Magnolia ×brooklynensis 'Yellow Bird'
Synonim lac.: Magnolia 'Yellow Bird'
magnolia brooklińska 'Yellow Bird'
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Szybko rosnące, średniej wielkości drzewo o piramidalnym pokroju i zwartej koronie. Po 20 latach dorasta do 5-6 m wys. i 3 m szer.
Liście żywozielone, błyszczące, jesienią przebarwiają się na żółto. Kwiaty 7,5-10 cm dł., z 6 tepali o intensywnym żółtym kolorze, a u
podstawy delikatnie zielonych, ułożone pionowo i bardzo gęsto na pędach, V-VI. Kwitnie równolegle z rozwojem liści. Kwiaty nie są
uszkadzane przez późnowiosenne przymrozki. Długo utrzymują się na gałęziach. Nieraz pojawiają się także latem. Stanowisko słoneczne
lub lekko cieniste, osłonięte. Wymaga ziemi żyznej, dostatecznie wilgotnej, nie za ciężkiej, zasobnej w próchnicę, przepuszczalnej.
Odczyn gleby lekko kwaśny (pH 5-6). Wrażliwa na mechaniczne uszkodzenie korzeni. Nie należy dopuszczać do przeschnięcia podłoża
wokół rośliny, szczególne od maja do lipca. Przycinanie pędów jest niewskazane. Zimą należy chronić system korzeniowy poprzez
okrywanie. Korzystne jest całoroczne ściółkowanie. W sezonie warto magnolię nawozić, ale nie wolno używać nawozów zawierających
wapń. Najlepiej wygląda posadzona w słonecznym miejscu na trawniku lub przy domu od strony południowej. Polecana do każdego
ogrodu. Bardzo atrakcyjna odmiana, jedna z najpopularniejszych żółtych magnolii
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