
NOVÝ KATALOG

Letos v říjnu jsme Vám rozeslali nový katalog osiv, aktuální ceník
a objednací listy osiv a výsevů. Předpokládáme, že jste tyto tiskoviny
v pořádku obdrželi. Nově bylo do katalogu zařazeno 68 odrůd květin,
zelenin, léčivých a aromatických rostlin.

Katalog si taktéž můžete stáhnout na našich webových stránkách
www.cernyseed.cz/osiva.php, případně Vám ho na vyžádání rádi
zašleme 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 předních světových firem
jako jsou PanAmerican Seed, Syngenta Seeds B. V., Ernst Benary
Samenzucht GmbH a řady dalších. Katalogy těchto firem jsou
vystaveny na našich internetových stránkách www.cernyseed.cz
v sekci „Osiva květin a zelenin“, kde je možno jimi virtuálně listovat.
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ZIMAZprav daj

VÁ ENÉ KOLEGYNĚ,Ž
VÁ ENÍ KOLEGOVÉ,Ž

velmi si ceníme Vašeho zájmu o osiva z nabídky naší společnosti. Potěšil
nás zejména pozitivní ohlas na nový katalog, který jste od nás před nedávnem
obdrželi. Velké poptávce se těší především uvedené novinky, které jsme pro Vás
vybrali s maximální péčí. Pevně věříme, že rozšíření a zatraktivnění sortimentu bude
mít pro Vás ekonomický přínos a Vaši zákazníci ho zcela jistě ocení.

Příjemně teplý podzim se s námi důstojně rozloučil a první vločky a mráz nám při-
pomínají, že zima se opět hlásí o slovo. Přes blížící se svátky a předvánoční shon jsou u
mnohých z Vás přípravy na nadcházející sezónu již v plném proudu. Pokud se již přímo
nechystáte k prvním výsevům, jistě alespoň uvažujete a plánujete co, kdy, jakou kulturu vysadit,
nebo jak nejlépe a nejefektivněji k problému přistoupit.

Je právě ten nejvhodnější čas pro objednání výsevů, jejichž nákupem můžete nejen ušetřit
značnou část prostředků na vytápění, ale zejména své síly a energii. Můžete tak přenést odpovědnost
za prvotní stádium Vaší sadby na naše specialisty, kteří objednaným výsevům věnují v tomto období
maximální péči. Věříme, že si z pestré nabídky zcela jistě vyberte i Vy.

Dovolte nám poděkovat za přízeň a důvěru, kterou se snažíme nezklamat již téměř celých 160 let. Ano, právě
takové jubileum oslaví náš rodinný podnik již v příštím roce.

Přejeme Vám krásné svátky a vše nejlepší do nového roku, pevné zdraví a zástupy spokojených zákazníků.

S úctou
Jan Černý
Jakub Černý
Černý Seed s.r.o., Jaroměř



Možnosti dodávky:

4. týdnu 21.– 25.01.2019 rozvoz / osobní odběr

5. týdnu 28.01.– 01.02.2019 pouze osobní odběr

6. týdnu 04.– 08.02.2019 rozvoz / osobní odběr

7. týdnu 11.–15.02.2019 pouze osobní odběr

8. týdnu 18.– 22.02.2019 rozvoz / osobní odběr

9. týdnu 25.02.– 01.03.2019 rozvoz / osobní odběr

10. týdnu 04.– 08.03.2019 rozvoz / osobní odběr

17.01.2019

24.01.2019

Pro dodání v: Objednávka musí být doručena do:

Výsevy lze objednat (objednávku zrušit) nejpozději:

13.12.2018

20.12.2018

27.12.2018

03.01.2019

10.01.2019

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

Hlavní přednosti nákupu hotových výsevů:

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

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

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

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

5. Inovace – neustále se snažíme přinášet nové druhy a odrůdy ze světových sortimentů,
které zaujmou Vaše zákazníky a pomohou ke zvyšování zisku.

VÝSEVY LETNIČEK

Nyní právě nastává ten nejvhodnější čas pro objednání výsevů!

V níže uvedené tabulce naleznete termíny, ke kterým je třeba výsevy objednat,
abychom Vám je byli schopni dodat v požadovaném čase. Termíny vycházejí z našich
mnohaletých zkušeností, jak rychle lze rostliny v potřebné velikosti vypěstovat. Proto,
ačkoliv bychom rádi vyhověli Vašim přáním, nejsme schopni při opožděném objednání
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 nejvhodnější řešení.

Nabízený sortiment:
Aktuálně nabízený sortiment naleznete v ceníku výsevů, který jsme rozesílali v říjnu
společně s naším novým katalogem osiv nebo také na našich webových stránkách:
http://cernyseed.cz/vysevy.php.

Způsob balení:
Výsevy dodáváme V aktuálním ceníku naleznete počty rostlinv miskách TEKU 15×20 cm.
pro jednotlivé druhy a odrůdy, které v jednom výsevu garantujeme. Při objednávání je třeba
v objednávce označit týden požadovaného dodání a počet objednávaných výsevů.

Možnosti dodání:
a/ Osobní odběr v Jaroměři,v našem podniku 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.



V letošním roce jsme sortiment nabízených výsevů rozšířili o atraktivní
odrůdy, se kterými se můžete podrobněji seznámit na následujících
řádcích:

ANTIRRHINUM MAJUS / hledík větší

0910 Snapshot Mix F1, 20–25 cm, pestrá směs, košatá, atraktivní
letnička pro jarní produkci květinové sadby, do nádob i na záhony

BEGONIA BOLIVIENSIS / begónie bolívijská

Skupina odrůd Copacabana F1 se vyznačuje kompaktním habitem
během produkce sadby. Nejprve roste vzpřímeně, později vytváří velké
množství vedlejších výhonů – výška na záhoně 35 cm. Bohatě kvete planými
trubkovitými květy o velikosti 6–7 cm. Vytváří velkou hlízu. Tolerantní
k širokému spektru kultivačních podmínek: sucho, déšť, plné slunce, stín.
Na rozdíl od jiných druhů begónií velmi dobře snáší plné slunce, což
zásadním způsobem rozšiřuje použitelnost odrůd ve výsadbách. Je ideální
pro velké závěsné koše, vyvýšené nádoby, truhlíky, též pro záhonovou
výsadbu. V nádobách vytváří malý převis. Na záhoně je charakter růstu
poléhavý.

1440 Copacabana Tricolour F1 (trojbarevná) doplňuje populární
skupinu o zcela novou a ve světových sortimentech unikátní barvu,
kombinující meruňkové, krémové a žluté odstíny. Již ve stádiu sadby je
Copacabana Tricolour F1 kompaktnější než stávající odrůdy skupiny.
Sazenice dorůstají výšky 13–15 cm, jsou dobře větvené a košaté. Konečná
výška rostlin dosahuje 35–40 cm. Bohatě kvetou a vytváří středně dlouhý
efektní převis. Technologie pěstování se nijak neliší od ostatních a Vám
důvěrně známých odrůd skupiny Copacabana F1.

CALIBRACHOA HYBRIDA / kalibrachoa

Odrůdy představují první dostupnou, generativně množenouKabloom
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, jež jsou nezřídka přítomny na
hojně nakupovaných řízcích, do Vašich pěstebních prostor. Rostliny
dorůstají výšky 20–30 cm, vytváří působivý převis o délce 25–30 cm.

7430 Kabloom Denim, riflově modrá

CATHARANTHUS ROSEUS (VINCA) / katarant, barvínek

8500 Mediterranean Mix F1, 20 cm, pestrá směs, převislý růst, lesklý
tmavý list, bohatě kvete, ideální odrůda do závěsných květináčů a do nádob

NÍZKÉ ODRŮDY NEOBVYKLÝCH BAREVNÝCH KOMBINACÍ
„TATTOO“

Nefalšovaná kreativita rostlin ze skupiny ožívá na každémTattoo
jednotlivém květu. Květní plátky získávají zcela individuální vzhled, jako by
byly napuštěny nebo přestříkány jemnými tahy černé. Začleněním skupiny
Tattoo do vašeho sortimentu dáváte zákazníkům signál, že máte prst na
pulzu doby. Odvážné, nevšední a okázalé odrůdy, kterých si nelze
nevšimnout. Bohatě kvetou, výborně větví, vytváří keříky rozložité formy,
vysoké 25–35 cm, o šířce 15–20 cm. Výtečně prosperují při horkém
a slunečném počasí.

Tattoo – bezpochyby nejunikátnější vinca na současném trhu! Barevný
kontrast na květech je nejpatrnější za horkých dnů s většímTattoo
množstvím světla – vysoké teploty a světlo barvy rozjasňují. Za chladnějších
podmínek a při menším množství světla jsou barvy celkově tmavší a méně
kontrastní. Pro odrůdy Tattoo se doporučuje vyšší teplota při klíčení, a to
24–26 °C po dobu 3–5 dní.

NOVINKY V SORTIMENTU VÝSEVŮ

1440

Copacabana Tricolour F1
0910

Snapshot Mix F1

7430

Kabloom Denim
8500

Mediterranean Mix F1

8170

Tattoo Black Cherry
8180

Tattoo Black Papaya

8190

Tattoo Raspberry
8200

Tattoo Tangerine



Černý Seed s.r.o.
,Husova 139  551 01 Jaroměř tel.: +420 491 812 312

8170 Tattoo Black Cherry, černá třešeň, růžovo-červeno-fialová s ná-
dechem černé
8180 Tattoo Black Papaya, papája, růžovo-červeno-oranžová s náde-
chem černé
8190 Tattoo Raspberry, malina, růžovo-červená s černým středem
8200 Tattoo Tangerine, mandarinka, tmavě oranžovo-červená s tmavě
fialovým středem a bílým okem

PETUNIA HYBRIDA MULTIFLORA / petúnie zahradní

Směs drobnokvětých odrůd s nervaturou F1
Směs drobnokvětých odrůd s hvězdou F1

PETUNIA HYBRIDA GRANDIFLORA / petúnie zahradní

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

4230 Express Blue F1, modrá
4280 Express Star Mixture F1, směs dvoubarevných odrůd
2320 Express Purple Star F1, dvoubarevná, purpurovo-bílá
2330 Express Pink Morn F1, světle růžová s krémovým jícnem

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

www.facebook.com/cernyseed

INTERNETOVÝ OBCHOD
Využijte možnost internetového nákupu!
Zveme Vás k návštěvě našeho internetového obchodu, který naleznete na
stránkách http://eshop.cernyseed.cz

Hlavními výhodami on-line nákupu jsou:
• 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
• nově také možnost on-line platby kartou nebo bankovním převodem

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM
NA FACEBOOKU!

Směs drobnokvětých odrůd F1
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