
Zpravodaj
VÁŽENÉ KOLEGYNĚ, VÁŽENÍ KOLEGOVÉ,
 

 prodej sadby letniček je v plném proudu. Zákazníci u Vás jistě 
naleznou bohatý sortiment pro záhonové i balkónové výsadby. Již brzy se 
začnete věnovat výsevům dvouletek pro podzimní prodej, případně 
i výsevu trvalek pro příští sezónu.
 

 V letošním jarním zpravodaji jsme se zaměřili na hrnkové rostliny 
okrasné listem i květem, jež mohou nejen na jaře významně rozšířit Váš 
sortiment. Připomínáme druhy, které lze pěstovat pro jarní prodej, ale 
také termínovat na různá další prodejní období. Velmi výhodné pro využití 
pěstebních ploch jsou hrnkovky s krátkou kultivační dobou jako Coleus, 
Hypoestes nebo Gomphrena. Delší doba pro dopěstování kvetoucích 
rostlin se vyžaduje např. u Pentasu, zato je možné ho velmi dobře 
termínovat pro podzimní prodej. Dlouhá kultivace např. u Cyclamenu 
může vést k váhaní nad zařazením do Vašeho sortimentu, ale jejich 
krásné květy Vám přivedou zákazníky v zimním období.
 

 V posledních dvou letech se spousta lidí na svých zahrádkách vrátila 
k pěstování zeleniny a bylinek. Zvýšila se poptávka po zeleninové sadbě 
všech druhů. Proto bychom Vám rádi připomněli alespoň některé novinky 
nebo zajímavosti z našeho sortimentu zelenin a aromatických rostlin. 
Zmíníme například tykve, které se každým rokem těší větší oblibě. Již 
není možné nabízet pouze tradiční Hokkaido nebo Goliáše, důležité je mít 
v nabídce i další s odlišnou chutí nebo k výrobě dekorací na Halloween. 
Většinu ze zmiňovaných druhů zelenin a bylinek je možné vysévat ještě 
v tomto období.
 

 Detailní informace o nabízených produktech naleznete na našem 
webu www.cernyseed.cz, v našem e-shopu a v tištěném katalogu 
společnosti Černý Seed s.r.o., který Vám pravidelně zasíláme.
  

S úctou
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VYUŽIJTE MOŽNOST NÁKUPU NA E-SHOPU!
 

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

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

HRNKOVÉ ROSTLINY

Vybrané hrnkovky představují průřez sortimentem, aby bylo možné volit 

druhy pro různé termíny prodeje. Některé druhy je možné krom pěstování 

v květináčích vysadit i do letničkových záhonů nebo i na skalky. 

ASPARAGUS DENSIFLORUS SPRENGERI je nenáročná poměrně rychle 

rostoucí pokojová rostlina okrasná listem. Asparagus densiflorus 

Sprengeri 190 kvete zřídka malými nevýraznými bílo-růžovými květy. 

V posledních letech byla trochu opomíjena, ale nyní se zase začíná vracet 

do přízně zákazníků. Hodí se také pro pěstování zeleně k řezu.

BEGONIE jsou tradiční pokojové rostliny okrasné především listem. 

Pěstuje se celá řada druhů a odrůd, které se často množí vegetativně. 

Begonia hybrida Gryphon 750 je novinka množená semeny, do katalogu 

byla zařazena na podzim. Tuto odrůdu je možné pěstovat společně 

s letničkami ve velkých sesazovaných nádobách nebo ji vysazovat na 

záhony. Krásná stříbrná kresba na tmavě zelených listech bude jistě 

ceněna i v interiérech. Má vyšší odolnost vůči stresu než Begonia rex. 

Produkce rostlin pro prodej je u Begonia hybrida Gryphon rychlejší než 

produkce podobných odrůd z vegetativního množení.
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COLEUS BLUMEI jako hrnkovku jistě není třeba představovat. Rádi 

bychom připomněli skupinu Wizard, jejíž odrůdy dorůstají výšky okolo 

30 cm, je oblíbená v mnoha domácnostech. Na podzim tuto skupinu 

obohatila odrůda Wizard Rose 7840 s růžovo-bílou kresbou. Pro větší 

interiérové výsadby, jako jsou hotelové haly či nákupní centra, se pak 

hodí vzrůstnější odrůdy ze skupiny Sun, které dosahují výšky okolo 

60 cm. Odrůda Sun Lime Delight 7110 prosvětlí smíšenou výsadbu svými 

zářivě limetkovými listy a odrůdy Sun Mighty Mosaic 7120 nebo Sun 

Watermelon 8210 oživí interiér pestrými listy s červenou a růžovou 

kresbou.

CYCLAMEN PERSICUM je tradiční hrnkovka pro zimní prodej. Méně 

známá je skupina víceplátečných bramboříků, které se vyznačují pev-

nou a dlouhou stopkou, ale především větším počtem okvětních plátků. 

Z této skupiny nabízíme odrůdy Apollon 1001, Amor 1011 a Orfeus 1031. 

Ve skupině klasických odrůd bramboříků můžete vybírat ze 6 barevných 

odstínů a dvou směsí (Směs 8590 a Sierra Směs F1 6130). Nejprodá-

vanější skupinou jsou tzv. mini bramboříky, které se více podobají 

původním přírodním formám bramboříku. V naší nabídce najdete 7 odrůd 

odlišujících se barvou květů a jejich směs (Směs mini 1070). Tyto odrůdy 

jsou velmi vyrovnané a pěstitelsky spolehlivé.

CAMPANULA CARPATICA se většinou pěstuje jako skalnička nebo se 

vysazuje na suché zídky a střešní zahrady. Oblíbená je také jako 

interiérová hrnková květina. Odrůdy Blue Clips 9170 a White Clips 9180 

vytváří kompaktní, bohatě kvetoucí trsy vysoké okolo 20 cm.

GERBERA JAMESONII patří mezi oblíbené kvetoucí hrnkovky. Její velkou 

výhodou je výsev a prodej kvetoucích rostlin v průběhu celého roku 

a poměrně krátká doba pěstování rostlin od výsevu po prodej. Bohatá 

barevná škála a velikost květů jsou obrovskými přednostmi barevné 

směsi s názvem Mega Revolution Select Mixture Improved 10830.

GOMPHRENA GLOBOSA je nenáročná hrnková květina s krátkou 

kultivační dobou. Odrůda Buddy Purpur 7210 je velmi kompaktní, dorůstá 

výšky okolo 15 cm. Pozornost zákazníků na sebe upoutá díky zářivě 

purpurově červenému kulovitému květenství. V létě ji lze pěstovat i na 

balkónech či terasách.

HYPOESTES SANGUINOLENTA je zajímavá a atraktivní stálezelená 

hrnková rostlina s krátkou vegetační dobou. Velkou výhodou je možnost 

libovolného termínování. Rose Splash Select 5630 kombinuje na listech 

tmavě zelenou s růžovou a White Splash Select 5640 má výrazné bílé 

skvrny na tmavě zeleném podkladu. Obě odrůdy dorůstají výšky přibližně 

25 cm.

MIMOSA PUDICA je širší tropický keř, který ve své domovině může dorůst 

až 1 m. U nás se Mimosa pudica Pink 11150 pěstuje jako hrnková rostlina 

zajímavá zpeřenými listy, které se při dotyku stočí. V letním období lze 

pěstovat na terasách nebo balkónech. V květináčích dorůstá výšky do 

50 cm. Citlivost rostlin se snižuje stářím a chladem. Květy jsou růžové 

kulovité hlávky o průměru 1 cm.

PENTAS LANCEOLATA se běžně pěstuje jako hrnkovka, je velmi 

atraktivní pro letní a podzimní prodej. Pentas je možné použít i do 

letničkových výsadeb nebo do nádob na balkónech. Odrůdy New Look 
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10830
Mega Revolution Select Mixture Improved

7210
Buddy Purpur

11220
Pentas Graffiti® 20/20 Mix
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Pink
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mají tmavě zelené listy, jsou velmi košaté a kompaktní, dorůstají výšky 

25 cm. Velká květenství jsou tvořena drobnými kvítky ve tvaru hvězdy. 

Nepotřebují ošetření morforegulátory. Skupina Graffiti® 20/20 je velmi 

vyrovnaná v růstu i nakvétání. Dává producentům sadby možnost 

plánovat výsevy dle požadovaného termínu kvetení. Dorůstá výšky 

30 cm, bohatě kvete na záhonech i při pěstování v květináčích.

Z našeho širokého sortimentu jsme pro Vás vybrali nové atraktivní 

odrůdy. Právě nyní je nejvyšší čas na výsev tykví a okurek a dalších 

vhodných kultur. 

HRÁCH CUKROVÝ má křehké dužnaté lusky bez vnitřní pergamenové 

vrstvy. Mají sladkou chuť stejně jako i jeho nezralá zrna. Odrůda Carouby 

de Maussane 690660 dorůstá výšky okolo 150 cm a potřebuje vhodnou 

oporu. Lusky zpravidla sklízíme velmi mladé, ale i při pozdější sklizni si 

zachovávají sladkou a jemnou chuť a nevytváří vrstvu tuhých vláken.

HRÁCH DŘEŇOVÝ je již dlouho součástí našeho sortimentu. Nyní bychom 

rádi připomněli dvě nové odrůdy. Alderman 690650 je pozdní odrůda 

vysokého vzrůstu s lusky dlouhými 10–12 cm. Désiré 690670 je unikátní 

odrůdou kombinující vlastnosti zeleniny a okrasných rostlin. Z růžových 

květů se vytváří fialové lusky se zelenými zrny.

JAHODNÍK MĚSÍČNÍ se často pěstuje nejen na zahradách, ale i na 

balkónech. Odrůdu Rujana 612010, jež bohatě kvete a tvoří velké 

množství červených plodů, není potřeba představovat. Novinkou v na-

bídce je odrůda Yellow Wonder 612030 s obrovskou násadou nezvyklých 

krémově žlutých plodů. Dorůstá výšky 15–20 cm, velké množství plodů 

vytváří již v prvním roce po výsevu a potom každoročně od června 

do konce září.

OKURKA SALÁTOVÁ je běžná zelenina, avšak v naší nabídce se od 

loňského roku nachází unikátní odrůda Martini F1 623990 charakteris-

tická bílou barvou plodů. Jak již sám název napovídá, odrůda byla 

vyšlechtěna speciálně za účelem ochucení a dekorace míchaných 

nápojů. Její popularita si nezadá s tradiční mátou nebo limetkou, se 

kterými lze okurku kombinovat. Netradiční barva však vynikne i v zele-

ninových salátech nebo jako ozdoba v gastronomii. 

MEXICKÁ MINIOKURKA je velmi zajímavá méně známá popínavá zelenina 

pěstovaná pro drobné chutné plody. Odrůda Green White Eggs 620150 

tvoří plody o velikosti 2–3 cm, které svým mramorováním připomínají 

maličké melouny. Je ideální do salátů nebo na nakládání, chuť je mírně 

nakyslá, dužnina křehká a šťavnatá. Roste velmi bujně a rychle porůstá 

oporu.

TYKEV je široký rod zahrnující mnoho druhů, které se liší tvarem, 

velikostí i barvou plodů a také jejich využitím. Nově jsme zařadili dvě 

zajímavé odrůdy. Jack O'Lantern 640110 patřící k typu „Halloween“. Plody 

dorůstají velikosti 25–30 cm a váhy 4–5 kg. Odrůda Mini Green Hubbard 

640810 na první pohled zaujme svým protáhle kulovitým tvarem a lesklou 

tmavě zelenou bradavičnatou slupkou. Plody mají sytě žlutou chutnou 

dužninu a dosahují velikosti okolo 1 kg.

Zajímavosti a novinky ze sortimentu zelenin
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TYKEV MUŠKÁTOVÁ někdy označovaná též jako tykev máslová je čím dál 

oblíbenější pro svoji jemnou chuť. Sucrine du Berry 640510 má plody 

hruškovitého tvaru s jasně oranžovou, velmi aromatickou dužninou. 

Sazenice aromatických rostlin se nejvíce prodávají v jarním období, kdy si 

zákazníci obnovují bylinkové záhony a truhlíky na balkónech. V posled-

ních letech roste poptávka po čerstvých bylinkách v průběhu celého roku 

a mnoho zákazníků volí raději rostliny v květináči než natrhané svazky. 

BAZALKA je oblíbená a hojně pěstovaná aromatická rostlina, čítající 

velké množství odrůd, které se liší velikostí a barvou listů, výškou a také 

chutí. Mezi velmi dekorativní odrůdy patří i novinka Purple Ball 659040 

s drobnými sytě purpurovými listy a kompaktním růstem. Výraznou chuť 

a jedinečný tvar rostlin má Everleaf Emerald Towers 658990. Velmi 

atraktivní je také odrůda Siam Queen 659030 s tmavě zelenými listy 

a výraznými nahloučenými květenstvími s fialovými listeny.

MEDUŇKA je známá vytrvalá bylinka s listy jemně citronové vůně. Nyní 

jsme sortiment obohatili o speciální odrůdy, které mají mnohem 

výraznější aroma, než je běžné, a to o odrůdy Mandarina 659420 

s netradiční pomerančovou vůni a Limoncello 659410, vyznačující se 

velmi silným citronovým aromatem. 

TYMIÁN je tradiční bylinka, kterou najdeme takřka na každé zahradě. 

Odrůda Orangelo 659590 má klasické tymiánové aroma obohacené 

o pomerančové podtóny. Hodí se také při výsadbách voňavých záhonů, 

kde dorůstá výšky 15–20 cm.

Zajímavosti a novinky ze sortimentu
aromatických rostlin
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