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Защо е нужно 
ръководство за семена?

Замисляли ли сме се някога за семената, 
от които се получава храната ни? Колко 
пъти, когато пазаруваме или готвим, се 
питаме как са произведени продуктите, 
откъде са се взели семената, необходими за 
нашите плодове, зеленчуци, хляб, макаронени 
изделия и дори месото, тъй като животните също се 
хранят основно с растения?
Нека бъдем честни: едва ли някога се замисляме за това. Дори най-
разумните и любопитните сред нас, тези, които си правят труда 
да четат етикетите и се интересуват от хранителните свойства на 
различните продукти, често не обръщат внимание.
Дори тези, които с внимание и страст се грижат за своите зеленчукови 
градини, често не знаят откъде идват растенията, които отглеждат, 
как са били подбрани и произведени. Купуват ги от разсадници 
и после ги засаждат у дома. Малцина произвеждат и съхраняват 
семена у дома, за да отглеждат от тях растения.
Целта на това ръководство е да предостави полезна информация на 
потребителите и любителите градинари за един основен елемент от 
нашата храна: семената.
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От къде идват семената, които 
използваме?
Историята на семената има много древни корени, достигащи до преди 
около 10 000 години, когато хората изоставят живота си на ловци и 
събирачи, установяват се в постоянни селища и започват да се занимават 
със земеделие. Освен засаждането, торенето, напояването и събирането 
на реколтата, земеделските общности по света винаги са подбирали и 
запазвали свои семена, които обменят помежду си. Производството 
и подбора на семена гарантира реколтата за следващата година. 
Семената се събират от най-добрите плодове, което може да се 
определи като насочена селекция за подобряване на растителните 
сортове по отношение на теглото, добива и кълняемостта ... 
Стопаните винаги са експериментирали с тази практика, а познанията и 
опитът им са били от полза за техните култури, земя и общности. През ХХ 
век, с увеличаването на знанията за генетиката на растенията, настъпиха 
много промени, сред които най-вече Зелената революция през 1950те 

и превръщането на селското стопанство в агроиндустрия през 
1970те. Непрекъснатото развитие на индустриалното земеделие 
и необходимостта от унифициране, хомогенизация и по-голяма 
печалба, доведе до намаляване на видовете и сортовете, които 
се отглеждат, а това причини ужасяваща загуба на растително 

биоразнообразие. 

Само един поглед върху цифрите разкрива тази тенденция: от 80 000 
вида, подходящи за храна в света в момента се отглеждат само 150, от 
които 8 се предлагат повсеместно. Това обедняване на разнообразието в 
селското стопанство е свързано неизбежно със загуба на гастрономично 
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знание, което пък води до хранене, включващо все по-ограничен 
брой видове и сортове.  Ето защо сме длъжни да опазим семената 
като така не само ще гарантираме богатството и разнообразието 
на нашата храна, но и ще запазим своето биологично и културно 
наследство. Семената на различните видове и сортове са настоящето 
и бъдещето на живота; те трябва да бъдат съхранени, независимо от 
тяхната моментна икономическа ефективност, тъй като те могат да бъдат 
носители на фундаментални характеристики, полезни в бъдеще.

“Фермерски” семена
Селското стопанство съществува от около 10 000 
години. През годините селските общности по света 
подбират, събират, съхраняват, размножават и развиват 
семената. Така те допринасят за увеличаването на 
добивите, подобряването на вкуса, увеличаването 
на хранителната стойност и на други характеристики 
на растенията в съответствие с даденостите и 
разнообразието на мястото, където те се срещат. 

Работата на земеделските производители винаги се 
основава на сложни практики, а знанието се предава и 
усъвършенства през поколенията. В този процес дълго 
време водещ е бил принципът за свободна размяна 
на семената, който се е основавал на взаимност и 
сътрудничество. Земеделските стопани често са 
обменяли семена помежду си, като по този начин са 

допринесли за опазването на биологичното разнообразие.
За фермерите семената са много повече от средство за производство:
те са език, низ от ритуали, гастрономическо наследство и израз 
на култура, дълбоко вкоренена в земята, която е укрепвала 
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във времето.  Те са и в основата на хранителния суверенитет и 
гаранция за продоволствената сигурност. Важно е да се осигури 
на земеделските производители правото да избират, произвеждат, 
съхраняват, обменят или продават свободно семената, които 
използват. Генетичното разнообразие на културите е от 
жизненоважно значение за управлението на екологичните промени 
и непредсказуемия климат, като същевременно гарантира по-
стабилно производство и опазване на природата. Семената и 
тяхното разнообразие са и неразделна част от различни култури, 
в които много храни имат свещена роля. Семената са елемент, с 
който хората се идентифицират и в същото време са източник на 
икономическо развитие.
 

Пример
Според международните споразумения хранителният 

суверенитет е право на всеки, а традиционното знание 

е съвкупност от ценности, които обаче до този момент 

са недостатъчно защитени от законодателството. В 

много части на света селските общности са лишени 

несправедливо от правото да произвеждат храната си 

като използват собствените си семена. Един от най-ярките 

примери са земеделските общности в Латинска Америка, 

където малките ферми са изкупени и събрани в големи 

агропредприятия, понякога достигащи над 100 000 хектара, 

а в тях се отглежда единствено генно модифицирана соя за 

износ или се произвеждат фуражи за животновъдството. 
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Закон за семената
Кои са били законите, свързани със семената, управлявали през 
годините онези, които са обработвали земята? Какви са основните 
принципи в сферата на традиционните семена? Ето какво биха 
казали семената, ако имаше харта на техните права:
Семената на земеделските производители са резултат от постепенно 
адаптиране към характеристиките на конкретни територии. 
Основополагащите принципи на “Закона за семената” са:

 Многообразие: само една система, която е богата и разнообразна, 
е в състояние да гарантира на всеки добро хранене и адаптиране 
към промените в света;

 Свобода: селските общности имат правото и задължението да 
опазват древните разновидности и да създават нови;

 Възможност за бъдещо развитие на селското стопанство и 
човечеството: не е възможно бъдеще без опазването на миналото.
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 Красотата на несъвършенството
Защо да купуваме конвенционални семена, когато можем да изберем 
нещо различно и дори да го отгледаме сами? Можем да не използваме 
перфектни супер-семена, но за едно малко парче земя със зеленчуци е 
по-добре да следваме този път, като избираме качеството, когато става 
дума за вкуса и разнообразието на това, което отглеждаме. Ако следвате 
инструкциите в това ръководство, ще се научите как да произвеждате 
и да съхранявате свои собствени семена. Може да имате някои загуби, 
тъй като не всяко семе ще покълне и не всяко поникнало растение ще 
даде плодове, но в замяна на това ще бъдете доволни, че ще сложите на 
масата си продукти, чиято история знаете в детайли.

„Продължавайте да сеете семената си, защото никога не знаете 
кои ще поникнат – може и всички да поникнат” - 
Алберт Айнщайн
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Какво наричаме индустриални семена?
С времето индустриалните семена постепенно са изместили тези, 
произвеждани от фермерите, в резултат на което днес преобладават на 
пазара. През 1970те е имало над 7000 фирми за семена, като нито една 
от тях не е била със световни мащаби. Днес, трите най-големи компании 
(Monsanto, Pioneer Dupont и Syngenta) държат 53% от световния пазар, а 
десетте най-големи компании – 76%*. В Европейския съюз 75% от пазара 
за семена на царевица е в ръцете на първите пет най-големи компании в 
тази сфера. Подобни са стойностите и за захарното цвекло (86%) и общо 
за зеленчуците (95%)**.

*Данни на FAO (Организация за прехрана и селско стопанство на ООН)
**Данни на партия Зелените на Европейския парламент.

53% от 
световния
пазар

75%  от 
царевицата

95% от 
зеленчуците

86%  от 
захарното 
цвекло

3 компании 

за семена

5 компании за 

семена

Европейски 

съюз
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Тези компании са водещи и в производството на торове, пестициди и 
хербициди. Има неразривна връзка между тези, които произвеждат 
семена и онези, които произвеждат хербициди и инсектициди. Един 
печално известен пример е хербицидът RoundUp®, произвеждан от 
Monsanto и семената, произведени, за да понасят този продукт. 

В началото на 1970те се появи една нова вълна на законотворчество, 
която позволи бавно да се прескочи границата, за която нашите 
деди вярваха, че е непреодолима, а именно създаването на 
„монопол” върху храната. От 1980те насам големи компании 
успяха (което стана възможно благодарение на редица решения 
на Американския съд през 1980/5 г.) да патентоват живи организми 
и така да произвеждат семена, върху които имат изключителни 
права. Така селското стопанство фактически попадна под законите 
на промишлеността, а един общ животоопределящ ресурс се 
превърна в шикоро консумирана стока, контролирана от самата 
индустрия. Тази промяна мина някак незабелязано, но тя е наистина 
фундаментална и нарушава всички принципи на наречения от нас 
„Закон за семената”. 
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Оцеляване на най-пригодните
Индустриалните семена, с подкрепата на неадекватни закони, постепенно 
се наместват на пазара като единствена възможност. Те носят всички 
характеристики на промишлените патенти – иновации, еднообразност 
и стабилност, които липсват при фермерските семена. В същото време са 
нарушени:
 Разнообразието, защото се използват няколко вида и малък брой 

разновидности от тях;
 Свободата, защото патентоването на семената не отчита традиционните 

умения на фермерите, което прави още по-трудно запазването, размяната 
и продажбата на специфичните сортове. Днес много хора считат, че не е 
легално да купуваш семена от фермерите или да ги разменяш с тях. Това 
не винаги е вярно, но фактът, че някои мислят, че е така, говори много за 
степента на маргинализиране на традиционното земеделие на световния 
пазар;
  В България (както и в целия ЕС) производството и търговията със семена 

може да се извършва единствено от регистрирани производители, което 
под натиска на глобалните пазари постепенно обезличава местното 
генетично разнообразие и семепроизводство.

F1+F2
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 Хибрид? Що е то?
Ако на пакета със семена, който сте купили, са изписани 
съкращенията F1 или F2 значи сте харесали хибрид. Хибридните 
форми дават много добри добиви и често растенията се развиват по-
добре, но е важно да знаем, че техните семена ще са или стерилни 
или поколението няма да има същите признаци. Това е така, защото 
така наречената «хибридна сила» (или хетерозис) се проявява 
само през първата година: следователно на следващата година ще 
трябва отново да купите нови хибридни семена. Ако вместо това 
предпочитате да заложите на разнообразието и да разчитате на свои 
собствени семена, то тогава използвайте директни сортове и форми, 
за предпочитане местни.

F1 F2

Семена F1



11

Анатомия на семето
Най-просто казано, семената имат три части, отвътре навън това 
са зародишът, от който се развива бъдещото растение, запасните 
хранителни вещества като въглехидрати, мазнини и протеини 
(в различни количества в зависимост от семената) и семенната 
обвивка, която защитава семето от външните условия и гарантира 
период на покой преди поникването. 

Макар че говорим общо за семената, имаме предвид репродуктивния 
материал при растенията, тъй като те могат да се възпроизвеждат 
по различен начин. При житните и при зеленчуците това става 
чрез семена (за последните често се купува разсад от оранжерии, 
който след това се засажда). При плодните дръвчета и при много 
декоративни растения обаче може да се използва и присаждането 
на пъпка или на калем. 

семенна обвивка

зародиш

хранителни запаси

присаждане на 
калем



 Семена или растения?
Ако сте любител градинар или имате зеленчукова градина на балкона 
можете да се откажете от готовите растения, купени от магазина и да 
отгледате свои от семена. Ако обаче искате да ползвате традиционни 
семена, които ги няма на пазара, трябва да се обърнете към местните 
фермери: те ще бъдат щастливи да ви услужат! Можете също да 
попитате в специализирани магазини или да потърсите в интернет. 

„Не съдете за деня по реколтата, която 
получавате, а по семената, които засявате” 

Робърт Луис Стивънсън

присаждане на 
пъпка

12



13

Семената и земята
Местните сортове/популации са дълбоко свързани със земята, където се 
отглеждат, с климата, почвата и обилието или недостига на вода. Поради това те 
са добре адаптирани към разнообразни климат, почви и традиции.
Връзката между семената и земята има своето културно и икономическо 
значение. Тя е определяща за местните продукти, които са отражение на 
културната идентичност на общностите и могат да са източник на доходи 
за фермерите. В същото време промотирането на местните продукти се 
сблъсква с хомогенизацията на агроиндустрията. Сравнени с индустриалните, 
“фермерските” семена може са по-ниско продуктивни, но пък са далеч по-
добре приспособени за отглеждане при по-екстремни условия. Нека да не 
забравяме, че много от търсените признаци на индустриално произведените 
храни, като твърдост на плода например, са изместили фокуса от сочността и/
или вкуса, които биха ни зарадвали в плодовете на собствената ни градина или 
на фермерския пазар
Във вашата зеленчукова градина би било забавно да експериментирате и да 
отглеждате продукти от други географски ширини: семената винаги са „пътували” 
и е важно това да продължи. Все пак трябва да имате предвид, че различните 
разновидности ще запазят във времето своите характеристики, само ако се 
възпроизвеждат там, където са възникнали. Отглеждани на друго място те ще 
развият други белези, което може да е интересно... или не толкова...но това е 
забавното на експеримента, нали?
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С времето, далеч от тяхното място на произход, семената 
претърпяват т. нар. генен дрейф, с други думи постепенно, но 
необратимо отдалечаване от изходния генотип. За разлика от този 
дрейф, генетичното разнообразие е резултат от кръстосаното 
опрашване, в резултат на което се появяват редица неочаквани 
генетични модификации, които помагат за адаптацията към новите 
условия.

 Световни пътешественици
Семената са дълбоко свързани със земята, но те винаги са пътували 
надалеч, с корабите на откривателите или в чантите на търговските 
пътници. Доматите, фасулът, картофите и чушките са дошли от 
Америка; патладжаните и цитрусовите плодове от Източна Азия, а 
дините от Африка...С времето и далеч от мястото на техния произход, 
те са развили нови характеристики и са се приспособили към новите 
условия, при които са попаднали.
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Няколко примера... През 1614 г., в селата около град Консепсион 

в Чили, испанският мисионер Алфонсо Овале открива растение с 

бели ягодоподобни плодове, което било наречено Fragaria chiloen-

sis. През 1712 г. военният инженер, ботаник и картограф Франсоа 

Фрезие, който по това време картографирал бреговете на Чили, 

взел от тези растения и ги пренесъл в Европа като подарък за Луи 

ХІV, който обожавал ягоди. Пътуването продължило шест месеца 

и само няколко растения оцелели. Ягодите, които познаваме днес 

(едри и червени) възникват в Брест, Франция, през 18 век и са 

хибрид от Fragraria virginiana (дива ягода от Северна Америка, 

която идва в Европа през 17 век) и белите F. chiloensis. Заради 

техния специфичен вкус, подобен на ананас те били наречени 

Fragaria X ananassa. До тогава само дребните горски ягоди (напр. 

Fragaria vesca) били познати в Европа.

Няколко примера... Говори се, че през 1796 г. Наполеон подарил на 

жителите на Периналдо, малко градче в Лигурия, Северозападна Италия 

специален сорт артишок, който се отглеждал в съседния Прованс. 

Качествата на земята били подобни и не било трудно лилавият артишок 

от Прованс да се адаптира на новото място. Така се ражда артишокът от 

Периналдо: единственият сорт артишок, отглеждан в Лигурия, който е без 

бодли, прибира се късно през годината и има вкус на испански артишок.

Интересна е историята на американските култури и в България. До 20-те 

години на ХХ век слънчогледът е присъствал единствено в градините 

на градските дами като декоративно растение. За кратко обаче той се 

превръща в най-масовата маслодайна култура, а български селекционери 

са допринесли за създаването на десетки високодобивни линии и хибриди. 

Същото важи и за разнообразието на зеленчуци, като благодарение на 

продължителната селекционна работа България е вторичен център на 

видообразуването на пипера, чието местно разнообразие в момента е 

застрашено поради малкия брой поддържани сортове и изобилието на 

вносни сортове с висок добив, но непривлекателни вкусови качества.
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Кои семена да използват 
любителите градинари?
За вашата зеленчукова градина е важно не само да има добър добив, 
но също да бъде все по-независима, като от нея се събират семената 
за следващата година.
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Правила за добър избор
 Използвайте семената на традиционни или „наследствени” сортове (heirlo-

om seeds), с други думи семената, които са резултат от естествено опрашване 
и които са били наоколо поне 50 години. Когато е възможно, използвайте 
местни семена, които са вече адаптирани към вашето място. Поразпитайте 
своите познати, защото много често най-интересните разновидности се 
предават през поколенията в семейството, потърсете местна оранжерия или 
се обърнете към селскостопански институт, университет или изследователски 
център. Те ще могат да ви снабдят с шепа семена, които да използвате в 
градината си. Наред с многото ползи от това, от плодовете на отгледаните 
растения ще можете да си съберете семена за следващата година.

 Ако вместо това предпочитате да отглеждате сортове, които не са от вашето 
място или такива, които наскоро са се появили на пазара, изберете семена, 
които са резултат от естествено опрашване, което е било стандартната 
процедура преди появата на хибридите. При тях има повече разнообразие, 
а и растенията дават семена, които ще можете да използвате на следващата 
година. Тези семена не се намират лесно, по-скъпи са или ще ви се наложи да 
потърсите алтернативни източници.

 Прочетете внимателно информацията на опаковката. Тя ще ви каже къде 
и как са произведени семената, дали са хибридни, до кога са годни за посев. 
Колкото по-пресни са семената, толкова по-висок е техният капацитет за 
покълване! 

 Опаковката обаче не ви казва всичко! Ако имате възможност, говорете с 
местните фермери и ги попитайте за ползите и недостатъците на семената, 
които се каните да купите.

 Използвайте различни разновидности. Монотонността е враг на вашата 
зеленчукова градина, на вашата храна и здраве. Разнообразието помага да 
произвеждате здравословни храни.
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 Съхранявайте вашите семена при оптимални условия; те са активни дори 
и във фазата на покой. Трябва да се съхраняват на тъмно и сухо място, 
а температурата не трябва да е нито ниска, нито висока. Най-добре се 
съхраняват в хартиени пликове (които можете да надпишете с имената на 
разновидностите) в затворени кутии, за предпочитане от метал или стъкло 
(но не забравяйте да ги съхранявате на тъмно).
Ако желаете да ползвате биосемена, се насочете към производители и 
търговци притежаващи съответните сертификати.

 Семената и пчелите
Зеленчуковите градини, овощните градини, цветята са най-добрите 
местообитания за пчелите, пеперудите, стършелите и земните пчели. Колкото 
по-здрава е тяхната среда, толкова по-добре те ще изпълнят своето основно 
задължение, опрашването, гарантирайки плодородието на планетата. 
Обратното, полетата с култури, третирани с торове и пестициди застрашават 
сериозно опрашителите и особено пчелите. Сред най-опасните продукти са 
неоникотиноидите, които се използват при царевицата и захарното цвекло, 
за да ги предпазват от вредители. През 2013 г. Европейският съюз официално 
призна, че тези продукти вредят на пчелите. В момента те са частично 
забранени за ползване. Молекулата на неоникотиноидите се намира и в много 
продукти, които използваме у дома за борба с мравките или за да предпазим 
розите си от вредители. Ето защо е важно да знаем какво използваме у дома и 
в градината. Когато се използват прекалено, хербицидите, пръскани покрай 
пътищата или използвани, за да се поддържат градините „спретнати” са 
опасни за земята и за нашето здраве.
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Да мислим като юристи: 
патенти или приватизация

Когато става дума за семената, трябва да мислим 
едновременно като фермери и като адвокати, за да 
се справим с концепции твърде далечни от селското 
стопанство, като например „възнаграждение”, 

„интелектуални права”, „приватизация” и „регистрация”. Въпреки 
че тези понятия могат да изглеждат на пръв поглед безинтересни, 
трябва да ги познаваме, за да разберем по-добре къде се намираме, 
на къде сме се запътили и къде искаме да стигнем.

Агроиндустрията цели да наложи своята собствена визия, като 
прилага към природата концепциите за интелектуалното право 
и приватизацията, типични за промишлеността. Това означава 
да мислим за семената или сортовете точно като за последния 
модел мобилен телефон или за някоя технология. Семената, дори 
най-новите, не са нечие изобретение: те са резултат от грижата и 
мъдростта на онези, които са обработвали земята през последните 
10000 години..
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Биопирати и фермери извън закона
Ако принципите на индустрията вземат връх – налагайки използването 
на няколко патентовани сорта, което ще доведе до маргинализирането и 
загубата на семената – фермерите, любителите градинари и потребителите 
ще загубят свои основни свободи:

 Свободата да използват семена според нуждите си;
 Свободата да произвеждат нови сортове от вече съществуващи такива;
 Свободата да разменят и продават запазени от тях семена;
 Свободата да възпроизвеждат, запазват и сеят семена от места, в които 

живеят;
 Свободата да избират какво да отглеждат, с други думи ще загубят своя 

хранителен суверенитет;
 Свободата да избират какво да ядат;
 Свободата от приватизацията;
 Свободата от генетично замърсяване и ГМО.

БИОПИРАТСТВО. Комерсиализацията на естествено 
съществуващи биологични обекти като растителни 
вещества или генетични линии, която се осъществява 
от технологично развити страни или организации 
без справедлива компенсация за хората, на чиято 
територия тези растения са първоначално открити. 
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Да мислим като 
юристи: Регистрация

Приватизацията върху семената, когато се управлява 
или прилага неправилно (напр. чрез патентоване) води 
до това контролът върху храната ни да е концентриран в 
ръцете на няколко компании, което води и до загуба на 
агробиоразнообразие. От друга страна регистрирането 
на даден сорт включва неговото познаване, описание и 
запазване. Според Международния договор за растителните 
генетични ресурси за храна и земеделие, одобрен от 
FAO през 2001 г. регистрацията трябва да се разглежда 
като инструмент за опазване на произхода на семената и 
свързаната с тях култура. Той не е средство за ограничаване 
на свободата на фермерите, а инструмент за тяхната защита. 

Обратно на приватизацията, в Европа регистрацията 
обикновено е по-евтина или напълно безплатна (зависи 
от държавата), публична и достъпна он-лайн. Регистрите 

могат да са регионални, национални или международни и се управляват от 
различни институции. Те трябва да съдържат информация за морфологичните 
и биометричните характеристики на дадения сорт, за мястото, където е 
установен за пръв път и за това как се разпространява, за да се уточни връзката 
му с дадено конкретно място. 

Ако мислите, че притежавате сорт, който трябва да се регистрира, свържете 
се със съответната местна или регионална селскостопанска институция, 
потърсете съдействие от научна институция или университет или се обърнете 
към познат агроном, който да ви ориентира.
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Регистрацията е за предпочитане
• Регистрирането на сортовете трябва да се поощрява, като в същото време 
не бива нерегистрираните сортове да бъдат обявявани за незаконни;
• Всеки, фермер, сдружение, кооперация или научна институция, могат да 
регистрират традиционен сорт и така да станат негови пазители;
• Фермерът-пазител поема ангажимента периодично да засява семена от 
дадения сорт като така гарантира неговата жизненост и способността за 
покълване;
• С регистрирането на даден сорт фермерите допринасят за опазването на 
биоразнообразието.

патентрегистрация
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Фермери с бели престилки: 
дори семената се разболяват

И семената могат да се разболеят, ако бъдат нападнати от 
вируси, гъби или бактерии. Ето защо здравето на семената 
е много важно и изисква много грижи. Невинаги можем 
да се предпазим от вирусите на полето, но ако ползваме 
здрави семена сме една стъпка напред.

Семената, произведени от големите компании са 
преминали стриктни тестове, които гарантират, че те не 

са заразени. От научна гледна точка тези семена наистина са надеждни, но 
дали единствено индустрията може да ни гарантира здрави семена?

Малките производители винаги са разчитали на свои собствени семена: за 
себе си, за размяна и за продан. Те разполагат с огромно знание за подбор на 
растенията и плодовете, от които се събират семена, като избират само най-
здравите и най-силните, без следи от заболявания.

Самосертифицирането и проследяемостта на семената трябва да се узакони, 
като по този начин на фермерите ще се вмени отговорността за здравето 
на семената, които искат да разменят или продават, на базата на тяхната 
зрителна оценка. Това ще позволи да се облекчи бюрократичният товар 
върху фермерите и да се намалят настоящите разходи за сертификация. В 
подкрепа на фермерите могат да бъдат и новите технологии, приложими 
към много видове и традиционни сортове, за да се гарантира здравето на 
семената.
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Полезна информация
Никой не очаква да станете „лекар” на семена, но има някой полезни 
неща, които е добре да знаете:

 Фермерите могат да определят визуално здравето на своите 
семена, поради което те трябва да имат правото и задължението 
сами да ги сертифицират;

 Местните разновидности имат по-малък капацитет за 
разпространение, така че дори при рискови ситуации щетите ще са 
ограничени;

 Семената са живи и деликатни. Когато ги купувате или разменяте 
вие имате право да получите надеждна информация за тях.

  Любители градинари:
Здрави растения = Здрави семена =
 Здрави растения

Ако искате да събирате и пазите своите семена, вие имате нужда от някои 
напътствия. Нека започнем с фасула, с който се борави сравнително лесно:
• Изберете най-здравите и плододайни растения: здрави растения = здрави 
семена = здрави растения за следващия сезон;
• След като фасулът изсъхне можете да съберете семената. Избирайте най-
добрите, гладки и цели семена с размер, съответстващ на тяхната разновидност;
• Разстелете ги на сухо проветриво място за един ден, за да сте сигурни, че са 
напълно сухи;
• Сложете ги в хартиен плик и ги съхранявайте в проветриво, сухо и тъмно 
място.
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Кажи ми какви семена ползваш, 
за да ти кажа кой си?
В стара италианска приспивна песен се пее: „За да създадеш дърво ти трябва 
семе, за да направиш семе ти трябва плод”. Това е бил начинът да се обясни на 
децата каква е връзката между дървената маса, на която се храним и семето, 
посадено в земята... Връзката между зеленчуците, плодовете, чинията с ориз 
на нашата трапеза и семената, от които произхождат е дори по-силна.

Истина е, че потребителят има да изпълни много задължения преди да седне 
на масата. Например, да е сигурен, че храната, която консумира не уврежда 
природата и благосъстоянието на животните, както и че производството 
не използва твърде много вода и не я замърсява... Да разбере как това е 
свързано със семената, от които се отглеждат доматите или салата е друга 
важна стъпка.

Ако желаем да се наслаждаваме на истинска домашна храна, не бива 
да се заблуждаваме, че го постигаме купувайки семена, разработени от 
международни корпорации.

Семена F1 
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Разумни потребители: 
от семето започва всичко, помислете за това!

Истинското осъзнаване на това какво има в чинията ви започва с първата връзка 
в хранителната верига: семето, от което се развива растението, цветът и накрая 
плодът.

С одържавяването на селското стопанство след 1944 собствеността върху 
семената, свързани с определена географско място, е отнета от общностите в 
България. Поради това и по време на последвалия политически преход редица 
популярни местни плодове, зеленчуци, житни и варива (напр. Лясковския лук, 
чушката Джулюнска шипка, пъпешите Видински коравци и др.) се превръщат 
в професионално подобрени и/или регистрирани сортове и линии, някои от 
които се произвеждат и в чужбина и днес се внасят като посевен материал. 

Ако предпочитате семена, произведени и съхранявани от конкретна общност 
обърнете се директно към местните хора и разпитайте за запазени такива. 
Обърнете се към семенна банка или изследователски институт за съдействие. 
Бъдете изследователи!

Зеленчуците и плодовете от комерсиални семена са най-широко разпространени 
по магазините. Лесно ще ги разпознаете -   често имат модни имена, които по 
никакъв начин не са свързани с традицията на дадена територия.
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Стани детектив: 
Къде да намериш 
правилните семена?

Намирането на точните семена може да се окаже сложна 
задача, затова следните подсказки могат да помогнат:

 Помолете фермери, които познавате да ви дадат малко семена за 
собствената ви градина;

 Отидете на събитие за размяна на семена или потърсете он лайн (напр. 
Grow the Planet), които работят по сходен начин;

 Много компании продават продуктите си он лайн: така лесно може да се 
ориентирате, кои предлагат биосемена;

 Попитайте за семена в семенни банки in situ. Ботаническите градини, 
университетите, изследователските центрове, фермерските организации 
често имат семенни банки или реализират проекти за запазване на местни 
популации/сортове;

 Потърсете в регионални списъци с регистрирани сортове: всеки запис 
съдържа информация за това кой поддържа семената, изброени в тях;

 Отидете в магазини, специализирани за растения и семена. Ако внимателно 
прочетете етикета, лесно ще откриете индустриалните семена;

 Магазините за здравословни храни често предлагат биосемена.
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 Семенни банки
Ex situ семенните банки, напр. Семенната банка на хилядолетието 
(Millennium Seed Bank) на Кралските ботанически градини в Кю или 
семенната банка в Свабалд, Норвегия са различни от тези, които са 
in situ. Тяхната основна роля е да съхраняват биоразнообразието 
и да гарантират хранителната сигурност като пазят подходящи 
количества генетичен материал от ядливите видове, който може да 
се използва в случай на биологична катастрофа и унищожаване на 
хранителните запаси..

Банки



29

Вашите въпроси 
и нашите отговори
От самото начало на тази брошура ние поощряваме читателите да 
влязат в обувките на фермерите, потребителите, законодателите и 
лекарите.  Нормално е!  Семената са малки,  но сложни структури и за да 
ги разберете наистина, трябва да погледнете на тях от различни ъгли. 
Нормално е все още да имате много въпроси без отговор. Ще се опитаме 
да отговорим на някои от тях и да задоволим вашето любопитство... 

 Има ли закони за семената? Какво се казва в тях и кой ще взема 
решенията в бъдеще?
Европейското законодателство по темата в момента включва 12 директиви. 
То е създадено през 1960те и 1970те с две основни задачи: да се увеличи 
продуктивността като се гарантира юридически системата за разпространение 
на високопродуктивните сортове (чрез сертифициране и регистрация) и да 
се защити интересът на купувачите на семена срещу злоупотреби. За да бъдат 
осъвременени и опростени тези Директиви, през 2013 г. Европейската комисия 
предложи регулация, свързана с производството и снабдяването на пазарите със 
семена. Тя беше отхвърлена през 2014 г. от Европейския парламент, който поиска 
от ЕК да преформулира предложението като вземе предвид становището на 
всяка страна-членка и направи документа действително полезен за фермерите.
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 Каква е позицията на Slow Food?
Slow Food настоява за законодателство за семената, според което 
производството и разпространението на висококачествени семена се 
съчетава с ефективно опазване на биоразнообразието. Новите закони 
трябва да обръщат специално внимание на традиционните семена и тяхната 
връзка със земята и традиционното знание и да позволяват размяната на 
семена между малките фермери и между производителите и любителите 
градинари като в същото време регулират продажбите по адекватен 
начин. Законодателството трябва да подкрепя онези, които поддържат 
регистрираните сортове като израз на признание за тяхната роля за 
опазването и възпоризводството на агробиоразнообразието. Традиционните 
и наследствените сортове трябва да се подкрепят като в същото време се 
гарантира сигурността на потребителите посредством необходимите тестове 
и проверки. По-специално Slow Food настоява за правна рамка, която:
• Отчита международните споразумения, ратифицирани от ЕС и особено 
Международния договор за растителните генетични ресурси за храна и селско 
стопанство на FAO;
• Опазва разнообразието като позволява доброволното и свободно 
регистриране на сортове/популации;
• Гарантира сигурността и проследяемостта на традиционните семена 
на пазара, като въведе изисквания, основаващи се на утвърдени 
селскостопански практики;
• Не ограничава свободната размяна на семена и стимулира 
чувството за отговорност сред тези, които боравят със семена. 

 Големите компании са отговорни за производството на 
хибридните семена и ГМО. Кои ГМО могат да бъдат намерени в 
Европа? Къде е законосъобразно тяхното отглеждане?
Понастоящем има около 50 ГМО, които са одобрени за продажба в ЕС. Две от 
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тях са одобрени за отглеждане в ЕС: MON810 трансгенна царевица, одобрена 
през 1998 г. и картофите Amflora, произведени от BASF и одобрени за 
отглеждане през 2010 г. за нуждите на хартиената промишленост, но които не 
се отглеждат от 2011 г.  Останалите ГМО са одобрени под формата на внос, като 
повечето участват в производството на фуражи. Според законодателството 
на ЕС ГМО не могат да се отглеждат или внасят без да са гарантирани 
чистотата на околната среда и здравето на хора и животни. Настоящото 
законодателство на ЕС позволява на страните членки сами да решат дали 
да забранят ГМО на своята територия. Категоричното противопоставяне 
на европейските потребители срещу ГМО културите определя и крайно 
ограниченото производство на ГМО в Европа (едва 0.1% от производството 
в световен мащаб), което се свежда единствено до царевицата MON810. Най-
много ГМО се произвежда в Испания, около 80% от цялото производство 
в Европа. Всички останали страни без Чехия, Португалия, Румъния, Полша 
и Словакия по един или друг начин са забранили ГМО (понякога дори в 
противоречие с ЕС) като са активирали предпазната клауза, която позволява 
на страните членки да ограничат или забранят ГМО, ако според тях това е 
заплаха за човешкото здраве и за околната страна.

Защо ГМО са заплаха за използващите конвенционални, био- или 
биодинамични култури?
Едно поле с традиционна култура може много лесно да се „замърси” с 
трансгенен материал чрез вятъра или пчелите. Гените се възпроизвеждат с 
организмите и практически е невъзможно да се спре разпространението на 
ГМО. 
Рискът за околната среда е малък, ако става дума за генетични модификации 
при бактерии, които се отглеждат в затворена и контролирана среда (както 
е във фармацевтичната промишленост, където геномът на бактериите се 
модифицира с цел производство на определени молекули). Проблемът 
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обаче е много по-голям в сферата на селското стопанство. 
Ако ГМО се отглежда в поле на открито, то поленът от 
съответната ГМО култура ще бъде разпръснат нашироко в 
околната среда без практически начин за ограничаването 
му.

Основна пряка опасност са и химикалите, с които се 
третират хербицидно-устойчивите ГМО култури, които 
вредят не само на опрашителите и екосистемите, но и 
директно на човека.

Според настоящото законодателство нелегално 
ли е да отглеждам в собствената си градина 
традиционни сортове, които съм получил като 
подарък или съм купил от фермер?
Понастоящем законодателството регулира продажбата 
на семена, включително и тези с консервационно 
значение, както и тези, които са обект на специални 
правила, свързани с in situ опазването и устойчивото 
използване на растителните ресурси. Фермерите могат да 

продават традиционни семена, но трябва да спазват закона по отношение 
на регистрацията и продаваните количества. Размяната и подаряването 
на семена не се регулира, поради което отглеждането на растения от 
традиционни семена, получени от фермери, не е незаконно.
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Повече може да прочете тук:
Европейска комисия: 
На сайта на Европейската комисия може да намерите актуалното 
законодателство, поправките в него, както и работните групи, 
свързани със законодателството за семената и посадъчния 
материал: http://bit.ly/1ZOOp8t
Предложението на ЕК от 2013 г. за производството и наличието 
на пазара на растителен репродуктивен материал, отхвърлено от 
Европейския парламент: http://bit.ly/1WxMxvn

Европейски парламент
Ivan Mammana (2014) “Concentration of market power in the EU seed 
sector” http://bit.ly/1qBMlME*
Растителното разнообразие означава хранителна сигурност, видео: 
http://bit.ly/WkT3vg*

FAO 
Международен договор за растителните генетични ресурси 
за храна и селско стопанство, който отчита големия принос на 
фермерите за опазването на разнообразието от земеделски 
култури, които изхранват планетата: www.planttreaty.org/

UPOV
Международният съюз за опазване на новите растителни сортове 
е НПО, чиято мисия е да осигури система за ефективно опазване на 
растителните сортове: http://www.upov.int/portal/index.html.en

Граждански организации
Манифест за бъдещето на семената: http://bit.ly/1RVKMZT www.
arche-noah.at
La Via Campesina: Our Seeds, Our Future: http://bit.ly/1T8Ppz2
www.ifoam.org/en/what-we-do/seed
www.eu-seedlaw.net/

*Поръчано от групата на Зелените/Европейски свободен алианс в Европейския 
парламент
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Записки
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