Tidiga Småblommiga Klematis

– beskärs vid behov efter

Viticella och sena storblommiga klematis

blomning.

under tidig vår. Dessa klematis är väldigt lätta att odla.

Alpina & Macropetala (oftast lätta att odla förutsatt att förhållandena är de rätta, så
som väldränerad jord. Trivs i sol ell`er halvskugga. Nedan finns några av de bästa).

Viticella

C.
C.
C.
C.

‘Albina Plena’ – dubbla vita blommor.
alpina ‘Pamela Jackman’ – djupt blå eller ljust violett-blå blommor.
‘Constance’ – rosa- röda blommor, ofta dubbla.
‘Markham’s Pink’ – rosa dubbla blommor.

Montana (Passar inte i hårt klimat och kyliga lägen, speciellt om vintertemperaturen är
under -15°. Om så är fallet rådgör med någon med lokal kännedom)
C. ‘Broughton Star’ – djupt rosa, dubbla blommor.
C. ‘Mayleen’ – rosa blomor.
C. montana var. grandiflora [montana ‘Grandiflora’] – vita blommor.

Tidiga storblommiga klematis–

beskärs

vid

behov,

efter

blomning.
C. ‘Asao’ – enkla eller dubbla djuprosa blommor med ljus strimma och gula ståndarknappar.
C. ‘Fujimusume’ – intensivt blå blomor med gula ståndare.
C. ‘Guernsey Cream’ – blommorna öppnas gula men blir krämvita i full blom. Väldigt tidig
blomning, gillar inte heta och soliga lägen.
C. ‘Mrs Cholmondeley’ – stora (ibland väldigt stora, 12- 23 cm) enkla eller dubbla öppna
lavendelblå blommor med mörkare strimma och bruna ståndarknappar.
C. ‘Mrs George Jackman’ -vita blommor med kaffefärgade ståndare. Dubbla blommor på
gammal ved och enkla på nytillväxt.
C. ‘Niobe’ – kompakt kultivar, djupröda sammetslika blommor med gula ståndare.
C. ‘Piilu’ – kompakt kultivar med rosa blommor som blir dubbla på fjolårsveden och enkla
på nytillväxten, gula ståndare.
C. ‘The President’ – kompakt kultivar med marinblå blommor.
C. ‘Warszawska Nike’ [‘Warsaw Nike’] – djupt röd-violetta sammetslika blommor med
gyllene ståndare.
C. ‘Westerplatte’ – kompakt kultivar med ljust röda sammetslika blommor.

Klematis för nybörjare

Internationella klematissällskapet

(Småblommiga, men med många blommor)
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‘Abundance’ – djupt röda blommorna är 5-7 cm med strukturerad yta, gröngula ståndare.
‘Alba Luxurians’ – vita blommor med gröna kanter, 5-8 cm, karmosinröda ståndare.
‘Betty Corning’ – klockformade, rosa-lila blommor på 5-7 cm, söt doft.
‘Emilia Plater’ – ljust blå blommor på 8-13 cm med krämfärgade ståndare.
‘Étoile Violette’ –violetta blommor på 8-13 cm, gula ståndare, väldigt populär,
‘Kermesina’ eller C. ‘Rubra’ – djupt röda blommor på 5-8 cm med karmosinröda ståndare.
‘Madame Julia Correvon’ – röda blommor på 8-13 cm med gula ståndare.
‘Minuet’ – vita blommor på 4-7 cm med djupröd strimma och kanter, gröna ståndare.
‘Purpurea Plena Elegans’ – dubbla röd-lila blommor på 3-9 cm.
‘Venosa Violacea’ – violettstrimmiga kanter med vit mittstrimma på blommorna, violetta
ståndare, ca 8-13 cm i diameter.
C. ‘Walenburg’ – ljust röd-lila blommor med vitstrimmigt centrum, 6-8 cm.

Sena storblommiga klematis
C.
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C.
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– hård beskärning

‘Błękitny Anioł’ [C. viticella ‘Blue Angel’] – ljust blå blommor med gröngula ståndare.
‘Comtesse de Bouchaud’ – rosa blommor med krämfärgade ståndare.
‘Gipsy Queen’ – djupt violetta blommor, starkväxande och föredrar ett soligt läge.
‘Hagley Hybrid’ – ljusrosa blommor som ser bäst ut i skuggiga lägen.
‘Honora’ – violett/ pupurfärgade blommor med vinröda skuggningar.
‘Huldine’ [C. viticella ‘Huldine’] –pärlvita blommor med gula ståndare, 7-10 cm i
diameter, starkväxande.
‘Jackmanii’ – alltid populär starkväxande klättrare med mörkt violett-blå blommor, det är
den äldsta storblommiga kultivaren, framtagen 1858. Känslig för mjöldagg.
‘Kardynał Wyszyński’ – intensivt röda blommor med rödbruna ståndare.
‘Polish Spirit’ [C. viticella ‘Polish Spirit’] – Karmosinröd- violetta blommor på 7-10 cm,
vackra små djupgröna blad. Exceptionellt lång blomningstid.
‘Prince Charles’ [C. viticella ‘Prince Charles’] –ljusblå blommor med gula ståndare, 8-13
cm. kompakt växtsätt.
‘Semu’ – ljust pupur- till violett-blå blommor som bleknar vartefter de öppnas. Eftersom
blommorna hänger lätt nedåt ser blommans mitt lite mörkare ut. När blommorna hänger
lätt neråt visar de en mörkare mitt.
‘Victoria’ – violetta blommor med gröngula ståndare, väldigt härdig, starkväxande.

Internationella klematissällskapet

Klematis för nybörjare
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Sena småblommiga klematis – hård beskärning under tidig vår
Integrifolia inklusive diversifolia

Internationella klematissällskapet

(icke klättrande)

C. ‘Alionushka’ – stora djuprosa klockformade blommor med skruvade kronblad. Ca 1.5 m
hög.
C. ‘Arabella’- många violett-blå blommor från juni till oktober, bra marktäckare.
C. × diversifolia ‘Heather Herschell’ – små nickande rosa blommor. Upp till 1,6 m hög.
C. × durandii [‘Durandii’] – intesivt blå, fullt öppna blommor, 8-10 cm, de största i
integrifoliagruppen. Idealisk som snittblomma. Ca 1,5-2 m hög.
C. integrifolia – små blekblå nickande klockformade blommor med skruvade kronblad.
Växer upp emot 1meter och är ibland doftande, finns även i andra färger.
C. ‘Juuli’ – rosa- purpurfärgade blommor, senare lavendelblå. Har med en ljusare mittrand,
upp till 2 meter hög.
C. ‘Sizaja Ptitza’ – små mjukt till djupare rosa blommor, nickande blommor. Höjd 1,3-1,6 m.

Texensis (behöver full sol och mycket kärlek!)
C. ‘Duchess of Albany’ – röda långsmala, eleganta, klockformade blommor som åldras mot
rosa. Den här kultivaren har mycket öppnare, flatare blommor än många andra i
texensisgruppen.
C. ‘Princess Diana’ – Tulpanformade blommor med rosa-röd utsida och intensivt rosa insida.

Tanguticas (Kan odlas i både i heta och kalla klimat, under förutsättning att jorden är väldigt
väldränerad. Den tycker inte om blöt jord på vintern. Köp de här klematisplantorna från en
renomerad plantskola eftersom plantorna kan variera.)
C. ‘Bill MacKenzie’ – gula fullt öppna blommor från sensommaren till hösten. (julioktober). Ca 4- 6 m hög.
C. ‘Helios’ – gula, fullt öppna blommor från sommaren (mellan juni och oktober) Helios är
inte fullt härdig, den kan frysa tillbaka under hårda vintrar. Stammarna når upp till ca 3 m.
C. ‘Kugotia’ GOLDEN TIARA™ - intensivt guldgula fullt öppna blommor med djupt
vioettfärgade ståndare. Blommar från juli- oktober och blir upp till 3 m hög.
C. ‘Lambton Park’ – förhållandevis stora, delvis öppna blommor, överdådigt från juni till
oktober. Ca 4-5 m hög. Det här är den mest värdefulla kultivaren i den här gruppen.

Andra

(se etiketterna för storlek, växtbetingelser, och beskärningsinstruktion)

C. heracleifolia ‘Cassandra’ – djupt blå, små hyacintformade, starkt doftande blommor.
Stammarna är upprättstående/ rangliga, icke klättrande och 60 -100 cm höga.
C. mandshurica – många vita små, doftande blommor från sensommaren till tidig höst (juli
till september). Den är icke klättrande och upp till 1,5 meter hög.
C. ‘Paul Farges’ SUMMER SNOW™ - små vita blommor hela sommaren. Frisk, härdig och
starkväxande, blir upp till 7 m hög, och passar bra som avskärmning.
C. ‘Praecox’ [C. ‘Jouiniana Praecox’] – många små blekvioletta blommor. Den är lättodlad,
blir upp till 4 m långa rankor och är en bra marktäckare.
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Klematis för nybörjare

Internationella klematissällskapet

Klematis för nybörjare
Den här listan är tänkt för dem som har lite eller ingen erfarenhet av att odla klematis. De
klematis som finns på listan har blivit utvalda för att under normala trädgårdsförhållanden
vara pålitliga, lättodlade och inte lida av de vanliga klematissjukdomarna, inklusive wilt.
Klematisnamnen i listan överensstämmer med namnen i RHS (Royal Horticultural Society)
“Clematis Register” och “Checklist 2002”. I vilket fall som helst kan de finnas till salu med
andra namn på etiketten. Några av dessa visas inom […], men vid osäkerhet be gärna
plantskolepersonalen om hjälp.
För mer information titta gärna in på International Clematis Societys hemsida:
www.clematisinternational.com
Skicka gärna kommentarer på engelska till:
Fiona Woolfenden, Secretary, International Clematis Society
3 Cuthberts Close, Waltham Cross, EN7 5RB, GREAT BRITAIN
Tel No: +44-(0)1992-636524 Email: clematis@clematisinternational.com

