LY C K AS
ME D
MAG NOLIA
V ÄX T PLATS
Magnolia vill växa i luftig lövjord i sol eller lätt skugga med jämn tillgång på fukt. Men den tål absolut
inte att stå i vatten. Växtplatsen ska vara någorlunda vindskyddad. Plantera inte magnolia där den utsätts
för trampande fötter, rötterna är mycket sköra!

JOR D
Blanda befintlig matjord med lövkompost och naturell torv eller rhododendronjord. Blanda gärna i
kogödsel och barkmull. Det får gärna vara 50 procents inblandning . De flesta magnolior trivs i sur
jord (lågt pH).

PL AN TERING
Bästa planteringstiden är sen vår och försommar. Förbered en bädd som år 50-70 cm djup och 1 meter bred.
Plantera med klumpens överdel i nivå med markytan. Magnolia tycker inte om att sättas djupare än den stått i
krukan.
Magnolia har mycket sköra rötter så handskas varsamt med rotklumpen och trampa inte runt plantan. Gör gärna
bädden lite upphöjd om dräneringen är dålig. För mycket vinterfukt är farligare än kyla.

G ÖD SLING
Om man jordförbättrat väl vid plantering behövs ingen extra gödning första året. Lägg gärna på kogödsel eller
kompost varje vår och gärna lite extra kväve. Låt inte gräset växa in, plantera hellre marktäckande perenner.
Kratta gärna in löv under plantan på hösten men låt inte tillfört material gå upp över stammen.

VAT T NING
Var noga med vattningen, magnolia tycker inte om torka. Vattna speciellt på våren när bladen slagit ut
och på försommaren. Även vid torrperioder på sommaren. Det kan vara bra med lite torka på
sensommaren när de nya blomknopparna bildas. Det kan ta fyra år för en magnolia att etablera sig,
glöm inte vattningen under den tiden!

B E SK ÄRNING
Beskär inte magnolia. Om man måste ta bort någon gren görs detta under JAS (juli, augusti, september).
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