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Věnováno uchovatelům
rodinných, krajových a starých odrůd

Staré odrůdy jsou živým odkazem a poselstvím předchozích generací, které
dnes můžeme využívat, a předat těm, kteří přijdou po nás – Vojákové fazole

Předmluva
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Předmluva
Je mi ctí, že mohu napsat pár vět k této semenářské příručce, která
je uceleným návodem, jak se opět navrátit k téměř zapomenuté řemeslné tradici semenaření. Pokud se vydáte na tuto cestu, čeká vás plno
objevování a poznávání přírody ihned za prahem vašich dveří.
Dnes ví už bohužel málo lidí, hlavně z mladé generace, jak probíhá
celý cyklus růstu rostlin od semínka k semínku. Většinou znají pouze
plod, který si koupí k jídlu, ale nevidí ten pestrý a bohatý příběh, který
se za tím skrývá. Semínko je třeba nejprve zasadit a pečovat o něj, aby
z něho vyrostla rostlina. Aby vůbec mohl vzniknout plod, květy se musí
nejdříve opylit. Plod neslouží jenom k jídlu – získáme z něj semínka,
která uchováme a příští rok je znovu vysejeme. U některých plodin je
navíc tenhle cyklus dvou i tříletý, s čímž přichází zcela nové zkušenosti
s jejich uskladněním a uchováním přes zimu, abychom je mohli vysadit následující rok. Během tohoto cyklu se musí rostlina každý moment
svého života vypořádávat s okolními vlivy, ať už klimatickými či jinými, takže během celého dobrodružství není úspěšný výsledek zaručen.
O to více jsme vtaženi do tajů fungování přírody. Snažíme se poučit
ze svých chyb a pochopit přírodní zákony, protože i my, i když na to
často zapomínáme, jsme součástí přírody. Toto poznání nás dokáže
naučit nejen více o přírodě a rostlinách v našem okolí, ale hlavně o nás
samých, protože díky tomuto procesu se navracíme ke svým kořenům,
k půdě, ze které pochází veškerý život.
Semenaření lze brát i jako dědictví po našich předcích. Pěstováním
rodinných a krajových odrůd udržujeme tradici a zároveň zachováváme tyto odrůdy pro budoucí generace. Má teta na jižní Moravě pěstuje již více než 50 let dýni (tykev obecnou) pro semena. Minulý rok
jsem od ní dostal pár semen pro pěstování u nás na jihu Čech a díky
prostoru a času, který této odrůdě p. Dostálek na svém pozemku věnoval, jsem na konci roku získal desítky vlastních semen. Zasadím je
na svém pozemku a v této krásné tradici budu dále pokračovat.
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S pěstováním této odrůdy dýně je spojeno i několik rodinných receptů, a tak můžu aktivně navázat na odkaz rodiny a zachovat ho pro
své děti a děti svých dětí, aby i ony měly aktivní vazbu na kořeny, ze
kterých pochází.
Poslední dva roky jsem měl jedinečnou možnost díky pravidelným,
téměř každotýdenním semenářským návštěvám u manželů Dostálkových, nahlédnout a poznat taje a krásy semenaření. Zásluhou této
zkušenosti cítím čím dál větší pokoru k přírodě a úctu k plodinám.
Vážím si lidí, kteří je vypěstují sami bez chemie, pouze na základě pochopení vzájemných vztahů, a navíc se snaží uchovávat si vlastní odrůdy, které k jejich srdci, ale i žaludku, přilnuly a zachutnaly nejvíce.
Nejen viditelný, ale i ten okem neviditelný život v půdě i nad ní je tak
fascinující, že se člověk každý den učí a obohacuje. Díky knize, kterou
nyní držíte v rukách, máte jedinečnou možnost si základy semenaření osvojit i vy. Není psána na základě teoretických esejí a úvah, ale
je podložena více jak dvacetiletými zkušenostmi se semenařením na
vlastním pozemku...
Pokud i vy chcete poznat fascinující svět přírody na vaší zahradě
a mít své vlastní plodiny pěstované ze semínka do semínka, neváhejte
a s chutí se začtěte do následujících stran, které vám ve vaší praxi
budou každodenním průvodcem.
Jan Blažej, student semenaření, březen 2019
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Domácí semenaření – proč a stojí
to vůbec za to?

Proč semenařit doma, když je nabídka osiv v obchodech na první pohled více než bohatá? Semenářské firmy se předhánějí v boji
o zákazníka a dnes si můžeme téměř jakékoliv osivo objednat snadno přes internet i z pohodlí domova pouhými několika kliknutími počítačové myši. Nač se vracet k pracným, zapomenutým a na
první pohled zbytečným postupům semenaření v malém a snažit
se získat vlastní osiva? Navíc někdy s nejistým a těžko předvídatelným výsledkem?
Odpověď na tyto otázky je složitější. Asi skutečně nemá velkou cenu pokoušet se semenařit moderní, v současné době nabízené komerční odrůdy. Jejich osivo si lze snadno koupit ve velkém
množství a v dobré kvalitě v prodejní síti, v obchodech nebo na
internetu. Nadto u stále více se prosazujících hybridů F1, někdy
nesprávně označovaných jako hybridní odrůdy, bychom při domácím semenaření snadno mohli zplakat nad výdělkem. Tyto hybridy,
poplatné zákonům dědičnosti, v přesevu štěpí a vzniklé rostliny by
se ve své většině nemusely rodičům, z nichž jsme získali semena,
vůbec podobat.
Existuje však celá řada odrůd, kde o získávání osiva doma
můžeme dobře uvažovat. Jsou to zejména odrůdy krajové, staré
a rodinné a jim podobné. Tyto odrůdy znaly a pěstovaly předchozí generace rolníků, zahradníků a pěstitelů, dnes se však s nimi
setkáme již zřídka nebo vůbec. Často jsou pro domácí semenaření
vhodné a osvědčené, a jejich semenaření je dokonce chvályhodné
a potřebné.
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1.1 Záchrana cenných odrůd
Mnohým starým a krajovým odrůdám dnes hrozí vymření a zánik – vlastně již asi většina z nich z povrchu světa zmizela a neexistuje – protože se odhaduje, že v průběhu minulého století zmizelo
a vymřelo 75 % všech odrůd. Komerčně se nenabízejí a nelze je
koupit v obchodech, v nabídkách semenářských společností se neobjevují. Představují však důležitý genetický zdroj a mohou posloužit šlechtitelům jako zásobárna hodnotných vlastností i pro
dnešní šlechtění a výzkum. Není moudré nechat zmizet cenné
geny, protože nikdy nevíme, kdy je budeme potřebovat. Jednou
zaniklá odrůda je totiž ztracena navždy.
Krajové či původní odrůdy vznikly dlouhodobým pěstováním
v určitých oblastech. Jsou výborně přizpůsobené přírodním podmínkám dané oblasti, ale přitom, díky svému často širokému dědičnému založení, velmi plastické. Úspěšně se tak dají pěstovat i jinde,
než je jejich původní domovina. Příkladem může být původně krajová odrůda salátu s malou pevnou („kamennou“) hlávkou nazvaná
Plzeňský kamenáč nebo slovenská krajová sorta kořeninové papriky Nitranská krajová. Ta díky své ranosti úspěšně roste a přináší
úrodu sladké papriky nejen na Slovensku, ale i na mnoha různých
místech v českých zemích, ba i v Rakousku a Německu.
U některých krajových odrůd zůstaly jejich názvy v původním
nářečí, které je dnes mnohdy po stránce jazykové již méně srozumitelné či dokonce úplně nesrozumitelné. Je to například krkonošský tuřín zvaný dumlík či krátce dumlik, (obr. 1, 13 a 30, barevná
příloha), šarlatový fazol becoky, pěstovaný v oblasti, kde se stýká
Česká republika se Slovenskem a Polskem, valašský ječmen gengel, jihoslovenská cizrna bagovec aj. Pak se zpravidla uvádějí psány
s malým počátečním písmenem, na rozdíl od obvyklého psaní velkého počátečního písmene u ostatních, šlechtěných odrůd. Jindy se
krajové sorty označují v názvu přívlastkem krajový. Příkladem je
již uvedená paprika Nitranská krajová, hrách Moravský hrotovický
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krajový a další. Za autory krajových odrůd můžeme označit obyvatele dané oblasti, kteří je vytvořili, jsou jejich společným, kolektivním dílem a výtvorem.
Staré odrůdy najdeme v zemědělské a zahradnické literatuře, třeba v dobových katalozích. Známe jejich původce, šlechtitele, a dobu vzniku – mnohdy je šlechtily třeba rodinné firmy (u nás
např. kedlubny). Dnes jsou už také minulostí, nahradily je moderní
kultivary. Příkladem může být rajče Hanácké nejranější (obr. 2, barevná příloha), paprika Česká raná nebo pšenice Česká přesívka.
Obecně není přesně stanovena hranice, odkdy je už odrůda stará.
Nelze zde totiž jako hlavní hledisko uplatnit jen její absolutní stáří, významnější roli hrají spíše další aspekty, jako je její dostupnost, možnosti získání a její rozšíření v pěstování. Příkladem je třeba odrůda
zelí Dobrovodské (Pourovo) pozdní, která byla registrovaná již v roce
1939. Toto zelí se dá stále snadno koupit jako osivo v obchodech a lze
předpokládat, že se stále i dosti hojně vysévá a pěstuje u malých i větších pěstitelů (stav v roku 2018). Rajče Olomoucké nízké bylo zařazené
do sortimentu „až“ v roce 1954 a je tedy mladší než zmíněná odrůda
zelí. Z registrace je již ale dávno vyřazené, zmizelé a v obchodní síti ho
nelze koupit – na rozdíl od Dobrovodského zelí. Relativně mladší, novější odrůda je tak z tohoto pohledu vzácnější, nedostupnější a „starší“, více ohrožená zapomněním, než odrůda, která vznikla dřív, je ale
dodnes běžně dostupná a stále hojně pěstovaná.
Rodinné odrůdy se udržují přímo v rodinách, předáváním z rodičů na děti a na vnuky. Příkladem mohou být třeba četné odrůdy
„po babičce“. Tyto odrůdy žijí s rodinou na daném místě po několik pokolení, ale mohou s ní i putovat z místa na místo. Například odrůda cukrového hrachu nazvaná Hejzlarová (obr. 3, barevná
příloha) pochází z Polska. Rodina Hejzlarových tam žila v Zelově,
na místě, kde nalezli útočiště potomci náboženských vystěhovalců
z řad Českých bratří po několik generací. Při návratu do Československa po 2. světové válce si rodina tuto odrůdu vzala s sebou
a pokračuje v jejím pěstování i v současnosti.
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Krajové, rodinné a staré odrůdy se vyznačují velkou rozmanitostí a mohou přinést i do současné kuchyně a výživy pestrou paletu
nových neznámých barev a chutí. Navíc jsou mnohdy skromné
a nenáročné a tedy vhodné třeba pro zahrádky, kde nepoužíváme
chemickou ochranu nebo minerální hnojení, kupříkladu pro biozahradničení a přírodní zahrady bez chemie. Rodinné odrůdy v sobě
nesou vedle uvedených vlastností i další kvalitu – citové pouto. Je
to vzpomínka na generace před námi, dědictví po nich a vodítko při
hledání vlastních kořenů. Jsou skutečnými živými poklady minulosti, které dnes můžeme vzkřísit a vyzvednout z hlubin zapomnění,
a tím je prakticky zachránit.
Odrůdy lidé vždy považovali za něco cenného, co se předává
dále. Dědily se po generace – dcera při svatbě dostávala do výbavy
i osvědčené odrůdy od matky, syn od otce. Vystěhovalci z Evropy
si je brali na cestu do Ameriky z původní vlasti jako cenou jistotou
pro začátek hospodaření a života v novém domově.
U všech těchto odrůd je domácí semenaření plně na místě i jako
důležitý a nepostradatelný prostředek jejich uchování pro budoucnost, pro generace zahrádkářů i zemědělců, které přijdou po
nás. Zaslouží si tedy podporu a větší rozšíření než má dnes. Profesionální osiváři se však o svůj chlebíček určitě bát nemusí. Jejich
dlouholetým odborným zkušenostem, dokonalému technickému
vybavení i možnosti semenařit v jiných zemích (kde jsou například příznivější podnební podmínky i lacinější pracovní síla) určitě nemohou a vlastně snad většinou ani nechtějí domácí semenáři
konkurovat. Tyto dva proudy semenaření – velké, profesionální osivářské firmy na straně jedné a drobní domácí semenáři pro radost
na straně druhé, mohou dobře existovat a žít vedle sebe. Ba se dokonce vzájemně doplňovat a obohacovat. Vedle běžného komerčního sortimentu odrůd, jejichž osiva si kupuje malopěstitel pravidelně na jaře v obchodě, může mít nadto dvě či tři odrůdy staré,
krajové nebo rodinné, které si semenaří doma a udržuje třeba pro
sebe, své děti nebo vnuky. Jsou důležitým dědictvím minulosti i po-
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jítkem k danému místu a kraji, kde člověk žije. Jejich zachování
v malém slouží ku prospěchu jak svému pěstiteli, tak celé společnosti. Pěstiteli poskytují např. rozmanitost, kterou komerční obchodní odrůdy nemají a celospolečensky je mimo jiné přínosné, že
jsou zachovány odrůdy, které by jinak mnohdy nenávratně zanikly.

1.2 Další přínosy osivaření doma
Domácí semenaření však zdaleka nemusíme omezovat jen na záchranu cenných rodinných, krajových a starých odrůd. V širších
souvislostech jsou jeho dopady mnohem všestrannější a dalekosáhlejší. Podívejme se, nyní již jen stručně, na některé jeho další
přínosy. Proč a jak je získávání semínek doma na zahradě prospěšnou a záslužnou činností?

1.2.2 Příspěvek k přírodní rovnováze a součást
zahradního mikrokosmu
Při osivaření necháváme vykvétat a vytvářet semena nejen druhy,
které kvetou běžně, ale doplňujeme zahradu i o mnohé další kvetoucí a pro hmyz přitažlivé druhy. Nápadné je to zejména u dvouletých plodin, které v prvním roce pěstujeme jen pro konzumní část
bez květu, tedy běžně nekvetou. Je to například mrkev, petržel, pastinák, zelí, ale i kedlubny nebo cibule apod. Ve druhém roce svého
vývoje, když kvetou a přináší nám semeno, jsou současně i prostřeným stolem a bohatou nabídkou květů a potravy pro různé druhy
hmyzu (obr. 4, barevná příloha). Nejen pro klasické opylovače, jimiž
jsou včely a čmeláci, ale také mnohé další druhy jako jsou pestřenky,
včely samotářky, lumci, motýli, brouci, kněžice, vosíci a další živočišné druhy. Jsou to mnohdy užitečné nebo vzácné druhy. Například larvy pestřenek, jejichž dospělce – „vosičky“ – jsme nakrmili pylem z květů osivařených plodin, jsou dravé a požírají mšice.
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Pomohou nám nastolit přírodní rovnováhu, pokud se mšice rozmnoží. Larvy pestřenek se jimi nakrmí, a tak nemusíme sahat k chemickým postřikům (obr. 5, barevná příloha). V krajině dnes navíc
ubývá potravní nabídka pro hmyz a semenářská zahrada tak může
být oázou květů pro okolí. Domácí semenaření má příznivý vliv na
přítomnost a rozmanitost hmyzu a života a následně na přírodní
rovnováhu na zahradě i v jejím okolí.
Z celostního, holistického pohledu, kdy vnímáme zahradu
jako celek, jako vlastní svět či mikrokosmos, je osivaření důležitým příspěvkem k jeho samostatnosti, uzavřenosti a stálosti. Při
osivaření si pěstujeme a vytváříme vlastní semena, která následně
používáme na témže místě a uzavíráme tak přírodní koloběh. To, co
zahrada potřebuje, to v ní i vzniká (samozřejmě ne vždy zcela dokonale). Vnášení cizích prvků, kterými jsou z tohoto pohledu i nakupovaná, z jiného prostředí pocházející osiva (často se pěstují nejen v jiných zemích, ale dokonce i v jiných světadílech) svět zahrady a jeho
rovnováhu ovlivňuje a narušuje.

1.2.2 Dobrodružství poznávání neznámých světů
i (staro)nové umění a dovednost
Semenařením se můžeme učit objevovat, jak vypadají rostliny
v květu a plození, když nesou semena. Jaké jsou jejich potřeby, co
všechno musíme udělat, než z jednoho původního vysetého semínka získáme semínko nové a jaká doba mezitím uplyne. Co všechno
je zatím skryto, jak se při tom rostlina proměňuje. Ale i co jí musíme připravit a poskytnout my sami jako pěstitelé a semenáři při
okopávání, pletí, jednocení, ale i výběru semenných rostlin, sklízení
a čistění osiv. Uvědomíme si též, co všechno jí dá příroda svými
základními živly, jako sluneční světlo, déšť z nebe nebo svěží větřík. Z koupeného mrkvového semínka vypěstujeme kořen sladké
mrkve, ale tentokrát ho nesníme – necháme ho přezimovat, zno-
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vu vysadíme, pak okopáváme, necháme ho vykvést, sbíráme, třeme
a čistíme okolíky a po mnoha a mnoha úkonech a téměř po dvou
letech máme nakonec v rukou nové, krásně voňavé, vlastní mrkvové semeno!
Poznávání potřeb rostlin a objevování světa, který je spojen
s koloběhem od semene k novému semeni, který příroda a lidstvo
s ní prodělává od časů vzniku zemědělství, je současně tajemstvím
i dobrodružstvím, které člověka obohacuje. Semenařením se stáváme spolustvořiteli našeho rostlinného světa – světa kulturních
rostlin, které nás živí.
Semenaření dnes již zpravidla není nutností, jako v předchozích staletích. Tehdy lidé jinou možnost než si osiva pěstovat sami
ani neměli. V průběhu dvacátého století došlo postupně k zániku
drobného semenaření jako nedílné součásti běžného pěstování. Zemědělství se současně s masovým zavedením strojů i chemie stalo v podstatě průmyslem. Osivaření převzaly velké specializované
podniky, které dnes dodávají osivo na trh. Zanikly tak ovšem nejen
četné původní odrůdy, ale také osivaření jako řemeslo i umění.
Dovednost, která byla dříve běžná, samozřejmá a přirozená. Stejně
běžná jako umění si vypěstovat a uvařit vlastní jídlo nebo vyrobit
věci denní potřeby. Dnes může být osivaření současně i zábavou
a poučnou relaxací (obr. 6, barevná příloha).

1.2.3 Vlastní čistá osiva i nové druhy
Další výhodou semínek získaných doma je jejich čistota: vzniklá osiva jsou nemořená. Osiva, která se dnes nabízejí v obchodech
(stav 2018/2019), jsou totiž velmi často mořena, tedy chemicky
ošetřena. Takové osivo poznáme podle zbarvení semen – má výrazné až křiklavé barvy, zpravidla ostře zelené, červené nebo modré (obr. 7, barevná příloha). Nepřirozená barva má sloužit právě
jako upozornění na chemické moření. Na sáčku s osivem je pak
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uveden chemický přípravek a jeho účinná látka (u mořidel se jedná se o různé kategorie jedů, některé zahraniční sáčky s mořeným
osivem obsahují dokonce na obalu varovný symbol lebky se zkříženými hnáty).
Řada lidí cítí před těmito mořenými osivy určitý odpor a pracuje
s nimi nerada, či si po práci s nimi jde raději umýt ruce. Tedy mnoho pěstitelů se chce, pokud to jde, použití takovýchto „jedovatých“
osiv vyhnout. U vlastnoručně získaného osiva moření odpadá: nemusíme se ho obávat, protože je čisté, nemořené a víme, jak vzniklo. Zatímco mořených osiv se dotýkáme jen neradi, s vlastními semínky v prstech a dlaních pracujeme rádi, někdy se s nimi dokonce
i mazlíme a laskáme!
Domácím osivařením a množením si můžeme udržovat druhy, které nejsou běžně dostupné v komerční nabídce druhů. Jsou
to například staré, dříve pěstované a dnes pozapomenuté zeleniny
jako lebeda zahradní, krabilice hlíznatá, kozí brada pórolistá, čistec
hlíznatý, cibule poschoďová živorodá nebo sevlák cukrový, šťovík
štítnatý a další. Mohou to být ale i jiné druhy plodin, například hrachor setý. Podaří-li se nám získat osivo nebo sadbu těchto druhů,
můžeme si je na zahradě sami udržovat a množit.

1.3 Na co se připravit – budeme potřebovat
více času, práce i místa
Podívejme se ale i na to, na co je vhodné se při semenaření doma
připravit. Oproti běžnému pěstování na jídlo, potřebujeme při osivaření u některých druhů vynaložit více práce a času. Někde je získání semen jednoduché a poměrně rychlé – například u rajčat. Rajče
na osivo vypěstujeme stejně jako na jídlo, jediným rozdílem je, že
semínka z plodů nesmíme, ale zachováme pro příští roky. U jiných
druhů, zejména dvouletých (jako je petržel, mrkev, pastinák nebo
tuřín), trvá ale získání semen podstatně delší dobu a je i mnohem
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pracnější. Vedle prvního roku pěstování, který je více méně shodný s běžným postupem a který známe, je tu navíc i celý druhý rok,
V něm rostliny znovu vysazujeme, vyvazujeme jejich květenství
a staráme se jen o semenné rostliny – celou jednu sezónu tedy věnujeme pouze vzniku a vytvoření osiva. Ze záhonu tak nezískáme
žádné kořeny, žádné jídlo do kuchyně, jen „nejedlá semena“. Navíc
práce s nimi je velká, mnohdy větší, než jen s kořeny prvním rokem!
Vedle trpělivosti, s níž musíme čekat na vlastní osivo, patří k semenaření také jisté sebeovládání. Chceme-li mít kvalitní osiva, pak
první, nejpěknější plody musíme ponechat na semeno a nesníst je,
ať už je to hlávka salátu nebo první červené rajčátko. Krátkodobé
omezení nám posléze vynahradí dlouhodobý zisk v podobě cenných semen.
Počítáme též s tím, že naše semenářské úsilí může ovlivnit nepřízeň počasí, podobně jako při běžném pěstování, ba dokonce i více.
Za vlhkého počasí nám mohou semenné rostliny těsně před zralostí
zplesnivět. Semínka, na které jsme se po několik předchozích měsíců těšili, dlouho je pečlivě ošetřovali a pečovali o ně, všemožně
kolem nich „skákali“, aby se měly dobře, jsou během několika dní či
týdnů zničena. Nebo nečekaná vichřice v létě během několika málo
minut zláme křehké kvetoucí rostliny a všechna naše semenářská
práce přijde v okamžiku vniveč.
Stručně řečeno: při domácím semenaření, podobně jako i jindy
v životě, je dobré se připravit na vše. S nadsázkou i na ony pověstné „churchilovské“ krev, pot a slzy, a to spíše než na jednoduché,
snadné a bezpracné získávání osiva. Semenaření trvá déle, vyžaduje
vynaložení práce navíc i určité znalosti. Dnešní doba nám mnohdy
nabízí právě rychlá, snadná a jednoduchá řešení a cesty. Tou jednoduchou a bezpracnou cestou je zde nákup hotových osiv z obchodu. Domácí osivaření však takovouto rychlou cestou není. Není
ani rychlé, ani snadné, ani bezpracné. Přesto ten, kdo se na cestu
domácího semenaření vydá a vytrvá na ní, může nakonec sklízet
sladké plody své práce.
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1.4 Zdroje informací o semenaření
Při domácím semenaření, zvláště pokud s ním začínáme, je
vhodné si předem zjistit a pročíst také výchozí, základní informace. Na prvním místě, i v době internetu, lze doporučit klasickou
literaturu – a to jak novější, tak i starší knihy a příručky, které se
věnují osivaření a pěstování rostlin. Na starší knihy z období první
republiky lze při troše hledání a štěstí někdy narazit v antikvariátech, nebo si je zapůjčit v knihovně. Jejich výběr uvádíme v přehledu literatury na konci knihy. Přes někdy starobylý jazyk a třeba i stoletý časový odstup jsou tehdejší osivářské postupy mnohdy
dobře použitelné i dnes.
Kdo ovládá cizí jazyky, tomu lze doporučit zahraniční literaturu.
Vydávají ji zejména organizace, které udržují staré a krajové odrůdy. Jsou to například Arche Noah (Archa Noemova) v Rakousku
nebo Seed Savers Exchange v USA apod.
Různé zkušenosti a doporučení lze samozřejmě nalézt na internetu. Zde je ovšem někdy na místě určitý odstup a posouzení toho,
v jakých podmínkách, kdo a proč uváděné informace doporučuje.
Někdy se pořádají u nás i v zahraničí semenářské kursy a semináře.
Plodná a přínosná bývá také výměna zkušeností s jinými osiváři. V neposlední řadě lze čerpat i ze zkušeností starších lidí v okolí,
kteří získávají semena a semenařením uchovávají své rodinné odrůdy zeleniny a květin, aniž by to za semenaření sami označovali.
A nakonec i kniha, kterou právě držíte v rukou, chce přispět
svým dílem k poodkrytí zákoutí a tajů světa domácího osivaření
a přinést základní doporučení, jak postupovat, pokud se rozhodnete stát se stvořiteli nových, vlastních semen.
Vydejme se tedy již na vlastní semenářskou cestu a podívejme
se, jak na to!

