Zpravodaj
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,
VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
pevně věříme, že období blížících se vánočních svátků a očekávaní
nového roku nám všem přinesou alespoň trochu klidu v hektické době
a optimistický výhled do „normální“ budoucnosti.
Děkujeme za vřelé přijetí nového katalogu, který jsme Vám nedávno
rozesílali. Narůstající počty zákazníků a enormní zájem, zejména pak
o nově zařazované produkty, jsou jasným signálem, kudy se ubírat.
Stále se potvrzuje pravidlo, že nejlepší cestou jsou inovace, nové a svěží pohledy na zaběhnuté a ověřené věci, podložené respektem k tradici
a minulosti.
I u nás jsou nyní plánování a přípravy nové sezóny úkolem číslo jedna.
Pokud se již přímo nechystáte k prvním výsevům, jistě alespoň uvažujete a plánujete kdy, jakou kulturu vysadit, nebo jak nejlépe a nejefektivněji k pěstování přistoupit.
Nyní je právě ten nejlepší čas pro objednání výsevů, jejichž nákupem
ušetříte značnou část prostředků na vytápění, své síly, čas a energii.
Dovolte si být pohodlní a svěřte odpovědnost za prvotní stádium Vaší
sadby našim profesionálům, kteří věnují výsevům maximální péči.
Z naší rozšířené nabídky si jistě vyberete i Vy.
Děkujeme Vám za podporu, přízeň a vynikající spolupráci.
Milí přátelé, přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků, vše
nejlepší do nového roku, pevné zdraví, mnoho pracovních a osobních
úspěchů.
S úctou
Jan Černý
Jakub Černý
Černý Seed s.r.o., Jaroměř

Nový katalog
Letos v listopadu jsme Vám rozeslali nový katalog osiv, aktuální ceník
a objednací listy osiv a výsevů. Předpokládáme, že jste tyto tiskoviny
v pořádku obdrželi. Nově bylo do katalogu zařazeno 99 odrůd květin,
zelenin, léčivých a aromatických rostlin.
Katalog si taktéž můžete stáhnout na našich webových stránkách
www.cernyseed.cz/osiva.php, případně Vám ho na vyžádání rádi
zašleme poštou.
Uvítáme Vaše komentáře, ev. připomínky ke stávajícímu sortimentu.
Oceníme i tipy na jeho případné rozšíření a obohacení tak, aby co
nejvíce odpovídal Vašim představám a potřebám.
Jako jednu z variant rozšíření a doplnění standardního sortimentu
nabízíme i dodání osiv z kompletní nabídky předních světových firem
jako jsou PanAmerican Seed, Syngenta Seeds B. V., Ernst Benary
Samenzucht GmbH a řady dalších. Katalogy těchto firem jsou vystaveny na našich internetových stránkách www.cernyseed.cz v sekci
„Osiva květin a zelenin“.
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Novinky v sortimentu výsevů
Představují to nejlepší jak ze světových sortimentů, tak i z původního
šlechtění společnosti Černý Seed s.r.o., a to nejen s ohledem na
stránku obchodní, ale i z hlediska vhodnosti rostlin pro kultivaci
v našich klimatických a technických podmínkách. Atraktivní novinky
v nabídce květinové sadby upoutají pozornost Vašich zákazníků
a efektivně napomohou ke zvyšování prodejů a Vašeho zisku. Na
následujících řádcích Vám představíme letošní novinky v sortimentu
výsevů.
10170
Aloha White F1

10180
Aloha Blue F1

AGERATUM HOUSTONIANUM / nestařec mexický
Odrůdy Aloha F1 se výborně hodí pro produkci sadby v platech a květináčích o průměru 10 cm. Oceňovanou předností je zejména jejich
raný výkvět. Nejlépe prosperují na plném slunci nebo v částečném
polostínu, kde dorůstají výšky (i šířky) 15–20 cm. Bujné rostliny jsou
skvělou volbou pro záhonové výsadby, lze je však s úspěchem pěstovat
i v nádobách.
10180 Aloha Blue F1, jasně modrá
10170 Aloha White F1, bílá

BEGONIA SEMPERFLORENS FIONA
begónie stálekvetoucí, ledovka, plnokvětá
10120
Fiona™ Rose F1

10110
Fiona™ Red F1

Skupina odrůd Fiona™ F1 představuje ledovky s poloplnými květy,
které lze s úspěchem množit ze semen. Jsou rané a kvetou nepřetržitě
po celé léto až do prvních mrazíků, disponují samočisticí schopností.
Kladem je i vysoká uniformita rostlin. Odrůdy Fiona™ F1 dorůstají výšky
20–25 cm, šířka keříků dosahuje rovněž 20–25 cm. Nejlépe kvetou na
slunci, lze je však pěstovat i v polostínu. Zaujmou zejména svými
výraznými květy v nádobách, a to buď samostatně, nebo v kombinaci
s dalšími letničkami.
10130 Fiona™ Pink F1, světle růžová
10140 Fiona™ White F1, bílá
Odrůdy zařazené do nabídky výsevů v roce 2019:
10110 Fiona™ Red F1, červená, cena Fleuroselect Gold Medal
10120 Fiona™ Rose F1, růžová

10130
Fiona™ Pink F1

10200
Cannova® Bronze Orange F1

10140
Fiona™ White F1

10210
Cannova® Bronze Scarlet F1

CANNA × GENERALIS / dosna
Skupina Cannova® F1 upoutá pozornost svým exotickým vzhledem.
Jedná se o zcela unikátní odrůdy kan pěstované ze semen, jejichž
cena je oproti mladým rostlinám nabízeným na našem trhu
nesrovnatelně příznivější. Výborně se osvědčily ve velkých nádobách
na terasách, verandách a balkonech. Mohou vytvořit výraznou
dominantu ve středech parkových výsadeb, vhodně zvýrazní i vodní
prvky v zahradách. S úspěchem je lze vysazovat na záhony ve veřejné
zeleni. Odrůdy Cannova® vykvétají o 10 dní dříve než odrůdy jiných
dostupných skupin. Jsou kompaktního růstu, dobře větví; pro prodej v
květináčích 15 cm stačí jedna rostlina. Všechny odrůdy uváděné
skupiny vykvétají současně, což zvyšuje procento prodejných rostlin.
Cannova® je jedinečnou skupinou vhodnou pro naše klimatické
podmínky, toleruje teploty 5–35 °C. Rostliny kvetou od dubna do
prvních mrazů. Pro zajištění dobrého růstu a bohatého kvetení se
doporučuje pěstování ve stále vlhké půdě na slunci nebo v polostínu na
chráněném stanovišti. Přihnojujeme každé dva týdny. Výhony rostlin je
možné zastřihnout a brzy se vytvoří nové květy; lze takto upravovat
i šířku rostliny. Skupina Cannova® dorůstá výšky 70–120 cm a šířky
35–50 cm.
10200 Cannova® Bronze Orange F1, oranžová s bronzovým listem
10210 Cannova® Bronze Scarlet F1, šarlatově červená s bronzovým
listem
10220 Cannova® Orange Shades F1, oranžové odstíny
10250 Cannova® Yellow F1, žlutá

10220
Cannova® Orange Shades F1

10250
Cannova® Yellow F1

CATHARANTHUS ROSEUS (VINCA) / katarant, barvínek
Skupina Volcano F1 nabízí dobře větvené, kompaktní rostliny,
dorůstající výšky 25–30 cm. Kultivační doba od výsevu do kvetoucí
sadby k prodeji činí 8–10 týdnů. Výkvět rostlin je jednotný a ranější než
u běžných nehybridních odrůd. Květy mají překrývající se okvětní
lístky, intenzivní barvu, průměr 5,5–6 cm a jsou výrazně větší než u nehybridních odrůd. Rostliny jsou vysoce odolné vůči chorobám a stresovým vlivům; dobře snáší teplo, sucho, chlad a vlhko. I za extrémních
podmínek si zachovávají obvyklou velikost květu a vysokou intenzitu
barev. Vyniknou jak v nejrůznějších typech nádob, tak i v rozsáhlých
záhonových výsadbách.

10680
Volcano Mix F1

7830
Tattoo™ Blueberry

10680 Volcano Mix F1
Skupina Tattoo™ – bezpochyby nejunikátnější vinca na současném
trhu! Barevný kontrast na květech Tattoo™ je nejpatrnější za horkých
dnů s větším množstvím světla – vysoké teploty a světlo barvy rozjasňují. Za chladnějších podmínek a při menším množství světla jsou
barvy celkově tmavší a méně kontrastní.
7830 Tattoo™ Blueberry, borůvka, modro-fialová s černým středem
Dříve zařazené odrůdy do nabídky výsevů:
8170 Tattoo™ Black Cherry, černá třešeň, růžovo-červeno-fialová
s nádechem černé
8180 Tattoo™ Black Papaya, papája, růžovo-červeno-oranžová
s nádechem černé
8190 Tattoo™ Raspberry, malina, růžovo-červená s černým středem
8200 Tattoo™ Tangerine, mandarinka, tmavě oranžovo-červená
s tmavě fialovým středem a bílým okem

Tattoo™ Raspberry, B. Papaya, B. Cherry, Tangerine

PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní
Mistral F1 je skupinou nízkých, výkonných, velkokvětých petúnií.
Rostliny jsou 30–35 cm vysoké. Oceňovanými přednostmi jsou
zejména vysoce kompaktní růst a jejich značná odolnost vůči vlivům
počasí. Jsou rané, vydatně kvetou po celou sezónu; průměrná velikost
květů je 8–10 cm. Vysazujeme buď do nádob, nebo na záhony, kde
rostliny vytvoří kompaktní spojitý porost.
2270 Mistral bílá F1
Mistral mix F1

2270
Mistral bílá F1

Dříve zařazené odrůdy do nabídky výsevů:
6000 Mistral purpurově červená F1, květy sytých odstínů vínově
červené barvy
4520 Mistral růžová F1, sytý intenzívní odstín
4530 Mistral tmavě modrá F1, starší květy kolem jícnu zesvětlují,
vznikající kombinace odstínů zvyšuje atraktivitu této odrůdy
0070 Mistral Pearly F1, světle růžovo perleťová
5090 Mistral šarlatově červená F1
Skupina Aphrodite F1 se pyšní květy typu „grandiflora“ se zvlněným
a třepenitým okrajem o velikosti 8–9 cm. Rostliny jsou odolné a bujně
rostou. Lze je s úspěchem vypěstovat i při horších klimatických
podmínkách – jsou košaté, dorůstají výšky 35 cm, vhodné jak pro
pěstování na záhoně, tak i do nádob. Při výsadbě do truhlíku vytvářejí
malý převis, bohatě kvetou.

Mistral mix F1

4510 Aphrodite červená F1
Dříve zařazené odrůdy do nabídky výsevů:
4460
4470
4480
4500
4490

Aphrodite bílá F1
Aphrodite lososová F1
Aphrodite růžová F1
Aphrodite purpurová F1
Aphrodite směs F1

4510
Aphrodite červená F1

Nyní je ten nejvhodnější čas
pro objednání výsevů!
V níže uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým je třeba výsevy objednat, abychom
Vám je byli schopni dodat v požadovaném čase. Termíny vycházejí z našich mnohaletých
zkušeností, jak rychle lze rostliny v potřebné velikosti vypěstovat. Proto, ačkoliv bychom
rádi vyhověli Vašim přáním, nejsme schopni při opožděném objednání dodržet požadovaný
termín. V takovém případě jsme nuceni objednávku přesunout na termín pozdější. V případě, že taková situace nastane, budeme Vás kontaktovat a hledat společně nejvhodnější
řešení.
Aktuálně nabízený sortiment naleznete v ceníku výsevů, který jsme rozesílali v listopadu
společně s naším novým katalogem osiv, a také na našich webových stránkách:
http://cernyseed.cz/vysevy.php.
Možnosti dodání:
a/ Osobní odběr v Jaroměři, v našem podniku, kde si můžete výsevy převzít ve výdejních
termínech vždy v úterý a ve čtvrtek.
b/ Výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku. Doprava výsevů je placenou službou. Při
objednávce výsevů v hodnotě nad 5 000 Kč bez DPH je však doprava zcela zdarma.
Stává se Vám, že obdržíte opožděnou objednávku na hotové rostliny od Vašich klientů
a potřebujete nějakou misku navíc? Pomoci Vám může informace o stavech našich přebytků! Přebytky výsevů zveřejňujeme na našich internetových stránkách každý týden, a to
od 4. do 10. kalendářního týdne. Máte-li o toto zboží zájem, stačí zavolat a domluvit si způsob
dodání.

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pro dodání v:
týdnu
25.–29.01.2021
týdnu
01.–05.02.2021
týdnu
08.–12.02.2021
týdnu
15.–19.02.2021
týdnu
22.–26.02.2021
týdnu
01.–05.03.2021
týdnu
08.–12.03.2021

Objednávka musí být doručena do:
17.12.2020
17.12.2020
30.12.2020
07.01.2021
14.01.2021
21.01.2021
28.01.2021

Možnos dodávky:
rozvoz / osobní odběr
pouze osobní odběr
rozvoz / osobní odběr
pouze osobní odběr
rozvoz / osobní odběr
rozvoz / osobní odběr
rozvoz / osobní odběr

INTERNETOVÝ OBCHOD
Využijte možnost internetového nákupu!
Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který naleznete na
stránkách http://eshop.cernyseed.cz
Hlavními výhodami on-line nákupu 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 prostřednictvím České pošty, PPL nebo osobní odběr v Jaroměři
• samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko a do celé EU
• nově také možnost on-line platby kartou nebo bankovním převodem

SLEDUJTE
NÁS NA

www.facebook.com/cernyseed

+420 491 812 312
Černý Seed s.r.o.
Husova 139
551 01 Jaroměř
Česká republika

cerny@cernyseed.cz
www.cernyseed.cz
facebook.com/cernyseed

