Lagerstroemia Indica, eng: Crape Murdle.

Fra naturens side er en Lagerstroemia Indica et flerstammet træ; men det kan beskæres, så det får
udseende som en busk – eller som her et træ med en enkelt stamme. Gengivet med venlig tilladelse
fra Jean Deslandes, http://monjardindansleslandes.eklablog.com/lagerstroemia-indica-a114676866
Lagerstroemia Indica kendes stort set ikke i Danmark, og har ikke noget dansk navn; men planten er
noget af det smukkeste, der findes, og så står den i fuld blomst hvert år i 2 – 3 måneder og er vel derfor
den busk eller det træ, der blomstrer i længst tid overhovedet.
Den findes i mange varianter,
√ som busk eller som træ,
√ alle størrelser fra 50 cm til 10 meter,
√ op til 20 cm store blomster i mange farver.
Planten er løvfældende og selv bladene er dekorative, når de visner i smukke gule og røde farver.
Ulempen er, at den gennem mange år ikke har kunnet trives i Danmark, for vores vejrlig var ikke til det –
Lagerstroemia kræver nemlig megen varme. Men gennem de senere år har man udviklet planten, så
den nu er egnet til også at kunne leve her, idet mindste om sommeren og så på plantehotel om vinteren. De nyere sorter er vinterhårdføre i zone 7, ja nogle kan endda klare sig i zone 6. Disse skulle derfor
kunne stå ude om vinteren i beskyttede områder på de mindre øer og de større kystnære byer.
I skrivende stund forhandles Lagerstroemia ikke i Danmark, og vil man forsøge sig med planten, må
man derfor søge mod udlandet. Da der er meget strenge importrestriktioner fra lande uden for EU, skal
potentielle leverandører derfor søges i EU-området. En del af disse har kun de gamle og hermed sygdoms- og frostfølsomme sorter, så vil man Google sig frem til en leverandør, bør man kende navnene
på de aktuelle sorter. De sorter, som man bør kigge efter er krydsninger mellem Lagerstroemia indica
og L. fauriei eller L. speciosa. Denne gruppe har man i USA defineret som the ”Indian Tribe group”. I
forhold til de øvrige (gamle) sorter er de karakteriseret ved at være meldugresistente og ved at være
mere vinterhårdføre. Efterfølgende er vist 12 of de 20 sorter, som tilhører the ”Indian Tribe group”.

Anbefalede sorter.

Arapaho. Introduceret 2013.
Højde x bredde: 5-8 m x 3-6 m.

( ? oC).

Catawba. Gulmedaljevinder. (-18 oC).
Højde x bredde: 5-7 x 3-4 m.
Ej så meldugresistent som de øvrige.

Yuma.
(-20 oC).
Højde x bredde: 1,8-6 m x 1,8-6 m.

Hopi. Hårdfør i zone 6.
(-22 oC)
Højde x bredde: 2-3 m x 1½-2½ m.

Miami
(-15 oC).
Højde x Bredde: 3-6 m x 3-3½ m.

Muskogee. Hårdfør i zone 6b. (-18 oC).
Højde x bredde: 6-7½ m x 3-4½ m.

( ? oC).

Nachtes. Hårdfør i zone 6b. (-18 oC)
Højde x bredde: 6-7½ x 3-4½ m.

Potomac
Højde x bredde: 3-6 x 2½-3 m.

Sioux. Guldmedalje i 1996 + 1999. (-18oC).
Højde x bredde: 4½-6 m x 2½-3 m.

Tonto. Guldmedalje i 1996 + 1999. (-20oC)
Højde x bredde: 2½-3½ m x 2½-3½.m

Tuscarora. Hårdfør i zone 6b.
( ? oC).
Højde x bredde: 6-7½ m x 3-4½ m.

Zuni. Den største årlige tilvækst. (-20 oC)
Højde x bredde: 3-4½ x 2-2½ m.

Dværgsorter.
Til de fleste haver, vil de laveste sorter Hopi, Youma og Tonto sikkert være at foretrække; men der findes
også egentlige dværgsorter. Her nævnes blot et par stykker, som ikke tilhører the ”Indian Tribe group”.

Gamad V (Dazzle me pink) Hårdfør i zone 6
Højde x bredde: 0,6-0,9 m x 0,9-1,2 m.
Fås også i andre farver.

Coral Filli. Hårdfør i zone 5.
(-34 oC)
Højde x bredde: 0,45-0,6 m x 0,45 m.
Fås også i rød og violet

Temperaturens indflydelse.
√ De blå temperaturangivelser viser grænsetemperaturen, hvor planten dør. Angivelserne stammer
fra ”Spring Run Farm”, som ligger i USA, midt mellem New York og Washington. Her er klimazonen 7 og middeltemperaturen om sommeren er ca. 25 oC.
√ De nye skud modner rigtig godt ved en høj sommertemperatur. Det har vi ikke i Danmark, og derfor skal vi ikke forvente at Lagerstroemia i Danmark kan tåle lige så lave vintertemperaturer som
angivet ovenstående. Beskyt planterne fra vinterens vinde, idet en plante i læ kan tåle mere frost,
end en plante i blæst.
√ Men vintertemperaturen skal ikke overvurderes, for især om vinteren er det vigtigt, at jorden er
veldrænet. Undgå derfor lavtliggende områder og heraf følgende ”våde fødder”.
√ Plantes om foråret eller sommeren, er der større chance for, at den første vinter overleves, end
hvis der plantes om efteråret.
√ Fortvivl ikke, hvis planten om foråret ser ud som om, at den er død. Hvis der er brugt en god jorddækning, vil roden formentlig skyde igen.

Generelt for Lagerstroemia.
√ Barken er flot, men bliver endnu flottere med alderen.
√ De skal stå i en muldet, gerne lidt leret jord med en pH på mellem 5 og 7 (en for høj pH kan give
gule blade og mistrivsel).
√ Lagerstroemia er en ørkenplante, og derfor må planten ikke overvandes, og der skal være et godt
dræn, så rødderne ikke står i vand. Indtil planten har etableret sit rodnet, skal man det første år
være påpasselig med at holde jorden fugtig – men ikke våd. Planterne er tørketolerante, så giv kun
vand efterfølgende, når jorden er tør.
√ Lagerstroemia skal stå i fuld sol så længe som muligt og så varmt som muligt.
√ Vinterafdæk jorden omkring plantens rodnet, så frosten ikke bliver for hård ved roden (gerne 30
cm tykkelse). Om foråret, når frosten er overstået fjernes afdækningen, så solen kan opvarme jorden.
√ Hvis man ønsker en lav plante, er bedre at vælge en plante, som fra naturens hånd er lav, frem for
at lave en kraftig beskæring på en plante, som normalt vil blive stor.

√ Alle sorter kan ved beskæring formes til træer eller buske. Fra naturens side er Lagerstroemia et
flerstammet træ.
√ Fjern kun grene, som står for tæt eller som krydser hinanden.
√ Blomsterne kommer kun i spidsen på de nye skud. Evt. beskæring bør fortages i det tidlige forår,
mens planten endnu ikke har fået blade.
√ Hvis man skærer sidste års skud tilbage til 1/3, får man kraftigere nye skud, som blomstrer.
√ Der dukker straks nye blomsterknopper op, når man fjerner de afblomstrede hoveder.
√ Gødsk om foråret med 28-4-6. Gød kun om foråret, da den sene vækst ikke når at hærde inden vinteren. En overgødskning vil give længere skud og færre blomster.

Eksempel på efterårets løv.

Stammens farve på en ældre Lagerstroemia.

Beskæring.
Det er forholdsvis enkelt at beskære en Lagerstroemia. Beskæringen skal forgå om vinteren, mens træet er i dvale. Beskæringens
formål er at holde træet ved lige, så det ikke bliver for stort og så
tilgroet, at det er nødvendigt at lave en kraftig beskæring.
√ Hvis træet endnu ikke har den rigtige højde, skal du blot afklippe sommerens skud, så der bliver 10-15 cm. tilbage. Herved
bliver der dobbelt så mange blomster som sidste år.
√ Fjern altid rodskud og skud fra den nederste del på stammerne.
√ Hvis det af en eller anden grund er nødvendigt at lave en kraftig beskæring, skal man forsøge at beskære træet, så det
fremover får den størrelse og det udseende, som man tilstræHvert år efterlades 10-15 cm af
ber.
√ Fjern først alle rodskud og skud fra den nederste del på stam
sommerens vækst.
mene.
√ Identificer de vigtigste stammer og grene og fjern de, som på en eller anden måde står i vejen for
de vigtigste.
√ Træf en beslutning om træets kommende højde. Fjern alle stammer og grene over denne højde. For
at give træet den klassiske paraplyfacon, skal højden langs yderkanten være lavere end i midten.

Formering.
Lagerstroemia kan formeres på nedenstående fire måder:
√ Frøformering.
√ Stiklingeformering med både halvmodne og træagtige stiklinger.
√ Rodskud.
Frøformering. Indsamlingen af frø sker om efteråret, og
såningen forgår om foråret på følgende måde:
1. Fyld såjord i en Pindstrup Minikap eller tilsvarende,
så der er ca. 1½ cm til overkanten.
2. Læg et frø på jordoverfladen i hvert rum og dæk dem
ca. 1 cm jord. Vand (jorden skal være fugtig; men ikke våd).
3. Dæk Minikappen med glas, plast eller tilsvarende,
som forhindrer overfladen og frøet i at tørre ud; men
samtidigt tillader lyset at passere.
4. Placer minikappen i en vindueskarm ved stuetempeFrøene fra Lagerstroemia Indica. Hvert
ratur. Men ikke så solen kan skinne på det, idet jorfrø måler ca. 1½ mm.
den ellers bliver alt for varm.
5. Hold øje med, at jorden ikke tørrer ud og sprøjt med jævne mellemrum.
6. Efter ca. tre uger begynder frøene at spire. Vær sikker på, at de små frø får masser af lys. Er der
for lidt lydt lys og for meget varme, bliver stænglerne lange og ranglede, og det må de ikke.
7. Når planterne er 2 – 3 cm høje, plantes de over i mælkekartoner og stilles, så de får mest mulig lys
- gerne i et drivhus, hvis temperaturen er høj nok.
8. Spring de to næste afsnit over og gå videre til punkt 9, ”Fortsættelse” på næste side.

Når planterne er 2 –
3 cm høje, er de
håndterbare og har
et passende stort
rodnet, så de kan
plantes over i mælkekartoner.

De halvmodne stiklinger tages i det tidlige forår, før træet blomstrer.
1. Stiklingerne skal være mellem 10 og 15 cm og skal være med ”hæl”.
2. De nederste ca. 5 cm smøres med roddannerhormon og stikkes i en mælkekarton med fugtig priklejord.
3. En del af hvert blad over jorden klippes af, så fordampningen fra stiklingen ikke bliver for stor.
4. Mælkekartonerne anbringes i en gennemsigtig plastkasse med låg.
5. Plastkassen anbringes oven på et varmepanel et skyggefuldt sted.
6. Varmetæppets termostat sættes til en jordtemperatur på 22 oC. Der skal være udluftning i plastkassens låg – men dog så ringe, at luftfugtighedsprocent nærmer sig de 100.
7. Efter 3 – 4 uger skulle stiklingerne have slået rod. Efterhånden som rødderne udvikler sig, kan
plastkassen sættes ud i solen i stadig længere tid.
Springe næste afsnit over og gå videre til punkt 9,”Fortsættelse” på næste side.

Træagtige stiklinger giver den største succes og bør tages de første to uger i november.
1. Stiklingerne skal være mellem 10 og 15 cm og have en tykkelse på ca. 1 cm.
2. På nær de øverste ca. 5 cm smøres stiklingen med roddannerhormon og stikkes i en mælkekarton
med fugtig priklejord, så kun de ikke smurte 5 cm stikker op af jorden.
3. Evt. blade på stiklingen er uden betydning, for de vil falde af af sig selv.
4. Mælkekartonerne anbringes i en gennemsigtig plastkasse med låg.
5. Plastkassen sættes udendørs i f.eks. et uopvarmet drivhus og overvintrer her – men beskyttet for
både for megen sol og frost.
6. Når der viser sig tegn på liv, flyttes planterne ud i sollyset.
7. På grund af de store temperaturskift er foråret er lidt problematisk for planter i et drivhus. Fjern
f.eks. låget på varme dage og benyt evt. undervarme på kolde dage og nætter.
8. Gå videre til punkt 9 ”Fortættelse”.

Fortsættelse.
9. Når bladene på planterne begynder at skygge for hinanden er det tid til at foretage næste omplantning, denne gang til en større urtepotte, hvor der tilstrækkelig plads til rodnettet.
10. Her udvikler planten sig gennem sommeren og kommer frem til efteråret, hvor planten skæres helt
ned til jorden.
11. Roden anbringes nu et sted, hvor jordtemperaturen helst ikke kommer under 0 oC.
12. Næste forår begynder planten at skyde, og nu er det tid til at forme planten som enten et træ med
en enkelt stamme eller et træ med flere stammer.
13. Pas træet med vand og gødning i årets løb og lad det stå beskyttet den kommende vinter, på
f.eks. et plantehotel. Efter en beskæring om foråret er planten klar til udplantning.
14. Da små planter er meget mere kuldefølsomme end store planter, bør de nye planter stå frostfrit
den første vinter. Herefter skulle planterne være klar til udplantning.

Rodskud. Lagerstroemia sætter ofte en del rodskud.
Dem kan man benytte til fremstilling af nye planter.
I modsætning til de fleste andre planter, er Lagerstroemias rodskud uden rødder, og derfor skal rodskuddene til planteformering behandles på samme måde som
de halvmodne stiklinger, idet rodskuddene fjernes om
foråret.

Links:
http://www.barney.dk/produkt/crape-myrtlelagerstroemia-indica
http://www.havlis.cz/karta_en.php?kytkaid=1624
http://www.sunshinegarden.de/oscommerce/index.php?cPath=99

Rodskud på en Lagerstroemia.

http://www.poetschke.de/Flieder-IndianerFlieder-ROsage-hellrosa--3520da166118.html
http://www.garten-dinge.de/pflanzen/indianer-flieder%c2%ae-tonto1-pflanze-gunstig-onlinebestellen.html
http://www.baldurgarten.de/produkt/3209///detail.html?marketingActionGrade=327&campaign=affiliate_DE/zanox

Hver enkelt lille blomst er utrolig smuk. Se flere på disse links:
http://flickrhivemind.net/Tags/lagerstroemia,lythraceae/Interesting
og
http://aggie-horticulture.tamu.edu/databases/crapemyrtle/crape_myrtle_varieties_byheight.html

