalitu osiva a správny popis odrody. 
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