Klematis
Växtplatsen bör vara ljus men inte i stekande sol,
halvskugga är att föredra. Spaljerad mot vägg är
öst-eller västläge bäst, men det finns sorter som
trivs även i norrläge. De vill ha fuktig jord och
skugga på rötterna. Det kan ordnas genom att
plantera dem bakom en sten eller liten buske, eller
plantera marktäckande perenner framför. Klematis
kan växa på spaljé, klättra i träd och buskar, eller
över en sten eller ett staket. De flesta behöver
någon typ av stöd för att inte brytas.
Jord: Den bör vara mullrik och väldränerad och
många klematis, speciellt de storblommande, vill
ha mycket näring. Matjorden som finns i din
trädgård behöver nästan alltid förbättras. Till
klematis blandar du din matjord med hälften färdig
rosjord, eller en blandning av kogödsel, barkmull
och benmjöl.
Förberedelse: Gräv en grop, den ska vara ca 60 cm
djup och lika bred. Kontrollera att det är
väldränerat så inte vatten blir stående. Ska plantan
stå mot en vägg bör avståndet till väggen vara
minst 40 cm, så att regnvatten kan komma åt.
Plantering: Plantera klematisen ca 5 cm djupare än
den stod i krukan och lägg sand eller grus närmast
rothalsen och överst på jordytan. Vi
rekommenderar att alla klematis klipps ner till 2030 cm vid plantering för att rötterna ska hinna
etablera sig ordentligt. Det kan kännas tufft att
klippa bort blommorna men detta är mycket viktigt
och vi lovar att du får en finare klematis! Plantan
blir bra förgrenad och tät nerifrån. Vid
höstplantering vänta med att klippa till våren.
Skötsel: Klematisen vill ha mycket vatten och

näring på våren och försommaren. Mylla ner
gödsel, EKO Allgödsel eller rosgödsel, enligt
anvisning på förpackningen. Benmjöl och kogödsel
bör myllas ner på hösten. Vattna rejält om det inte
regnar tillräckligt.
Clematis `Nelly Moser´

Första vintern är det bra att täcka plantan och
rötterna med lite löv eller granris.
Beskärning: Den årliga beskärningen av klematis
bestäms av sortens huvudsakliga blomningstid. Vi
delar in klematisen i tre grupper så blir det enkelt
att hålla reda på.
1. Blommar på vår och försommar. Blommorna
kommer på fjolårsskotten.
På våren görs ingen klippning. Putsa bara bort
döda grenar. Efter blomning kan plantan putsas. I
denna grupp finner du till exempel C. alpina, C.
montana, C. macropetala och namnsorter av
dessa.
2. Blommar på försommaren och senare på
säsongen. Blommorna kommer både på
fjolårsskott och nya årsskott.
På våren görs endast putsning av infrusna toppar
ner till frisk ved. Klena skott tas bort. Då kommer
nya skott att växa upp och blomma och förlänger
på så sätt blomningstiden. I den här gruppen finns
många storblommiga sorter, till exempel `The
president´, `Jackmanii´, `Mme le Coultre´, `Miss
Bateman´, `Nelly Moser´, `Dr Ruppel´ med flera.
3. Blommar på sommaren och framåt. Blommorna
kommer endast på årsskotten.
På våren klipps hela plantan ner till 15-20 cm ovan
mark. I denna grupp hittar vi många storblommiga
sorter, till exempel `Rouge Cardinale´, `Hagley
Hybrid´ och `Ville de Lyone´, liksom arterna C.
viticella, C. tangutica, C. vitalba och namnsorter av
dessa. Och många fler!

