
Již řadu let dodáváme českým a slovenským zahradníkům výsevy letniček k přepichování. 

I v době, kdy řada zahradníků preferuje nákup mladých rostlin ve velikosti k hrnkování do 
konečného květináče, zájem o tento „formát“ nestagnuje. Výsevy jsou obzvláště výhodným 
produktem především pro menší producenty květinové sadby. 
 
Pro nákup výsevů hovoří tři základní argumenty:
1. 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. Je neekonomické 
vytápět pro několik misek celý skleník. Při nákupu „hotových“ výsevů můžete ve skleníku 
začít topit přibližně o měsíc později než obvykle.

2. Důležitým argumentem je i cena výsevů k přepichování. Je sice vyšší než cena 
samotného osiva, naopak je však výrazně nižší než cena mladých rostlin.

3. Při vlastním výsevu existuje vždy riziko možného neúspěchu, a to z nejrůznějších příčin. 
Zvláště u dražších osiv může být případná finanční ztráta citelná. Tato rizika nese v přípa-
dě nákupu hotových výsevů jejich dodavatel.  

Nyní nastala právě ta správná doba pro objednání výsevů: 
V níže uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým je třeba výsevy objednat, 
abychom byli schopni dodat Vám je v požadovaném čase. Termíny vycházejí z našich 
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 
vhodné řešení. 

Způsob balení: 
Výsevy dodáváme v miskách TEKU 15×20 cm. 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 objednávaných výsevů. 

Nabízíme Vám dvě 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 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.

VÝSEVY LETNIČEK

 

   

   

   

   

   

   

         

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:
 

Pro dodání v:
 Objednávka musí být 

doručena do:
 Možnosti dodávky:

4. týdnu
 

22.–26.01.2018 14.12.2017
  

rozvoz / osobní odběr

5. týdnu 29.01.–02.02.2018 21.12.2017   pouze osobní odběr

6. týdnu 05.–09.02.2018 28.12.2017   rozvoz / osobní odběr

7. týdnu 12.–16.02.2018 04.01.2018   pouze osobní odběr

8. týdnu 19.–23.02.2018 11.01.2018   rozvoz / osobní odběr

9. týdnu 26.02.–02.03.2018 18.01.2018   rozvoz / osobní odběr

10. týdnu 05.–09.03.2018 25.01.2018 rozvoz / osobní odběr



V letošním roce jsme sortiment nabízených výsevů rozšířili o několik 
atraktivních odrůd, se kterými se můžete podrobněji seznámit na 
následujících řádcích:
 
   Begonia × benariensis / begónie
 
Skupina Big® F1 zaujme svým košatým tvarem, výškou až 70 cm a pře-
devším velikostí jednoduchých květů 5–7,5 cm – tedy až 3× většími než       
u tradičních Begonia semperflorens. Skupina má všestranné použití, a to od 
velkých krajinářských výsadeb, přes městskou zeleň až po výsadby do 
nádob na balkonech a terasách. Výborně snáší plné slunce i stín. Odrůdy 
Big® disponují samočisticí schopností a přizpůsobivostí k široké škále 
klimatických podmínek.

6080 Big® Pink Green Leaf F1, světle růžová, zelený list 
6082 Big® Red Green Leaf F1, červená, zelený list 
6081 Big® Rose Green Leaf F1, růžová, zelený list 
6091 Big® Red Bronze Leaf F1, červená, bronzový list 
6090 Big® Rose Bronze Leaf F1, růžová, bronzový list 
 
   Begonia interspecific / begónie mezidruhová 
 
Skupina Sensation F1 představuje unikátní odrůdy mezidruhového křížení 
rozšiřující dostupný sortiment begónií o zcela nový typ. Jedná se o vysoce 
odolné hybridy, které výborně snášejí i ty nejextrémnější klimatické 
podmínky. Rostlinám nevadí přímé slunce, prudké deště ani přistínění.

Vyznačují se robustním vzrůstem a středně velkým jednoduchým květem. 
Dosahují výšky 60–70 cm, jsou značně větvené, s průměrem květu 
4–4,5 cm. Bohatě kvetou od brzkého jara až po první mrazíky. Hodí se jak 
pro záhonové výsadby, tak i pro větší nádoby například v městské zeleni. 
Výsadby jsou nenáročné na údržbu. 
 
2970 Sensation Pink Bronze Leaf F1, růžová, bronzový list 
2980 Sensation White Green Leaf F1, bílá, zelený list 
2990 Sensation Pink Green Leaf F1, růžová, zelený list 
 
   Calibrachoa hybrida / kalibrachoa    
 
Odrůdy Kabloom představují první dostupnou, generativně množenou 
skupinu tohoto druhu ve světových sortimentech. Producentům květin 
nabízí vynikající alternativu pro dopěstování bujných, bohatě kvetoucích      
a zdravých rostlin v atraktivní barevné škále. Pěstování kalibrachoy ze 
semen účinně eliminuje zanesení patogenů do vašich pěstebních 
prostor, jež jsou nezřídka přítomny na hojně nakupovaných řízcích. Rostliny 
dorůstají výšky 20–30 cm, vytváří působivý převis o délce 25–30 cm. 
Kabloom nabízíme aktuálně ve čtyřech atraktivních barvách:

7430 Calibrachoa Kabloom Deep Blue, tmavě modrá
7431 Calibrachoa Kabloom Deep Pink, tmavě růžová
7432  Calibrachoa Kabloom White, bílá
7433  Calibrachoa Kabloom Yellow, žlutá 
 
   Petunia hybrida – převislé petúnie
 
Odrůdy skupiny Velvet F1 jsou určeny především k pěstování v truhlících      
a závěsných nádobách. Mají plazivý růst a vytvářejí efektní mohutný převis. 
Kultivační doba do tvorby květu činí 18 týdnů. Osivo dodáváme pouze ve 
formě pelet, které je třeba po výsevu nezasypávat a vydatně zalít.

Skupina Velvet F1 – rostliny mohou délkou svého převisu směle konkurovat 
vegetativně množeným převislým petúniím. Hlavními plusy jsou výborný 
zdravotní stav, bujný růst, středně velký květ. Nerostou vzpřímeně – plazí se 
po půdě a na okraji truhlíku či nádoby přepadávají a visí dolů. Při výsadbě na 
záhon vytvoří 25 cm vysoký koberec květů. Množení ze semen eliminuje 
nebezpečí přenosu viróz. Kultivace je prakticky totožná s ostatními 

NOVINKY V SORTIMENTU VÝSEVŮ
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Černý Seed s.r.o.
Husova 139, 551 01 Jaroměř

tel.: +420 491 812 312
fax: +420 491 815 390

VELKÝ KATALOG OSIV ČERNÝ SEED S.R.O.
 

• byl distribuován na podzim roku 2015
• nabídka v něm uvedená je stále v platnosti 
• obsahuje široký sortiment osiv letniček, dvouletek, trvalek,  
 okrasných jednoletých a vytrvalých trav, zelenin, aromatických 
 a léčivých rostlin
• tiskovina NOVINKY 2017–2018, kterou  jsme Vám před nedávnem 
 rozesílali, je pouze doplňkem 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

INTERNETOVÝ OBCHOD
 

Ještě jste neobjevili kouzlo internetového nákupu?

Dovolujeme si Vás pozvat 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

skupinami petúnií, pouze doporučujeme aplikaci přípravku B-Nine omezit 
na jeden, maximálně dva postřiky. Pravidelné přihnojování má pozitivní vliv 
na délku převisu.

4930 White Velvet F1, květy čistě bílé barvy o velikosti 5,5–6 cm, rostliny 
jsou velice dobře větvené s bohatou násadou květů a převisem dosahujícím 
až 80 cm, doplňuje skupinu Velvet F1 o novou, velmi žádanou barvu, vysoká 
odolnost k dešťům 

Dříve uvedené odrůdy nabízené také jako výsevy:

3150  Purple Velvet F1, intenzivně fialový květ o velikosti 5,5–6 cm, převis 
až 100 cm
4950  Salmon Shades Velvet F1, tmavší lososové odstíny, květ 7–8 cm, 
převis až 80 cm
0080  Rose Vein Velvet F1, růžová s tmavě růžovou nervaturou, květ o ve-
likosti 5–5,5 cm, převis až 100 cm
3140  Rosy Velvet F1, zářivě růžová s bílým jícnem, velikost květu 6–7 cm, 
vytváří převis až 80 cm

4930
White Velvet F1

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM NA FACEBOOKU!
 

• získáte jako první informace o novinkách
• pozvánky na akce
• informace o aktuálním dění v naší společnosti

SLEDUJTE
NÁS NA www.facebook.com/cernyseed

e-mail: cerny@cernyseed.cz
web: www.cernyseed.cz




