
 

Clematis  'ALIONUSHKA' -  elulõng 

 Integrifolia grupp. Lillakasroosad kellukjad 

õied. Õitseb VII-IX. Lõikelill. Toestada, ise ei 

roni. Toetub väiksematele põõsastele. Hea 

talve-ja haiguskindlus. Auhinnatud sort. ↑1,5-

2 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'ARABELLA' - elulõng 

Integrifolia grupp. Väikesed sinakasvioletsed 

õied. Õitseb rikkalikult VII-X. Lõikelill. Toetub 

madalamatele põõsastele. Võib kasutada 

pinnakatjana. Külmakindel. Auhinnatud sort. 

↑1,5-2 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'ASAO' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumeroosad 

heleda keskosaga õied. Õitseb IV  ja  noortel 

võrsetel VIII-IX. Ei talu väga kuuma päikeselist 

kasvukohta. Võib ronida tugedel, põõsastel või 

väiksemal puul.  ↑2-3 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'BARBARA JACKMAN' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured violetsed 

tumepunase keskvöödiga õied. Õitseb IV ja 

noortel võrsetel VII-VIII. Võib ronida tugedel, 

põõsastel või väiksematel puudel. ↑2-3 m. 

Kerge lõikus sügisel.  

 

 



 

Clematis 'BLEKITNY ANIOL' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmise suurusega 

helesinine õis, reljeefsed sooned, lokiline serv. 

Õitseb VII-IX. Võib ronida tugedel, põõsastel, 

väiksematel puudel. Auhinnatud sort. Talveks 

kerge kate. ↑2-3 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DANIEL DERONDA' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Väga suur violetne 

pooltäidisõis. Õitseb VI  ja noortel võrsetel 

VIII-IX (lihtõitega). Ilusad seemnepead. Võib 

ronida tugedel, põõsastel. Auhinnatud sort.  

↑2 -3 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DESTINY' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur valge lihtõis, 

punakaspruunid tolmukad. Õitseb VI ja 

noortel võrsetel VIII-IX. Võib ronida tugedel, 

põõsastel, kasvatada konteineris. ↑1,5 m. 

Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DOROTHY WALTON' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur helelilla punaka 

keskvöödiga lihtõis. Õitseb rikkalikult VII-IX. 

Võib ronida tugedel, põõsastel või väiksematel 

puudel. ↑3-4 m. Tugev lõikus sügisel.  

 



 

Clematis 'DUCHESS OF ALBANY' - elulõng 

Texensis grupp. Heleroosad  tumedama 

keskvöödiga õied. Õitseb VII-IX. Sügisel ilusad 

seemnepead. Eelistab päikeselist tuulevaikset 

kohta. Tugevad varred, jõuline kasv. Lõikelill. 

↑2-3 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'GIRENAS' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur kahvaturoosa 

tumeroosa keskvöödiga lihtõis. Õitseb VI-VII ja 

noortel võrsetel VIII-IX. Kinnitub hästi võrele, 

puudele, põõsastele. Sobib konteinertaimeks. 

↑2-3 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'HENRYI' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Väga suur valge õis, 

tumepruunid tolmukad. Õitseb VI ja noortel 

võrsetel VII-VIII. Kiirekasvuline. Sobib ronima 

tugedel, põõsastel, väiksematel puudel. ↑2,5-

4 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'JACKMANII' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmise suurusega 

sinakasvioletne lihtõis. Õitseb rikkalikult VI-IX. 

Sobib ronima tugedel, põõsastel, väiksematel 

puudel. Vana vastupidav sort. ↑2-3,5 m. 

Tugev lõikus sügisel.  

 

 



 

Clematis 'JACKMANII ALBA' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur valge täidis- või 

pooltäidisõis. Õitseb IV ja noortel võrsetel 

(lihtõitega) VIII-IX. Eelistab poolvarju. Sobib 

ronima tugedel, põõsastel. ↑2-3,5 m. Kerge 

lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'KARDYNAL WYSZYNSKI' - 

elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumedamad 

karmiinpunased lihtõied. Õitseb rikkalikult VII-

IX. Vastupidav ilus sort. Sobib ronima tugedel, 

põõsastel, väiksematel puudel. ↑2-3 m. Tugev 

lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'MARGOT KOSTER' - elulõng 

Viticella grupp. Omapärane keskmise 

suurusega lillakasroosa lihtõis. Õitseb VII-IX. 

Kinnitub hästi. Sobib ronima tugedel, 

põõsastel, väiksematel puudel. ↑3-3,5 m. 

Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'PIILU' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Õrnlillades  ja 

roosades toonides õis. Õitseb  täidisõitega VI 

vaid  talvitunud vartel  ja lihtõitega VIII-IX. 

Tugeva tagasilõikuse korral õitseb lihtõitega 

VII-IX. Sobib ronima tugedel, konteineris. 

Tugev Eesti sort. ↑1,5 m. Kerge lõikus sügisel.  

 



 

Clematis 'VALGE DAAM' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur valge, vahel 

sinaka varjundiga lihtõis. Roosakasbeežid 

tolmukad. Õitseb VII-IX. Ilusad seemnepead. 

Sobib ronima tugedel, aiavaasis. ↑1,5-1,8 m. 

Tugev lõikus sügisel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


