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Zpravodaj 2017
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
letošní jaro nás vydatně potrápilo rozmary nevyzpytatelného počasí. Přesto věříme, že prodeje sadby jsou i u Vás již v plném
proudu a že spokojení zákazníci u Vás nalezli pestrý sortiment květinové sadby pro jarní realizace.
Rádi bychom Vám již v tuto dobu připomněli nabízený sortiment dvouletek, jejichž výsev představuje další z pomyslných etap
roku profesionálního pěstitele. V loňském roce na jaře jsme se podrobně věnovali jednotlivým skupinám macešek, proto je letos
zmíníme okrajově a detailněji se zaměříme na ostatní nabízené druhy.
Letní výsev pro podzimní prodej se týká nejen samotných dvouletek, ale i některých hrnkových rostlin, jako např. okrasného
zelí, kde můžete vybírat z populárních skupin Pigeon F1 a Peacock F1. Dále např. stále oblíbenější torénie ze skupiny Clown,
které nabízíme jako Mix F1 odrůd. V neposlední řadě je třeba zmínit stálice jarních prodejů – primule, dostupné v atraktivních
směsích pestrých barev sérií Orion F1 a Primera F1.
Detailní informace o nabízených produktech naleznete na našem webu www.cernyseed.cz, v našem e-shopu a v tištěném
katalogu společnosti Černý Seed s.r.o., který Vám pravidelně zasíláme. Pokud náš katalog nemáte, vyžádejte si jeho zaslání.
Vaše spol. Černý Seed s.r.o.

BELLIS PERENNIS
V poslední době jsou odrůdy Bellis perennis neprávem opomíjeny, a přitom
dokáží prozářit truhlíky i jarní záhony jasnými odstíny červené a růžové barvy.
Skupiny plnokvětých sedmikrásek se liší jak tvarem a velikostí květů, tak i robustností rostlin a délkou kultivační doby.
Největší ze sedmikrásek patří do skupiny Habanera, zaujmou půvabnými květy
o velikosti až 6 cm; dorůstají výšky 15 cm. Květy jsou velmi plné, složené
z jehlicovitých plátků. Hodí se zejména pro pěstování v květináčích; kultivační
doba 24 týdnů.
Odrůdy skupiny Roggli jsou 12 cm vysoké, s květy o průměru až 5 cm. Květy jsou
plné s dlouhými okvětními plátky. Pro bohaté kvetení jsou ideální na záhony i do
květináčů; kultivační doba 22 týdnů.
Skupina Tasso je oblíbená především pro své květy typu „pomponette“ a širší
škálu barevných odstínů. Květy o velikosti 2 cm jsou posazeny na kratším stonku,
rostliny dorůstají výšky 12 cm. Bohatě kvetou a hodí se do malých květináčů,
truhlíků i na záhony; kultivační doba 20 týdnů.
Skupinu Speedstar je možno pěstovat v několika termínech, nepotřebuje
jarovizaci, a to je u pěstitelů velmi ceněno. Kvete poloplnými květy jasných barev.
Rostliny jsou kompaktní, dorůstají 12 cm; kultivační doba pro podzimní prodej
14 týdnů.

5020
Habanera Mix

8480
Roggli červená

0600
Tasso bílá

5030
Tasso světle růžová
s červeným středem

0110
Speedstar růžová

0100
Speedstar bílá

VIOLA X WITTROCKIANA
Sortiment macešek je velice široký, a proto nyní připomeňme zejména ty méně obvyklé – a to jak barevnou kombinací, tvarem květu nebo
jejich vzrůstem.
Skupina Cats F1
Zaujme zejména pro svoji netradiční kresbu v květu připomínající kočičí vousy.
Skupina Frizzle F1
Neobvyklý třepenitý okraj květu v kombinaci se sytými barvami upoutají pozornost každého. Zvlnění plátků je výraznější u rostlin, které byly
pěstovány při nízkých teplotách, proto se u nás častěji pěstují pro jarní prodej.
Skupina Inspire F1
Představuje nejbohatší nabídku barev a odstínů, jež uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Jedná se o moderní skupinu odrůd, vytvářející velmi
košaté kompaktní rostliny s atraktivními květy. Kompaktnost rostlin jen dána geneticky, a proto se velmi dobře pěstují s minimálním použitím
regulátorů růstu.
Cool Wave F1
Převislé velkokvěté odrůdy skupiny Cool Wave F1 stále rozšiřují dostupnou barevnou škálu. Letos byl jejich sortiment obohacen odrůdou
Cool Wave Red Wing F1 přinášející populární žlutočervenou kombinaci. Výhodou těchto macešek při výsadbě do nádob je velká košatost
rostlin tvořící bohatě kvetoucí převis dosahující délky až 70 cm. Při výsadbě na záhonech vytvoří kvetoucí koberec, jenž zcela zakryje půdu.
Nejlépe prospívají na plném slunci.

3260
Inspire žlutá s okem F1

8430
Cats mix F1

5370
Frizzle mix F1

3360
Inspire mix F1

6110
Cool Wave Red Wing F1

MYOSOTIS SYLVATICA
Ze zahradních odrůd Myosotis sylvatica vřele doporučujeme
velkokvětou skupinu Sylva, dorůstající výšky 20 cm, nabízející 3
výrazné barvy. Krom klasické středně modré naleznete v nabídce
ještě bílou a růžovou. Díky stejné výšce je možné tyto odrůdy velmi
dobře kombinovat ve výsadbách.
Z nízkých pomněnek (15 cm), vhodných především pro pěstování
v nádobách, jsme pro Vás vybrali odrůdy Compindi – tmavě
modrá a Modrá koule – světle modrá.
Z vysokých pomněnek pro nádoby doporučujeme tmavě modrou
odrůdu Indigo. Dorůstá 35 cm.

7530
Rosylva

8300
Snowsylva

7530
Rosylva

3130
Bluesylva

7550
Compindi

5070
Amazon Neon Duo F1

5140
Grenadin Mix

2540
Clown Mix F1

2260
Magic Mix F1

DVOULETKY K ŘEZU
Z dvouletek k řezu bychom Vás rádi upozornili na
Dianthus barbatus a Dianthus caryophyllus.
Dianthus barbatus Amazon Neon Duo F1 byl zařazen
jako novinka v posledním katalogu. Tato směs dvou
výrazných růžových odstínů dorůstá výšky 60 cm. Pro
výkvět nepotřebuje období nízkých teplot. Lze ji pěstovat
taktéž jako zimní skleníkovou kulturu.
Dianthus barbatus Směs nových barev zahrnuje kromě různých
odstínů růžové i červenou a bílou barvu, dosahuje výšky 50 cm.
Dianthus caryophyllus Grenadin Mix je pestrou směsí odstínů bílé,
růžové a červené barvy. Pro založení květů, dosahujících průměru
5 cm, vyžaduje chladné období 6–9 týdnů při teplotě pod 5° C.

TORENIA FOURNIERI
Mezi méně běžné, zato však stále oblíbenější letničky patří Torenia
fournieri, kterou lze pěstovat v truhlících, avšak vzhledem k její
náročnosti na teplo se častěji pěstuje jako hrnková pokojová
rostlina. Při výsevu v květnu až červnu se její prodej posune na
srpen a září. Pěstování torénie tak umožňuje využití pěstebních
prostor i v letním období. Směs odrůd Clown Mix F1 je 15 cm
vysoká, velmi kompaktní, kvete v odstínech bílé, růžové a modré
barvy.

RANUNCULUS
Ranunculus svými jasně barevnými plnými velkými květy obohacuje nabídku v zimě kvetoucích hrnkovek. Pro prodej v lednu vyséváme v srpnu. Odrůdy ze skupiny Magic F1 dorůstají 15–20 cm,
jsou geneticky kompaktní – nepotřebují chemickou regulaci růstu.

BRASSICA OLERACEA
Pro podzimní výsadby nebo jako hrnková kultura se výborně hodí
odrůdy okrasného zelí a kapusty – Brassica oleracea. Pěkně
vybarvené rostliny osloví každého, kdo má potřebu vytvořit si
krásné a zároveň originální podzimní výsadby. Při pěstování
mladých rostlin je nutné hlídat množství dodávaných živin. Vysoké
teploty v kombinaci s velkou dávkou hnojiv brzdí proces
vybarvování hlávek.
Skupina odrůd Pigeon F1 je určena pro prodej v květináčích a následnou výsadbu do záhonů. Listy jsou lehce zvlněné, hlávky
kompaktní.
Skupina odrůd Peacock F1 má listy pilovitě stříhané, vytváří větší
hlávku. Rostliny jsou odolnější vůči nízkým teplotám, krátkodobě
i pod bodem mrazu. Hodí se jak na výsadby do záhonů, tak i pro
pěstování v nádobách.

7920
Pigeon White

7930
Pigeon Red

7970
Pigeon Victoria

3000
Peacock White

3010
Peacock Red

PRIMULA ACAULIS
Primula acaulis je snad nejčastěji prodávanou v zimě kvetoucí
hrnkovkou, proto ji nebudeme podrobněji představovat. Připomeňme si alespoň dvě osvědčené skupiny odrůd z naší nabídky.
Orion F1
Skupina určená pro prodej kvetoucích rostlin v období od prosince
do března. Rostliny jsou kompaktní s velkým květem. Disponuje
širokou škálou barev.
Primera F1
Velmi rané odrůdy pro prodej na začátku sezóny (říjen–leden), jež
jsou garancí vysoce kompaktních rostlin s pěknou, pravidelnou
listovou růžicí a velkými květy.

4700
Orion Mix F1

4390
Primera Pink F1

4440
Primera Mixture F1

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