Magnolie - en skøn forårsbebuder
Magnolie – på latin Magnolia - er fra naturens hånd skabt til at blive en meget smuk busk, som
med tiden kan blive til et lille træ. Det er især de usædvanligt skønne blomster, som vækker
beundring fra det tidlige forår til midt på foråret. Magnolie kaldes somme tider også tulipantræ
på grund af de smukke, tulipanlignende blomster.
Men der findes også blomster i andre former end den hvide eller rosa, som de fleste kender.
Magnolie vokser langsomt men yndefuldt. Den kræver ikke megen pasning. For eksempel skal
den – modsat mange andre prydbuske – ikke beskæres, men der sker ikke noget ved at gøre
det.
Den er lidt dyr i anskaffelse. Men det lønner sig. Med årene vokser den sig kun smukkere.

Beskrivelse
Magnolie er en busk, som vokser med få stammer på en meget yndefuld måde. Den kan
blive meget gammel.
Med tiden kan den udvikle sig til et lille træ.
Blomsterne i hvid, rosa eller gul kan være tulipan- eller stjerneformede eller åbne.
Blomstringen sker som regel inden løvspring.
Somme tider blomstrer busken igen senere på året.
Magnolie er som regel løvfældende, men stedsegrønne arter findes også. Bladene er smalle
og aflange.
Arter og sorter
Almindelig magnolie – Magnolia soulangeana – har store, rosa, tulipanformede blomster,
trives i almindelig jord og bliver fire til fem meter høj.
Hvis den en sjælden gang skal beskæres, skal det være efter blomstringen.
Magnolia sieboldii har smukke, hvide blomster, og den bliver to til tre meter høj og dufter
skønt. Den behøver en kalkfri jord.
Magnolia stellata stammer fra Japan. Den har hvide, velduftende, stjerneformede
blomster; den bliver op til tre meter høj og fire meter bred.
Den skal have neutral eller sur jord at vokse i.

Anvendelse
Den må gerne være omgivet af stedsegrønne træer og buske. Det fremhæver blomsterne. Den passer også fint sammen med
rododendron og andre buske, der kræver et surbundsbed. Fordi den vokser så langsomt, og er længe om at blive stor, passer
den fint til den lille have eller til gårdhaven.

Såning:
Magnolien er en smule uberegnelig mht. spiring, det kan tage alt fra 3 mdr til 1,5 år.
Min bedsteerfaring med spiring er på flg. Måde: Frøene lægges i blød i lunkent vand i ca 24
timer, herefter blandes frøene med en smule fugtig spaghnum, lægges i en lufttæt pose og i
køleskabet i 3 mdr. kig til dem en gang imellem. Herefter sås de i potter og stilles ude i skygge
og beskyttet mod regn.
Hvis de ikke spirer med det samme, så lad være med at opgive dem, men lad dem stå ude hen
over den næste vinter, så vil de spire det næstkommende forår.
Planterne bør beskyttes mod frost den første vinter, men herefter kan de plantes ud.
De ynder en let sur jord og en placering i fuld sol!
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