Blíží se jaro, čas na zahradničení
Semínkovna na naší pobočce
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 za účelem podpory svobodného sdílení osiva,
semenaření a přírodního zahradničení. Nápad pochází z Francie a Ameriky – vzorem pro naše
Semínkovny jsou francouzské Les Grainotheques a americké The Seedbanks. Jedná se o podporu
domácího semenaření.
Semínkovnu v naší knihovně představují tři šuplíčky (bylinky, okrasné rostliny, užitkové rostliny), kde
si zájemci mohou bezplatně vyměňovat osivo darované ostatními zahrádkáři. Osivo by mělo být v
„bio“ kvalitě, tedy nemořené a z chemicky neošetřovaných rostlin. Semínka jsou zabalena
v papírových nebo malých igelitových sáčcích, kde je vždy uveden druh rostlinky, z jaké oblasti
pochází a v kterém roce byla semínka sebrána. Minulé jaro byla okna knihovny navíc i plná sazeniček,
které zahradníci předpěstovali. Vyšlo jich tolik, že je sami nemohli všechny využít. Spoustě jiným
potom udělala předpěstovaná sadba radost. V naší pobočce se navíc rostlinkám díky jejímu umístění
a velkým oknům opravdu dobře daří.
Díky iniciativě Semínkovna také spolupracujeme se ZŠ speciální Čapkova, kde výborně funguje
zahradnický kroužek pod vedením paní učitelky Ireny Nové. Mladí zahradníci s paní učitelkou nosí do
knihovny semínka i vypěstované sazeničky a půjčují si naučnou literaturu o zahradničení. Díky tomu
mohou najít cestu do knihovny nejen kvůli Semínkovně, ale můžou přijít na chuť i knížkám a četbě
jako takové.
Naši Semínkovnu na pobočce na sídlišti jsme otevřeli v květnu 2016. Funguje tedy už skoro dva roky a
je o ní stále velký zájem. Semínka jsou stále v oběhu, zahradníci nosí nová a nová semínka a zkouší
jiná, často díky aktuální nabídce taková, která by je ani jinak vyzkoušet nenapadlo. Každý rok je
v Semínkovně úplně jiný - jednou je nadbytek semínek dýně hokaido, podruhé je tu spousta
mangoldu nebo měsíčku lékařského. A to je na tom to krásné.
Více o projektu Semínkovna – Sázej, sklízej, sdílej se dočtete na https://seminkovny.com/

