PODZIM

Zpravodaj 2015
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
v současné době pro Vás připravujeme nový katalog s nabídkou
osiv a výsevů, který obdržíte poštou v průběhu října.
Kromě nové grafické podoby katalogu Vás jistě zaujme i rozšířená nabídka osiv trvalek, novinky petúnií a bolivijských
begónií z originálního šlechtění firmy Černý a nové atraktivní
odrůdy druhů, o něž je mezi Vámi největší zájem.
Tento zpravodaj je tedy jen malou ochutnávku toho, co Vás čeká
v nově připravovaném katalogu.
Věříme, že nám zachováte i nadále svoji přízeň.
S přátelským pozdravem
Vaše firma Černý
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NOVINKY Z VLASTNÍHO ŠLECHTĚNÍ FIRMY ČERNÝ
BEGONIA BOLIVIENSIS
Begonia boliviensis, kterou lze úspěšně
pěstovat na plném slunci, je poměrně novým
druhem v sortimentu českých zahradníků.
Skupina hybridních odrůd Copacabana F1,
pěstovaná ze semen, byla poprvé představena
v roce 2013. Ohlasy z řad kolegů jsou velmi
pozitivní, a proto v letošním roce zařazujeme
jako novinku odrůdu Copacabana žlutá F1.
V současné době je tedy k dispozici již 5 barev
této zajímavé begónie pěstované ze semen, a to
bílá, lososová, oranžová, červená a žlutá.

PETUNIA HYBRIDA
Petunia hybrida je doménou šlechtitelské
tradice firmy Černý. Sortiment mnohokvětých
petúnií (multiflora) jsme doplnili o dva nové
barevné odstíny z vlastní produkce – odrůdy
Alenka F1 a Claudia F1.
Skupinu velkokvětých petúnií s třepenitým
okrajem květu Aphrodite F1 (fimbriata) rovněž
rozšiřujeme o novou atraktivní odrůdu
Aphrodite purpurová F1.
Velkokvěté odrůdy petúnií (grandiflora) s mohutným převisem Daimond F1 obohatil nový
Daimond Rose Vein F1.

5390 Claudia F1
0220 Diamond Rose Vein F1

5380 Alenka F1
4500 Aphrodite purpurová F1

NOVINKY ZE SORTIMENTŮ SVĚTOVÝCH SEMENÁŘSKÝCH FIREM
Do nového katalogu zařazujeme i řadu osvědčených, výkonných a moderních odrůd od předních
světových firem.
Nabídku Begonia semperflorens rozšíří rané nízké odrůdy s velkým květem Sprint F1 (zelený list)
a Nightlife F1 (bronzový list). Jedná se o špičkové odrůdy používané pro masovou produkci sadby.
Sortiment jsme doplnili o další dva barevné odstíny okrasné kapusty – Brassica, která je stále populárnější pro netradiční podzimní výsadby.
Zařadili jsme nově i Calendulu officinalis Bon Bon. Odrůdy jsou určeny speciálně pro hrnkovou
kulturu a rozšíří nabídku květin pro jarní prodej.
Nabídku druhu Coleus obohatí nové barevné odstíny populární skupiny Wizard a zařazena bude zcela
nová skupina Sun, která vytváří velké rostliny vhodné i do záhonových výsadeb jako solitéra.
Výrazně jsme přepracovali nabídku druhu Gazania. Byly doplněny čisté barvy ve skupině Kiss F1 (zelený
list) a Frosty Kiss F1 (stříbřitý list).
V sortimentu druhu Petunia hybrida dále naleznete novou skupinu velkokvětých odrůd Limbo F1
(grandiflora). Rostliny jsou geneticky kompaktní, nepřerůstají a vytvářejí nízké hustě větvené keříčky.
Kompaktními a nízkými zůstávají i po výsadbě.

POKUSNÉ POLE V JAROMĚŘI
Dne 15. září 2015 jsme ukončili provoz na pokusném poli v Jaroměři, kam pravidelně vysazujeme
odrůdy našeho sortimentu. Jestliže jste nás nestihli navštívit, můžete tak učinit v příštím roce.
Pokusné výsadby jsou každoročně volně přístupné od července do poloviny září.

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

Chcete být informováni o novinkách,
akcích a speciálních nabídkách?
Zašlete nám svůj e-mail na adresu
ingvodova@cernyseed.cz

Husova 139, 551 01 Jaroměř
Česká republika

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

