
CASELE LOCALE ȚĂRĂNEȘTI DE SEMINȚE

Casele locale țărănești de semințe sunt forme colective sau individuale de 
administrare a biodiversității cultivate, organizate de țărani producători și 
salvatori de semințe sau de asociații de țărani. 

În funcție de regiunea de pe glob și chiar a zonelor unei țări, casele de semințe 
sunt organizate de țărani în moduri foarte diverse, pe baza cunoștințelor și 
practicilor locului, a condițiilor de climă locale și a tipului de semințe depozitat, 
precum și a scopului casei respective de semințe. 

Rolul caselor locale țărănești de semințe:

 depozita și administra semințele mai multor țărani,  în condiții optime 

pentru perioade mai lungi de timp, de la recoltarea lor din grădină/câmp 
până la cultivarea lor în sezonul următor sau pentru câțiva ani, în cazul 
rotației unor culturi;

 menține stocuri de rezervă din unele varietăti și preveni pierderea lor;

 servi ca spații fizice de întâlnire, de ateliere și de schimb de cunoștințe și 
practici între țărani;

 servi ca  locuri de inspirație pentru alți țărani și nu numai, de promovare a 
semințelor țărănești și a autonomiei lor. 

De ce o casă locală țărănească de semințe?

 Pentru a găsi și depozita semințe adaptate la diferite regiuni și practici și în 

condiții optime

 Pentru a readuce semințele țărănești în cât mai  multe gospodării, prin 

creșterea accesului oamenilor la semințe țărănești

Pentru a redescoperi plăcerea de a fi autonom, de a  coopera cu alți țărani și de 
a înțelege mai  îndeaproape semințele 

Pentru a promova dreptul țăranilor la semințe:  salvare, multiplicare, ameliorare,
schimb,  comercializare



 Pentru a avea un spațiu comun de întâlnire în satul dvs. cu alți țărani din 

asociație și nu numai 

Diferențe între păstrarea semințelor in situ și ex situ

Casă de semințe țărănească,
comunitară

(conservare la fermă, in situ)

Bancă de gene instituțională
(ex situ)

>> Plantele sunt multiplicate prin 
polenizare liberă

>> Semințele sunt recultivate în mod 
regulat

>> Semințele evoluează în mediul 
înconjurător și devin mai adaptabile și 
rezistente la schimbări climatice

>> Biodiversitatea este mereu 
reînnoită

>> Controlul asupra semințelor este 
asigurat de țărani

>> Se poate stoca o mare varietate 
de semințe pentru o perioadă 
foarte lungă de timp (prin 
criogenare)

>> Semințele nu sunt cultivate în mod
regulat

>> Semințele nu evoluează în același 
timp cu mediul înconjurător

>> Biodiversitatea nu este reînnoită

>> se pot păstra intacte unele 
trăsături ale soiurilor respective de 
plante 

>> poate reprezenta o alternativă 
pentru material genetic în cazul unei 
calamități 

În 2018, Eco Ruralis și membrii săi din satul Dâmbroca, jud. Buzău au pus bazele 
unei case locale de semințe țărănești. Acesta este primul pas pentru crearea unei
rețele de case de semințe în țară, cu rolul depozitării în comun a semințelor 
țărănești salvate și multiplicate de membri și pentru crearea de spații de întâlnire
fizică între aceștia.


