
Zpravodaj
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ,

VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
 

 „starý“ rok odpočítává své poslední dny. Období nadcházejících svátků je jako 
stvořené k bilancování a samotné svátky jsou pak vhodnou příležitostí k našemu 

vnitřnímu zklidnění. 
 

 Médii dokola zobrazované a často zveličované těžkosti všedního života se 
každého z nás dotýkají různě a mnohdy jen tolik, kolik jsme schopni těmto 
informacím věnovat pozornosti. Věříme, že většina z nás se chopila nových 
příležitostí a zvládla vše ku svému prospěchu, radosti a uspokojení. Ani my 
nepřestáváme růst a směřovat svoje aktivity kupředu tak, abychom společně 
odpověděli na nejnovější výzvy, potřeby, přání, někdy i drobné rozmary 

zákazníků.
 

 Věříme, že jste v pořádku obdrželi tiskovinu Novinky 2021–2022, která je 
plnohodnotným doplňkem velkého katalogu osiv, jež byl distribuován na konci 
minulého roku. Soudě podle zájmu a příchozích objednávek jsou představené 
novinky vítaným atraktivním zpestřením nabízeného sortimentu. Možná jste 
zaregistrovali i novou podobu našeho e-shopu, který se stal přehlednějším 

a uživatelsky přívětivějším.
 

 Jako každý rok si Vám opět dovolujeme nabídnout dodávku hotových výsevů 
širokého sortimentu květin. Již nyní je patrné, že tento produkt, zejména pak 

s ohledem na růst cen energií, získává ještě více na své atraktivitě – neodklá-

dejte prosím tedy své objednávky a pěstujte „společně s námi“. 
 

 Dovolte, abychom Vám popřáli

krásné a klidné Vánoce, hodně zdraví, 

sil a úspěchů do nového roku.
  

S úctou
Jan Černý

Jakub Černý
Černý Seed s.r.o., Jaroměř

V listopadu jsme Vám rozeslali nový katalog osiv – Novinky 2021–2022, 
aktuální ceník a objednací listy osiv a výsevů. I letos jsme pro Vás 
zařadili atraktivní novinky jak z vlastního šlechtění spol. Černý Seed 
s.r.o., tak i pečlivě vybrané a v našich klimatických podmínkách 
otestované odrůdy z produkce nejlepších semenářských firem z celého 
světa.
 

VELKÝ KATALOG OSIV Černý Seed s.r.o.: 

• distribuován byl na podzim roku 2020
• nabídka v něm uvedená je stále v platnosti
• obsahuje široký sortiment profesionálních osiv letniček, dvouletek, 
 trvalek, okrasných jednoletých a vytrvalých trav, zelenin,  
 aromatických a léčivých rostlin, chilli papriček a letničkových směsí
• tiskovina Novinky 2021–2022 je pouze doplňkem tohoto katalogu 

Katalogy si taktéž můžete stáhnout na našich webových stránkách 
www.cernyseed.cz/osiva.php, případně Vám je na vyžádání rádi zašleme 
poštou.

Katalog novinek

ZIMA
2021



Uváděné novinky představují to nejlepší jak ze světových sorti-
mentů, 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 následnou kultivaci v našich klimatických podmínkách. Atraktivní 
novinky v nabídce květinové sadby upoutají pozornost Vašich zákaz-
níků a efektivně napomohou ke zvyšování prodejů a Vašeho zisku.

 
ANTIRRHINUM MAJUS / hledík větší
 

Skupinu Twinny F1 tvoří nízké plnokvěté hledíky v atraktivních 
barvách, vykvétají 12–15 týdnů od výsevu. Odrůdy jsou vhodné pro 
prodej kvetoucích rostlin v květináčích (12 cm), k výsadbám do nádob 
i na záhony. Výška 25–30 cm.
 

0860 Twinny Mixture F1, pestrá směs

CANNA × GENERALIS / dosna
 

Skupina Cannova® F1 upoutá pozornost svým exotickým vzhledem. 
Jedná se o zcela unikátní odrůdy kan pěstované ze semen. 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. Cannova® je jedinečnou skupinou 
vhodnou pro naše klimatické podmínky, toleruje teploty 5–35 °C. 
Rostliny kvetou od dubna do prvních mrazů. Rostliny dorůstají výšky 
70–120 cm a šířky 35–50 cm. 
 

10240 Cannova® Rose F1, růžová
 

Odrůdy zařazené do výsevů v roce 2020:
 

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

GAZANIA / gazánie
 

ODRŮDY SE ZELENÝM LISTEM
 

Skupina odrůd New Day® F1 – velký květ, kompaktní rostliny, snadná 
kultivace, vhodná pro intenzivní kulturu v menších kontejnerech – 
květináčích (10 cm), konečná výška 20–25 cm, kult. doba 12–15 týdnů, 
raná.
 

3980 New Day® Mix F1, směs jedno a dvoubarevných odrůd
 

ODRŮDY SE STŘÍBŘITÝM LISTEM
 

Odrůdy Frosty Kiss F1 mají výrazně stříbřitě šedý list, krátké květní 
stvoly, velký květ, květináč 10–15 cm, konečná výška 20–25 cm.
 

3100 Frosty Kiss Mix F1, směs jednobarevných odrůd

IMPATIENS WALLERIANA / balzamína
 

Beacon® F1 je jedinečnou skupinou charakteristickou svou vysokou 
rezistencí vůči velmi rozšířené Plasmopara obducens, která je příčinou 
plísňových chorob u Impatiens. Dorůstají výšky 25–30 cm. Šířka rostlin 
činí 30–35 cm. Jedná se o raně kvetoucí odrůdy; bohatě kvetou od jara 
do podzimu. Doba předpěstování sadby je tedy až o 4 týdny kratší než 
u jiných skupin.
 

10380 Beacon® Rose F1, růžový
 

Dříve zařazené odrůdy do nabídky výsevů:
 

10310 Beacon® Bright Red F1, jasně červený 
10320 Beacon® Coral F1, korálově červený
10330 Beacon® Orange F1, oranžový 

10340 Beacon® Salmon F1, lososový

10370 Beacon® White F1, bílý 

10360 Beacon® Violet Shades F1, fialový 

10350 Beacon® Select Mixture F1, směs barev

NOVINKY V SORTIMENTU VÝSEVŮ
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5250
Lo Rider® Mix F1

3410
Dot Star Red F1

Petit Mix F1

3400
Dot Star Deep Pink F1

5770
Limbo GP Mix F1

3390
Dot Star Dark Violet F1

6410
Antigua Yellow F1

11300
Reddy™ Mix

6430
Antigua Orange F1

6420
Antigua Gold F1

PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní
 

PETUNIA HYBRIDA MULTIFLORA
 

Lo Rider® F1 je skupinou hybridních geneticky nízkých petúnií typu 

multiflora. Rostliny v sadbovačích ani po přesazení nepřerůstají, což je 

při jejich pěstování velkou výhodou, zejména při prodeji květinové 

sadby. Dorůstají výšky 20–25 cm. Bohatě kvetou po celou sezónu. 
 

5250 Lo Rider® Mix F1, směs
 

Skupina Dot Star F1 – spojení zářivých sytých barev, bílých skvrn a te-

ček obdařuje květy zcela novým nevšedním vzhledem. Rostliny 

jsou 30–35 cm vysoké, výborně větví, bohatě kvetou květy o průměru 

6–7 cm; jsou vhodné na záhony, do truhlíků a dalších nádob. 
 

3410 Dot Star Red F1, červená s bílými skvrnami a tečkami
 

Dříve zařazené odrůdy do nabídky výsevů:
  

3390 Dot Star Dark Violet F1, tmavě fialová s bílými skvrnami 

 a tečkami 

3400 Dot Star Deep Pink F1, sytě růžová s bílými skvrnami a tečkami

PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA
 

Limbo GP F1 představuje nejrozšířenější skupinu velkokvětých petúnií 

s geneticky daným nízkým vzrůstem. Rostliny jsou rané, bohatě kvetou 

velkými květy, při kultivaci není třeba používat morforegulátory. 

V malých květináčích a sadbovačích nepřerůstají, drží si nízký 

a kompaktní charakter, což je výhodné v době prodeje. Po výsadbě na 

konečné stanoviště dorůstají do výšky 20–30 cm a zůstávají stále 

kompaktní.
 

5770 Limbo GP Mix F1, směs barevných odstínů

PETUNIA HYBRIDA – MINIPETÚNIE
 

Odrůdy skupiny Petit F1 velmi raně nakvétají současně několika květy 

najednou. Velikost květu je 5–5,5 cm. Vytvářejí hustě větvené 

kompaktní rostliny. Jsou určeny především pro výsadby do nádob, ale 

lze je použít i na záhony; dorůstají výšky 20 cm.
 

Petit Mix F1, směs barev

SALVIA SPLENDENS / šalvěj zářivá
Skupina Reddy™ je jedinou geneticky „trpasličí“ salvií, při jejímž 

pěstování není potřeba aplikovat žádné regulátory růstu. Velkou 

předností skupiny je jednotný habitus rostlin u všech barev a rané 

kvetení. Tmavě zelené listy nádherně kontrastují s velkým množstvím 

květů zářivých barev. V květináčích dorůstají výšky pouhých 10–15 cm, 

na záhonech 20–25 cm.
 

11300 Reddy™ Mix, směs barev

TAGETES ERECTA / aksamitník vzpřímený
 

NÍZKÉ ODRŮDY S OBŘÍM KVĚTEM
 

Odrůdy skupiny Antigua F1 se vyznačují obřím květem o velikosti 8 cm 

a dorůstají výšky 25–30 cm; ideální pro pěstování v květináčích. Jsou 

velmi kompaktní, na rostlině nakvétá vždy několik květů najednou. 

Květy jsou dokonale plné. Kultivační doba 10–12 týdnů. Nevyžadují 

postřik morforegulátory.
 

6410 Antigua Yellow F1, žlutý 

6420 Antigua Gold F1, zlatožlutý 

6430 Antigua Orange F1, oranžový

6400 Antigua Primrose F1, světle žlutý



SLEDUJTE
NÁS NA

www.facebook.com/cernyseed

Černý Seed s.r.o.

Husova 139

551 01 Jaroměř  

Česká republika

+420 491 812 312 

cerny@cernyseed.cz

www.cernyseed.cz

facebook.com/cernyseed

JIŽ JE ČAS NA OBJEDNÁNÍ VÝSEVŮ!
 

Nabízený sortiment:
Aktuálně nabízený sortiment naleznete na našich webových 
stránkách: www.cernyseed.cz/vysevy.php.
 

Způsob balení:
Výsevy dodáváme v miskách TEKU 15×20 cm (vybrané druhy 
v sadbovačích). V aktuálním ceníku naleznete počty rostlin pro 
jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednom výsevu garantujeme. 
 

Možnosti dodání:
a/ Osobní odběr v našem podniku v Jaroměři, kde si můžete výsevy 
převzít vždy v úterý a ve čtvrtek. Při osobním odběru poskytujeme 
slevu z katalogové ceny 9,00 Kč (bez DPH) na jeden kus výsevu.
b/ Výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku. Doprava výsevů je 
placenou službou. Detaily naleznete v našem ceníku. Rozvozy jsou 
organizovány ve 4., 6., 8., 9. a 10. kalendářním týdnu.
 

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 vyzvednutí.

Pro dodání v:
Objednávka musí
být doručena do:

Možnosti dodávky

4. týdnu

5. týdnu

6. týdnu

7. týdnu

8. týdnu

9. týdnu

10. týdnu

24.-28. 01. 2022

31. 01.-04. 02. 2022

07.-11. 02. 2022

14.-18. 02. 2022

21.-25. 02. 2022

28. 02.-04. 03. 2022

07.-11. 03. 2022

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:

16. 12. 2021

22. 12. 2021

22. 12. 2021

06. 01. 2022

13. 01. 2022

20. 01. 2022

27. 01. 2022

rozvoz/osobní odběr

pouze osobní odběr

rozvoz/osobní odběr

pouze osobní odběr

rozvoz/osobní odběr

rozvoz/osobní odběr

rozvoz/osobní odběr

VYUŽIJTE MOŽNOST NÁKUPU NA E-SHOPU!
 

Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který 
naleznete na stránkách http://eshop.cernyseed.cz 
 

Hlavními výhodami on-line nákupu jsou:
• kompletní nabídka sortimentu včetně novinek
• přehledné zobrazení cen 
• snadný a přehledný výběr 
• ihned vidíte dostupnost osiv na skladě
• zaslání prostřednictvím České pošty, PPL nebo osobní odběr 
 v Jaroměři
• samozřejmostí jsou i dodávky na Slovensko


