
2 0 2 1 – 2 0 2 2

KATALOG
OSIV

NOVINKY



Nákup osiv je možné uskutečnit několika způsoby:
 
• objednávkou v internetovém obchodě
• mailovou objednávkou
• písemnou objednávkou
• ve vybraných semenářských prodejnách v České a Slovenské 
 republice
 

Osiva Vám budou zaslána prostřednictvím České pošty nebo společ-
nosti PPL na dobírku či fakturu (viz obchodní a dodací podmínky).
 

Pro další informace jsme Vám k dispozici na telefonním čísle                 
+420 491 812 312 nebo pište na e-mail objednavky@cernyseed.cz.

druhy vhodné pro nádoby 
a květináče
 

druhy vhodné k záhonovým 
výsadbám

druhy vhodné k řezu
nebo k sušení

druhy pro pěstování 
ve skleníku

 
dvouletky

 

dodáváme i jako výsevy

POUŽITÉ ZNAČKY

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:
• 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
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
 

 těší nás, že v rukou opět držíte nabídku nejnovějších produktů sortimentu osiv uváděných 
a distribuovaných společností Černý Seed s.r.o., Jaroměř. 
 

 Uplynul již celý rok od vydání našeho velkého tištěného katalogu, obsahujícího širokou 
škálu profesionálních osiv letniček, dvouletek, trvalek, okrasných jednoletých a vytrvalých 
trav, zelenin, aromatických a léčivých rostlin, chilli papriček a také letničkových směsí. Těm, 
s nimiž jsme neměli doposud možnost spolupracovat, jej rádi zašleme na vyžádání. 
Kompletní nabídku naleznete na našem e-shopu.
 

 Dle Vašich ohlasů a stále rostoucího zájmu usuzujeme, že kultury pěstované ze semen  
mají i v dnešní době své nezastupitelné místo, a v některých oblastech je potenciál růstu 
dokonce značný. Řada zákazníků se namísto sečení rozsáhlých trávníků vrátila k domácímu 
pěstování obvyklých druhů zelenin. Na zahrádkách, pergolách a oknech je vidět stále více 
květin; skleníky a fóliovníky se v masovém měřítku vrací na svá místa a dynamická změna 
zaběhnutých návyků a požadavky moderního životního stylu nahrávají zájmu o nevšední 
a módní kultury, jako jsou např. různé druhy koření, chilli papriček a široké škály léčivých 
a aromatických bylin.
 

 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. Podrobné informace včetně 
stručných pěstebních návodů naleznete na následujících stránkách.
 

 Jednou z hlavních priorit společnosti je zachovat rodinnou šlechtitelskou tradici a vlastní 
výrobu hybridních osiv. Z vlastního šlechtění bychom rádi upozornili např. na třetí odrůdu 
unikátní skupiny mnohokvětých petúnií s bílými tečkami a skvrnami Dot Star Red F1, která se 
ihned po světové premiéře stala bestsellerem u našich zahraničních zákazníků. Příznivci 
kompaktních mini petúnií ocení novou barvu v zavedené skupině Petit modrá F1. Není 
tajemstvím, a jsme na to pyšní, že osiva vyráběná v Jaroměři se v současnosti pěstují doslova 
po celém světě.
 

 Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na pokračující spolupráci i v nové sezóně 2021/2022! 
 

  PhDr. Jan Černý
 Bc. Jakub Černý

 Černý Seed s.r.o.
www.cernyseed.cz



NABÍDKA INDIVIDUÁLNÍCH DOVOZŮ OSIV:
 
Pokud u nás i přes široký standardně nabízený sortiment nenaleznete 
odrůdu, kterou byste rádi pěstovali, využijte možnost individuálního 
dovozu. 
 

Jako rozšíření a doplnění standardního sortimentu nabízíme dodání 
osiv z kompletní nabídky předních světových firem, jako jsou 
PanAmerican Seed, Syngenta Seeds B.V., Ernst Benary Samenzucht 
GmbH a řady dalších.

VÝSEVY LETNIČEK:
 

Již řadu let dodáváme českým a slovenským zahradníkům výsevy 

letniček k přepichování.
 

• nákup výsevů u druhů, které se vysévají v prosinci nebo v lednu, ušetří 

 značné náklady na vytápění v období, kdy je ještě příliš brzo na výsev 

 ostatních letniček

• cena výsevů k přepichování je sice vyšší než cena samotného osiva,  

 naopak je však výrazně nižší než cena mladých rostlin

• výsevy dodáváme v miskách TEKU 15×20 cm

• výsevy dovezeme přímo do Vašeho podniku, možný je i osobní odběr 

 v Jaroměři 

• v aktuálním ceníku osiv a výsevů naleznete podrobné informace 

 o termínech objednání a dodávek, cenách a množstvích rostlin 

 ve výsevních miskách

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, aroma-
 tických a léčivých rostlin, chilli papriček a letničkových směsí
• tiskovina NOVINKY 2021–2022, kterou držíte v rukou, je pouze doplň-
 kem tohoto katalogu 

Jak získat velký katalog osiv Černý Seed s.r.o.?  
Jste novým zákazníkem, katalog jste neobdrželi, nebo jste ho ztratili?
 

• napište nám – katalog Vám rádi zašleme poštou
• v elektronické verzi je ke stažení na našich internetových stránkách: 
 www.cernyseed.cz

Proč nakupovat osiva značky Černý Seed s.r.o.:
 

• osiva značky Černý Seed s.r.o. představují nejširší nabídku profe-

 sionálních osiv na trhu

• množství osiva v baleních jsou sestavena speciálně dle potřeb 

 českých a slovenských zahradníků, nekupujete zbytečně velká 

 balení, která nespotřebujete

• široké portfolio tuzemských i zahraničních zákazníků nám umožňuje 

 mít většinu nabízených a čerstvých osiv stále skladem – nečekáte na 

 jejich zdlouhavé objednávání u dodavatelů

• prodejem a úhradou pro nás obchod nekončí, jsme připraveni 

 reagovat na Vaše dotazy, konzultovat případné těžkosti, poradit 

 nebo zajistit osiva nad rámec naší standardní nabídky formou 

 individuálního dovozu
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ANTIRRHINUM MAJUS / hledík větší
 

Scrophulariaceae, letnička, vhodná i k řezu, prodej sazenic IV–V, výsev 1 g 
nebo 1500 semen na 1000 r., nezasypávat, I–III, klíčení 10–14 dní při 
15–23 °C, pěst. přepichování po 3 týdnech, 8–15 °C, kult. doba pro prodej 
sadby 10 týdnů.
 

u NÍZKÉ PLNOKVĚTÉ ODRŮDY
  

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. 
 

0830 , růžová, doplňuje barevnou škálu dříve uvede-Twinny Rose F1
ných odrůd 
 

Dříve uvedené odrůdy:
0810 , bílá Twinny White F1
0820 , žluté odstíny Twinny Yellow Shades F1
0840 , bronzové odstíny Twinny Bronze Shades F1
0850 , fialová Twinny Violet F1
0860 , pestrá směsTwinny Mixture F1

 

BEGONIA HYBRIDA / begónie
 

Begoniaceae, hrnková okrasná listem nebo jako letnička do velkých 
sesazovaných nádob, pro jarní prodej sazenic vyséváme multipelety do 
sadbovačů zač. I, klíčí při 22–26 °C a 100% vzdušné vlhkosti 10–12 dní; po 
vyklíčení můžeme teplotu snížit na 20–23 °C, pěst. přesadit po 8–9 
týdnech, po přesazení udržovat teploty 18–24 °C ve dne, 17–19 °C v noci; 
celková doba předpěstování sazenic pro prodej 14–15 týdnů.
 

0750 , tmavě zelené listy se stříbrnou kresbou, vyšší odolnost Gryphon
vůči stresu než u Begonia rex. Značnou výhodu představuje i delší 
prodejní doba. Fakultativně krátkodenní kultura – při dni kratším než 
11 hodin může vykvétat. Ve stínu dorůstá výšky 35–40 cm, na částečně 
osluněném stanovišti 30–35 cm, v horkých a vlhkých podmínkách to 
může být až 75 cm.

 

BRASSICA OLERACEA / okrasné zelí 
 

Brassicaceae, dekorativní rostlina pro konec léta a podzim, prodej saze-
nic od VI, výsev 5 g nebo 1500 semen na 1000 r., zasypat vermikulitem, 
VI–VII, při pozdějším výsevním termínu, např. VII, nemusí rostliny vytvořit 
dostatek listů, které budou plně vybarvené, a tak jejich dekorativní 
účinek může být menší, klíčení 5–10 dní při 18–20 °C, pěst. přepichování 
po 4 týdnech do 12–14cm květináčů, 10–12 °C. Velikost listové růžice je 
závislá především na průměru květináče a sponu rostlin. Standardní 
vzdálenost mezi rostlinami činí 20–40 cm. Růžice se začnou vybarvovat 
v průběhu léta, když noční teploty klesnou pod 10–15 °C. Plně vybarvené 
jsou rostliny v průběhu VIII–IX v závislosti na počasí. Kultivační 
doba 16–18 týdnů.
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balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

574,90

cena € bez DPH   

22,55

0830
Twinny Rose F1

0750
Gryphon

0820
Twinny Yellow Shades F1

0810
Twinny White F1

0850
Twinny Violet F1

0860
Twinny Mixture F1

u ODRŮDY K ŘEZU
 

Okrasné zelí je stále oblíbenějším mezi floristy. Odrůdy určené k tomuto 
účelu mají poměrně malou, intenzivně vybarvenou listovou růžici 
o průměru 10–15 cm a stonek (košťál) dlouhý 60–90 cm. Pro vytvoření 
dostatečně dlouhého košťálu je doporučována hustota porostu 64 
rostlin / 1 m². Je třeba použít podpůrnou síť, aby se rostliny neohýbaly 
a košťál zůstal rovný; kultivační doba 19–21 týdnů. Na začátku kultivace 
přiměřeně hnojit. Když se však vybarvují hlávky, nehnojit a omezit 
zálivku; nižší teploty vedou k lepšímu vybarvení hlávek.
 

Nově uváděné odrůdy skupiny Crane F1 se stříhanými listy Feather 
Queen F1 a Feather King F1 se navzájem barevně doplňují. Vytvářejí 
kompaktní hlávky, jejichž velikost ovlivňuje spon výsadby.
 

7890 Crane Feather King F1, bílý střed
7900 Crane Feather Queen F1, růžový střed

  

Dříve uvedené odrůdy:
3020 Crane White F1, bílý střed 
7910 Crane Bicolor F1, dvoubarevná, bílá s růžovým středem 
7940 Crane Pink F1, růžový střed

balení/jednotka   

250 semen

cena Kč bez DPH   

293,10

cena € bez DPH   

11,49

balení/jednotka   

250 semen

cena Kč bez DPH   

168,80

cena € bez DPH   

6,62

0840
Twinny Bronze Shades F1

balení/jednotka   

500 semen

cena Kč bez DPH   

270,90

cena € bez DPH   

10,62



7910
Crane Bicolor F1

11010
Tropical Yellow

6120
Classic Fantastic FSN

3020
Crane White F1

7940
Crane Pink F1

0920
Směs barev
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CANNA × GENERALIS / dosna 

Cannaceae, letnička, pro pěstování ve velkých nádobách nebo záho-
nech, kde díky velkým listům a výrazně barevným květenstvím vytváří 
zajímavou dominantu. Semena vyséváme do sadbovačů poměrně 
hluboko, cca do poloviny hloubky buňky sadbovače, do velmi vlhkého 
substrátu. Klíčí 7–10 dní při teplotě 20–24 °C. Celková doba pěstování 
v sadbovačích činí 4–5 týdnů. Po přesazení do květináčů 15 cm nebo 
větších pěstujeme při teplotě 21–29 °C ve dne a 16–26 °C v noci. Doba od 
přesazení do květináčů po výkvět je 55–80 dní, závisí na zvolené teplotě 
pěstování; optimální pH substrátu 6,2–7,0. Použití růstových regulátorů 
není nutné.
 

11010 Tropical Yellow, zaujme na první pohled výraznou růžovou kres-
bou na žlutém podkladu; dorůstá výšky 60–75 cm, silnější rozvětvené 
rostliny začínají kvést po 90 dnech od výsevu a kvetou nepřetržitě celou 
sezónu

  

CELOSIA CRISTATA / nevadlec hřebenitý

Amaranthaceae, letnička, do květináčů i na záhony, prodej od V, pelety 
vyséváme do sadbovačů I–IV, klíčí 2–4 dny při 20–22 °C, nezasypávat, 
přesazování po 3–4 týdnech do květináčů 12–15 cm, dále pěstujeme při 
18–22 °C ve dne a v noci při 15–18 °C, celková kultivační doba je 10–13 
týdnů, regulace růstu postřikem B-Nine 0,3 %, Celosia je citlivá na 
vysoký obsah solí v substrátu.
 

11050 Dracula, vytváří jedno velké květenství červené až purpurové 
barvy. Při venkovním pěstování na slunných stanovištích získává 
květenství barvu tmavě purpurovou a listy se též zbarvují odstíny 
purpurové. Neobvyklá forma a atraktivní barvy zvýrazní výsadby nejen na 
záhonech, ale i v nádobách. Dorůstá výšky 20–40 cm. Pro lepší nakvétání 
a silnější rostliny doporučujeme prodloužit den na 11–14 hodin 
(přisvětlování). Při délce dne pod 10 hodin může dojít k deformaci 
květenství a nejednotnému kvetení; příliš dlouhý den, nad 16 hodin, může 
naopak vytvářet fasciace nebo nahloučené listy na vrcholu rostlin.

 

CENTAUREA CYANUS / chrpa polní 

Asteraceae, letnička, přímý výsev do půdy, 7 g na 1000 r., výsev zpravidla 
III–IV pro velmi brzké kvetení lze vysévat i na podzim, příliš hustý výsev je 
třeba protrhat tak, aby bylo dosaženo sponu cca 15–30 cm, doba 
kvetení V–IX.
 

Efektní rostliny určené pro záhonové výsadby ve venkovském stylu, lze je 
však s úspěchem aplikovat i v městských parcích či zahradách. Řezané 
květy lze využít čerstvé i sušené. Dobře větví, vytváří dlouhé a pružné 
květní stonky. Chrpa prosperuje zejména na slunných stanovištích, daří 
se jí však prakticky v každé dobře propustné půdě. 
 

6120 Classic Fantastic FSN, směs podmanivých modrých odstínů 
dorůstající výšky 80–100 cm, tvořená květy od světle nebesky modré až 

balení/jednotka   

50 semen

cena Kč bez DPH   

488,20

cena € bez DPH   

19,15

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

339,20

cena € bez DPH   

13,30

11050
Dracula

11010
Tropical Yellow

po tmavě modrou. Květy se často vyskytují ve dvou odstínech nebo mají 
tmavý střed a světlejší květní lístky. Odrůda obdržela cenu Fleuroselect 
Novelty.

 

Dříve uvedené odrůdy:
0920 Směs barev, růžové, červené, modré a bílé, dorůstá 30–90 cm 
v závislosti na podmínkách pěstování

7900
Crane Feather Queen F1

7890
Crane Feather King F1

balení/jednotka   

7,00 g

cena Kč bez DPH   

100,10

cena € bez DPH   

3,93

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

55,70

cena € bez DPH   

2,18



COLEUS BLUMEI / kopřivěnka zkřížená 
 
Lamiaceae, letnička na záhon i do květináčů, prodej sazenice V–VII, 
hrnkové do XI, výsev 1500 semen nebo 0,5 g na 1000 r., lehce zasypat 
vermikulitem, od I, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C, pěst. přepichování 3–4 
týdny po výsevu, pěst. při 18–24 °C ve dne a 14–18 °C v noci, nesnáší 
teploty pod 5 °C, velikost květináčů 8–10 cm, k regulaci růstu možno 
použít opakovaně B-Nine 0,3–0,5 %, kult. doba 12 týdnů.
 

Skupina Sun – rostliny vyššího vzrůstu, vhodné pro velké směsné 
kontejnery a záhonové výsadby, pozdně nakvétají. Lze je pěstovat ve 
stínu i na slunci. Rostliny umístěné ve stínu nemají intenzivní barevný 
odstín. Doporučovaná vzdálenost rostlin při výsadbě 45–60 cm. Osivo je 
dodáváno ve formě pelet.
 

7110 Sun Lime Delight, 60–70 cm, zářivé limetkově zelené až zlaté  
listy, výborně se hodí k oživení a zvýraznění výsadeb, kombinovatelná 
s ostatními odrůdami ze skupiny Sun
7120 Sun Mighty Mosaic, 45–56 cm, nápadné vícebarevné listy, vykvé-
tá velmi pozdě
 

Dříve uvedené odrůdy:
8210 Sun Watermelon, 60 cm, růžový střed listu je zeleně orámován 
8220 , 60–75 cm, čokoládově hnědý list s úzkým Sun Chocolate Mint
jasně zeleným okrajem 
8230 Sun Chocolate Covered Cherry, 60–75 cm, hnědý list s tmavě 
růžovým středem a úzkým světle zeleným okrajem

 

Skupina Wizard je velmi oblíbená zejména pro vynikající poměr ceny 
a výkonu. Je možné pěstovat ji ve stínu i v polostínu, a to jak v nádobách, 
tak i v záhonových výsadbách. Rostliny dorůstají výšky 30 cm. Největší 
devízou této skupiny je velmi dlouhá doba mezi výsevem a tvorbou 
prvních květenství – proto si dlouho drží kompaktní košatý tvar. Odrůdy 
skupiny Wizard lze s úspěchem využít i pro produkci pokojových rostlin. 
 

7840 Wizard Rose, růžový střed listu s bílým lemem a zeleným okrajem
 

Dříve uvedené odrůdy:
4810 Wizard Coral Sunrise, korálově červený list se zeleným okrajem 
3050 Wizard Scarlet, bronzově červený list se světle zeleným okrajem 
3060 Wizard Velvet Red, tmavě červený, vhodný i na přímé slunce, 
dobře snáší vyšší teplotu i méně pravidelnou zálivku 
7850 Wizard Jade, krémově bílý střed listu se zeleným okrajem 
3070 Wizard Mix, pestrá směs

 

HELIANTHUS ANNUUS / slunečnice roční

Asteraceae, letnička k řezu a na záhon nebo hrnkové do květináčů, 
prodej řez. květů VII–X, hrnková VI–IX, výsev 100 g nebo 1500 semen na 
1000 r., hrnková III–VI, klíčí 7–14 dní při 18 °C, potom snížit na 17 °C, přímý 
výsev od IV, hustota porostu 20×50 cm.
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balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

341,10

cena € bez DPH   

13,38

balení/jednotka   

500 semen

cena Kč bez DPH   

232,50

cena € bez DPH   

9,12

8230
Sun Chocolate Covered Cherry

8210
Sun Watermelon

7120
Sun Mighty Mosaic

7110
Sun Lime Delight

4810
Wizard Coral Sunrise

3060
Wizard Velvet Red

7840
Wizard Rose

3050
Wizard Scarlet

7850
Wizard Jade

3070
Wizard Mix

3340
Dancing Sun F1



3340 Dancing Sun F1, 90–110 cm vysoké bohatě rozvětvené rostliny se 
zářivě žlutými květy. Odrůda je určena především pro pěstování v květi-
náčích, hodí však se také k záhonovým výsadbám. Ve velkých květináčích 
se výborně uplatní třeba na terasách; květy neobsahují pyl, nehrozí tedy 
znečištění květů ani okolí. Při pěstování pro prodej kvetoucích rostlin 
doporučujeme květináče o velikosti 18–24 cm.

 

IMPATIENS WALLERIANA / balzamína

Balsaminaceae, záhonová letnička vhodná do polostínu, také jako 
hrnková, prodej kvetoucích rostlin V–VI, výsev 1 g nebo 1500 semen na 
1000 r., termín I–III, klíčí 5–10 dní při 22–24 °C na světle, pěst. 
přepichování II–III do multiplat 3×3 cm, 16–18 °C, od III přesazení do 
květináčů 8 cm, pro hrnkovou kulturu 10–12cm květináče, teploty 
18–24 °C (den) a 16–19 °C (noc), teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí 
rostlin, přehnojování oddaluje začátek nakvétání, kult. doba 10–14 týdnů, 
regulace růstu možná postřikem B–Nine 0,25–0,3 %.
 

Beacon® F1 je jedinečnou skupinou charakteristickou svou vysokou 
rezistencí vůči velmi rozšířené Plasmopara obducens, která je příčinou 
plísňových chorob u Impatiens. Odrůdy Beacon® F1 umožňují návrat 
pěstování sadby oblíbených balzamín bez rizika škod způsobených 
Plasmoparou. Odolnost je dána geneticky, není tedy nutné používat 
fungicidy nebo jinak upravovat pěstební postup a péči o rostliny. 
Kultivace je obdobná jako u ostatních skupin Impatiens.
 

Impatiens Beacon® F1 dorůstají výšky 25–30 cm. Šířka rostlin činí 
30–35 cm, doporučená vzdálenost při výsadbě je 25 cm. Jedná se o raně 
kvetoucí odrůdy; bohatě kvetou od jara do podzimu, čímž prozařují 
jasnými barvami vaše výsadby po celou sezónu jak na chráněných, tak 
i slunných stanovištích. Při přesném výsevu do sadbovačů činí doba do 
přesazování 4–5 týdnů, doba od přesazení do prodeje sadby je 3–4 týdny; 
celková kultivační doba 8–10 týdnů. Doba předpěstování sadby je tedy 
až o 4 týdny kratší než u jiných skupin.
 

10380 Beacon® Rose F1, růžový
 

Dříve uvedené odrůdy:
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

 

KOCHIA SCOPARIA TRICHOPHYLLA / bytel metlatý

Amaranthaceae, letnička okrasná listem nebo i jako hrnkovka, nejlépe 
roste na plném slunci, výsev 1,8 g na 1000 r., přímý výsev do půdy v IV–V, 
klíčí při 21–24 °C na světle 4–10 dní, pěst. přepichování po 3–4 týdnech, 
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balení/jednotka   

200 semen

cena Kč bez DPH

216,70   

cena € bez DPH   

8,50

balení/jednotka   

250 semen

cena Kč bez DPH   

209,10

cena € bez DPH   

8,20

10330
Beacon  Orange F1®

10320
Beacon  Coral F1®

dopěstováváme v květináčích 10 cm při 14–16 °C, celková kultivační doba 
10–14 týdnů.
 

11120 Green, jasně zelené listy jsou střídavé, čárkovité až kopinaté 
a vytváří nádherně husté keříky vysoké 80–120 cm. Svěží zelená barva 
listů zvýrazní letničkové výsadby, lze ji využít k ohraničení záhonů nebo 
i jako solitéru.

  

LAGENARIA SICERARIA / lagenárie obecná, kalabasa

Cucurbitaceae, jednoleté okrasné tykve s popínavým růstem, dorůstají 
2–2,5 m, výsev IV do květináčů 8–10 cm nebo začátkem V přímo do půdy 
po 2–3 semenech na jedno místo 3 cm hluboko; ideální pro slunná teplá 
stanoviště s úrodnou půdou, v chladnějších oblastech dává lepší výnos 
plodů ve fóliovníku, nutná opora při pěst., vzdálenost rostlin od sebe 
80–100 cm, výborně se hodí k pěstování na pergolách, altánech apod.
 

11100 Cobra, tmavě zelené plody se světlým žíháním, tvarem připo-
mínající kobru; zralé plody sklizené na podzim jsou velmi dekorativní 
a trvanlivé – vydrží až do pozdního jara
11110 Snake, vytváří plody dlouhé 60–80 cm, připomínající klikatého 
hada; zralé plody sklizené na podzim jsou velmi dekorativní a rovněž 
trvanlivé, vydrží až do pozdního jara

10310
Beacon  Bright Red F1®

10380
Beacon® Rose F1

10370
Beacon  White F1®

10350
Beacon  Select Mixture F1®

10340
Beacon  Salmon F1®

10360
Beacon  Violet Shades F1®

11120
Green

11100
Cobra

11110
Snake

balení/jednotka   

2,00 g

cena Kč bez DPH   

77,10

cena € bez DPH   

3,02

balení/jednotka   

10,00 g

cena Kč bez DPH   

147,90

cena € bez DPH   

5,80



MALOPE TRIFIDA / slézovka trojklaná

Malvaceae, letnička na záhony, kterou lze využít i k řezu, velmi často 
pěstovaná z přímého výsevu, nejlépe se jí daří na slunných stanovištích 
s hlinitopísčitou půdou, na záhon vyséváme od konce IV–V. 
 

11130 , odstíny růžové a bílé, dorůstá výšky 80 cm; nádherně směs
doplňuje okraje větších výsadeb, výborně se hodí do venkovských 
zahrad, kvete po celou letní sezónu

 

MIMOSA PUDICA / citlivka stydlivá

Fabaceae, vytrvalá hrnkovka zajímavá zpeřenými listy, které se při 
dotyku stočí, v letním období lze pěstovat na terasách nebo balkonech; 
výsev 12 g na 1000 r. v I po 2–3 semenech do sadbovače 7–8 cm, klíčí při 
teplotě 20–24 °C 14–20 dní, pěst. přesazování po 4–6 týdnech do 
květináčů 10–12 cm, pro lepší větvení výhony zaštípneme, další pěstování 
při 18 °C, kultivační doba 18–24 týdnů.
 

11150 , světle růžováPink

 

MIMULUS / kejklířka 

Phrymaceae, hrnkovka pro prodej na jaře a začátkem léta i jako běžná 
letnička, k prodeji v IV–VII výsev 1500 semen na 1000 r., termín II–III, klíčí 
5–7 dní při 18–21 °C, později 16–18 °C, po nahrnkování při 10–15 °C, vhodná 
ke Dni matek.
 

Skupina Magic F1 je odolná vůči nízkým teplotám. Vytváří velmi 
kompaktní bohatě kvetoucí rostliny. Výhodou této skupiny je délka 
kultivační doby při dlouhém dni – pouze 7–9 týdnů při pěstování v packu 
a 8–11 týdnů v květináčích 10 cm.
 

3570 Magic Spring Blossom Mix F1, 20–25 cm, směs smetanově bílé, 
růžové a bílo-vínové
 

Dříve uvedené odrůdy:
3590 , 20–25 cm, pestrá směsMagic Mix F1

 

NEMESIA STRUMOSA / hledíkovka zduřená

Scrophulariaceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 2000 semen na 
1000 r., III–VI, klíčí 14–20 dní při 15–18 °C, teploty nad 18 °C inhibují klíčení, 
možný přímý výsev do květináčů, pěst. přepichování 2 týdny po výsevu do 
7–8cm květináčů, 13–15 °C, kult. doba 12–15 týdnů, teploty nad 16 °C 
způsobují vybíhání rostlin, netoleruje teploty pod 4 °C. 
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balení/jednotka   

2,00 g

cena Kč bez DPH   

121,70

cena € bez DPH   

4,77

balení/jednotka   

1 000 semen

cena Kč bez DPH   

422,00

cena € bez DPH   

16,55

balení/jednotka   

2,00 g

cena Kč bez DPH   

118,40

cena € bez DPH   

4,64

Skupina Seventh Heaven vytváří hustší a lépe olistěné výhony než běžné 
odrůdy. Taktéž její dvoubarevné květy jsou větší než u obvyklých odrůd 
pěstovaných ze semen a velmi zajímavě sladce voní. Na záhonech 
dorůstají výšky 30–35 cm.
  

11160 , atraktivní barevná kombi-Seventh Heaven Lavender Bicolour
nace levandulových horních plátků a bílých spodních
11170 , růžová se žlutým středemSeventh Heaven Pink

 

Dříve uvedené odrůdy:
7730 , 25 cm, dvoubarevná, horní okvětní plátky červené Danish Flag
a spodní bílé 
7740 , 25 cm, dvoubarevná, horní plátky modré a spodní bíléKLM

 
 

PENTAS LANCEOLATA / pětkovec kopinatý 
 

Rubiaceae, hrnkovka s možností výsadby na záhony, prodej V–X, výsev 
1500 semen na 1000 r., výsev I–IV, klíčí 7–14 dní při 23–26 °C, nezasypávat, 
teploty pod 16 °C zastavují klíčení, pěst. přepichování 4–6 týdnů po 
výsevu do květináčů 10–15 cm, 17–19 °C, teploty pod 16 °C způsobují 
nevyrovnanost porostu, v žádném případě ne pod 10 °C, jinak se 
neotevřou poupata, kult. doba při jarním pěstování 13–14 týdnů.
 

Skupina Graffiti® vytváří husté a kompaktní rostliny, velmi vyrovnané 
v růstu i nakvétání. Dává tedy producentům sadby možnost plánovat 
výsevy dle požadovaného termínu kvetení pro prodej. Skupina se 
výborně hodí i pro venkovní pěstování, dorůstá výšky 30 cm. Vytváří velké 
množství květů na záhonech i při pěstování v nádobách.
 

11200 , první dvoubarevná odrůda, světle  Graffiti® 20/20 Flirty Pink
růžový s tmavším středem
11210 , tmavě růžový  Graffiti® 20/20 Fuchsia
11230   Graffiti® 20/20 White, bílý

 

11220   , směs bílé, červené, fialové a růžovéGraffiti® 20/20 Mix

balení/jednotka   

200 pelet

cena Kč bez DPH   

254,90

cena € bez DPH   

10,00

11160
Seventh Heaven Lavender Bicolour

11170
Seventh Heaven Pink

11150
Pink

11130
směs

3570
Magic Spring Blossom Mix F1

11200
Graffiti® 20/20 Flirty Pink

3590
Magic Mix F1

11210
Graffiti® 20/20 Fuchsia

7740
KLM

7730
Danish Flag

balení/jednotka   

0,10 g

cena Kč bez DPH   

88,60

cena € bez DPH   

3,47

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

221,30

cena € bez DPH   

8,68

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

196,20

cena € bez DPH   

7,69



PETUNIA HYBRIDA / petúnie zahradní

Solanaceae, letnička do truhlíků, nádob i na záhony, prodej IV–VI, výsev 
0,25 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 6–10 dní při 22–24 °C, 
nedoporučujeme klíčit bez světla, nezasypáváme, zprvu 100% vzdušná 
vlhkost, peletizované osivo je nutno zalít tak, aby se peleta rozpadla, 
později teplotu snížíme na 16 °C, pěst. přepichování po 15–20 dnech II–IV, 
nejprve 18–20 °C, později 15–17 °C, přihnojování 50–75 ppm N v hnojivu 
s poměrem živin 13-2-13-6 Ca-3 Mg, III–IV do květináčů 8–9 cm, prvních 
6 týdnů po přesazení udržovat teplotu minimálně 13 °C, regulace růstu 
2–3 postřiky B-Nine 0,35 %, kult. doba 10–15 týdnů.
 

Počet postřiků přípravkem B-Nine se řídí bujností jednotlivých odrůd. 
Drobnokvěté odrůdy je třeba stříkat více než velkokvěté. Vliv má dále 
množství slunečního záření, teplota a výživa. Postřik je možno opakovat 
po 10–14 dnech. 
 

u PETUNIA HYBRIDA MULTIFLORA
 

Skupina Dot Star F1 – spojení zářivých sytých barev, bílých skvrn a teček 
obdařuje květy zcela novým nevšedním vzhledem. Při horkém nebo 
proměnlivém počasí se mění forma, četnost a intenzita bílých obrazců na 
květech tak, že každý z nich je neopakovatelným originálem. Namísto 
drahých řízků máte nyní nově možnost vypěstovat zdravou sadbu tohoto 
typu petúnií i ze semen.
 

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. 
Stejně jako ostatní mnohokvěté petúnie ze šlechtění společnosti Černý 
Seed s.r.o. se i hybridy Dot Star F1 vyznačují vysokou odolností vůči 
nepříznivým klimatickým podmínkám. Po silných deštích velmi rychle 
regenerují.
 

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

Dříve uvedené odrůdy:
3390 , tmavě fialová s bílými skvrnami a tečkami Dot Star Dark Violet F1
3400 , sytě růžová s bílými skvrnami a tečkamiDot Star Deep Pink F1

 

Skupina Express F1 je tvořena velkokvětými odrůdami (7–10 cm), které 
se vyznačuji velmi raným nakvétáním, cca o 10–14 dní dříve než ostatní 
odrůdy. Výborně nakvétají i brzy na jaře, kdy je ještě obecně nízká 
intenzita světla a poměrně krátký den. Rostliny jsou kompaktní, velmi 
vhodné pro výrobu květinové sadby. Výhodou této skupiny je zejména 
bohatá barevná škála se shodnými vlastnostmi, a tedy i větší možnosti 
kombinování při výsadbách ať už v nádobách nebo na záhonech. 
Kultivační doba pro produkci kvetoucí sadby činí 9–11 týdnů, výška na 
záhoně je okolo 30 cm. 
 

4360 Express Plum F1, švestkově modrá
 

Dříve uvedené odrůdy:
4170 Express White F1, bílá 
4180 Express Salmon F1, lososová 
4190 Express Pink F1, růžová 
4210 Express Red F1, červená 
4220 Express Burgundy F1, tmavě purpurově červená 
4230 Express Blue F1, modrá 
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4240 Express Rose Star F1, dvoubarevná, růžovo-bílá 
4250 Express Red Star F1, dvoubarevná, červeno-bílá 
4260 Express Crimson Star F1, dvoubarevná, tmavě purpurově 
červená s bílou 
4270 Express Blue Star F1, dvoubarevná, modro-bílá 
4280 Express Star Mixture F1, směs dvoubarevných odrůd 
2320 Express Purple Star F1, dvoubarevná, purpurově-bílá 
2330 , světle růžová s krémovým jícnem Express Pink Morn F1
2340 Express Violet F1, fialová 
4290 Express Mixture F1, pestrá směs

 

Limbo GP F1 představuje generaci geneticky kompaktních velkokvětých 
odrůd s 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.
 

7080 Limbo GP Silver Blue F1, stříbrná s výraznou modrou nervaturou
 

Dříve uvedené odrůdy:
5100 , bílá Limbo GP White F1
5110 , světle růžová s růžovou nervaturou Limbo GP Rose Veined F1
5120 Limbo GP Red Veined F1, lososová s červenou nervaturou 
5130 Limbo GP Blue Veined F1, světle modrá s výraznou modrofialovou 
nervaturou 
5680 Limbo GP Red F1, červená 

, růžová 5690 Limbo GP Rose F1
5810 Limbo GP Burgundy F1, světle purpurově červená 
5820 Limbo GP Blue F1, tmavě modrá 
7470  světle fialová s výraznou tmavě Limbo GP Orchid Veined F1,
purpurovou nervaturou 
7480 Limbo GP Rose Morn F1, světle růžová s krémově žlutým jícnem 
7880 Limbo GP Salmon Morn F1, lososová s krémovým jícnem 
5770 Limbo GP Mix F1, směs barevných odstínů

3390
Dot Star Dark Violet F1

3410
Dot Star Red F1

11220
Graffiti® 20/20 Mix

11230
Graffiti® 20/20 White

4360
Express Plum F1

7080
Limbo GP Silver Blue F1

4290
Express Mixture F1

3400
Dot Star Deep Pink F1

4280
Express Star Mixture F1

5770
Limbo GP Mix F1

balení/jednotka   

250 pelet

cena Kč bez DPH   

313,50

cena € bez DPH   

12,29

balení/jednotka   

500 pel./sem.

cena Kč bez DPH   

174,00

cena € bez DPH   

6,82

balení/jednotka   

250 pelet

cena Kč bez DPH   

183,50

cena € bez DPH   

7,20



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.
 

5990 Petit modrá F1, nejranější odrůda ve skupině
 

Dříve uvedené odrůdy:
4330  Petit tmavě růžová F1
5950 Petit tmavě lososová F1 
5960 Petit červená F1 
5970 Petit fialová F1 
5980 Petit červená s nervaturou F1, červená s výraznou kresbou květu 
tvořenou žilnatinou, atraktivní barevná kombinace

 

PHLOX DRUMMONDII / plamenka Drummondova 

Polemoniaceae, letnička na záhon, prodej V–VI, výsev 5 g nebo 1750 
semen na 1000 r., III–V, klíčí 3–5 dní při 20–22 °C, zasypat vermikulitem, 
pěst. přepichování 2–3 týdny po výsevu do 7–8cm květináčů, 15–17 °C ve 
dne, 13–15 °C v noci, teplota pod 10 °C brzdí růst, kult. doba 10–12 týdnů.
 

10990 Blushing Bride, 40–60 cm, kvete velkými květy (VII–X), které při 
otevření mění barvu a vytváří jedinečné odstíny červenavě bílé a svěží 
světle červené

 

Odrůdy skupiny Popstars se vyznačují nádhernými dvoubarevnými 
hvězdicovitými květy o velikosti 2–2,5 cm. Rostliny jsou přirozeně nízké, 
dorůstají pouhých 25–30 cm a mají velmi robustní kořenový systém. 
Ceněnou vlastností je kompaktní habitus. Na záhonech jsou velmi vitální 
a bohatě kvetou; atraktivní barvy hvězdicovitých květů rozzáří jak 
záhony, tak i větší sesazované nádoby.
 

Popstars: pro prodej v IV–V výsev II–III do sadbovačů, klíčí 3–5 dní při 
20–22 °C, poté snížit na 16–18 °C, regulace růstu postřikem B-Nine 
0,25 %, přesazení po 4–5 týdnech, při dopěstování nižší teploty: 15–18 °C 
(den) a 13–15 °C (noc), velmi důležitý je dostatek světla, přihnojování 
150–200 ppm N v hnojivu s poměrem živin 15–5–15, druhou aplikaci 
B-Nine 0,5 % provádíme 2 týdny po přesazení, celková kultivační doba 
9–11 týdnů.
 

11260 Popstars Blue, modro-bílý
11280 Popstars Purple, purpurově červený s bílými okraji lístků 
11290 , purpurově červený s bílými okraji lístků Popstars Purple with Eye
a středem květu
11270 Popstars Mix, směs barev
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balení/jednotka   

250 pel./sem.

cena Kč bez DPH   

115,60

cena € bez DPH   

4,53

balení/jednotka   

250 semen

cena Kč bez DPH   

164,50

cena € bez DPH   

6,45

balení/jednotka   

200 semen

cena Kč bez DPH   

335,90

cena € bez DPH   

13,17

balení/jednotka   

2,00 g

cena Kč bez DPH   

147,30

cena € bez DPH   

5,78

PORTULACA GRANDIFLORA / šrucha velkokvětá

Portulacaceae, letnička do nádob a na záhon, prodej V–VI, výsev 4500 
semen na 1000 r. koncem II–III po 4 semenech do jedné buňky 
sadbovače, výsev nezasypávat, klíčí 2–3 dny při 22–26 °C, poté teplotu 
snížit na 20–23 °C, optimální vývoj rostlin vyžaduje ideální přirozenou 
délku dne nad 10,5 hod., pokud je den kratší nebo málo světla, je třeba 
přisvětlovat; přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 10–12 cm, 
udržovat teplotu 20–24 °C ve dne, 18–19 °C v noci; kultivační doba 9–11 
týdnů.
 

6500 Happy Hour Mix, pestrá směs bílé, růžové, tmavě růžové, tmavě 
červené, oranžové, sv. žluté a žluté barvy; všechny zastoupené odrůdy 
výtečně větví, rostliny jsou kulovitého tvaru s vysokou vyrovnaností 
v růstu

 

SALVIA SPLENDENS / šalvěj zářivá

Lamiaceae, letnička na záhony, prodej V–VI, výsev 10 g nebo 1500 semen 
na 1000 r., II–IV pro prodej kvetoucích rostlin od IV, klíčí 12–15 dní při 
22–24 °C na světle, možno lehce zasypat vermikulitem, lze vysévat pří-
mo do květináčů, pěst. přepichování po 5–6 týdnech do 8–10cm 
květináčů, 15–18 °C ve dne, 13–16 °C v noci, později snížit na 12–14 °C, kult. 
doba 10–13 týdnů.
 

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 , směs barevReddy™ Mix

11260
Popstars Blue

10990
Blushing Bride

Petit F15990
Petit modrá F1

11290
Popstars Purple with Eye

11280
Popstars Purple

11270
Popstars Mix

balení/jednotka   

1 000 semen

cena Kč bez DPH   

205,50

cena € bez DPH   

8,06

6500
Happy Hour Mix

11300
Reddy™ Mix



TAGETES PATULA / aksamitník rozkladitý
 

Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev 5–10 g 
nebo 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, lehce zasypat, 
možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) do 8–10cm 
květináčů, 18–20 °C, kult. doba 10–13 týdnů v 10cm květináčích.
 

u NÍZKÉ ODRŮDY S VELKÝM KVĚTEM 
 

Atraktivní odrůdy skupiny Alumia s květy o průměru 5–6 cm posazenými 
na silných stoncích dorůstají na záhonech výšky 25–30 cm. Vybrali jsme 
z nich pro vás ty nejatraktivnější barvy, které lze s úspěchem kombinovat 
nejen v rámci skupiny, ale i s jinými odrůdami a druhy na záhonech 
a v nádobách. Celková kultivační doba činí 7–9 týdnů.
 

10950 Alumia Red, jasně červený
10960 Alumia Vanilla Cream, vanilkově žlutý
 

Dříve uvedené odrůdy:
10920 Alumia Creme Brulee, zářivě světle žlutý s červenou kresbou

 

Cresta je skupinou raně kvetoucích, uniformních odrůd aksamitníků 
s vynikajícím výkonem v záhonových výsadbách. Dobře se však uplatní 
i při pěstování v nádobách. Plné květy dosahují velikosti 5–6 cm. Krátká 
kultivační doba potřebná k vypěstování kvetoucí sadby (7–9 týdnů) šetří 
čas, pěstební prostor, a eliminuje tak náklady na výrobu.
 

11310 Cresta Bee, hnědá kresba v jasně žlutých lístcích
11320 Cresta Deep Orange, tmavě oranžový
11330 Cresta Flame, mahagonově hnědý s oranžovým okrajem
11340 Cresta Gold, zlatožlutý
11350 Cresta Harmony, tmavě zlatožlutý střed květu s mahagonově 
hnědým okrajem
11360 Cresta Spry, žlutý střed květu a mahagonově hnědý okraj 
11370 Cresta Yellow, jasně žlutý

 

TALINUM PANICULATUM / talinum latnaté
 

Talinaceae, letnička na záhony i do nádob, odolná vůči stresu, vhodná též 
k řezu květů, někdy pěstovaná i jako léčivka; pro prodej kvetoucích 
rostlin v IV–V vyséváme v II, klíčí při teplotě 20–23 °C 4–5 dní, po vyklíčení 
snížit teplotu na 19–21 °C, za 5 týdnů přesadit do květináčů 10 cm, po 
přesazení udržujme 19–21 °C ve dne a 17–19 °C v noci, celková kultivační 
doba pro prodej kvetoucích rostlin 11–12 týdnů.
 

4630 Limón, jasně limetkově zelené listy se vzdušným květenstvím 
drobných růžových květů zajímavým způsobem oživí sesazované nádoby 
a větší parkové výsadby. Uplatní se i jako řezaná nebo k sušení do vazby. 
Dorůstá výšky 70–80 cm. Je velmi dekorativní nejen květy, ale i svými 
drobnými červenými plody. Ocení slunná stanoviště, dobře zvládá stres, 
včetně horka a sucha.
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balení/jednotka   

500 semen

cena Kč bez DPH   

178,10

cena € bez DPH   

6,98

balení/jednotka   

200 semen

cena Kč bez DPH   

175,80

cena € bez DPH   

6,89

balení/jednotka   

100 semen

cena Kč bez DPH   

418,90

cena € bez DPH   

16,43

10950
Alumia Red

10960
Alumia Vanilla Cream

11310
Cresta Bee

11330
Cresta Flame

10920
Alumia Creme Brulee

11320
Cresta Deep Orange

11340
Cresta Gold

11360
Cresta Spry

11350
Cresta Harmony

11370
Cresta Yellow

4630
Limón
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ZINNIA ELEGANS / ostálka sličná 

Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, 
výsev 20 g na 1000 r., III–IV, hrnkové pro prodej na podzim VI–VII, klíčí 7 dní 
při 20 °C, pěst. 10–14 dní po výsevu přesadit do květináčů 6–8 cm, hrnkové 
do 10–14 cm, 16–18 °C, teploty pod 10 °C způsobují žloutnutí listu, kult. 
doba pro produkci sazenic 8 týdnů, u hrnkových 10–12 týdnů.
 

Skupina Zinderella představuje hlaváčokvěté ostálky, které zaujmou na 
první pohled unikátní formou kulatých květenství s tmavým středem, 
která jsou z velké části (cca 80 %) plná. Hodí se výborně k řezu – ve váze 
vydrží celých 12 dní. Bohatě kvetou od července do září. Odrůdy budou 
zcela jistě vítaným obohacením květinových záhonů v zahradách 
a parcích.
 

Výsev v IV při 20 °C (nesmí docházet k přemokření), po vyklíčení 18 °C, 
dopěstovat v květináčích 9 cm při teplotě 20 °C (den) a 15 °C (noc), 
doporučený spon 25×25 cm. 
 

4410 Zinderella Yellow, 65–75 cm, žlutá
 

Dříve uvedené odrůdy:
4000 Zinderella Lilac FSN, 65–75 cm, šeříková s tmavým okem 
4200 Zinderella Peach FSN, 65–75 cm, světle oranžová s krémově 
růžovou 
4400 Zinderella Purple, 70–90 cm, fialová 
4890 Zinderella Orange, 60 cm, zářivě oranžová 
4900 Zinderella Red, 60 cm, jasně červená 
4910 Zinderella White, 60 cm, krémově bílá

 

JEDNOLETÉ TRÁVY
  
3730 , jedinečná kombinace Pennisetum glaucum Jade Princess F1
jasně zelených listů rostoucích v hustých trsech a tmavě hnědých 
huňatých lat bez pylu. Výborně odnožuje, hodí se pro velké nádoby 
i krajinné výsadby, dorůstá 60–75 cm, šířka činí 45–60 cm. Pro prodej 
v V (květináče 15 cm) vysévat v II–III do plat po 2–3 semenech do každé 
buňky, zlehka zasypat, klíčí 2–3 dny při 22–26 °C, pak snížit na 20–22 °C, 
pěst. dále 20–29 °C (den), 18–19 °C (noc), teploty pod 16 °C mohou 
způsobit žloutnutí, nekrózu, ev. poškození květu, kultivační doba 
6–8 týdnů pro prodej mladých nekvetoucích rostlin, vyžaduje slunná 
stanoviště/ polostín, 100–150 semen v 1 g.

 

VYTRVALÉ  TRÁVY
 
3720 , 25–35 cm, kompaktní trsy tmavě Juncus effusus Spiralis
zelených spirálovitě stočených lodyh, pro pěstování v nádobách i na 
záhonech, lze vysazovat i na okraje jezírek, klíčí na světle 35–45 dní při 
22–24 °C, 650–850 pelet v 1 g

balení/jednotka   

100 semen

cena Kč bez DPH   

154,10

cena € bez DPH   

6,04

4410
Zinderella Yellow

4200
Zinderella Peach FSN

4000
Zinderella Lilac FSN

4890
Zinderella Orange

4910
Zinderella White

4400
Zinderella Purple

4900
Zinderella Red

3730
Pennisetum glaucum Jade Princess F1

3720
Juncus effusus Spiralis

9600
Asclepias tuberosa Orange shades

9680
Leucanthemum × superbum White Lion F1

9880
Digitalis purpurea Camelot Mix

8970
Lobelia × speciosa Starship™ Burgundy F1

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

424,60

cena € bez DPH   

16,65

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

167,80

cena € bez DPH   

6,58



TRVALKY
 
ASCLEPIAS (Apocynaceae)
 

9600 tuberosa Orange shades, 60–70 cm, vykvétá prvním rokem zářivě 
oranžovými květy, které přitahují motýly, VI–IX, velmi dekorativní jsou 
i plody, ideálně se hodí do smíšených trvalkových záhonů, květy lze 
použít rovněž k řezu, na sušší a slunná stanoviště K3, 190 s. v 1 g

 

DIGITALIS (Plantaginaceae)
 

9880 purpurea Camelot Mix, 90–120 cm, směs růžové, světle růžové, 
krémově žluté a bílé, svou výškou a barevností vyniká v trvalkových 
záhonech, lze ho však vysadit i do velkých nádob, jednotlivé barevné 
odrůdy jsou velmi vyrovnané jak vzrůstem, tak i v nakvétání, kvete V–VII, 
při výsevu v I kvete již prvním rokem, rostlina je jedovatá, osivo je 
dodáváno v peletách, K3, 600 s. v 1 g

 

LEUCANTHEMUM (Asteraceae)
 

9680 × superbum White Lion F1, 20–25 cm, bílá, kvete prvním rokem 
bez potřeby vernalizace, V–VIII, pro pěstování v nádobách i na záhonech, 
při pěstování s přezimováním je vynikající pro časný jarní prodej, K3, při 
výsevu v I a pěstování při 18–20 °C lze prodávat kvetoucí rostliny po pol. V, 
1200 s. v 1 g

 

LOBELIA (Campanulaceae)
 

8970 × speciosa Starship™ Burgundy F1, 50–60 cm, vínově červená, 
kvete již prvním rokem, VII–IX, výrazná trvalka do větších výsadeb, jako 
solitéra i do nádob, atraktivní pro čmeláky a motýly, preferuje teplé 
polohy s dostatkem vláhy, K2, při výsevu v I–II lze prodávat kvetoucí 
sazenice v VII v 12–15cm květináčích po 2–3 rostlinách, 1100–1600 pelet 
v 1 g
 , 50–60 cm, růžová, kvete již prvním 8980 × speciosa Starship™ Rose F1
rokem, VII–IX, výrazná trvalka do větších výsadeb, jako solitéra i do 
nádob, atraktivní pro čmeláky a motýly, preferuje teplé polohy 
s dostatkem vláhy, K2, při výsevu v I–II lze prodávat kvetoucí sazenice 
v VII v 12–15cm květináčích po 2–3 rostlinách, 1100–1600 pelet v 1 g

 

SEDUM (Crassulaceae)
 

9240 spurium Solarity, 10–20 cm, tmavě růžové, kvete prvním rokem 
bez potřeby vernalizace, K3, půdopokryvné, hodí se především na skalky, 
lze použít i do nádob, 20000 s. v 1 g

balení/jednotka   

2,00 g

cena Kč bez DPH   

188,80

cena € bez DPH   

7,40

balení/jednotka   

100 pelet

cena Kč bez DPH   

179,80

cena € bez DPH   

7,05

balení/jednotka   

250 semen

cena Kč bez DPH   

309,00

cena € bez DPH   

12,12

balení/jednotka   

200 pelet

cena Kč bez DPH   

385,80

cena € bez DPH   

15,13

balení/jednotka   

500 semen

cena Kč bez DPH   

298,10

cena € bez DPH   

11,69
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9240
Sedum spurium Solarity

690650
ALDERMAN

612030
YELLOW WONDER

8980
Lobelia × speciosa Starship™ Rose F1

690660
CAROUBY DE MAUSSANE

690670
DÉSIRÉE

ZELENINY
 
HRÁCH SETÝ CUKROVÝ
Pisum sativum var. saccharatum, HTS 180–200 g, 5–7 semen v 1 g
 

690660  – vynikající odrůda cukrového hrachu CAROUBY DE MAUSSANE
s výraznými fialovými květy. Vytváří 11 cm dlouhé, ploché a široké lusky, 
které obsahují průměrně 8 zrn. Sklízí se zpravidla velmi mladé, ale i při 
pozdější sklizni si zachovávají sladkou a jemnou chuť, ani později 
nevytváří vrstvu tuhých vláken. Zpravidla pěstujeme s oporou, dorůstá 
150 cm. Lusky se výborně hodí pro přímý konzum, nakládání i vaření.

 

HRÁCH SETÝ DŘEŇOVÝ 
Pisum sativum var. medullare, HTS 115–210 g, 5–9 semen v 1 g
 

690650  – pozdní odrůda dorůstající výšky 140–160 cm. ALDERMAN
Vysoký vzrůst ji předurčuje pro pěstování s oporou.  Pěstovat bez opory 
volně polehlé rostliny je též možné. Lusky dosahují velikosti 10–12 cm, 
zpravidla obsahují 9–10 zrn středně zelené barvy.

 

690670  – unikátní odrůda hrachu kombinující vlastnosti DÉSIRÉE
zeleniny a okrasných rostlin. Z růžových květů se vytváří fialové lusky se 
zelenými zrny. Dorůstá výšky okolo 100 cm. Lusky jsou ideální pro přímou 
spotřebu nebo konzervaci a mražení.

 

JAHODNÍK MĚSÍČNÍ  
Fragaria, HTS 0,4 g, 2500 semen v 1 g
 

612030  – odrůda s bohatou násadou nezvyklých YELLOW WONDER
krémově žlutých plodů. Pro svou jedinečnou chuť a nezájem ptáků 
můžeme tuto odrůdu doporučit do truhlíků na balkóny i do domácích 
zahrad. Dorůstá výšky 15–20 cm, velké množství plodů vytváří již v roce po 
výsevu a potom každoročně od června do konce září.

balení/jednotka   

50,00 g

cena Kč bez DPH   

22,80

cena € bez DPH   

0,89

balení/jednotka   

50,00 g

cena Kč bez DPH   

25,00

cena € bez DPH   

0,98

balení/jednotka   

1,00 g

cena Kč bez DPH   

117,10

cena € bez DPH   

4,59

balení/jednotka   

50,00 g

cena Kč bez DPH   

22,80

cena € bez DPH   

0,89



LILEK (baklažán)
Solanum melongena, HTS 4–4,5 g, 200–250 semen v 1 g
 

619030  – jasně fialové plody této odrůdy jsou JEWEL AMETHYST
vysoce atraktivní, vyniknou po odstranění starších listů. Odrůda je 
vhodná pro pěstování na balkónech a terasách, má přirozeně kompaktní 
habitus. Plody jsou vejcovité, zpravidla 10 cm dlouhé o hmotnosti 50–
80 g, násada se pohybuje mezi 20–25 kusy na 1 rostlině.
619020  – odrůda s bílými plody pro pěstování v květi-JEWEL JADE
náčích, vhodná na balkóny a terasy. Habitus je přirozeně kompaktní. 
Vytváří vejcovité plody, zpravidla 10 cm dlouhé o hmotnosti 50–80 g, 
násada se pohybuje mezi 20–25 kusy na 1 rostlině.
619040  – odrůda s klasickou tmavě fialovou až černou JEWEL JET
barvou plodů pro pěstování v květináčích. Dosahuje výborných výnosů 
na slunných terasách, má přirozeně kompaktní habitus, plody jsou 
vejcovité, zpravidla 10 cm dlouhé o hmotnosti 50–80 g, násada se 
pohybuje mezi 20–25 plody na 1 rostlinu.
619050  – velmi zajímavá odrůda s fialovo-bílými JEWEL MARBLE
pruhovanými plody, která je stejně jako ostatní ze skupiny Jewel určena 
pro pěstování v květináčích. Hodí se zejména pro balkony a terasy, má 
přirozeně kompaktní habitus. Plody jsou vejcovité, zpravidla 10 cm 
dlouhé o hmotnosti 50–80 g, násada se pohybuje mezi 20–25 kusy na 
1 rostlině.

 

MELOUN VODNÍ 
Citrulus lanatus, HTS 30–50 g, 20–35 semen v 1 g
 

621030  – kvalitní odrůda se žlutou dužninou, která je velmi JANOSIK
křehká, sladká a šťavnatá, s malým množstvím drobnějších semínek. 
Vytváří velké plody o hmotnosti 3,5–5,5 kg kulatého nebo kulovitě 
vejčitého tvaru s hladkou tmavě zelenou slupkou. Pěstování je možné jak 
na poli, tak i ve fóliových tunelech ve sponu 1×1 m.

 

621040  – raný výnosný hybrid s kulovitými plody o hmotnosti MORO F1
4–6 kg. Slupka je tmavě zelená s výrazným světle zeleným žíháním. 
Dužnina červená a šťavnatá, výrazně sladké chuti. 
621050  – velmi raná odrůda pro pěstování na poli i ve ZŁOTO WOLICY F1
fóliovém krytu. Rostliny vytváří až 2 m dlouhé výhonky. Plody jsou velké, 
téměř kulovité se žlutou slupkou, dosahují hmotnosti 2,5–3,5 kg. Jejich 
červená dužnina je pevná, šťavnatá a extrémně sladká. Vysoce odolné 
vůči padlí.

 

MEXICKÁ MINI OKURKA
Melothria scabra (Zehneria scabra), HTS 3,3 g, 310 semen v 1 g 
 

620150  – zajímavá méně známá popínavá zele-GREEN-WHITE EGGS
nina pěstovaná pro drobné chutné plody o velikosti 2–3 cm, které svým 
mramorováním připomínají maličké melouny. Plody jsou ideální do salátů 
nebo na nakládání, chuť je mírně nakyslá, dužnina křehká a šťavnatá. 
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619030
JEWEL AMETHYST

619020
JEWEL JADE

619040
JEWEL JET

balení/jednotka   

100 semen

cena Kč bez DPH   

189,50

cena € bez DPH   

7,43

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

155,00

cena € bez DPH   

6,08

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

94,40

cena € bez DPH   

3,70

621040
MORO F1

621050
ZŁOTO WOLICY F1

619050
JEWEL MARBLE

621030
JANOSIK

620150
GREEN-WHITE EGGS

624220
MELANY F1



Roste velmi bujně a rychle porůstá oporu, velké množství listů částečně 
skrývá plody. Někdy je pěstována také jako okrasná rostlina k ozelenění 
pergol nebo altánů.

 

OKURKA SETÁ
Cucumis sativus, HTS 20–30 g, 30–50 semen v 1 g
 

u OKURKY SALÁTOVÉ „HADOVKY“
 

624220 – raná hybridní partenokarpická odrůda typu Beth MELANY F1 
Alpha. Hladké tmavě zelené plody dorůstají délky 20–22 cm. Je vhodná 
především k rychlení ve sklenících a fóliových krytech. V průběhu 
vegetace snese mírné teplotní výkyvy.

 

PAPRIKA ROČNÍ 
Capsicum annuum, HTS 6–7 g, 130–150 semen v 1 g
 

625130  – ORAHORN poloraná výnosná odrůda typu „beraní roh“. Střed-
ně zelené plody o délce 17–20 cm dozrávají do jasně oranžové barvy 
s vysokým leskem. Hodí se pro přímý konzum i k nakládání celých plodů.

 

625070  – raná paprika rajčinového typu určená pro studené RAJEN
rychlení. V teplých oblastech se hodí i pro polní pěstování. Plody jsou 
ploše kulovité s výrazným žebrováním a silnou stěnou. V technologické 
zralosti je barva plodů tmavě zelená a v botanické sytě červená. 
Průměrná hmotnost plodu je 150 g.

 

625060  – poloraná odrůda vhodná pro pěstování v nádobách RELA
o objemu 15 l, ale i pro jiné běžné způsoby pěstování. Plody jsou v techno-
logické zralosti zelené, v botanické červené, mají lichoběžníkovitý tvar 
o délce 8–10 cm a šířce 3–4 cm. Na jedné rostlině dozraje 50–70 plodů.

 

PÁLIVÉ PAPRIKY
 

625540  – raný pálivý kozí roh s obsahem kapsaicinu 10 000–HARVEY
30 000 SHU. Odrůda je určena pro studené rychlení a v teplých oblastech 
pro polní pěstování s oporou. Rostliny jsou vysoké s velkou násadou 
plodů, proto doporučujeme podélné vyvazování. Plody jsou hladké, 
dlouze úzce trojúhelníkovité, v technologické zralosti žlutozelené 
a v botanické zralosti oranžové s výrazným leskem.
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RAJČE 
Lycopersicon esculentum, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g
 

u RAJČE TYČKOVÉ
 

632410  – BLACKBALL netradiční polopozdní odrůda s plody černé 
barvy s červeným podbarvením na špičce (botanická zralost), dužnina 
je červená. Na jednom vijanu dozrává 8–10 plodů o hmotnosti okolo 
45–55 g. Je rezistentní vůči Verticillium sp. – rasa 0.

 

632420  – polopozdní odrůda s velmi velkými masitými YELLOWSTONE
plody, které mají na podélném řezu zploštělý tvar. Zralé plody jsou jasně 
žluté s vysokým obsahem sušiny. Příčné řezy plodů jsou vhodné ke 
grilování, do sendvičů a hamburgerů.

 

u RAJČE TYČKOVÉ „KOKTEJLOVÉ”
 

632150  – APRIKOLA F1 raná hybridní odrůda „cherry“ rajčete. Plody 
atraktivní oranžové barvy mají výrazně nasládlou chuť. Vytváří převážně 
jednoduché vijany, na kterých dozrává 18–20 plodů o hmotnosti 20–25 g. 
 

balení/jednotka   

1,00 g

cena Kč bez DPH   

61,90

cena € bez DPH   

2,43

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

92,60

cena € bez DPH   

3,63

625540
HARVEY

625070
RAJEN

625060
RELA

625130
ORAHORN

632420
YELLOWSTONE

632150
APRIKOLA F1

632410
BLACKBALL

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

432,00

cena € bez DPH   

16,94

balení/jednotka   

10,00 g

cena Kč bez DPH   

160,10

cena € bez DPH   

6,28

balení/jednotka   

1,00 g

cena Kč bez DPH   

36,00

cena € bez DPH   

1,41

balení/jednotka   

0,50 g

cena Kč bez DPH   

276,00

cena € bez DPH   

10,82

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

220,00

cena € bez DPH   

8,63

balení/jednotka   

1,00 g

cena Kč bez DPH   

164,20

cena € bez DPH   

6,44

balení/jednotka   

5,00 g

cena Kč bez DPH   

87,10

cena € bez DPH   

3,42



CHILLI PAPRIČKY 
Vyséváme v I–II při teplotě 27–32 °C.
 

u CAPSICUM CHINENSE
Skupina odrůd Button má vysoce dekorativní plody s velmi mírným 
stupněm pálivosti. Byla vyšlechtěna pro pěstování v květináčích na 
terasách a balkónech. Sazenice v květináčích 10–12 cm je možné 
prodávat jako jedlé balkónové nebo i jako okrasné. Plody mají neobvyklý 
tvar, jsou 2,5 cm dlouhé a 1,5 cm široké. Rostliny jsou velmi kompaktní 
a v závislosti na velikosti květináče vytváří i více než 50 plodů na jedné 
rostlině.
 

625820  – v botanické zralosti plody jasně červené BUTTON RED
s ovocnou chutí. Díky mírné pálivosti okolo 1 000 SHU je možné konzu-
movat čerstvé plody v salátech nebo je nakládat.
625840  – plody se při dozrávání mění z limetkově BUTTON YELLOW
zelené do jasně žluté, mají ovocnou chuť. Pálivost se pohybuje okolo 
1 000 SHU, lze je použít do salátů nebo na nakládání.

 

AROMATICKÉ A LÉČIVÉ ROSTLINY
 
BAZALKA PRAVÁ 
Ocimum basilicum, cca 900 semen v 1 g (výsev 3 g na 1000 rostlin)
 

659040  – velmi atraktivní svými drobnými sytě purpuro-PURPLE BALL
vými listy. Kromě využití v kuchyni si najde své místo i mezi okrasnými 
kulturami. Kompaktní hustě olistěné rostliny se výborně hodí do truhlíků 
i k výsadbě na záhony, kde dorůstají 25–30 cm. Výtečně se jí daří za 
teplého slunečného počasí, je odolná vůči suchu a velmi pozdě vykvétá. 
Odrůda byla oceněna zlatou medailí Fleuroselect. Chuť vynikne zejména 
v kombinaci s rajčaty, v rajčatových omáčkách, ale i s různými druhy 
masa nebo ryb.

 

MEDUŇKA
Melissa officinalis, HTS 0,6 g, cca 1600 semen v 1 g
 

659410 LIMONCELLO – speciální odrůda s mnohem výraznější citró-
novou vůní než u běžných meduněk. Používá se k přípravě čajů, pro 
zdobení a dochucování dezertů nebo nápojů. Rostliny jsou vytrvalé, 
hustě olistěné, silně se rozrůstají a krásně pokrývají půdu. Vhodná jak 
k výsadbě na záhon, kde dorůstá 35–45 cm, tak i do květináčů, truhlíků 
nebo smíšených velkých kontejnerů. V nádobách dosahuje výšky okolo 
20 cm. 
659420 MANDARINA – netradiční odrůda s výraznou pomerančovou 
vůní. Běžně se využívá k přípravě čajů, pro zdobení a dochucování 
dezertů nebo nápojů. Bujně rostoucí trvalka s hustě olistěnými lodyhami 
a drobnými bílými květy je určena na záhony i do truhlíků a do velkých 
sesazovaných nádob. Na záhoně dorůstá výšky 35–45 cm, v nádobách 
pouhých 15–20 cm.
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balení/jednotka   

100 semen

cena Kč bez DPH   

235,00

cena € bez DPH   

9,22

659040
PURPLE BALL

TYMIÁN OBECNÝ
Thymus vulgaris, cca 3000 semen v 1 g (1 g na 1000 rostlin)
 

659590 ORANGELO – má tradiční tymiánové aroma s pomerančovými 
podtóny. Odolná odrůda vytvářející nízké keříky, které pěkně pokrývají 
půdu. Mimo tradičního využití v kuchyni při ochucování pokrmů se 
báječně hodí i pro krajinářské výsadby při tvorbě voňavých záhonů. 
Pěstovaný v květináčích dorůstá výšky 15–20 cm, na záhonech 20–25 cm 
a šířky 30–35 cm.

balení/jednotka   

300 semen

cena Kč bez DPH   

214,30

cena € bez DPH   

8,40

balení/jednotka   

200 semen

cena Kč bez DPH   

131,20

cena € bez DPH   

5,15

balení/jednotka   

200 semen

cena Kč bez DPH   

131,20

cena € bez DPH   

5,15

625820
BUTTON RED

625840
BUTTON YELLOW

659590
ORANGELO

659420
MANDARINA

659410
LIMONCELLO
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LETNIČKOVÉ SMĚSI „Barvy léta“ 

Představujeme Vám atraktivní směsi letniček pro přímý výsev v pestré 
barevné škále a rovněž i směsi speciální, určené ke specifickému 
použití. Bohatě kvetou po celé léto až do prvních mrazů. Záhony nejsou 
náročné na založení ani na následnou údržbu a mají efektní vzhled. Směsi 
nabízí ekonomickou variantu pro městskou zeleň, mají však dobré 
využití i v domácích zahradách.
 

Výsev a založení záhonu
 

Pro založení letničkového záhonu z přímého výsevu jsou vhodná 
nezaplevelená slunná stanoviště. Před výsevem pozemek dostatečně 
vyhnojíme a urovnáme. Vyséváme od IV do pol. V, dle zamýšlené hustoty 
záhonu použijeme 2–5 g směsi na 1 m²; osivo před výsevem důkladně 
promícháme, sejeme na široko rozhozem. Výsev je třeba mělce zapravit 
hráběmi, uválcovat a následně zalít. Dle podmínek začínají směsi klíčit 
přibližně po 14 dnech od výsevu. Pravidelná zálivka je důležitá především 
v počátečním stádiu růstu. Při intenzivnějším zaplevelení doporučujeme 
záhon vyplet v momentě, kdy mají rostliny výšku 10–15 cm. Poté jsou 
záhony již téměř bezúdržbové a Vy se můžete těšit jejich proměnlivostí 
v průběhu celé vegetace.

u JEDNOBAREVNÉ LETNIČKOVÉ SMĚSI
 

Pestré směsi dorůstající výšky 90 cm. 
 

501010 Oranžové odstíny 
501020  Růžové odstíny
501030  Zelené odstíny
501040  Bílé odstíny
501050  Žluté odstíny
501060 Modré odstíny 
501070 Červené odstíny

 
u SPECIÁLNÍ LETNIČKOVÉ SMĚSI
 

501100  Směs k řezu
Pestrá směs letniček dorůstajících výšky 60–90 cm. Je vhodná pro řez 
květů, pro vytváření vícedruhových pestrobarevných porostů, vysokých 
květinových záhonů nebo pro výsadbu v trávnících za účelem dosažení 
výrazných výškových a barevných kontrastů.
 

501110 Směs pro motýle 
Speciální směs jednoletých a vytrvalých rostlin kvetoucích v prvním 
roce. Květy přitahují motýly. Dorůstá výšky 20–90 cm. Kvete po celé léto, 
hodí se zejména pro květinové záhony venkovského stylu. Motýli, kteří 
nad výsadbami poletují, je přirozeně oživují.
 

501120 Vonná směs
Směs vytvořená z pečlivě vybraných druhů letniček s výraznou vůní. 
Umožní Vám vytvořit si na zahradě krásné a příjemně vonící zákoutí, 
které Vás bude doprovázet po několik měsíců. Dorůstá výšky 120 cm. 
 

501130 Medonosná směs
Specifická směs jednoletých a vytrvalých rostlin kvetoucích v prvním 

balení/jednotka   

100,00 g

50,00 g

cena Kč bez DPH   

585,80

322,90

cena € bez DPH   

22,97

12,66

501020
Růžové odstíny

501030
Zelené odstíny

501010
Oranžové odstíny

501050
Žluté odstíny

501070
Červené odstíny

501040
Bílé odstíny

501060
Modré odstíny

501100
Směs k řezu

9600
tuberosa Orange shades

501130
Medonosná směs

9880
purpurea Camelot Mix

501140
„Last minute“ směs

roce, jejichž květy milují včely, čmeláci a další opylovači. Kvete po celé 
léto a vypadá skvěle na záhonech komponovaných do venkovského 
stylu. Dorůstá výšky 80 cm.
 

501140 „Last minute“ směs
Letničková směs druhů kvetoucích již několik týdnů po výsevu. Je 
vhodná pro osetí volného prostoru v zahradě a míst například po jarních 
dvouletkách nebo rané zelenině. Směs je možné vysévat přímo na záhon 
až do poloviny VII. Dorůstá výšky 70 cm.

balení/jednotka   

100,00 g

50,00 g

cena Kč bez DPH   

640,80

355,90

cena € bez DPH   

25,13

13,96

501110
Směs pro motýle

501120
Vonná směs
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VÝSEVY LETNIČEK

Každoročně Vám nabízíme možnost zakoupit již hotové výsevy 
v optimálním stádiu k přepichování. Objednané výsevy Vám rádi 
doručíme až do Vašeho podniku. Tato služba je stále velmi populární 
i v době, kdy řada pěstitelů preferuje nákup mladých rostlin ve velikosti 
k hrnkování do konečných květináčů. Proč právě výsevy? 

 
Hlavní výhody nákupu hotových výsevů:
 

1. Šetříme Vaše náklady – zakoupením hotových výsevů ušetříte znač-
nou část nákladů na vytápění a přisvětlování. V době, kdy dramaticky 
rostou ceny energií, je tato položka stále výraznějším vstupním 
nákladem při produkci květinové sadby. V případě nákupu výsevů 
můžete začít vytápět pěstební prostory až o 6 týdnů později než obvykle.
 

2. Cena výsevů – cena jedné nakoupené rostliny z výsevů je výrazně nižší 
než cena, kterou zaplatíte při nákupu předpěstované sadby ve stadiu 
tzv. mladých rostlin.
 

3. Riziko neúspěchu – existuje celá škála nepříznivých vlivů, které 
mohou ovlivnit výsledek Vašeho snažení. I zkušený pěstitel může někdy 
udělat chybu. V případě nákupu hotových výsevů neseme veškerou 
odpovědnost za možný neúspěch my. Zvláště u dražších osiv může být 
případná finanční ztráta citelná.
 

4. Fytosanitární hledisko – při pěstování rostlin ze semen je riziko 
zavlečení chorob a škůdců do pěstebních prostor eliminováno na 
nejnižší možnou úroveň. Před samotnou expedicí jsou všechny výsevy 
důkladně kontrolovány a vybaveny rostlinolékařským pasem.
 

5. Inovace – neustále se snažíme přinášet nové druhy a odrůdy ze 
světových sortimentů, které zaujmou Vaše zákazníky a pomohou ke 
zvyšování zisku. I v letošním roce jsme do sortimentu výsevů doplnili řadu 
zajímavých novinek. 

 
Nyní nastává ten nejvhodnější čas pro objednání výsevů!
 

V 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 
požadovaný termín dodržet a jsme pak nuceni přesunout Vaši objed-
návku na pozdější termín. V případě, že taková situace nastane, Vás 
budeme kontaktovat a hledat společně nejvhodnější řešení.
 

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 sadbo-
vačích). V aktuálním ceníku naleznete počty rostlin pro jednotlivé druhy 
a odrůdy, které v jednom výsevu garantujeme. Při objednávání je třeba 
v objednávce označit týden požadovaného dodání a počet objedná-
vaných výsevů.

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.
 

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.

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



Jan Černý (1957–2016) se syny – Jan (1978) zleva,

Jakub (1991) zprava

160 LET HISTORIE ZAHRADNÍKŮ A ŠLECHTITELŮ 

ČERNÝCH V JAROMĚŘI
 

Příběh společnosti se začal psát již v roce 1859, tedy o pět generací zpět, 

kdy ji založil předek současných majitelů, zapálený zahradník 

a obchodník se semeny, Ferdinand Hlaváček (1822–1897). V roce 1896 

se jeho dcera vdala za Františka Černého (1865–1925), zámeckého 

zahradníka se zkušenostmi z proslulých vídeňských zahrad barona 

Rothschilda. Černého květinová vazba se stala skutečným pojmem 

v širokém okolí.

Od roku 1928 se začali pokračovatelé rodinné zahradnické tradice 

František Černý (1896–1968) a Marie Černá (1903–1987) specializovat na 

šlechtění a výrobu osiv, především petúnií a begónií. První původní 

odrůdu petúnie s názvem „Karkulka“ uvedli na trh již v roce 1934. 

František a Marie Černí vyšlechtili celou řadu klasických nehybridních 

odrůd a podařilo se jim prosadit se v konkurenci tehdejších zavedených 

německých semenářských firem.

 
 V roce 1960 byla firma znárodněna a stala se na dlouhou dobu součástí 

státního podniku „Sempra“. Rodinnou tradici v této době rozvíjela další 

generace šlechtitelů Ing. Jan Černý (1928–1980) a Alenka Černá 

(1928–2000). S jejich jmény se pojí vznik prvních hybridních odrůd begónií 

(1959) a petúnií (1960) v tehdejším Československu. Postupně vyšlechtili 

bohatý sortiment hybridních odrůd petúnií, převislých hlíznatých 

begónií a oblíbených ledovek.

V roce 1991 byl podnik v rámci restitucí navrácen rodině Černých 

a navázal úspěšně na předešlou tradici. Šlechtění květin zasvětil svůj 

život i zástupce další generace RNDr. Jan Černý (1957–2016), který 

vyšlechtil řadu moderních hybridních odrůd begónií a petúnií.

 
V současné době v podniku pracují a řídí ho jeho dva synové PhDr. Jan 

Černý (1978) a Bc. Jakub Černý (1991). Zárukou kvality vyráběných osiv je 

i kolektiv zkušených pracovníků. Společnost Černý Seed s.r.o. je dnes 

vysoce specializovaným šlechtitelským a semenářským podnikem. 

Prakticky každoročně uvádí na trh nové hybridní odrůdy květin. Vyrábě-

ná osiva získávají stále větší popularitu a jsou s úspěchem distribuována 

zákazníkům po celém světě. Od roku 1934 u nás bylo vyšlechtěno více než 

130 původních odrůd petúnií, begónií, bramboříků, konvalinek a dalších 

druhů květin. Odrůdy vyšlechtěné v Jaroměři obdržely celou řadu 

medailí a ocenění na mezinárodních výstavách. Nejdůležitější je však 

skutečnost, že si po celou dobu udržely oblibu u zahradníků i milovníků 

květin.

František Černý (1865–1925) 

a Marie Černá (1866–1932), rozená Hlaváčková

Jan Černý (1928–1980)
hodnocení zkušebních hybridů, r. 1967

Alenka Černá (1928–2000)

u výběrů petúnií pro výrobu semen 

František (1896–1968)
a Marie (1903–1987) Černí 
klasifikují begónie, r. 1967

Petunia h. fimbriata

Pozdrav z Jaroměře

Ferdinand Hlaváček (1822–1897)             Terezie Hlaváčková (1830–1896)
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