Stewartia. (Stewartia pseudocamellia).
Stewartia pseudocamellia er et smukt og dekorativt løvfældende træ/busk, som i hele juli og august bærer en masse smukke 6-10 cm store hvide kortlivede blomster, som ligner Camellia blomster (deraf navnet pseudocamellia).

Stewartia kan formes enten som et træ eller
som en busk. Begge vokser langsomt.

Det meste af sommeren bærer træet et væld
af 6-8 cm store hvide duftende blomster.

Træet kræver en beskyttet voksplads uden al for megen vind og gerne let skygge. Desuden skal joden
være organisk og ret sur, helt ned til ph 4,5. Jorden skal være drænet men alligevel fugtig, og derfor er
træet velegnet til et surbundsbed. Gødskningen skal være meget moderat, og man bør helst helt undlade at beskære træet. Når dette overholdes, trives træet udmærket i Danmark, idet træet klarer USDA
klimazonerne 5 – 8. Man ved, at træet har overlevet i vintre på helt ned til -30oC.
Det er vanskeligt med held at plante store træer, men yngre træer lykkes udmærket (80-100 cm er passende størrelser). Lader man planten gro med en enkelt stamme, får man efter mange år et op til 10 meter højt træ med et pyramideagtigt udseende. Flere stammer giver derimod et noget lavere og bredere
buskagtigt udseende.
Træet findes i to varianter som betegnes ud fra deres oprindelige voksested, Japan og Korea. Den væsentligste forskal er blomsternes udseende, idet den koreanske er mere åben end den japanske.

Træet er smukt at se på hele året. Om foråret springer det ud med 4 – 12 cm lange og 2,5 – 5 cm brede
grønne blade. Det meste af sommeren fornyr træet sig konstant med de mange smukke duftende blomster. Om efteråret skifter bladene farve og står med en flot gul, rød og purpur farve, inden de falder af,
så man kan se træets stamme, som nu viser sig at være helt enestående.
For er stammen og grenenes diameter større end 5-7 cm, får de et glat nærmest muskuløst udseende
med et mat mønster i grå, orange, brune og grønne farver. Derfor er ældre træer og buske med mange
stammer meget populære og eftertragtede. Stewartia pseudocamellia er et træ eller en busk, man kan
have glæde af hele året, og derfor bør det plantes et sted, hvor det ofte ses.

Stewartia iklædt efterårets smukke løv.

Også om sommeren kan man se træets ejendommelige stammer og grene.

Ud over træet fantasiske egenskaber bør det nævnes, at træet er meget sundt og meget lidt modtagelig
for sygdomme.
Det er vanskeligt at formere Stewartia. Man ved, at et frø skal ligge i/på jorden i to år under meget gunstige betingelser for at kunne spire, og man har endnu ikke fundet en effektiv stratificeringsmetode, som
muliggør en industriel produktion. Det har ligeledes vist sig vanskeligt at stiklingeformere Stewartia, idet
især overvintringen alt for ofte mislykkes. Det betyder, at der kun er et meget begrænset antal planter til
salg på markedet, og at de derfor er tilsvarende dyre i indkøb.
http://www.dendron.dk/aarsskrift/docs/86.pdf
På grund af ovenstående er Stewartia derfor stort set ukendt i Danmark. Men har man lyst til at se træet,
står der et fint eksemplar i parken på Beder Gartnerskole, Damgårds Allé 5, 8330 Beder.
http://awaytogarden.com/hot-plant-stewartia-an-ideal-small-tree/
http://www.arboretumwespelaar.be/userfiles/file/pdf/080600_Stewartia%20Plantsman%20published.pdf
http://bernheim.org/explore/arboretum/bernheim-select/mountain-stewartia/

