Zpravodaj 2016
JARO

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
je tu opět jaro a s ním i náš nový zpravodaj. Dovolte ve stručnosti
zrekapitulovat aktuálně nabízený sortiment macešek, jejichž
výsev pro podzimní prodej se nekompromisně blíží.
Sortiment macešek – Viola x wittrockina je sestaven z několika
skupin, které se liší z hlediska použití, a reflektuje taktéž i rozdílné
finanční možnosti koncového zákazníka.
Pro méně náročného spotřebitele je určena skupina mrazuvzdorných klasických macešek, tzv. Švýcarských obřích (15 odrůd) a skupina Joker F2 (6 odrůd).
Novou generaci hybridních macešek zastupuje v sortimentu
skupina Inspire F1 (22 odrůd), určená pro podzimní a jarní prodej
sadby. Vytváří košaté a geneticky kompaktní rostliny s velkými květy,
konečné výšky 10–15 cm. Zajímavé oživení výsadeb macešek
přináší odrůdy skupiny Cats F1 (6 odrůd), s atraktivní kresbou
v květu tvořenou žilkami, a taktéž dnes velmi populární převislé
macešky skupiny Cool Wave F1 (5 odrůd). Ty se vyznačují
nádherným převisem dosahujícím 60–75 cm a vysokou mrazuvzdorností.
Z drobnokvětých macešek – Viola cornuta – doporučujeme skupinu Floral F1 (7 odrůd), a to především pro jejich vysokou mrazuvzdornost a unikátní barevné kombinace. Rostliny jsou vhodné pro
podzimní i časnou jarní výsadbu a dosahují výšky 10 cm.
Pro usnadnění pěstování výše uvedených viol jsme pro Vás
připravili i detailní návody k jejich správné kultivaci, které jsou
dostupné přes QR kódy v tomto zpravodaji a taktéž na našich
webových stránkách www.cernyseed.cz.
Vaše firma Černý

Viola x wittrockiana
Skupina Inspire F1
Představuje novou vylepšenou generaci oblíbených
odrůd Fancy F1, které jsme nabízeli dříve. Jedná se
o moderní skupinu velmi výkonných raných hybridních
macešek, určených k produkci kvetoucích rostlin pro
jarní a podzimní prodej. Vytváří košaté, velmi
kompaktní rostliny; květy jsou velké a atraktivní. Květní
stopka není příliš dlouhá. Největší předností této
skupiny je geneticky daný velmi kompaktní vzrůst.
Rostliny se dobře pěstují s minimálním použitím
morforegulátorů. Na záhoně či v míse nepřerůstají
a po celou dobu vegetace mají krásný vzhled;
konečná výška 10–15 cm.

3250
Inspire bílá F1

3890
Inspire bílá s okem F1

4610
Inspire bílá s červeným okem F1

8790
Inspire žlutá F1

3260
Inspire žlutá s okem F1

3270
Inspire zlatožlutá F1

8270
Inspire citronově žlutá s okem F1

3280
Inspire žlutá s červenými plátky a okem F1

3290
Inspire broskvové odstíny F1

3300
Inspire tmavě oranžová F1

3310
Inspire červená s okem F1

5320
Inspire šarlatová F1

8850
Inspire levandulová F1

3320
Inspire karmínová s okem F1

4620
Inspire rubínová F1

4630
Inspire purpurová F1

3330
Inspire fialovobílá F1

8870
Inspire fialovožlutá F1

8800
Inspire fialovooranžová F1

1720
Inspire stříbřitě modrá s okem F1

3350
Inspire modrá s okem F1

8860
Inspire tmavě modrá F1

3360
Inspire mix F1

Skupina Cats F1
Nabízí zajímavé odrůdy s žilkami v květu, jež připomínají vousy na kočičí hlavě. Kresba v květu zvyšuje atraktivitu
výpěstků. Pěstování je shodné s odrůdami Inspire F1.

8750
Cats žlutá F1

8760
Cats oranžová F1

8770
Cats fialovobílá F1

8780
Cats červenozlatá F1

8430
Cats mix F1

Skupina převislých macešek
Cool Wave F1
Převis dosahuje 60–75 cm. Při výsadbě na
záhon dorůstají průměru 45–60 cm a výšky
15–20 cm; jsou velmi vitální. Snášejí teploty
-23 až -29 °C. Mají rády plné slunce.
Velikost květu je 5 cm.
6510
Cool Wave Mixture F1

6470
Cool Wave Frost F1

6480
Cool Wave Violet Wing F1

6490
Cool Wave White F1

6450
Cool Wave Golden Yellow F1

6520
Cool Wave Purple F1

Skupina Švýcarské obří
Klasické odrůdy vytvářející robustní rostliny
s velkými květy; dorůstají výšky 15–20 cm. Jsou
určeny pro podzimní prodej. Vhodné pro
záhonové výsadby, květináče a truhlíky pro
období od jara do poloviny léta. Vyznačují se
dobrou mrazuvzdorností.
6940
Firnenschnee

6950
Goldkrone

6960
Firnengold

1690
Roter Flügel

1700
Flamme

6970
Alpensee

6980
Luzern

8100
Orange Violet

8110
Scarlet

8120
Black King

8140
White and Rosa

8150
Lord Beaconsfield

6990
Schweizer Riesen Prachtmischung

4670
Joker Red & Gold F2

4680
Joker Violet & Gold F2

4690
Joker Mix F2

Odrůdy Joker F2
Mají podobné vlastnosti jako „Švýcarské obří“.
Rostliny jsou vhodné pro prodej na podzim i na
jaře; mají velké květy s atraktivními barevnými
kombinacemi plátku a oka v takových odstínech, které nejsou zcela běžné. Výborné na
záhony i do nádob.

5860
Jolly Joker F2

4640
Joker Light Blue F2

4650
Joker Mahogany & Gold F2

4660
Joker Poker Face F2

Viola cornuta
Skupina Floral F1
Rostliny jsou vhodné na záhon i do nádob, výška
10 cm. Velmi bohatě kvetou; vynikají svou
mrazuvzdorností. Zajímavé barevné kombinace
z nich dělají atraktivní materiál pro podzimní
i časnou jarní výsadbu.

2920
Floral Orange Red Wing F1

2930
Floral Purple Face F1

2890
Floral White Purple Wing F1

2900
Floral Cream F1

2910
Floral Gold Purple Wing F1

2940
Floral Deep Blue Blotch F1

2960
Floral Yellow Blotch F1

2950
Floral Mixture F1

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

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

Husova 139, 551 01 Jaroměř
Česká republika

tel.: +420 491 812 312
fax: +420 491 815 390
e-mail: cerny@cernyseed.cz

