Sortimentslista - Magnolia - År 2017
Ulriksdals Trädgård på Kivik

Här presenteras vårt sortiment av magnolior då vi öppnar plantskolan 1 april. Listan uppdateras
inte under säsongen vilket innebär att sorter både kan tillkomma och vara slut. Välkommen att
besöka vår webb, www.edafos.se/tradgard, för mer information. Vi kan inte garantera att alla
arter/sorter finns kvar till försäljning. Bilder på magnolia finns på vår webb.
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Magnolia

Magnoliasläktet

Magnoliasläktet består av ca 200 arter i två olika utbredningsområden; Östra Asien samt
Nordamerika. Det är en av de allra äldsta blomväxterna och fossil av arten som är 95 milj år gammalt
har funnits.
Magnolia × brooklynensis
brooklynmagnolia
Detta är korsningar mellan Magnolia acuminata och M. liliiflora. Artepitetet anspelar på den Botaniska
trädgården i Brookly, New York City, där flera av dessa korsningar tagits fram.
Magnolia × brooklynensis 'Yellow Bird'
M. ’Yellow Bird’ är mångas favorit eftersom den är mycket rikblommande med mindre gräddgula blommor
och har god härdighet. Den är korsning mellan Magnolia acuminata och M. brooklynensis. Den är
snabbväxande och blir ett mindre träd/buske på 4-6 m med vacker form. Blommar i maj-juni. Trivs bäst i
svagt sur jord, sol till halvskugga och i zon I-III (IV).
Finns i storlek: 80-120 cm
Magnolia × loebneri
Hybridmagnolia
Loebneri är samlingnamnet på korsningar mellan M. stellata och M. kobus.
Magnolia × loebneri 'Leonard Messel'

Långsamväxande litet träd eller bredväxande buske. Loebneri är samlingnamnet på korsningar mellan M.
stellata och M. kobus. I denna sort har M. stellata 'Rosea' använts som ger de vackra rosa blommorna med
ljusare insida. Väldoftande. En lättodlad magnolia som trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och i zon IIII (IV).
Finns i storlek: 80-100 cm
Finns i storlek: 80-100 cm
Magnolia × loebneri 'Merrill'
Kompakt buske eller mindre flerstammigt träd som blir några meter hög i Sverige och lika bred.
Snabbväxande. Mycket rikblommande på bar kvist med välformade vita blommor som doftar citron. Liksom
övriga sorter i loebneri-gruppen är den en korsning mellan M. stellata och M. kobus och denna sort kommer
från Arnolds arboretum i Boston, USA. Den är lättodlad och trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och i
zon I-III (IV).
Finns i storlek: 120-160 cm
Magnolia × soulangeana
Praktmagnolia
Praktmagnolia är korsningar mellan M. denudata och liliiflora och kanske den mest kända magnolian i Sverige.
På Valborg sjunger studenterna i Lund in våren vid oftast ståtligt blommande praktmagnolior. Den blommar
alltså på bar kvist och med stora vita-rosa blommor. De olika sorterna varierar framförallt i blomfärg och
storlek.
Magnolia × soulangeana 'Brozzoni'
En av de vackraste praktmagnoliorna. Blir med tiden ett stort och bredväxande träd. Har stora
upprättstående, nästan helt vita blommor. Slår ut lite senare än många andra praktmagnolior. Trivs bäst i
svagt sur jord, sol till halvskugga och i zon I-III.
Finns i storlek: 140-160 cm
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Magnolia × soulangeana 'Lennei Alba'
Praktmagnolian för dig som vill ha en rent vit blomma. Relativt långsamväxande bredväxande buske som kan
bli 4-6 m hög. Den har vackert pokalformade vita blommor. Ger blommor även på unga plantor. Trivs bäst i
svagt sur jord, sol till halvskugga och i zon I-II(III).
Finns i storlek: 70-90 cm
Magnolia × soulangeana 'Sundew'
Flerstammigt kraftigväxande träd. .Stora vitrosa doftande blommor.
Finns i storlek: 140-180 cm
Magnolia × wieseneri
Sommarmagnolia
Detta är en spännande korsning mellan de underbara arterna M. obovata (Junimagnolia) och M.sieboldii
(buskmagnolia). Blir i Sverige en mindre buske på några meters höjd. Vackra upprättstående vita blommor med
röda ståndare. Blommarna större än på M. sieboldii. Blommar i juni. Mycket väldoftande. Härdig åtminstone i
zon II och kanske i zon III.
Magnolia × wieseneri 'Aashild Kalleberg'

Något så ovanligt som en svenskregistrerad magnoliakorsning utförd av en norrman. Moderplantorna, M.
obovata och M. sieboldii fanns i Botaniska trädgården i Göteborg. Sorten har större blommor, är än mer
väldoftande och mer härdig än arten. Den är mycket rikblommande med stora vita upprättstående blommor i
juni. Stora blad som påminner om junimagnolians blad. Trivs bäst i sol till halvskugga, svagt sur jord och
åtminstone i zon I-III.
Finns i storlek: 40-60 cm
Magnolia hybrider
Framförallt under senare år har det kommit många nya spektakulära korsningar mellan olika magnoliaarter.
Blommorna är ofta iögonfallande. Men i många fall saknas odlingserfarenhet från det svenska klimatet.
Magnolia cylindrica x 'Advance'
Detta är en korsning som innehåller M. x soulangeana 'Burgundy', M. 'Vulcan' och M. cylindrica.
Finns i storlek: 140-160 cm
Magnolia 'Daphne'
En av de senaste förädlingarna för att få en riktigt gul blomma. Bland annat utnyttjas M. acuminata och M.
denudata. Det blir en mindre buske på ca 3 m höjd och med ett ovanligt mörkgrönt bladverket. De stora och
klart gula blommorna slår ut i samband med lövsprickningen. Trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och
i zon I-III.
Finns i storlek: 60-80 cm
Magnolia 'Daybreak'

Finns i storlek: 60-80 cm
Magnolia 'Fragrant Cloud'
En ny kinesisk sort med M. denudata föräldrar. Kompaktväxande som blir 2-3 m hög och nästan lika bred.
Stora upprättstående tulpanformade blommor i rött, rosa och vitt. Väldoftande.
Finns i storlek: 90-110 cm
Magnolia 'Galaxy'
Stor buske eller litet träd med vackert pyramidalt växtsätt. Kan bli 4-6 m hög. Stora mörkgröna blad. I
april/maj slår 100-tals stora rosafärgade blommor ut. Finns vackert exemplar på Ulriksdals Trädgård på Kivik.
Det är en korsning mellan M. liliiflora 'Nigra och sprengeri 'Diva', Synonym Magnolia sprengeri 'Galaxy'.
Härdig i zon I-III.
Finns i storlek: 100-120 cm
Magnolia 'Genie'
Detta är en ny korsning mellan bland annat M. x soulangiana och M. lilliflora 'Nigra'. Den blir 2-4 m hög och
nästan lika bred. I maj, i samband med lövsprickingen får den stora, upprättstående och pokalformade
djupröda blommor. Trivs bäst i mullrik och väldränerad jord, sol till halvskugga och troligen i zon I-II. Eftersom
det är en ny korsning finns ännu inte mycket odlingserfarenhet från Sverige.
Finns i storlek: 30-40 cm
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Magnolia 'Heaven Scent'
Det är inte alltid helt enkelt att hålla reda på och härleda alla magnoliakorsningar. Men här är ett lyckat
exempel på korsningar i flera led. År 1907 lyckades den engelska plantskolisten Peter Veitch korsa den
undersköna, men ack så sköra växten på vinter, M. campbellii med M. denudata. Resultatet blev den
härdigare M. x veitchii. 50 år senare fortsatte amerikanen Todd Gresham att korsa denna med M. liliiflora
'Nigra' och sorten döptes till 'Heaven Scent' trots att den inte är doftande! Däremot är den mycket
rikblommande i april-maj med stora upprättstående ros/violetta blommor med ljusare insida. Den blir en
bred buske på 8-10 m höjd och minst lika bred. Trivs bäst i svagt sur jord, sol till halvskugga och i zon I-II.
Finns i storlek: 15-30 cm
Finns i storlek: 100-120 cm
Magnolia 'Purple Globe'
En ny spännande sort från den världsberömda förädlaren Oswald Blumhardt i Nya Zeeland. Det är en korsning
mellan M. liliiflora 'Nigra' och M. veitchii. Stora upprättstående violetta blommor. Än så länge otestad i
Sverige (?)
Finns i storlek: 160-180 cm
Magnolia 'sieboldii x wilsonii'
Med tanke på sina föräldrar bör denna korsning ha vackra vita blommor med röda ståndare.
Finns i storlek: 100-120 cm
Magnolia 'Wadas Memory'
Medelstort träd/stor buske som kan bli 6-10 m hög och 3-6 m bred. Har en vacker pyramidal växtform och
blir med åren något bredare. En av de allra mest rikblommande magnoliorna! Trädet är översållat av
doftande vita blommor på bar kvist. Brukar blomma redan på unga plantor. Den är en korsning mellan M.
kobus och M. salicifolia som togs fram i Japan på 1940-talet. Trivs bäst i svagt sur, mullrik jord, sol till
halvskugga och i zon I-III (IV).
Finns i storlek: 30-40 cm
Magnolia 'Yellow Lantern'

Upprättväxande mindre träd, höjd 4-5 m. Stora citrongula blommar i april-maj. Hybrid mellan M. acuminata
och M. soulangiana 'Alexandrina' (Poppel- och praktmagnolia). Härdig i zon I-II.
Finns i storlek: 180-200 cm
Magnolia acuminata
Poppelmagnolia
Stort poppelformat träd. Stora långsmala blad. Blommar mitt på sommaren med gula eller gulgröna
upprättstående blommor. De grönvioletta knopparna är nästan vackrare än den lite spretiga blomman.
Härstammar från Nordamerika. Finns gamla och stora exemplar i Kivik-Esperöds Arboretum. Härdig i zon I-III(IV)
Finns i storlek: 30-40 cm
Magnolia acuminata 'Kinju'
Denna sort annses vara en förädling från M. acuminata var subcordata. Själva trädet blir mindre än arten,
kanske 3-5 m högt. Blommorna ska vara mer mörkt gula och större. Den blommar i samband med
lövsprickningen. Trivs bäst i svagt sur och lite fuktig jord, sol till halvskugga och i zon I-III(IV).
Finns i storlek: 80-100 cm
Magnolia campbellii
Den vackraste av alla magnolior! Stort träd. Rikblommande med mycket stora rosa blommor på bar kvist.
Dröjer många år innan den blommar. WC Singalilla Range 2500m. Men frostkänslig och det sägs att den inte
går att odla i Sverige.
Magnolia campbellii x M. campbellii 'Darjeeling'
Magnolia campbellii är drottningen bland magnolior! Medelstort träd med stora rosa upprättstående
blommor på bar kvist. Men tyvärr är den verkligen en zonknäckare i Sverige. Därför har man länge försökt
hitta korsningar som ger bätte härdighet. Sorten 'Darjeling' härstammar från ett distrikt i Indiens Himalaya
med just detta namn. Denna sort har mörkare rosa blommor som blommar lite senare på våren, även yngre
träd går i blom samt dessutom ska vinterhärdigheten vara något bättre. Förhoppningen är att dessa
egenskaper ytterligare förstärks i denna korsning.
Finns i storlek: 50-60 cm
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Magnolia cylindrica
Cylindermagnolia
Vanligen ett vackert enstammat träd med stora vita, upprättstående blommor på bar kvist. I Sverige kan trädet
bli 8-10 m högt. Blomningen är i april-maj innan bladutsprånget. Både arten och dess sorter har mycket god
härdighet, vilket innebär minst zon I-III i Sverige. Trivs bäst i svagt sur, väldränerad men fuktig jord, sol till
halvskugga och i zon I-III.
Magnolia cylindrica 'Bjuv'
För oss skåningar är det extra roligt att ha en magnolia med skånsk anknytning. Moderplantan kommer från
den kände magnoliaentusiasten Karl E. Flincks trädgård i Bjuv, Skåne. Sorten har mindre, vita blommor än
arten och dessa är dessutom kraftigt rödfärgade vid basen. Trivs bäst i svagt sur och lite fuktig jord, sol till
halvskugga och i zon I-III.
Finns i storlek: 40-50 cm
Magnolia denudata
yulanmagnolia
Buske eller bredväxande träd som växer långsamt. Härstammar från Kina och den är vanlig i buddhistiska
tempelträdgårdar. Upprättväxande stora pch citrondoftande vita blommor på bar kvist. Härdig i zon I (II).
Magnolia denudata 'Double Diamond'
Finns i storlek: 80-100 cm
Magnolia kobus
Japansk magnolia
Ett medelstort träd eller större buske som är relativt snabbväxande. Mindre, ovala blad med markerade
nerver. Blommar mycket rikligt på bar kvist i början av maj. Blommorna är vita med sex-nio tepaler samt större
och mer välformade än på M. stellata. Till skillnad från M. sieboldii är ståndarna gula (röda på M. sieboldii).
Doftande. Det kan dröja några år innan den blommar. Trivs bäst i svagt sur eller neutral jord, sol till halvskugga
samt i zon I-III (IV). Detta är en av de härdigare magnaliorna och finns äldre exemplar i zon IV i Sverige.
Ett medelstort träd eller större buske som är relativt snabbväxande. Mindre, ovala blad med markerade
nerver. Blommar mycket rikligt på bar kvist i början av maj. Blommorna är vita med sex-nio tepaler samt
större och mer välformade än på M. stellata. Till skillnad från M. sieboldii är ståndarna gula (röda på M.
sieboldii). Doftande. Det kan dröja några år innan den blommar. Trivs bäst i svagt sur eller neutral jord, sol till
halvskugga samt i zon I-III (IV). Detta är en av de härdigare magnaliorna och finns äldre exemplar i zon IV i
Sverige.
Finns i storlek: 160-180 cm
Finns i storlek: 2 år
Finns i storlek: 140-160 cm
Magnolia liliiflora
Liljemagnolia
Själva arten är relativt ovanlig i odling. Däremot används den flitigt i olika korsningar. Arten blir en buske på 2-4
m och nästan lika bred. De upprättstående blommorna är rosa till mörklila och med ljusare insida. Arten är
härdig endast i zon I-II i Sverige. Många av korsningarna har emellertid bättre härdighet.
Magnolia liliiflora 'Pinkie'
Buske, 2-3 m hög. Stora upprättstående blommor med rosa utsida och vit insida i samband med
lövsprickningen eller några veckor senare.
En av de åtta flickmagnoliorna och det är en korsning mellan M. lilliflora 'Reflorescens' och M. stellata 'Rosea'.
Anses vara den allra vackraste flickmagnoliorna. Synonym Magnolia x 'Pinkie'. Härdig i zon I-II(III
Finns i storlek: 140-160 cm
Magnolia obovata
Junimagnolia
Rel stort träd, kan bli 10-15 m högt. Mycket stora blad med silvergrå undersida. Stora, gräddvita blommor.
Odlas i lätt sur jord, väldränerad men fuktighetshållande och i soligt läge. Mycket vackra blad och underbar
doft. Kallas också för M. hypoleuca. Härdig i zon I-III (IV).
Rel stort träd, kan bli 10-15 m högt. Mycket stora blad med silvergrå undersida. Stora, gräddvita blommor.
Odlas i lätt sur jord, väldränerad men fuktighetshållande och i soligt läge. Mycket vackra blad och underbar
doft. Kallas också för M. hypoleuca. Härdig i zon I-III (IV).
Finns i storlek: 80-100 cm
Finns i storlek: 80-100 cm
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Magnolia officinalis
Magnolia officinalis var. Biloba

Läkemagnolia

Relativt snabbväxande mindre träd. Stora mörkgröna, läderartade blad som är svagt tvådelade.
Upprättstående vita blommar. Liknar junimagnolian. Odlas i lätt sur jord, väldränerad men fuktighetshållande
och i soligt läge. Häridg i zon I-III.
Finns i storlek: 40-50 cm
Magnolia salicifolia
Pilbladsmagnolia
Mängder med vita, doftande blommor vid bladutspringet bjuder denna japanska art på. Den blir ett medelstort
träd på 8-12 m med mycket riklig blomning och även unga plantor går i blom. De smala bladen liknar pilblad,
vilket gett den dess svenska namn. Det är en av de härdigare magnoliorna och klarar åtminstone zon I-III(IV).
Magnolia salicifolia 'Van Veen'
En av de mera väldoftande magnoliorna! Bladen är än smalare än på arten och ger växten ett bambuliknande
utseende. Mängder med vita blommor vid bladutsprånget. Även unga träd blommar rikligt. Den kan bli ett
mindre träd på 8-12 m höjd. Härdig i zon I-III(IV).
Finns i storlek: 60-80 cm
Magnolia sieboldii
Buskmagnolia
Buske, några meter hög och lika bred. Vackra, mörkgröna blad. Blomman nickar neråt, varför det är lätt att
från marken njuta av den underbara helt vita blomman med kraftigt röda ståndare och gulgröna pistiller.
Blommar länge, från juni till augusti. Se vackert exemplar på Ulriksdals Trädgård på Kivik. Den kräver
väldränerad och fuktig jord som aldrig torkar ut samt halvskugga. Ursprung Ostasien. En av de härdigaste
magnoliorna i Sverige. Härdg i zon I-III.
Finns i storlek: 12-20 cm
Finns i storlek: 80-160 cm
Finns i storlek: 40-60 cm
Magnolia stellata
Stjärnmagnolia
Kompakt och långsamväxande buske med tätt förgrenat växtsätt. Blir normalt bara 1-2 m hög och lika bred.
Den är tidigt på våren översållad med mindre vita blommor på baqr kvist. Trivs bäst i fuktig och väldränerad
jord, sol till halvskugga och i zon I-III(IV).
Magnolia stellata 'Royal Star'

Mindre buske. I april-maj översållas busken med mindre vita och doftande blommor. Den kan placeras i full
sol och som övriga magnolior tycker den inte om torka. Den härdigast av alla stjärnmagnolior. Härdig i zon I-III
(IV).
Sorten 'Royal star' har rosavita knoppar som ger vita något större blommor än ursprungsarten.
Finns i storlek: 140-160 cm
Magnolia tripetala
Paraplymagnolia
Medelstort träd. Mycket stora mörkgröna blad som sitter i en rosett, vilket liknar ett paraply och som gett
arten dess svenska namn. Stora upprättstående gröngula doftande blommor. Härdig i zon I-III (IV).
Medelstort träd. Mycket stora mörkgröna blad som sitter i en rosett, vilket liknar ett paraply och som gett
arten dess svenska namn. Stora upprättstående gröngula doftande blommor. Härdig i zon I-III (IV).
Finns i storlek: 100-120 cm
Finns i storlek: 200-220 cm
Magnolia tripetala x macrophylla x ashei
Finns i storlek: 40-60 cm
Magnolia wilsonii
Wilsonmagnolia
Mindre träd eller flerstammig buske som kan bli 3-4 m hög i Sverige. Stora avlånga blad. Medelstora vita
blommor med röda ståndare i juli. Finns vackert exemplar vid gamla kvarnen på Ulriksdal som blommade
första gången i slutet av juli 2008. Underbara blommor och vackert bladverk.Blommorna liknar M. sieboldii,
men är något större och sedan har M. wilsonii ett mycket praktfullare bladverk. Härdig i zon I-II.
Finns i storlek: 2 år
Finns i storlek: 50-60 cm
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Magnolia virginiana
Virginianamagnolia
En städsegrön magnolia som i sitt hemland USA kan bli ett stort träd på 30 m höjd. Gräddvita blommor.
Tveksamt härdig i Sverige
Magnolia virginiana 'Havener'
Denna amerikanska magnolia blir ett mindre träd på 6-8 m höjd. I varmare klimat är den städsegrön, men i
Sverige kan den tappa en del blad på vintern. På högsommaren tidig höst får den stora, vita och väldoftande
blommor.Moderplantan till denna nordliga virginianamagnolia finns i Illinois, USA. Blommorna är större än på
arten. Den trivs bäst i fuktig till väldränerad sur jord, sol till halvskugga och i skyddat läge. Bör vara härdig i
zon 0-I?
Finns i storlek: 30-50 cm, C2

Antal olika arter:

20

Antal olika arter och sorter: 34
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