Magnolia ×soulangeana 'Lennei Alba'
magnolia Soulange'a 'Lennei Alba'

(c) fot. Wiesław Szydło SZYDŁO Wiesław Szkółka Roślin Ozdobnych

Szeroki, szybko rosnący krzew lub drzewo do 6 m wys. i 4 m szer. Korona szeroko rozpostarta, zaokrąglona. Liście duże, jajowate,
całobrzegie, osadzone na krótkich ogonkach, początkowo jasnozielone, później ciemniejące i skórzaste, dekoracyjne. Pąki kwiatowe
przed rozkwitnięciem wydłużone, białe, osadzone pojedynczo na wierzchołkach krótkopędów. Kwiaty w kształcie czary, pękate, duże, o
mięsistych, wypukłych płatkach, kremowobiałe. Wewnątrz kwiatu, na wypukłym dnie kwiatowym, spiralnie osadzone liczne pręciki i
słupki, odwiedzane przez chrząszcze, spełniające rolę zapylaczy. Kwitnie na przełomie IV-V, przed rozwojem liści. Pojedyncze kwiaty
ukazują się także latem. Zawiązuje dekoracyjne, okazałe owoce w owocostanach dł. do 25 cm, które jesienią stają się karminowe. Można
je używać do jesiennych i zimowych kompozycji kwiatowych. Roślina wrażliwa na uszkodzenia mechaniczne, ze względu na płytki
system korzeniowy, zbudowany z nielicznych, grubych, kruchych korzeni. Preferuje stanowisko ciepłe, słoneczne, osłonięte od wiatru i
glebę żyzną, próchniczą, dostatecznie wilgotną. Najlepszy odczyn gleby to lekko kwaśny (pH 5-6). Po posadzeniu roślin glebę należy
ściółkować. Ściółkowanie zapobiega szybkiemu przesychaniu podłoża, zabezpiecza płytki system korzeniowy przed przemarzaniem,
zapobiega zachwaszczeniu. W okresach bezdeszczowych należy krzewy podlewać, gdyż są wrażliwe na suszę. Nie wymaga cięcia.
Wykonujemy je tylko sporadycznie w celach usunięcia połamanych lub chorych pędów. Ze względu na walory dekoracyjne, należy sadzić
w dobrze wyeksponowanym miejscu.
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