
2016
ZIMAZprav dajo

NABÍDKA OSIV

V polovině října 2016 jsme Vám rozeslali .doplněk loňského katalogu osiv, aktuální ceník a objednací listy osiv a výsevů
Pevně věříme, že jste tyto tiskoviny v pořádku obdrželi.

Loňský katalog osiv spol. Černý Seed zůstává i nadále v platnosti. Informace o novinkách, které jsme Vám zaslali v říjnu, tento
katalog rozšiřují.

Obě tiskoviny si taktéž můžete stáhnout na našich webových stránkách , případněhttp://www.cernyseed.cz/osiva.php
Vám je na vyžádání rádi zašleme znovu poštou.

Uvítáme Vaše komentáře, ev. připomínky ke stávajícímu sortimentu. Oceníme i tipy na jeho případné rozšíření a obohacení
tak, aby co nejvíce odpovídal Vašim představám a potřebám.

Jako jednu z variant rozšíření a doplnění standardního sortimentu nabízíme i dodání osiv
z kompletní nabídky PanAmerican Seed, Syngentapředních světových firem jako jsou
Seeds B.V. a Ernst Benary Samenzucht GmbH. Katalogy těchto firem jsou vystaveny na
našich internetových stránkách www.cernyseed.cz v sekci „Osiva květin a zelenin“, kde je
možno jimi virtuálně listovat.

VÁ ENÉ KOLEGYNĚ,Ž
VÁ ENÍ KOLEGOVÉ,Ž

rok 2016 se nezadržitelně blíží ke svému závěru. Držíte v rukou opět náš
sezónní Zpravodaj, který je v tomto období tématicky zaměřen především
na stále populární „výsevy“. Nemá být pouze prostým připomenutím
tohoto sezónního artiklu, nýbrž i rámcovým návodem, jak „výsevy“ správně
objednat a naplánovat jejich dodání k termínu, který by Vám nejlépe
vyhovoval.

Dovolte nám touto cestou poděkovat za spolupráci, důvěru a přízeň,
které si nesmírně ceníme a vynasnažíme se nezklamat ji ani v budoucnosti.

Přejeme Vám i Vašim blízkým šťastný a úspěšný rok 2017.

Vaše Černý Seed s.r.o.



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

I v době, kdy řada pěstitelů 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. ušetří značné náklady na vytápěníNákup výsevů u druhů, které se vysévají v prosinci nebo v lednu, 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 zhruba o měsíc později než obvykle.

2. cena výrazně nižší než cenaDůležitým argumentem je i „sadby“ k přepichování. Je sice vyšší než cena samotného osiva, naopak je však
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 případě 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 a dopravy:
Výsevy dodáváme V aktuálním ceníku naleznete počty rostlin pro jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednomv miskách TEKU 15 × 20 cm.
výsevu garantujeme. Při objednávání je třeba v objednávce označit týden požadovaného dodání a počet objednávaných výsevů.

Nabízíme Vám dva způsoby dodání:
a/ Osobní odběr v našem podniku v Jaroměři, kde si můžete výsevy převzít vždy v úterý a ve čtvrtek od 6,00 do 14,30 hod. 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. a 9.  kalendářním týdnu.

Novinky v sortimentu výsevů:
V letošním roce jsme sortiment rozšířili o novou atraktivní odrůdu Ingrid F1. Doplnili jsme i dvě nové barvy do skupinyPetunia hybrida multiflora
Petunia hybrida Mistral F1 (růžovou a tmavě modrou).

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



Stejně jako každý rok i letos uvádíme na trh celou řadu zajímavých novinek, a to jak z vlastního šlechtění, tak i od partnerských semenářských
firem. Do sortimentu čítajícího 1024 položek jsme pro Vás vybrali a zařadili 23 nových odrůd květin a 7 odrůd zelenin a bylinek.

ŠLECHTĚNÍ KVĚTIN V JAROMĚŘI

Velké prodejní úspěchy našich vlastních odrůd na českém trhu – a zejména pak na trzích zahraničních – nás zavazují k další podpoře a rozvoji
šlechtitelských programů a šlechtitelské tradice naší rodinné firmy. Ztráta našeho otce, RNDr. Jana Černého, významného šlechtitele
květin, který nás 5. srpna tohoto roku navždy opustil, zasáhla citelně rodinu i rodinný podnik. V jeho odkazu, čítajícím řadu vyšlechtěných
hybridních odrůd a rozpracovaných šlechtitelských programů, intenzivně pokračujeme. Stále tak zůstáváme jedinou semenářskou firmou
specializující se na květiny v České republice, která kromě toho, že obchoduje s osivy dovezenými ze zahraničí, uvádí každý rok na trh odrůdy
z vlastního šlechtění.

I v letošním roce přinesla šlechtitelská práce několik zajímavých výsledků v podobě hybridních petúnií, jako např. dvě nové odrůdy Mistral F1.
Nyní Vám nabízíme kromě známého Mistralu Pearly F1 a Šarlatově červeného F1 i nejnovější aMistral tmavě modrý F1 Mistral růžový F1.
Čtyři vyjmenované odrůdy vytvořily základ zcela nové skupiny nízkých (30–35 cm), moderních, kompaktních hybridních petúnií. Odrůdy jsou
rané a kvetou po celou sezónu velkými květy o průměru 8–10 cm. Jejich vlastnosti oceníte zejména při záhonových výsadbách, vhodné
jsou i do nádob.

Sortiment minipetúnií rozšíří atraktivní Odrůdy velmi raně nakvétají současně několika květy najednou, cožPetit F1 Petit tmavě růžová F1.
značně zvyšuje jejich atraktivitu. Průměr květu je 5–5,5 cm. Vytvářejí hustě větvené kompaktní rostliny. Jsou určeny především pro výsadby do
nádob – lze je použít i na záhony; dorůstají výšky 20 cm.

Vám důvěrně známá skupina petúnií multiflora „s hvězdou ze žilek“ (Brigitta F1, Nora F1…) se může pochlubit zcela unikátním přírůstkem.
Petunia multiflora Ingrid F1 Vás okouzlí nádhernými květy krémově žluté barvy s výraznými hnědo-žlutými žilkami vycházejícími z jícnu
a sahajícími do jedné třetiny květu. Tato barva je Rostliny jsou dobře větvené, kompaktní,ve světových sortimentech zcela ojedinělá.
dorůstají výšky 30–35 cm. Průměr květů je 5,5–6 cm.

ZAHRANIČNÍ NOVINKY

Ze sortimentů našich partnerů bychom Vás rádi upozornili především na zařazovanou hybridní Čtyři odrůdy skupinykalibrachou ze semen.
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. Cenou i kvalitou mohou
řízkovaným konkurovat, avšak z hlediska prevence zanesení chorob a škůdců do pěstebních prostor konkurenci nemají. 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.

Vítanou novinkou budou jistě i jiřinkokvěté odrůdy skupiny , vzdáleně suplující oblíbené a na trhu dnes jižZinnia elegans Super Yoga
nedostupné cínie „Veltruské“, vhodné zejména k řezu. Rostliny jsou 90 cm vysoké a zaujmou plnými – extra velkými květy, kvetoucími
nepřetržitě od poloviny června až do podzimních mrazíků.

Vaše výsadby oživí neobvyklý reprezentující zcela nový typ aksamitníku vytvářejícího květy různých odstínů na jednéTagetes patula Fireball
rostlině. Dorůstá výšky 25–30 cm, kvete plnými květy o průměru 6 cm. Fireball nabídne Vašim zákazníkům unikátní a neotřelý vzhled výsadeb
a nádob.

NOVINKY SPOLEČNOSTI ČERNÝ SEED JAROMĚŘ

Petunia hybrida grandiflora Mistral F1 4330 Petit tmavě růžová F1 – minipetúniePetunia hybrida



Černý Seed s.r.o.
,Husova 139  551 01 Jaroměř

tel.: +420 491 812 312
fax: +420 491 815 390
e-mail: cerny@cernyseed.cz

Navštivte nás na facebooku!

www.facebook.com/cernyseed

Z naší široké nabídky osiv si vybere opravdu každý profesionální pěstitel. Množství osiv v baleních jsou optimalizována dle potřeb zákazníků –
nekupujete velká balení, která nespotřebujete. To Vám dává možnost sestavit si bohatý sortiment a případně vyzkoušet i nové zajímavé odrů-
dy. Široká základna zákazníků u nás i v zahraničí nám umožňuje mít většinu nabízených osiv stále skladem – nečekáte na jejich objednání
u dodavatelů.

Jako jediní tiskneme pro své zákazníky katalog se stovkami obrázků a pěstebními návody, který je Vám k dispozici zdarma v tištěné podobě
nebo ke stažení na našich internetových stránkách. Naši zákazníci navíc dostávají několikrát do roka poštou zpravodaj s aktuálními
informacemi, v létě mohou navštívit naše firemní pokusné pole v Jaroměři. Samozřejmostí je možnost nákupu osiv přes e-shop,
kde vidíte i aktuální dostupnosti – položky označené jako dostupné jsou pro Vás připraveny k okamžité expedici.

PROČ NAKUPOVAT OSIVA PRÁVĚ OD NÁS?

7560 FireballTagetes patula

7433 Kabloom YellowCalibrachoa

7431 Kabloom Deep PinkCalibrachoa

1230 Bon Bon meruňkově oranžováCalendula officinalis

7432 Kabloom WhiteCalibrachoa

5290 Super Yoga Formula MixZinnia elegans


