LÉTO

Zpravodaj 2016
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
jarní prodej sadby je prakticky u konce. Na základě analýz
našich vlastních prodejních výsledků usuzujeme, že i Vaše
sezónní prodeje byly více než úspěšné. Děkujeme, že jste
nám i v letošním roce umožnili podílet se na Vašem úspěchu
formou dodávek kvalitních osiv a výsevů k přepichování.
Přichází čas bilancování a hodnocení, čas výsevů dvouletek
a trvalek, pro mnohé z nás též klidný čas dovolených a zaslouženého odpočinku, ve kterém se mnozí věnují cestování
do zahraničí nebo po krajích českých. Z vlastní zkušenosti
víme, že i při odpočinku a na cestách zahradníkům neuniknou
nejrůznější výsadby, zeleň, aranžmá a nové formy, objevují
nové druhy a odrůdy; tyto vjemy a poznatky si přiváží domů
a s časovým odstupem je přetváří v inspiraci a v nové výzvy
pro další práci a rozvoj – přijeďte se podívat i k nám.
Dovolte, abychom Vás tímto pozvali k návštěvě pokusného
pole firmy Černý v Jaroměři. V tomto roce budou na poli
k vidění prakticky všechny letničky našeho vlastního
šlechtění: petúnie, hlíznaté begónie, begónie semperflorens a experimentální hybridy v různém použití. Dále pak
pelargónie z původního českého šlechtění, jejichž autorem

je VÚKOZ Průhonice, a taktéž ověřovací výsadby některých
druhů letniček od partnerských semenářských firem. Pro
příklad můžeme zmínit Callistephus, Consolida, Limonium
a řada dalších.
Budeme se na Vás těšit v termínu od 4. 7. do 16. 9. 2016.
Ve všední dny bude pole přístupné od 6.00 do 16.00 hod.,
o sobotách od 6.00 do 12.00 hod. V neděli je pokusné
pole uzavřeno. Vstup na pole je volný a bez doprovodu.
Pokud byste měli zájem o jeho odbornou komentovanou prohlídku, nahlaste se prosím s předstihem u paní Ing. Vladimíry
Vodové, tel.: 491 812 312, mail: ingvodova@cernyseed.cz,
která Vás po poli ráda provede a zodpoví Vaše případné
dotazy.
Návštěvu můžete využít i k přímému nákupu osiv ve firemní
prodejně nebo k odběru zboží předem objednaného přes náš
e-shop: http://eshop.cernyseed.cz/
Na shledanou v Jaroměři!
Vaše firma Černý
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Petunia hybrida multiﬂora nana
Ingrid F1

Petunia hybrida
White Velvet F1

Petunia hybrida – minipetúnie
Petit růžová F1

NAVŠTIVTE NÁS
NA ZAHRADNICKÉM
A FLORISTICKÉM
VELETRHU
ZELENÝ SVĚT!

OSIVA – INTERNETOVÝ OBCHOD
Ještě jste neobjevili kouzlo internetového nákupu?
Dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě našeho internetového obchodu,
který naleznete na webových stránkách http://eshop.cernyseed.cz
Hlavními výhodami jsou:
•
•
•
•
•
•
•
•

pohodlné objednávání osiv 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu po celý rok
kompletní nabídka sortimentu včetně novinek
přehledné zobrazení cen, bez nutnosti vyhledávání v ceníku
snadný a přehledný výběr, zobrazuje se vždy větší počet odrůd najednou
ihned vidíte dostupnost osiv na skladě
operativní dodávka
zaslání Českou poštou, PPL nebo osobní odběr v Jaroměři
samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko

Navštivte náš e-shop na
eshop.cernyseed.cz
nebo naše
internetové stránky na
www.cernyseed.cz

Sledujte nás na facebooku!
www.facebook.com/cernyseed
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