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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, Zásilkovny nebo 
společnosti PPL na dobírku či fakturu (viz obchodní a dodací podmínky).
  

Pro další informace jsme Vám k dispozici na telefonních číslech 
+420 491 812 312 a +420 734 112 007 nebo pište na 
objednavky@cernyseed.cz.

VYUŽIJTE MOŽNOST INTERNETOVÉHO NÁKUPU!
 

Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který 
naleznete na stránkách https://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, Zásilkovny, 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.

 Nově uváděné odrůdy jsou doplňkem našeho velkého tištěného katalogu, obsahu-
jícího širokou škálu profesionálních osiv letniček, dvouletek, trvalek, okrasných 
jednoletých a vytrvalých trav, zelenin, aromatických a léčivých rostlin, chilli papriček 
a také letničkových směsí. Kompletní nabídku naleznete na našem e-shopu.

 Po roce intenzívní šlechtitelské práce Vám opět přinášíme atraktivní novinky 
jak z vlastního šlechtění spol. Černý Seed s.r.o., tak i pečlivě vybrané odrůdy 
z produkce nejlepších semenářských firem z celého světa.

 Novinkou z vlastního šlechtění je např. skupina poloplných až plných odrůd Begonia 
semperflorens FlowerBall F1. Uvádíme tři pro pěstitele nejdůležitější barvy: růžovou, 
červenou a bílou – odrůdy Pink F1, Red F1 a White F1. Rostliny jsou 20–25 cm vysoké, 
dobře větvené, kompaktního růstu – s květy o průměru až 4 cm. Disponují samo-
čistícím efektem, který výrazně usnadňuje péči o výsadby. Petunia hybrida multiflora 
Dot Star Rose F1, množená semeny, rozšiřuje naše portfolio petúnií s bílými tečkami 
a skvrnami, které bylo dříve možné pěstovat pouze z řízků. Atraktivní bílé tečky 
a skvrny se tak nyní nově rozzáří na neonově růžovém „podkladu“. Zcela novou kulturu 
v rámci našich šlechtitelských programů představuje Coleus blumei. Prvním 
úspěchem na tomto poli je v letošním roce uváděná nová unikátní skupina Colocha 
s odrůdami Rose a Scarlet. Na rozdíl od klasických koleusů se skupina vyznačuje 
unikátními zvlněnými a kadeřavými okraji listů.

 Obsahem tohoto katalogu jsou jako vždy i desítky vybraných novinek ze sorti-
mentů světových semenářských firem. Namátkou zmiňme například novou skupinu 
nízkých hvozdíků Dianthus interspecific Chiba™ F1, které jsou nejraněji kvetoucími 
hvozdíky, vytvořené křížením druhů Dianthus barbatus x Dianthus chinensis. Nebo 
např. Tagetes × hybridus Zenith F1 – triploidní afrikán s bujně větvenými keříky. 
Rostliny nevytváří semena, což garantuje bohaté kvetení po celé léto.

 Všechny novinky před uvedením do sortimentu vždy pečlivě testujeme. Jde tedy 
o vyzkoušené odrůdy, primárně určené pro profesionální použití, u nichž je záruka, že 
je v našich klimatických podmínkách můžete s úspěchem pěstovat. Podrobné 
informace včetně stručných pěstebních návodů naleznete na následujících 
stránkách.

 Děkujeme Vám za důvěru a těšíme se na pokračující spolupráci i v nové sezóně 
2022-2023!
 

  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.

Poznámka:
Zdrojem použitých obrázků je spol. Černý Seed s.r.o., dodavatelské 
semenářské společnosti a Nova-Photo-Graphik / Vienna.

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 2022–2023, 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

Tradice šlechtění a výroby osiv:
 

Stoprocentní záruka kvality osiv je pro nás samozřejmostí. K té nás 

zavazuje nejen odpovědnost k našim zákazníkům, ale i semenářská 

tradice rodiny Černých, která se datuje již od roku 1859.
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druhy vhodné pro nádoby 
a květináče
 

druhy vhodné k záhonovým 
výsadbám

druhy vhodné k řezu
nebo k sušení

druhy pro pěstování 
ve skleníku

 
dvouletky

POUŽITÉ ZNAČKY
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0830
Twinny™ Rose F1

AGERATUM HOUSTONIANUM / nestařec mexický 
 
Asteraceae, letnička, prodej V–VI, výsev 0,5 g na 1000 r., I–III, klíčení 10–14 
dní při 18–21 °C, nezasypávat, klíčí na světle, pěst. přepichování II–IV do 
9cm květináčů, 16–20 °C, tep. pod 16 °C prodlužuje kulturu, pod 10 °C 
způsobuje chlorózy, kult. doba 12–16 týdnů.
 

11910 , jedinečná odrůda s bílo-modrými květy v hustých květen-Leda®
stvích, bohatě kvetoucí rostliny dorůstají výšky 20–25 cm 

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 VYSOKÉ ODRŮDY – VHODNÉ PRO ŘEZ
  

10490 , 50–70 cm, květy kombinují bílou s jasně purpu-Lucky Lips FSN
rovou, velmi pěkná květina k řezu, do zahrad i do větších výsadeb, cena 
Fleuroselect Novelty 2014 
 

u NÍZKÉ PLNOKVĚTÉ ODRŮDY
  

Skupinu Twinny™ F1 tvoří nízké plnokvěté hledíky v atraktivních 
barvách, vykvétající 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.  
 

0640 Twinny™ Peach F1, broskvová 
 

Dříve uvedené odrůdy:
0810 , bílá Twinny™ White F1
0820 , žluté odstíny Twinny™ Yellow Shades F1
0830 , růžováTwinny™ Rose F1
0840 , bronzové odstíny Twinny™ Bronze Shades F1
0850 , fialová Twinny™ Violet F1
0860 , pestrá směsTwinny™ Mixture F1
 

u POLOVYSOKÉ ODRŮDY
  

Skupina Liberty™ Classic je, jak již napovídá sám název, nadčasovou 
klasikou. Středně vysoké robustní rostliny (45–55 cm) se výborně uplatní 
v zahradách i krajinářských výsadbách. Všechny odrůdy skupiny Classic 
mají jednotný tvar, silné pevné stonky a velká květenství, což se cení 
zejména při pěstování pro řez.   
 

11900 Liberty™ Classic Mix, směs barev

BEGONIA INTERSPECIFIC / begónie mezidruhová
 
Begoniaceae, letnička, prodej V–VII, výsev XII–II, nezasypávat, klíčí na 
světle při teplotě 24–26 °C 5–10 dní, později 16–18 °C, v zimě vhodné 
přisvětlovat (50 W/m²) 12 hod. denně, pečlivě sledovat případný výskyt 
patogen. hub Botrytis a Phytophtora, pěst. přepichování I–III, 18–20 °C, 
velikost květináčů 12–15 cm, doba kultivace 14–17 týdnů. 
 

Skupina odrůd Dragon Wing® F1 vytváří mohutné dekorativní rostliny 
s velkými květy a zelenými listy. Výška i šířka keříku je cca 40 cm. Rostliny 
se od běžných odrůd vzhledově liší, mají větší list a hrubší větvení. 
Výborné jsou především do závěsných nádob, velkých květináčů, ale i na 

- 03 -

0820
Twinny Yellow™ Shades F1

0810
Twinny™ White F1

0850
Twinny™ Violet F1

0860
Twinny™ Mixture F1

0840
Twinny™ Bronze Shades F1

0030
Dragon Wing® Red F1

záhon. Dragon Wing® F1 odolávají vůči našim klimatickým podmínkám, 
dobře snáší např. i chladné letní dny. Svou vitalitou a množstvím květů 
překonávají podobné vegetativně množené odrůdy. Osivo dodáváme ve 
formě pelet.
 

1380 , růžováDragon Wing® Pink F1
1390 , bíláDragon Wing® White F1
 

Dříve uvedené odrůdy
0030 , červenáDragon Wing® Red F1

10490
Lucky Lips FSN

0640
Twinny™ Peach F1

11910
Leda®

11900
Liberty™ Classic Mix

1380
Dragon Wing® Pink F1

1390
Dragon Wing® White F1



11940
Pink Supreme

12030
Orange Wonder

11930
Gusford Supreme

0210
Vitesse Blue F1
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BEGONIA SEMPERFLORENS
begonie stálekvetoucí, ledovka
 

Begoniaceae, letnička, do truhlíků, závěsných košíků a sesazovaných 
nádob i na záhony, prodej V–VII, výsev XII–II po jedné peletě do buňky 
sadbovače (288 buněk), klíčí na světle 7–10 dní při teplotě 22–24 °C, dále 
pěstujeme při 18–21 °C ve dne a 16–18 °C v noci, po 6–8 týdnech přesadit 
do květináčů 11–12 cm; celková kultivační doba od výsevu je 12–15 týdnů. 
Dbát na správnou zálivku a hnojení, aby nedošlo k zasolení substrátu 
a přemokření, které může vést k rozšíření patogenních hub Botrytis 
a Phytophthora. Kyselost substrátu pH 6,0–6,2. Doporučuje se lehké 
přistínění, aby ostré slunce listy nepopálilo. Pro regulaci růstu lze použít 
B-Nine, Cycocel, účinná je i směs těchto dvou přípravků. 
 

FlowerBall F1 je novou skupinou poloplných – plných odrůd. Rostliny 
jsou 20–25 cm vysoké, dobře větvené, kompaktního růstu s květy 
o průměru až 4 cm. Rostliny disponují samočistícím efektem, který 
výrazně usnadňuje péči o výsadby. Odrůdy jsou vhodné jak pro sesa-
zované nádoby různých velikostí, tak i pro záhonové výsadby s možností 
kombinování jednotlivých barev. Dobře odolávají vyšším teplotám, dešti 
a kvetou od jara až do prvních mrazů.
 

0680 , růžováFlowerBall Pink F1
0670 , červenáFlowerBall Red F1
0690 , bíláFlowerBall White F1

 
CALLISTEPHUS CHINENSIS / astra čínská  
 

Asteraceae, letnička, prodej sazenic V–VI, výsev 5 g na 1000 r., III–IV, 
klíčení 7–14 dní při 15–21 °C, vysoká teplota zpomaluje klíčení, pěst. 
14–16 °C, teplota pod 8 °C zastavuje růst, nízké teploty v kombinaci 
s krátkým dnem způsobují pouze vznik listové růžice, která začne 
vytvářet květní stonky až po prodloužení dne a zvýšení kult. teplot, 
nevysévat tedy příliš brzy, nebo uměle prodlužovat den, velikost 
květináčů 8–10 cm, přímý výsev 0,8 g na 1 m², kult. doba 14–16 týdnů.
 

Odrůdy Supreme kvetou dvoubarevnými květy s bílým středem 
a kontrastním okrajem (typ pomponette) v období od července do 
podzimu. Dorůstají výšky 50–60 cm. Hodí se výborně jak pro záhonové 
výsadby, tak i k řezu.
 

11930 , červená s bílým středemGusford Supreme
11940 , růžová s bílým středemPink Supreme
11920 , směs dvoubarevných odrůdSupreme Mixed

CAPSICUM ANNUUM / paprika 
 

Solanaceae, hrnkovka, prodej VII–IX, výsev 10 g na 1000 r., I–III, klíčení 5–7 
dní při 22–24 °C, pěst. přepichování II–IV, 15–18 °C, IV–VII hrnkování do 
10–12cm květináčů, pěst. při 20–26 °C ve dne a 18–21 °C v noci, kult. doba 
20–24 týdnů, pro vánoční prodej vyséváme v V–VI.
 

12010 , kónické plody ve škále barevných odstínů žluté, oranžové, Aladin
červené a fialové v plné zralosti, atraktivní též pro zimní prodej, 25–30 cm
12020 , zúžené pestrobarevné plody jsou nejprve Masquerade Mix
fialové, oranžové nebo bílé, následně dozrávají do červené; hodí se pro 
pěstování v nádobách i na záhonech, 25–40 cm
12030 , vytváří bohatou násadu kónických plodů nejdříve Orange Wonder
fialové a bílé barvy, v plné zralosti jasně oranžové, 25–30 cm

11920
Supreme Mixed

CATHARANTHUS ROSEUS (VINCA) / barvínek  
 

Apocynaceae, efektní letnička na chráněná místa s dostatkem 
slunečního svitu, především do nádob, prodej sazenic V–VI, hrnkové 
VI–IX, výsev 1500 semen na 1000 r., I–III, klíčí 3–5 dní při 24–26 °C ve tmě, 
pěst. přepichování 3 týdny po výsevu, nebo přímo 1–3 rostliny do 8–11cm 
květináče, denní teploty 21–24 °C, noční 18–20 °C, poklesy pod 16 °C brzdí 
růst a mohou způsobovat chlorózy, kult. doba 14–19 týdnů.
 

0210 , modrá, unikátní barva pro tento druh, rostliny Vitesse Blue F1
jsou výborně rozvětvené, rostou skvěle i v extrémních podmínkách; 
ideální pro použití v komponovaných záhonech nebo sesazovaných 
nádobách, které nádherně oživí – dodá jim neobvyklý nádech

12010
Aladin

12020
Masquerade Mix

0680
FlowerBall Pink F1

0670
FlowerBall Red F1

0690
FlowerBall White F1



Skupina Volcano F1 nabízí dobře větvené, kompaktní rostliny, dorůsta-
jící výšky 25–30 cm. 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 zacho-
vávají obvyklou velikost květu a vysokou intenzitu barev. Vyniknou jak 
v nejrůznějších typech nádob, tak i v rozsáhlých záhonových výsadbách.
 

10690 Volcano Peach F1, broskvová
 

Dříve uvedené odrůdy:
10610 Volcano Apricot F1, meruňkově oranžová s červeným středem
10620 Volcano Burgundy F1, vínově červená
10630 Volcano Lavender F1, levandulová
10640 Volcano Orchid F1, růžová
10650 Volcano Polka F1, bílá s červeným středem
10660 Volcano Red F1, červená
10670 Volcano White F1, bílá
10680 Volcano Mix F1, směs barev

CELOSIA / nevadlec
 

Amaranthaceae, letnička, nízké odrůdy do květináčů, vysoké k řezu, 
prodej od V, výsev 1500 semen na 1000 r., termín I–IV, klíčí 7–14 dní při 
22–25 °C, nezasypávat, pěst. přepichování po 3–4 týdnech, 18–20 °C, 
teploty pod 16 °C způsobují zastavení růstu a případně i chlorózu, velikost 
květináčů 8–10 cm, regulace růstu hrnkových odrůd postřikem B-Nine 
0,3 %, rostliny zprvu pravidelně zalévat, později zálivku mírně omezit.
 

u ODRŮDY PRO PĚSTOVÁNÍ V KVĚTINÁČI
 

C. CRISTATA 
 

Skupina Brainiac je určena pro pěstování v květináčích. Vytváří hustá 
chocholatá květenství v zářivých barvách. Přednostmi této skupiny jsou 
zejména časné nakvétání, kompaktní tvar rostlin a jednotná výška 15 cm; 
ideální pro prodej rostlin v květináčích, ale velmi pěkně se uplatní také 
v krajinářských výsadbách. Nejlépe nakvétají na teplém a slunném 
stanovišti. Kultivační doba: 10–11 týdnů.
 

11610 Brainiac Lightning Yellow, zářivě žlutá
11620 Brainiac Mad Magenta, purpurová 
11630 Brainiac Think Pink, růžová
11640 Brainiac Mix, směs zářivě žluté, purpurové, růžové a oranžové

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. 
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11640 
Brainiac Mix

10690
Volcano Peach F1

10620 
Volcano Burgundy F1

10610 
Volcano Apricot F1

10640
 Volcano Orchid F1

10660 
Volcano Red F1

10630 
Volcano Lavender F1

10650 
Volcano Polka F1

10670 
Volcano White F1

10680 
Volcano Mix F1

11610 
Brainiac Lightning Yellow

11620 
Brainiac Mad Magenta

11630 
Brainiac Think Pink



10480 Classic Romantic FSN, okouzlující směs růžových a růžovo-
červených odstínů, dorůstá výšky 80–100 cm, květy jsou často ve dvou 
odstínech růžové nebo mají tmavý střed květu a světlý okraj; obdržela 
cenu Fleuroselect Novelty.
 

Dříve uvedené odrůdy:
6120 Classic Fantastic FSN, směs podmanivých modrých odstínů 
dorůstající výšky 80–100 cm, tvořená květy od světle nebesky modré až 
po tmavě modrou. Květy se často vyskytují ve dvou odstínech nebo mají 
tmavý střed a světlejší květní lístky; obdržela cenu Fleuroselect Novelty.

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. od I, lehce zasypat 
vermikulitem, 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 opako-
vaně B-Nine 0,3–0,5 %, kult. doba 12 týdnů.
 

Skupina Colocha – rostliny jsou dobře větvené, středně kompaktní; 
dorůstají výšky 45–50 cm. Listy se zbarvují do atraktivních, vysoce 
intenzivních barev, které zaujmou na první pohled. Výborně rostou jak na 
přímém slunci, tak i na stinných stanovištích. Dobře snáší vysoké i nízké 
teploty a svou dekorativnost si zachovávají až do prvních mrazů. 
Ceněnou vlastností je rovněž pozdní nakvétání. Skvěle se hodí jak do 
velkých nádob, tak pro záhonové výsadby, případně je lze pěstovat jako 
pokojové rostliny. Nevšední exotický vzhled nabízí možnosti, jak 
zaujmout zákazníka něčím opravdu novým a originálním. 
 

11410 Colocha Rose, růžový list se zeleným okrajem
11420 Colocha Scarlet, šarlatově červený list s úzkým zeleným okrajem
11430 Colocha Mix, směs

COSMIDIUM BURRIDGEANUM / kosmídie
 

Asteraceae, letnička na záhony, výsev ve skleníku III–IV, klíčí při teplotě 
15–20 °C 7–14 dní, předpěstované rostliny nevysazovat na stanoviště, 
pokud hrozí jarní mrazíky, přímý výsev konec IV–V.
 

11980 Brunette, hnědé květy se žlutým okrajem, velmi atraktivní 
v přirozených nebo venkovských zahradách, hodí se pro řez květů, 
dorůstá 45–50 cm

COSMOS BIPINNATUS / krásenka zpeřená 
 

Asteraceae, letnička na záhon a k řezu, prodej od V, výsev II–IV, klíčí 5–8 
dní při 18–21 °C, přímý výsev od V, pěst. přepichování po 3–4 týdnech 
přímo do 10–11cm květináčů, 15–17 °C, kult. doba sazenic 6–10 týdnů.
 

Odrůdy skupiny Casanova se snadno pěstují. Velkou výhodou je jejich 
vyrovnaný růst, jsou geneticky kompaktní a dorůstají výšky okolo 30 cm. 
Nejlepších výsledků dosahují na slunném stanovišti, dobře snáší 
i polostín.
 

11650 Casanova Red, červená
11660 Casanova Violet, fialová
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6120
Classic Fantastic FSN

10480 
Classic Romantic FSN

11420
 Colocha Scarlet

11410
 Colocha Rose 

11430 
MixColocha 

11980 
Brunette

11650 
Casanova Red

11660 
Casanova Violet



11990 
Bijou Mixed
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11550 
Chiba™ Auricula Mixture F1

11500 
Chiba™ Crimson Picotee F1

11540 
Chiba™ Strawberry F1

11510 
Chiba™ Lilac Picotee F1

11530 
Chiba™ Red F1

11520 
Chiba™ Purple Picotee F1

11570
Irish Poet

12000 
Little Sweetheart Mixed

11870
Glamour

11890
Glitz F1

DIANTHUS INTERSPECIFIC / jednoletý hvozdík
 

Caryophyllaceae, letnička na záhon nebo do venkovních nádob, prodej 
sazenic V–VI, výsev 1300 semen na 1000 r., konec I–III, klíčí 7–14 dní při 
18–21 °C, pěst. přepichování II–V do květináčů 8 cm, teploty ve dne 
16–18 °C, v noci nad 15 °C, jako hrnková v květináčích 10–12 cm.  Kultivační 
doba pro produkci kvetoucích rostlin činí 13–15 týdnů.
 

Odrůdy Chiba™ F1 jsou nejraněji kvetoucí skupinou vzniklou křížením 
Dianthus barbatus × Dianthus chinensis. Rostliny jsou velmi dobře 
rozvětvené, na jednotlivých výhonech se tvoří bohatá květenství pěkně 
kulatých květů. Všechny odrůdy ve skupině Chiba mají vysoce vyrovnaný 
kompaktní růst, a proto jsou ideální pro hustší výsadby nebo pro menší 
nádoby. Na záhonech dorůstají výšky (i šířky) 25–35 cm, v nádobách jsou 
pak menší – přibližně 25 cm. Velkou předností skupiny je odolnost vůči 
teplu, chladu a dešti, i proto jsou ideální volbou pro vaši zahradu. 
 

11500 Chiba™ Crimson Picotee F1, tmavě červený se světlým okrajem 
11510 Chiba™ Lilac Picotee F1, světle fialový s bílým okrajem
11520 Chiba™ Purple Picotee F1, fialový se světle růžovým okrajem
11530 Chiba™ Red F1, červený
11540 Chiba™ Strawberry F1, červený se světle růžovým okrajem
11550 Chiba™ Auricula Mixture F1, směs dvoubarevných odrůd 

EMILIA JAVANICA / milostna
 

Asteraceae, letnička původem ze střední Afriky, ideální do kompono-
vaných záhonů, k řezu nebo do mladých trvalkových výsadeb, kde 
krátkodobě vyplní prostor mezi mladými rostlinami. Výsev II–III 1 g na 
1000 r. zasypat vermikulitem, malé rostlinky špatně snáší přepichování, 
proto vysévat přímo do sadbovačů nebo malých květináčů, klíčí při 
teplotě 20–22 °C 8–15 dní, dále pěstovat při teplotě 18–20 °C, kultivační 
doba sazenic: 8–9 týdnů, kvetoucích rostlin: 11–12 týdnů. 
 

11570 Irish Poet, jasně oranžová, kvete celé léto, dorůstá 40–60 cm, 
dlouhé stonky s malými načechranými květy jsou výborným doplňkem 
pro letní kytice. Květina jako by obrazně připomínala větrem ošlehané 
vlasy irského básníka. Nejlépe prosperuje na stanovištích s dobře 
propustnou půdou a na plném slunci.

EUPHORBIA GRAMINEA / pryšec
 

Euphorbiaceae, letnička pro záhonové výsadby i do nádob, kvete od jara 
do podzimu, výsev: pro prodej kvetoucích rostlin v V vyséváme v II do 
sadbovače, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 18–22 °C 3–6 dní, 
v sadbovačích dále držet při 17–19 °C 4–5 týdnů, pěst. přesazování do 
květináčů 10–15 cm, týden po přesazení doporučen první postřik B-Nine 
0,25 % a druhý postřik o týden později, v průběhu pěstování by teplota 
neměla klesnout pod 16 °C, pokles způsobuje žloutnutí a opad listů, 
kultivační doba 10–13 týdnů.
 

11870 Glamour, bílá, kvete brzy na jaře, velmi dobře odolává výkyvům 
počasí, na slunných záhonech dorůstá výšky 40–60 cm, vytváří velmi 
pěkný kontrast v sesazovaných nádobách např. s velkokvětými 
odrůdami petúnií
11890 Glitz F1, bílá, perfektní jemný habitus ideální pro smíšené nádoby, 
výška 25–35 cm, šířka 30–45 cm, výhodou je snadné pěstování bez 
nutnosti odstraňovat suché části

LATHYRUS ODORATUS / hrachor vonný
 

Fabaceae, letnička na záhony i do nádob, vhodná i pro řez květů, vysoké 
odrůdy jsou popínavé, výsev obvykle III–IV přímo na stanoviště do 
hloubky 3–5 cm, ev. výsev pro předpěstování sazenic v II–III přímo do 
konečných květináčů ø10 cm, klíčí při 18–22 °C 7–10 dní, po vyklíčení 
udržovat teplotu 13–14 °C, kultivační doba 14–16 týdnů.
 

11990 Bijou Mixed, směs barev bílé, růžové, fialové, červené, ideální do 
závěsných nádob, větších kontejnerů, hodí se pro řez květů, výška 50 cm
12000 Little Sweetheart Mixed, směs barev, volně uspořádané kvě-
tenství zaujme pestrými barvami a příjemnou vůní, vytváří krátké vzpří-
mené výhony (25–30 cm), velmi pěkně vypadá v truhlících a v závěsných 
nádobách



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, 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.
 

Skupina Seventh Heaven F1 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. 
 

11180 Seventh Heaven Deep Blue F1, tmavě modrá se žlutým středem
 

Dříve uvedené odrůdy:
11160 Seventh Heaven Lavender Bicolour F1, atraktivní barevná kom-
binace levandulových horních plátků a bílých spodních 
11170 Seventh Heaven Pink F1, růžová se žlutým středem

NICOTIANA × HYBRIDA / tabák

Solanaceae, letnička na záhon, prodej sazenic V–VI, výsev 0,2 g nebo 
1500 semen na 1000 r., II–III, klíčí 7–10 dní při 22–24 °C, nezasypávat, po 
vyklíčení postupně snižovat teplotu nejdříve na 20 °C, později až 16–18 °C, 
po 4–5 týdnech přesazování do květináčů 13 cm, pro lepší zakořenění 
18–20 °C, pro dopěstování 16–18 °C, pro kompaktnější růst a časnější 
nakvétání se doporučuje přisvětlováním prodloužit den na 14 hodin, 
regulace růstu 2× postřik B-Nine 0,25– 0,5 %, kult. doba 12–14 týdnů.
 

5740 Whisper Mixed F1, směs odstínů růžové a bílé, od května až do 
prvních mrazů vytváří stovky malých květů na vysokých elegantních 
stoncích, na záhonech dorůstá 90–100 cm, má vynikající odolnost vůči 
chorobám

OSTEOSPERMUM ECKLONIS / paprskovka

Asteraceae, letničnka na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej saze-
nic V–VI, hrnková VII–X, výsev 1500 semen na 1000 r., II pro výkvět 
v květnu, III–IV pro letní prodej, klíčí 8–12 dní při 20–22 °C, lehce zasypat 
vermikulitem, pěst. přepichování 4 týdny po výsevu do květináčů 
6–8 cm, 16–21 °C (den) a 11–16 °C (noc), přesazení do květináčů 10–15 cm, 
kult. doba 14–18 týdnů, postřik B-Nine 0,25–0,3 % v případě potřeby. 
 

Akila® je nejkompaktnější skupinou odrůd, které překonávají všechny 
vegetativně množené svojí skvělou uniformitou a zářivými barvami. 
Nepotřebují zaštipování, výborně větví, a tak dokonale zaplní pěstební 
nádoby. Nejlépe prospívají na slunných stanovištích. Osivo výtečně klíčí. 
Zakořenělé rostliny na stanovišti disponují vysokou odolností vůči 
suchu. Jsou ideální pro mechanizovanou výrobu a programy s vysokou 
hustotou rostlin. Doplňkové osvětlení urychluje nakvétání. 
 

4580 Akila® Grand Canyon Mix F1, směs odstínů, žluté, růžové, fialové 
a bílé, výška 25–35 cm, šíře keříků 35–50 cm
 

Dříve uvedené odrůdy:
4840 Akila® Sunset Shades F1, směs odstínů žluté, meruňkové, 
lososové, růžovo-červené, mahagonově červené a oranžové barvy, 
výška 25–35 cm, šíře keříků 35–50 cm
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4580 
Akila® Grand Canyon Mix F1

4840
Akila® Sunset Shades F1

11170
Seventh Heaven Pink F1

11160
Seventh Heaven Lavender Bicolour F1

11180
Seventh Heaven Deep Blue F1

5740
Whisper Mixed F1
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3420
Dot Star Rose F1

3400
Dot Star Deep Pink F1 Imp.

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, 
nedoporučuje se klíčit bez světla, nezasypávat, zprvu 100% vzdušná 
vlhkost, peletizované osivo zalít tak, aby se peleta rozpadla, později 
teplotu snížit 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.  
 

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. 
 

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.
 

3400 Dot Star Deep Pink F1 Imp., sytě růžová s bílými skvrnami 
a tečkami
3420 Dot Star Rose F1, neonově růžová s bílými skvrnami a tečkami 
 

Dříve uvedené odrůdy:
3390 Dot Star Dark Violet F1, tmavě fialová s bílými skvrnami a tečkami
3410 Dot Star Red F1, červená s bílými skvrnami a tečkami

PORTULACA GRANDIFLORA / šrucha velkokvětá

Portulacaceae, letnička do nádob a na záhon, prodej V–VI, výsev koncem 
II–III po 2 semenech do jedné buňky sadbovače, 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 je málo světla, je třeba přisvětlovat; přesazování po 4–5 
týdnech do květináčů 10–12 cm, udržovat teplotu 18–22 °C, teploty pod 
18 °C zabraňují květní indukci a zpomalují růst; mírně přihnojujeme 
pomocí kompletního vyváženého hnojiva. Kultivační doba je 8–10 týdnů.
 

Skupina odrůd Sundial F1 zaujme především svými velkými květy, 
dosahujícími průměru 3–5 cm. Bohatě větvené rostliny vytváří nízké 
husté trsy ve tvaru malých kopečků (do 13 cm výšky). Pěstování odrůd 
Sundial je nenáročné, pěkně rostou a hojně kvetou i v horkém a suchém 
podnebí. Uplatní se v sesazovaných nádobách, na záhonech a skalkách 
nebo při krajinářských výsadbách. 
 

11700 Sundial Fuchsia F1, tmavě růžová, velmi zářivá barva
11710 Sundial Gold Imp. F1, zlatožlutá
11720 Sundial Mango F1, světle oranžová
11730 Sundial Peppermint F1, světle růžová s tmavě růžovou kresbou
11740 Sundial Scarlet F1, šarlatově červená
11750 Sundial Tangerine F1, tmavě oranžová

3410
Dot Star Red F1

3390
Dot Star Dark Violet F1

11720
Sundial Mango F1

11730
Sundial Peppermint F1

11700
Sundial Fuchsia F1

11710
Sundial Gold Imp. F1

11740
Sundial Scarlet F1

11750
Sundial Tangerine F1



RUDBECKIA HIRTA / třapatka srstnatá
 

Asteraceae, letnička na záhon, k řezu i jako hrnková, prodej sazenic V–VI, 
výsev 1 g nebo 1500 semen na 1000 r., II–IV, výsev v I pro prodej kvetoucích 
rostlin v IV, klíčí 8–14 dní při 20–22 °C, pěst. přepichování III–V do 6–8 cm 
květináčů, 18–20 °C, teploty pod 16 °C mohou prodloužit kultivaci 
o 3 týdny a způsobit zčervenání listu, velikost květináčů 12–20 cm.
 

u NÍZKÉ ODRŮDY
 

11770 , první nízká plnokvětá odrůda. Kompaktní rostliny dorůstají Maya
pouhých 45 cm. Silné stonky nesou jasně žluté květy o průmětu 9–12 cm. 
Je vynikající volbou pro smíšené nádoby i zahradní výsadby. Odrůda Maya 
získala ocenění Fleuroselect Gold Medal za velmi působivé výsadby. 
Kultivační doba pro jarní prodej činí 15–21 týdnů, pro letní prodej pak 
13–15 týdnů
 

u STŘEDNĚ VYSOKÉ ODRŮDY
 

11760 , košaté rostliny s výraznými hnědo-žlutými květy Autumn Colors
se krásně vyjímají ve velkých nádobách, malých i velkých zahradách 
stejně jako v krajinářských výsadbách. Zpravidla dorůstají výšky 55 cm, 
mají tedy dostatečnou délku květních stonků, a tak je možné využití i pro 
řez květů. Kultivační doba pro jarní prodej je 15–21 týdnů, pro letní 
prodej 12–15 týdnů

SILENE PENDULA / silenka převislá 
 

Caryophyllaceae, kultura, kterou lze pěstovat jako letničku nebo 
dvouletku. Hodí se do závěsných košíků, velkých nádob i na záhony, jak 
pro slunná stanoviště, tak i do polostínu. Pro výkvět v VI–IX vysévat 1500 
semen na 1000 r. v III–IV, lehce zasypat vermikulitem, klíčí při 20–22 °C, 
po vyklíčení teplotu snížit na 15–18 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech 
od výsevu, pro dopěstování použít květináče (14–15 cm), do nádob 
o průměru 30 cm použít 3 sazenice; celková kultivační doba z jarního 
výsevu činí 12–14 týdnů, pro prodej velkých kvetoucích rostlin brzy na jaře 
využijeme podzimní výsev v IX–X, přičemž rostliny přezimujeme ve 
studeném skleníku společně s maceškami.
 

Sibella se vyznačuje zcela novým habitem rostlin. Výborně se hodí do 
záhonových výsadeb, vynikne v nádobách i závěsných koších. Rostliny 
jsou otužilé a mohou dobře přezimovat ve studeném skleníku, díky 
čemuž kvetou již velmi brzy na jaře a lze je vysazovat ven na terasy 
a záhony. Silene Sibella vytvoří na záhonech i v nádobách efektní koberec 
drobných květů. 
 

10900 Sibella Lilac FSN, výška 30–40 cm, převis 60 cm, lila, ocenění 
Fleuroselect Novelty 2019 
 

Dříve uvedené odrůdy:
10940 Sibella Mix FSN, výška 30–40 cm, převis 60 cm, směs karmínově 
růžové, lila a bílé

TAGETES FILIFOLIA/ aksamitník 
 

Asteraceae, letnička, vysoce dekorativní svými jemnými jasně zelenými 
l isty s nenáročným způsobem pěstování.  Velmi vhodná pro 
komponované letničkové výsadby nebo k ohraničení záhonů. Ideální je 
též do sesazovaných letničkových i bylinkových nádob. Výsev 1–3 
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semena do 1 buňky sadbovače 288-128, zasypat vermikulitem, klíčí při 
teplotě 20–22 °C 7–10 dní, po vyklíčení snížit na 16–18 °C, pěst. 
přesazování po 4–5 týdnech do květináčů 8–15 cm; kultivační doba 
v malých nádobách 8–10 týdnů, ve velkých nádobách pak o 2 týdny delší.
 

11380 Dropshot, okrasný listem, dorůstá výšky (i šířky) 20–25 cm. Květy 
jsou nevýrazné; nejvýhodnější je pěstovaní za dlouhých dnů, čímž se 
potlačí kvetení a tvorba semen. Vyžaduje slunná stanoviště s dobře 
propustnou půdou, aby se předešlo přemokření. Vhodný též jako bylinka 
pro svoji výraznou specifickou lékořicovou nebo anýzovou příchuť. Je 
možné využít ho pro ochucení nápojů nebo do salátů a polévek. Výborně 
se hodí pro produkci minibylinek, tzv. microgreens.

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 zasy-
pat, možný i přímý výsev V, pěst. přepichování po 10–15 dnech (II–V) 
do 8–10 cm květináčů, dále pěstujeme při 18–20 °C.
 

Odrůdy Disco se vyznačují jednoduchými květy v jasných barvách. Na 
slunných stanovištích jsou rostliny košaté, vysoké okolo 23 cm a bohatě 
kvetou. Skupina Disco je odolná vůči dešti i vysokým teplotám, vhodná 
pro pěstování v nádobách i na záhonech. Kultivační doba v květináčích 
10 cm činí 7–9 týdnů.
 

10440 Disco Mix, směs odrůd: Granada, Marieta, Orange, Red a Yellow

10940
Sibella Mix FSN

11760
Autumn Colors

10900
Sibella Lilac FSN

11770
Maya

11380
Dropshot

10440
Disco Mix
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TAGETES × HYBRIDUS / aksamitník
 

Asteraceae, letnička na záhon a do nádob, prodej IV–VI, výsev do 
sadbovačů 1500 semen na 1000 r., II–V, klíčí 5–7 dní při 20–22 °C, lehce 
zasypat, možný i přímý výsev v V, po 3–4 týdnech přesazujeme do 
multipaků nebo květináčů 10 cm, 18–20 °C, po zakořenění je možné 
teplotu snížit na 16–18 °C, při dodržení správných vláhových podmínek 
není regulace růstu nutná, případně je možné použít postřik 0,25–0,5 % 
B-Nine, kult. doba 8–10 týdnů v 10cm květináčích.
 

Triploidní odrůdy skupiny Zenith F1 se vyznačují velkým množstvím 
květů o průměru 5–7 cm a skvělým větvením rostlin. Na záhonech 
dorůstají výšky 35 cm. Hlavní předností a důvodem vysoké oblíbenosti 
u pěstitelů je vynikající tolerance vůči dešti a vysokým teplotám. Odrůdy 
bohatě kvetou po celou sezónu, nevytváří semena, odkvetlé květy tudíž 
nezůstávají na rostlinách, lépe tak vyniknou ty velké rozkvetlé.
 

11800 Zenith Lemon Yellow F1, citronově žlutá
11810 Zenith Orange F1, oranžová
11820 Zenith Red F1, jasně červená
11830 Zenith Yellow F1, žlutá
11840 Zenith Mix F1, směs odrůd

TROPAEOLUM MAJUS / lichořeřišnice větší
 

Tropaeolaceae, nízká letnička na záhon, pro krajinné výsadby i do nádob, 
pro prodej kvetoucích rostlin v V vyséváme v II–III přímo do květináčů po 
2–3 semenech (nesnáší přesazování),  ev. vyséváme přímo na záhon, klíčí 
při teplotě 18–21 °C 10–14 dní, dále udržujeme pěstební teplotu 18–20 °C. 
Kultivační doba v květináčích 10 cm je 9–11 týdnů.
 

Odrůdy Troika mají velké květy a zeleno-krémové mramorované listy. 
Poloplazivé rostliny dosahují šířky/převisu 80–120 cm. Při výsadbě na 
okraje záhonů vytváří velmi dekorativní okraj nejen díky výrazně 
barevným květům, ale i mramorovaným listům, které dokonale pokryjí 
půdu. Velmi efektní je také v závěsných koších, ze kterých  přepadávají. 
 

11600 Troika Mix, směs červené, oranžové, žluté a světle žluté barvy.

VIOLA CORNUTA / maceška drobnokvětá
 

Violaceae, na záhony, do nádob i jako hrnková, prodej III–VI a VIII–X, výsev 
3 g, nebo 1500 semen na 1000 r. (zasypat vermikulitem) – pro podzimní 
prodej konec V–začátek VII, skleníková kultura pro časný jarní prodej 
polovina VIII–polovina IX, pro prodej v květnu I; klíčí 14–20 dní při 18–21 °C, 
po vyklíčení 15–18 °C, pěst. přepichování po 4–6 týdnech od výsevu do 
8–12cm květináčů, při pěstování pro podzimní prodej dále udržujeme 
teplotu 12–15 °C, při dodržení optimálních teplot a vlhkosti půdy jsou 
rostliny přirozeně kompaktní, pro regulaci růstu lze použít postřik 
0,25–0,3 % B-Nine.
 

Skupina odrůd Tiger Eye F1 se výborně hodí pro podzimní prodej. Květy 
mají zcela unikátní černou kresbu na barevném podkladu, která zajistila 
těmto odrůdám nezastupitelné místo ve výzdobách nejen na Halloween. 
Kultivační doba pro podzimní prodej je 8–12 týdnů. Raně nakvétají, mají 
výrazné neobvyklé barvy květů a velmi pěkný habitus.
 

11850 Tiger Eye Red F1, červená se žlutým středem a černou kresbou
11860 Tiger Eye Yellow F1, žlutá s velmi atraktivní černou kresbou

11830
Zenith Yellow F1

11810
Zenith Orange F1

11820
Zenith Red F1

11800
Zenith Lemon Yellow F1

11600
Troika Mix

11840
Zenith Mix F1

11850
Tiger Eye Red F1

11860
Tiger Eye Yellow F1

TRVALKY
 

ASTILBE ARENDSII (Saxifragaceae)
10000 Astary®Mix, 25 cm, směs tmavě růžové, světle růžové a bílé, kvete 
prvním rokem v V–VII, dobře snáší slunná i stinná stanoviště, výsev 
v II–III, klíčí při teplotě 20–22 °C 28 dní, dále pěstujeme při 15–18 °C, do 
květináčů přesazujeme za 10–12 týdnů, pěstujeme bez vernalizace; 
přezimuje při 3–5 °C, doporučeno zakrýt netkanou textilií, kultivační 
doba: 12–23 týdnů, K2, osivo je dodáváno v peletách
 

ECHINACEA PURPUREA (Asteraceae)
10010 PollyNation Yellow, 65 cm, žlutá, VII–IX, kvete prvním rokem, pro 
pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační doba při jarním 
pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny s velkými květy; 
vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči teplu a suchu, 
270–300 s v 1 g
10020 PollyNation Orange Red, 65 cm, oranžově-červená, VII–IX, kvete 
prvním rokem, pro pěstování v nádobách i na záhonech, K3, kultivační 
doba při jarním pěstování 12–16 týdnů, dokonale rozvětvené rostliny 
s velkými květy; vhodná pro terasy a zahrady, vynikající odolnost vůči 
teplu a suchu, 270–300 s v 1 g
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HEUCHERA (Saxifragaceae)
10050 americana Marvelous Marble™ Silver, 20–30 cm, nízká trvalka 
okrasná listem; vytváří bohaté trsy, které pěkně kryjí půdu, brzy na jaře 
má listy fialové a se zvyšujícími se teplotami se barva listů mění na zele-
nou s tmavými žilkami, kvete VI–VIII drobnými nevýraznými květy, vhod-
ná do nádob i na záhony, klíčí při 18–22 °C, K2, 20 000–21 000 s. v 1 g
10030 micrantha Melting Fire, 20 cm, při květu 46 cm, okrasná silně 
zvlněnými purpurově červenými listy, vysazovat do stínu nebo polostínu, 
K2, teplota pro klíčení 21–22 °C, 1000 pelet v 1 g
10040 micrantha Palace Purple, 25 cm, při květu 51 cm, atraktivní 
intenzivně bronzově-fialovými listy a drobnými bílými květy, vysazovat 
do stínu nebo polostínu, K2, klíčí při 21–22 °C, 1000 pelet v 1 g
10060 sanguinea Coral Forest™, 20–45 cm, husté trsy tmavě zelených 
listů výborně zakrývají půdu, kvete V–VII jasně červenými květy na 
kratších stoncích, což je výhodné pro prodej kvetoucích sazenic a pěsto-
vání v nádobách, hodí se na záhony i do krajinných výsadeb, klíčí při 
teplotě 18–22 °C, K2, 24 000–25 000 s. v 1 g
 

LOBELIA x SPECIOSA (Campanulaceae) 
8840 Starship™ Blue F1, 50–60 cm, tmavě modrá, 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 
 

Dříve uvedené odrůdy:
8970 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 
8980 Starship™ Rose F1, 50–60 cm, růžová, 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
 

PRITZELAGO ALPINA (Brassicaceae)
10070 Icecube™, 10–15 cm, pokryvná stálezelená trvalka s tmavě 
zelenými listy, která brzy na jaře vytvoří koberec bílých květů, III–V, 
ideální na skalky, okraje dobře odvodněných záhonů nebo do nádob, ve 
výsadbách se skvěle kombinuje s dalšími jarními druhy, jako jsou 
Saxifraga a Aubrieta, klíčí při teplotě okolo 20 °C, K3, 3 500–4 000 s v 1 g
 

SAXIFRAGA x ARENDSII (Saxifragaceae)
10080 Highlander Red, 20–25 cm, červená, skalnička vytvářející krásné 
polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura 
pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená 
velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g
10100 Highlander Rose Shades, 20–25 cm, růžová, skalnička vytvá-
řející krásné polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, 
III–IV, kultura pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, dopo-
ručená velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g
10090 Highlander White, 20–25 cm, bílá, skalnička vytvářející krásné 
polštáře z drobných listových růžic, vhodná do polostínu, III–IV, kultura 
pro brzký jarní prodej, K3, klíčí při teplotě okolo 20 °C, doporučená 
velikost květináčů je 9–11 cm, 21 000–24 000 s. v 1 g

10060
sanguinea Coral Forest™

10040
micrantha Palace Purple

10030
micrantha Melting Fire

8840
Starship™ Blue F1

10050
americana Marvelous Marble™ Silver

10020
PollyNation Orange Red

10010
PollyNation Yellow

10000
Astary®Mix 

8970
Starship™ Burgundy F1

8980
Starship™ Rose F1

10070
Icecube™

10080
Highlander Red

10100
Highlander Rose Shades

10090
Highlander White



- 13 -

ZELENINY
 

ARTYČOK
Cynara scolymus, HTS 47 g, 20 semen v 1 g
 

601100 GREEN GLOBE – patří k teplomilným bujně rostoucím odrůdám 
artyčoků. Má široké přízemní růžice, lodyha s květy dorůstá výšky okolo 
120 cm. Vyniká bohatou násadou velkých poupat. Vysazuje se na 
venkovní slunná a teplá stanoviště po polovině května; v chladnějších 
oblastech je ideální pěstování ve fóliových krytech nebo sklenících, 
doporučený spon: 100×100 cm. Vyžaduje dobře propustnou středně 
těžkou půdu, nikoliv však písčitou, v té dochází k přesychání. Poupata 
začínáme sklízet koncem června.
 

ČEKANKA SALÁTOVÁ
Cichorium intybus, HTS 1,3–1,5 g, 600-720 semen v 1 g
 

605910 DI BRUXELLES – velmi výnosná belgická odrůda určená pro 
rychlení v období od XII do II. Při rychlení vytváří protáhlé pevné puky 
bíložluté barvy, listy jsou křupavé a šťavnaté, chuť mírně nahořklá.
605920 ROSSA DI TREVISO 3 – červená odrůda hlávkové čekanky 
určená pro podzimní a časnou jarní sklizeň. Hlávky jsou velmi pěkné, 
protáhlé, šarlatově červené barvy. Intenzita zbarvení se zvyšuje s délkou 
dne. Ideální odrůda do salátů nebo jako dušená na másle.
 

JAHODNÍK MĚSÍČNÍ
Fragaria, HTS 0,4 g, 2500–3200 semen v 1 g
 

612040 BARON VON SOLEMACHER – vynikající odrůda, jejíž husté keříky 
dorůstají 15–20 cm. Nevytváří šlahouny. Plody jsou červené, kulaté a svou 
vynikající chutí připomínají lesní jahody. Kvete již v prvním roce.
 

KEDLUBEN
Brassica oleracea convar. gongylodes, HTS 3–4 g, 250–300 semen v 1 g
 

603110 GASTON F1 – pozdní hybridní odrůda s mimořádně velkými 
kulatými bulvami, které dosahují hmotnosti 3–4 kg. Dužnina je šťavnatá 
a má sladkou chuť. Výborně se hodí ke skladování. Díky velikosti 
a trvanlivosti je možné využívat i pro krmné účely. Vegetační doba od 
výsevu činí 110–125 dnů.
 

KIWANO
Cucumis metuliferus, HTS 16 g, 60 semen v 1 g
 

615510 KIWANO – méně známá zelenina nazývaná taktéž africkou 
okurkou nebo rohatým melounem. Rostliny mají plazivý nebo popínavý 
růst, při pěstování vyžadují podobné podmínky jako skleníkové okurky. 
Vysévá se zpravidla v IV, klíčí 10–14 dní při teplotě 20–24 °C, vysazuje se do 
skleníků nebo fóliových krytů – na záhon pak až v druhé polovině května, 
doporučený spon: 100×100 cm. Vhodné je pěstování s oporou; boční 
výhony zaštipovat. Plody jsou oválné, 10–15 cm dlouhé o hmotnosti 
200–300 g, zpočátku zelené a při zrání se jejich barva mění na jasně 
oranžovou. Dužnina má zelenožlutou barvu, je velmi šťavnatá s osvěžující 
chutí, plody se konzumují syrové; skladovatelnost až 6 měsíců.  
 

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

621060 GREYBELLE – poloraná odrůda s plody dozrávajícími od konce 
VIII. Má zajímavou barvu slupky, která je světle zelená s tmavšími žilkami 
a skvrnami. Plody jsou kulaté, středně velké, o hmotnosti 7–10 kg, 
s tmavě růžovou až červenou velmi sladkou dužninou. 

615510
KIWANO

621060
GREYBELLE

612040
BARON VON SOLEMACHER

605920
ROSSA DI TREVISO 3

605910
DI BRUXELLES

601100
GREEN GLOBE

MRKEV
Daucus carota, HTS 1–1,3 g, 700–1000 semen v 1 g
 

622620 AKAT F1 – poloraná hybridní odrůda typu Chantenay. Vynikající 
pro přímý konzum, konzervaci i střednědobé skladování. Tvar kořene je 
trojúhelníkovitý s průměrnou délkou 13–15 cm. Hlava kořene nezelená a 
nemá antokyanové zabarvení. Vynikající odolnost proti vybíhání do 
květu. Vegetační doba od výsevu: 115–120 dní.
622630 KLARIS F1 – pozdní hybridní odrůda typu Flakkee. Má dlouze 
válcovitý oranžovočervený kořen s tupou špičkou. Hlava kořene 
nezelená, je bez antokyanového zabarvení a nedeformuje se. Délka 
kořene činí 27 cm. Výborně se hodí pro mechanizovanou sklizeň. 
Vegetační doba od výsevu: 135–170 dní. 
622710 ATOMIC RED – poloraná odrůda s výraznou chutí. Kořen je 
zbarven do červena díky lykopenu, který má antioxidační účinky. Tvar 
kořene je úzce válcovitý, výrazně špičatý a až 25 cm dlouhý. Vegetační 
doba: 110–130 dní.

622630
KLARIS F1

622620
AKAT F1

603110
GASTON F1



622720 COSMIC PURPLE – poloraná odrůda, která díky své nevšední 
barvě zaujme na první pohled. Kořen je na povrchu výrazně fialový 
a uvnitř zářivě oranžový, úzce válcovitého a výrazně špičatého tvaru. 
Vegetační doba: 110–130 dní.
622730 LUNAR WHITE – poloraná odrůda zářivě bílé barvy. Chuť je 
jemná, výrazně sladká, šťavnatá; kořen protáhlý, špičatý, může 
dosahovat délky až 30 cm. Vegetační doba: 110–130 dní.
622740 SOLAR YELLOW – jasně žlutá poloraná odrůda osvěžující sladké 
chuti. Kořen je šťavnatý a pěkně křupavý, úzce válcovitého tvaru. 
Vegetační doba: 110–130 dní.
 

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

625500 HARRIET – raná odrůda pálivého kozího rohu (10 000–30 000 
SHU) určená pro studené rychlení. V teplých oblastech je možné polní 
pěstování s oporou. Rostliny jsou vysoké s velkou násadou plodů, proto 
se doporučuje podélné vyvazování. Plody jsou dlouhé, úzce troj-
úhelníkovité se dvěma komorami. V technologické zralosti žlutozelené, 
v botanické pak jasně sytě červené s výrazným leskem.
 

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

625660 CORNO ROSSO – tradiční španělská odrůda oblíbená po celém 
světě. Vyniká nejen velkými plody, ale i vysokým výnosem. U nás pěstu-
jeme ve skleníku nebo fóliovém krytu, na teplém stanovišti i venku. Plody 
jsou protáhlé, mírně prohnuté, silnostěnné, dlouhé okolo 20 centimetrů, 
se zašpičatělým koncem; ve sklizňové zralosti červené a velmi chutné. 
Hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.
625650 CORNO GIALLO – odrůda původem ze Španělska, dnes běžně 
pěstovaná po celém světě. U nás je vhodná pro skleníky nebo fóliové 
kryty; při venkovním pěstování je třeba volit teplé stanoviště. Plody jsou 
protáhlé, mírně prohnuté, špičaté, okolo 20 cm dlouhé a ve sklizňové 
zralosti žluté se silnou a velmi chutnou dužninou. Odrůda je vysoce 
výnosná, hodí se ke konzervaci i přímému konzumu.
625370 DEMETRA F1 – velmi výnosná hybridní odrůda určená přede-
vším pro pěstování ve fóliových krytech. V teplejších oblastech je možné 
i pěstování na poli. Plody jsou dlouhé, trojúhelníkovité, tvarově 
a velikostně vyrovnané. V technologické zralosti mají sytě zelenou 
barvu, v botanické zralosti pak červenou.  
625380 KUBISTA F1 – středně raná hybridní odrůda pro pěstování ve 
skleníku. Plody jsou kvadratické s průměrnou hmotností 190 g, tmavě 
zelené v technologické zralosti a sytě oranžové v botanické zralosti.
625390 PARADISE F1 – středně raný hybrid pro pěstování ve sklenících 
a fóliových krytech. Plody jsou kvadratické se středně silnou stěnou 
o průměrné hmotnosti 220 g. Ve stádiu technologické zralosti jsou 
tmavě zelené a v botanické zralosti pak jasně červené.
625120 REDHORN – raná odrůda sladkého beraního rohu. Vhodná pro 
studené rychlení a v teplých oblastech i pro polní pěstování. Rostliny jsou 
středně vysoké s bohatou násadou plodů. Barva plodů v technologické 
zralosti světle zelená, v botanické zralosti sytě červená s výrazným 
leskem. Hodí se pro konzervaci celých plodů.
625670 SWEET CHOCOLATE – raná odrůda s velkým výnosem, vhodná 
pro pěstování v nevytápěných krytech, v teplých oblastech i venku. Nižší 
vzrůst umožňuje i pěstování ve velkých nádobách. Plody jsou nejdříve 
tmavě zelené, v plné zralosti mají atraktivní čokoládovou barvu. Jsou 
protáhlého tvaru se silnou a velmi chutnou dužninou.
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625680 ZORZA – raná odrůda vynikající chuti. Hodí se pro pěstování ve 
sklenících, fóliovnících i pro záhony. Plody jsou obdélníkového tvaru, 
10 cm dlouhé, s krémově žlutou barvou slupky i dužniny.
625690 ZULU – raná odrůda určená především pro polní pěstování. 
Rostliny jsou středně vzrůstné s bohatou násadou kvadratických plodů 
s nádherně tmavě fialovou barvou ve sklizňové zralosti. Ideální pro přímý 
konzum, tepelnou úpravu i konzervování.
 

PAŽITKA ČÍNSKÁ
Allium tuberosum, HTS 3,3 g, 300 semen v 1 g
 

628050 ČÍNSKÁ – také někdy nazývaná pažitka česneková, je vytrvalá 
rostlina dorůstající výšky 30–35 cm. Vytváří husté trsy plochých listů 
s výraznou česnekovou chutí a vůní. Nejčastěji se pěstuje z přímého 
výsevu v IV–V, na stanovišti setrvává 3–4 roky, spon: 30×30 cm. Ocení 
dobře propustné hlinitopísčité půdy s dostatkem humusu a vláhy. Výsev 
pro předpěstování sazenic se provádí v II–IV. Listy se používají nejčastěji 
do salátů, omáček, polévek nebo jako léčivá rostlina s protizánětlivým 
účinkem, drobné bílé květy jsou velmi dekorativní a lze je využít ke 
zdobení pokrmů.
 

PETRŽEL ZAHRADNÍ
Petroselinum crispum, HTS 1,3 g, 700–750 semen v 1 g
 

630050 ASTON – vynikající pozdní odrůda vyznačující se vysokým výno-
sem. Kořen je širší, dlouze kuželovitý, v dobře zpracované půdě dorůstá 
délky 19–23 cm. Vegetační doba: 155–165 dní, doporučený spon: 30×7 cm.
 

RAJČE
Lycopersicon esculentum, HTS 4–5 g, 200–250 semen v 1 g
 

RAJČE TYČKOVÉ „KOKTEJLOVÉ“
 

632220 DELIKANO F1 – raná velmi výnosná hybridní odrůda s menšími 
červenými podlouhlými plody o hmotnosti 40 g. Dužnina je silná, vyni-
kající nasládlé chuti, s příjemnou konzistencí.
632230 ODAT F1 – raná hybridní odrůda datlového rajčete vhodná pro 
pěstování ve fóliových krytech, na poli i v nádobách. Její oranžové plody 
jsou velmi sladké, drobné, válcovitého tvaru, s hmotností okolo 15–19 g. 
Délka vijanů s pevnými plody činí 20–25 cm, což umožňuje sklízet je celé. 
Odrůda je rezistentní k ToMV 1,2,3, Fol 0,1 a Vd 0.
632240 ORANO F1 – velmi raná hybridní odrůda koktejlového rajčete 
určená pro pěstování na poli i ve skleníku. Plody jsou oranžové, mírně 
oválné, o hmotnosti 30–40 g. Na jednoduchém vijanu je 12–14 plodů. 
Rezistentní k Vd 0, Fol 0,1, ToMV 0.
 

ROKETA SETÁ
Eruca sativa, HTS 2,5 g, 400 semen v 1 g
 

633410 GARDEN ROCKET – jednoletá nenáročná rychle rostoucí listová 
zelenina. Sběr listů se provádí již po 4–6 týdnech od výsevu. Lze ji 
postupně vysévat v průběhu celého roku. Sklízí se do doby, než začne 
vytvářet květní výhony. Listy se nejčastěji konzumují syrové, lze je ale 
využít i pro přípravu teplých pokrmů. 
 

ŘEDKEV 
Raphanus sativus var. major, HTS 15–20 g, 50–70 semen v 1 g
 

633850 ACORD – velmi raná odrůda pro letní pěstování. Bulva je bílá, 
u hlavy světle zelená, kulovitá až mírně eliptická. Využívá se pro přímý 
konzum nebo krátkodobé skladování. Výsev od jara do poloviny srpna; 
vegetační doba: 55–65 dní.

632220
DELIKANO F1

632240
ORANO F1

630050
ASTON

628050
ČÍNSKÁ

625690
ZULU

625680
ZORZA

633860 ALABASTER F1 – letní hybridní odrůda určená pro přímý konzum 
a střednědobé skladování. Bulva je válcovitá, velmi dlouhá (40–45 cm), 
povrch i dužnina jsou bílé, nadzemní část má sklon k zelenání. Dužnina 
má jemnou ředkvovou chuť. Výsev od poloviny VII do poloviny VIII, 
s ohledem na délku bulvy je vhodné pěstování na hrůbcích; doporučený 
spon je 30×15 cm. Odolná k vybíhání do květu. Vegetační doba: 75–85 dní.
 

ŘEDKEV ČERNÁ
Raphanus sativus var. niger, HTS 15–20 g, 50–70 semen v 1 g
 

633910 KULATÁ ČERNÁ – podzimní odrůda pro přímý konzum a skla-
dování. Bulva je kulovitá až ploše kulovitá, na povrchu černá, slabě 
korovitá, s bílou dužninou výrazně ředkvové chuti. Doporučený termín 
pro výsev: od poloviny VII do poloviny VIII; spon 30×10 cm. Při jedno-
duchém skladování vydrží do ledna. Vegetační doba: 110–115 dní.
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ŘEDKVIČKA
Raphanus sativus var. radicula, HTS 10 g, 100 semen v 1 g
 

634120 DIANA   – raná fialovo–bílá kulatá odrůda vhodná ke studené-
mu rychlení a jarnímu a podzimnímu polnímu pěstování. Velmi odolná 
k vybíhání do květu. Dužnina je matně bílá s příjemnou chutí. Vegetační 
doba: 30–35 dní.
634130 WHITNEY – velmi raná diploidní odrůda pro studené rychlení 
a jarní i podzimní pěstování. Je odolná k vybíhání do květu. Bulvička je 
čistě bílá, středně velká, kulatá a odolná proti praskání. Vegetační 
doba: 28–33 dní.
634140 ZLATA – polopozdní odrůda pro jarní a podzimní polní pěstování. 
Bulvičky jsou kulaté, světle žluté s jemnější slupkou a podstatně méně 
palčivou chutí dužniny. Odrůda odolná proti praskání a značně odolná 
proti houbovatění a taktéž i vybíhání do květu. Veg. doba činí 36–40 dní.
 

SALÁT HLÁVKOVÝ
Lactuca sativa var. capitata, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g
 

SALÁT K RYCHLENÍ
 

637510 APOLLO – pro jarní rychlení ve sklenících a nevytápěných 
fóliovnících. Výsev od VI do poloviny I. Plně vyvinuté hlávky jsou dobře 
uzavřené, na řezu světle žluté až zelenožluté. Odrůda je odolná proti 
nekróze okrajů listů a rezistentní vůči BL 1–27; vegetační doba: 67–75 dní.
 

SALÁT LEDOVÝ
 

638500 DEREL – vysoce atraktivní odrůda díky svému červenému 
zbarvení. Krycí listy a manžeta jsou tmavě červené, zatímco uvnitř je 
hlávka světle zelená. Určen pro celoroční pěstování. Hlávky této odrůdy 
jsou menší, s hmotností okolo 600 g. Vegetační doba: 65–75 dní. 
 

SALÁT LISTOVÝ
Lactuca sativa var. crispa, HTS 0,6–0,8 g, 1370 semen v 1 g
 

638110 VERALA – odrůda dubolistého salátu s velmi pěkným červeným 
zbarvením listů, určená pro jarní i podzimní pěstování. Listy jsou velmi 
jemné, vynikající chuti, vhodné i k postupnému sběru. Výhodou je 
odolnost k vybíhání do květu a proti plísni salátové rasám BL 1–25. 
Vegetační doba: 50–55 dní.

SALÁT ŘÍMSKÝ
Lactuca sativa var. romana, HTS 1–1,5 g, 800–1000 semen v 1 g
 

638650 BERTOLT – zelenolistý římský salát určený pro jarní a podzimní 
pěstování. Lze sklízet jednotlivé listy nebo celé hlávky. Sklizeň česáním 
je možná již po 55 dnech od výsevu.
638660 GALANDER – poloraná odrůda římského salátu pro celoroční 
polní pěstování, odolná proti vybíhání do květu. Hlávky jsou středně velké 
až velké, středně husté a otevřené, mají široce elipsovitý tvar. Vegetační 
doba: 65–75 dní.
638670 GALBA – odrůda římského salátu s červeně zbarvenými listy, 
určená pro jarní a podzimní pěstování. Sklízí se celé hlávky nebo 
jednotlivé listy. Vegetační doba: 55–65 dní.
 

ŠPENÁT
Spinacia oleracea, HTS 10–14 g, 70–100 semen v 1 g
 

639010 GRETA F1 – dokonalá polopozdní odrůda pro produkci baby listů 
i pro sklizeň v plné zralosti. Díky své odolnosti k vybíhání do květu je 
vhodný pro celoroční pěstování. Lepších výnosů dosahuje v chladném 
počasí. Odolný vůči plísni špenátové. Listy jsou masité, tmavě zelené 
a jemně vrásčité, listové růžice jsou husté. Vegetační doba: 45 dní.

639020 MATADOR – polopozdní odrůda špenátu pro jarní i podzimní 
pěstování. Přezimování na stanovišti snáší dobře a je značně odolný 
k vybíhání do květu. Listy jsou středně velké a středně zelené s tupou 
špičkou. Hodí se i pro velkovýrobu; vegetační doba: 40 dní.
 

TYKEV OBŘÍ TYP
Cucurbita maxima, HTS 250 g, 4 semena v 1 g
 

640020 ATLANTIC GIANT – odrůda s plody gigantických rozměrů. V pří-
padě pěstování 1 plodu na rostlině může hmotnost dosáhnout až 300 kg. 
Rostliny jsou mohutné s rozvětvenými výhony. Plody kulovitého nebo 
vejčitého tvaru s žebrovaným povrchem. Slupka i dužnina jsou oranžové, 
chuť nasládlá. Vynikající na vaření i pro konzervaci. Plody lze skladovat po 
celou zimu.
 

TYKEV MUŠKÁTOVÁ
Cucurbita moschata, HTS 120–280 g, 4–10 semen v 1 g
 

640520 FUTTSU BLACK EARLY – vynikající odrůda muškátové tykve 
s ořechově sladkou chutí. Dužnina je pevná, tmavě oranžová. Rostliny 
plazivého růstu s výhony dosahujícími délky 80–140 cm. Plody jsou 
vysoce dekorativní, ploše kulovité, mírně vrásčité a žebrované – nejprve 
tmavě zelené až téměř černé a při zrání mění barvu na šedohnědou. 
Odrůda je vhodná ke skladování.
 

ZELÍ HLÁVKOVÉ
Brassica oleracea convar. capitata, HTS 3–5 g, 200–300 semen v 1 g
 

642010 BETTI F1 – raná hybridní odrůda bílého zelí určená pro letní 
sklizeň. Hlávky jsou menší o hmotnosti okolo 0,8–1,1 kg, na podélném 
řezu kruhovité, se střední hustotou, dobře kryté vrchními listy, středně 
odolné k praskání. Vegetační doba: 55–65 dní. 
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BYLINKY
 

ANDĚLIKA LÉKAŘSKÁ
Angelica archangelica, HTS 5,6 g, 180 semen v 1 g
 

658810 ANDĚLIKA – vytrvalá bylina dorůstající až 2 m se pěstuje hlavně 
pro sklizeň kořene – lze využít i nať nebo semena. Andělika má uklidňující, 
fungicidní a baktericidní účinky. Sušený kořen se využívá do omáček, 
salátů, také jako součást koření na ryby. Semena se vysévají do sadbo-
vače v IV–V, na trvalé stanoviště se vysazuje ve fázi 2–3 pravých listů. 
 

BEDRNÍK ANÝZ
Pimpinella anisum, HTS 5 g, 200 semen v 1 g
 

658850 ANÝZ – jednoletá bylina dorůstající výšky okolo 50 cm se 
pěstuje pro sklizeň aromatických semen. Kvete od července do srpna 
bílými květy v okoličnatém květenství. Semena anýzu se sklízí těsně před 
tím, než začnou hnědnout. Běžně se využívají k dochucování jídel, při 
výrobě alkoholických nápojů, ale také k výrobě léčiv nebo parfémů. Čaj 
nebo výluh je účinný proti kašli nebo při žaludečních onemocněních. 
Vysévá se přímo na slunná chráněná stanoviště v III–IV. 
 

BAZALKA PRAVÁ
Ocimum basilicum, HTS 1,1–1,8 g, 570–900 semen v 1 g
 

659090 THAI – se výrazně odlišuje od ostatních odrůd svými narůžo-
vělými listy a pevným červeným stonkem porostlým chloupky; má 
exotickou chuť se štiplavým nádechem vzdáleně připomínajícím chuť 
anýzu. Ve východní Asii je tato thajská bazalka nepostradatelnou 
součástí kuchyně. Byla vyšlechtěna tak, aby ani při tepelné úpravě 
neztrácela své aroma.
 

DOBROMYSL
Origanum vulgare ssp. hirtum, HTS 0,11 g, 9000 semen v 1 g
 

659110 ŘECKÉ OREGANO – trvalka s drobnějšími lístky a bílými kvítky, 
vytváří vzpřímené nebo mírně poléhavé keříky vysoké 30–40 cm. Nejlépe 
roste na suchých a slunných stanovištích s písčitohlinitou alkalickou 
půdou, lze pěstovat ale i na skalkách nebo suchých zídkách. Řecké 
oregano má oproti běžnému pikantnější a intenzivnější chuť. Sklízí se 
celá kvetoucí nať, v době kvetení rostlina obsahuje nejvíce silic. Nej-
častěji se užívá jako koření do masitých pokrmů nebo při grilování. 
 

MÁTA
Mentha rotundifolia (suaveolens), HTS 0,084 g, 12000 semen v 1 g
 

659360 MÁTA VONNÁ – je vytrvalá 40 cm vysoká rostlina s kulatými 
světle zelenými listy s výrazným jablečným aroma. Je vynikající nejen na 
čaje a sirupy, ale také do desertů nebo na „jablečné mojito“. Výsev pro 
předpěstování sazenic se provádí v IV, přímý výsev pak v V, doporučený 
spon 30×40 cm. Rostliny se silně rozrůstají, preferují hlinitopísčitou 
půdu. Pro zajištění lepšího klíčení je vhodné semena před výsevem 
umístit na 7 dní do chladničky.
 

Mentha spicata, HTS 0,056 g, 18000 semen v 1 g
 

659370 MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT – vytrvalá bylinka s výrazně 
zelenými listy, velmi silným aroma a vysokým obsahem silic. Využívá se 
v kuchyni při přípravě nápojů, desertů, též jako koření do salátů nebo 
omáček. Nejčastěji se pěstuje z přímého výsevu v IV–V. Pro lepší klíčení 
je vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky.

Mentha longifolia (sylvestre), HTS 0,084 g, 12000 semen v 1 g
 

659380 MÁTA DLOUHOLISTÁ HORSE MINT – nenáročná trvalka s tmavě 
zelenými, dlouhými a velmi aromatickými listy, které se sklízí ještě před 
kvetením. Hojně se využívá do nápojů, pro výrobu likérů nebo aroma-
tických olejů. Výsev pro předpěstování sazenic se provádí v IV, přímý 
výsev pak v V, doporučený spon 40×40 cm. Pro zajištění lepšího klíčení je 
vhodné semena před výsevem umístit na 7 dní do chladničky. Na 
slunných stanovištích dorůstá výšky 40–50 cm.
 

MĚSÍČEK LÉKAŘSKÝ
Calendula officinalis, HTS 6,7 g, 150 semen v 1 g
 

659440 ORANGE DOUBLE – jednoletá léčivka dorůstající výšky 50 cm. 
Oranžová plnokvětá odrůda, určená pro sklizeň květů a jejich profesio-
nální užití. Jedlé květy najdou uplatnění i v salátech nebo při zdobení 
desertů. Nejčastěji se používá při výrobě čajů nebo se zpracovává ve 
farmaceutickém průmyslu a kosmetice. Pěstuje se z přímého výsevu 
v IV-VI; nejlépe prosperuje na slunných, nepříliš suchých stanovištích. 659110

ŘECKÉ OREGANO

658850
ANÝZ

659090
BAZALKA THAI

658810
ANDĚLIKA

659370
MÁTA KLASNATÁ SPEARMINT

659360
MÁTA VONNÁ

659440
ORANGE DOUBLE

659380
MÁTA DLOUHOLISTÁ HORSE MINT



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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