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Zahájení sezony 2014 v Arboretu ·melcovna
Jako kaÏd˘ rok, i letos ote-

vírá Arboretum ·melcovna
v Boskovicích své brány pro
vefiejnost v pÛli bfiezna. Ma-
jitele, pana Josefa JankÛ jsem
se zeptal:

Pane JankÛ, co nového ãeká ná-
v‰tûvníky arboreta v leto‰ním roce?

Zahajujeme v sobotu 15. bfiezna
a provoz ukonãíme 15. listopadu.
Otevfieno bude dennû kromû pondûlí
od 9 do 17 hodin, prodejní centrum
od 9:30 do 16:30 hodin. Vstupné je
dobrovolné. Nepfiíznivá ekonomická
situace nás uÏ loni pfiinutila realizo-
vat úsporná opatfiení, av‰ak na‰í sna-
hou je, aby se náv‰tûvníkÛ dotkla co
nejménû.

Opût plánujeme tématické akce po
celou sezonu: 16. - 20. dubna cibulo-
viny, 14. – 25. kvûtna irisy a rodo-
dendrony, 13. – 17. srpna trávy, trval-
ky, 1. – 26. fiíjna podzimní arboretum,
17. – 20. fiíjna Regionální v˘stavu 
ovoce a okrasn˘ch rostlin a 26. – 27.
listopadu sezonu ukonãí Dny advent-
ní vazby. To v‰ak nejsou v‰echny ak-
ce. O dal‰ích,  které plánujeme, bude-
me vefiejnost vãas informovat. 

Leto‰ní zima nás pfiekvapila velmi
mírn˘mi teplotami a nedostateãn˘mi

sráÏkami; jak se tento prÛbûh projeví
na porostech arboreta?

To se teì skuteãnû je‰tû nedá od-
hadnout; bude dÛleÏité, jak se bude
poãasí vyvíjet v následujících jar-
ních mûsících. Problém leto‰ní zimy
byl pfiedev‰ím nedostatek sráÏek;
vy‰‰í teploty nejsou zase tak moc 
ojedinûlé. Bylo úsmûvné sledovat,
jak se komentátofii v masmédiích po-
divovali napfiíklad nad tím, Ïe kve-

tou vilíny – ale ty kvetou v období
ledna a února bûÏnû.

U nás koncem února jiÏ ra‰ily cibu-
loviny, kvetly krokusy, Kalina vonná
(viburnum farreri), Iris Lady Beatrix
Stanley a dal‰í. 

Prodejnu zahradního centra oteví-
ráte také v pÛlce bfiezna; jak˘ sorti-
ment bude pro zákazníky nachystán?

Nabídneme pln˘ sortiment, podob-

n˘ jako v minu-
lém roce, tedy 
ovocné i okrasné
dfieviny a velk˘
v˘bûr dal‰ích po-
tfieb pro zahrád-
káfie; substráty
a ra‰elinu, hnoji-
va, osiva a mnoho dal‰ích materiálÛ.
Chtûl bych pfii této pfiíleÏitosti upozor-
nit, Ïe Ïádané sloupcovité tvary mají
z ovocn˘ch dfievin pouze jablonû, 
ostatní druhy ovocn˘ch dfievin nejsou
nikdy sloupcovité, i kdyÏ mnohé firmy
ve sv˘ch propagaãních materiálech
sloupcovité formy hru‰ní, ‰vestek
a tfie‰ní nabízejí. 

Pro ãtenáfie ListÛ regionÛ jsme pfiipra-
vili slevovou akci. 

Pane JankÛ, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek

Foto: Arboretum ·melcovna
Kalina vonná kvetoucí v arboretu koncem leto‰ního února. 

Iris „Lady Beatrix Stanley” také kvete 
v Arboretu ·melcovna.
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