
 

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 'DOCTOR RUPPEL' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur heleroosa 

tumeda punakasroosa triibuga õis. Õitseb VI, 

veelkord VIII-IX noortel võrsetel. Eelistab 

poolvarjulist kohta. Vastupidav sort, sobib 

algajale. ↑2,5 m.  Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DUCHESS OF EDINBURGH' - 

elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suur valge rohelise 

varjundiga täidisõis. Õitseb VI ja lihtõitega VII-

VIII noortel võrsetel. Eelistab päikeselist sooja 

kasvukohta. Efektne tumedal taustal. ↑2-3 m. 

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DZIECI WARSZAWY' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured helelillad 

lainelise servaga õied, sügisel ilmub tumedam 

triip. Õitseb VI-VII ja noortel võrsetel  IX. Sobib 

ronima võredel ja puudel- põõsastel. ↑2,5 m. 

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 



 

Clematis 'GENERAL SIKORSKI'  - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured violetsed 

lihtõied, keskosas veidi punakad, tolmukad 

kreemikad. Õitseb rikkalikult  VI ja noortel 

võrsetel VIII-IX.  Sobib ronima võredel ja 

puittaimedel . ↑2-3 m. Vajab talvekatet. 

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'KARDYNAL WYSZYNSKI' - 

elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumedamad 

karmiinpunased lihtõied. Õitseb rikkalikult VII-

IX. Ilus vastupidav sort. Sobib ronima tugedel, 

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

tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'MRS. N.THOMPSON' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured sinakaslillad 

punase triibuga õied. Õitseb VI-VII ja veelkord  

IX noortel võrsetel. Vana tuntud sort. Sobib 

ronima võredel ja põõsastel, väiksematel 

puudel. ↑2-2,5 m. Vajab talvekatet. Kerge 

tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'MULTI BLUE' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumedamad 

sinised täidisõied nii eelmise aasta kui noortel 

võrsetel. Õitseb rikkalikult  ja pidevalt VII-IX. 

Õie vananedes jääb paariks nädalaks veel 

siiljas keskosa. ↑2-2,5 m. Vajab talvekatet. 

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 



 

Clematis 'PINK FANTASY'  - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured heleroosad 

tumeroosa keskosaga lihtõied, muutuvad 

hiljem kahvaturoosaks. Õitseb VII-IX. Eelistab 

poolvarjulist kasvukohta.  Ilus tumedal taustal. 

↑2-2,5 m. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'POLISH SPIRIT' - elulõng 

Suureõieline hübriid. Tumelillad keskmise 

suurusega lihtõied. Õitseb rikkalikult VII-IX. 

Tugeva kasvuga külmakindel sort. Ronib hästi 

kõikvõimalikel tugedel, sobib pinnakatjaks. 

↑3-4 m. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

 

Clematis 'VILLE DE LYON' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured, hilisemad 

keskmised karmiinpunased õied. Õitseb VII-IX. 

Vana auhinnatud  sort. Tahab hoolikamat 

kastmist ja väetamist. ↑3-3,5 m. Vajab 

talvekatet. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'WESTERPLATTE' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmine sametine 

tumepunane lihtõis, tagaküljel hallikas triip. 

Õitseb rikkalikult  ja kaua VII-X. Sobib ronima 

võredel ja madalatel põõsastel. ↑2 m. Vajab 

talvekatet. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 



 

Clematis 'WARSZAWSKA NIKE' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumedad 

purpurlillad lihtõied. Õitseb rikkalikult VI-IX. 

Võib kasvada ka suuremas potis tuulevaiksel 

rõdul. Vastupidav sort, sobib algajale. ↑2-3 m.  

Kerge või tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

 

 

 


