Veckans växt v. 19 2010

Praktmagnolia (Magnolia × soulangeana 'Alexandrina')
Praktmagnolia är en stor buske som blommar april till maj. De tulpanformade blommorna är vita
med ceris färg vid basen. Sorten 'Alexandrina' kom i odling 1831 och är en av de mest populära
sorterna av magnolia. 'Alexandrina' fanns att köpa från Alnarps plantskolor från 1890 och finns
fortfarande att köpa i vissa plantskolor.
Magnoliasläktet omfattar 80 arter med både
städsegröna och lövfällande arter. Arterna har sitt
naturliga ursprung i Himalaya och Östasien men även
i Nordamerika. I Sverige finns bara lövfällande arter.
Magnolier finns både som buskar och som mindre
träd. De stora liljelika blommorna är tvåkönade och
placerade i grenspetsarna. Knopparna är omgivna av
ett till två håriga knoppfjäll. De enkla bladen med
hårig undersida finns strödda över grenarna. Frukten
är en vedartad kapsel med rödaktiga frön.
De olika arterna har samalts in under olika perioder
och från olika platser. Magnolia virginiana samlades
in redan 1678 av den engelske botanisten John Banister som tog med den till England. Kort därefter
fann växtsamlaren John Bartram (1699-1777) Magnolia grandiflora som växte vid Bulls Bay i South
California. Han spred den genom att distribuerade frön och växtmaterial till speciella samlare i
England. Det var inte dessa första insamlare som namngav magnolian utan istället den franske
läkaren och botanisten Magnol från Montpellier i Frankrike. (1638-1715).
Praktmagnolia Magnolia × soulangeana är en hybrid mellan mellan M. denudata och M.
Liliiflora. Hybriden Magnolia × soulangeana togs fram av Soulange-Bodin vid Fromont utanför Paris i
början av 1800-talet, men liknande former kan ha funnits i Japan långt tidigare. Föräldrarna
introducerades till Europa i slutet av 1700-talet från Östra Asien. M. denudata introducerades till
England år 1780 av Sir Joseph Banks som insamlade den från östra från Kina. M. Liliiflora har lång
odlingstradition i Japan och förmodas ha införts till England från centrala delarna av Kina ca 1790 av
premiärministern William Cavendish Bentinck (1738-1809).

Bilderna ovan visar en Magnolia × soulangeana 'Alexandrina' som planterades 1877 i
Alnarpsparken.
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