
 

Clematis (Atragene-Gruppen) TINDRA
® E ('BCL 03111' PBR)  

- atragene-klematis TINDRA
®

 E  
HJ 

Lågväxande småblommig sort av klematis med mycket riklig blå blomning 

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) TINDRA
® E ('BCL 03111'PBR)  

                      - atragene-klematis TINDRA
®

 E  
Härdighet:  Zon 1-3(4)   

Växtsätt:  Lågt och kompakt växtsätt 

Blomning:     Relativt stora, kraftiga och halvfyllda blå/blåviolett blommor som vid full utveckling  

                      vrids så att dess inre blottas. Återblomning under hela växtsäsongen på årsskotten.  

                      Blomning från maj till augusti. 

Blad/grenar:  Bladverket är friskt grönt och sorten förgrenar sig villigt 

Växtplats:  Trivs i sol-skugga i de flesta jordar, men inte för torrt eller blött 

Användning: Kan med fördel odlas i kruka året runt eftersom rötterna är tåliga mot frost. Sorten kan 

                      även användas som en ordinär atragene-klematis och placeras vid låg spaljé. 

Övrigt: Beskäres vid behov under hela säsongen, ger ökad skottproduktion och rikligare  

                      blomning.   

E-merit:  Frisk, kompakt blå atragene-klematis för krukodling och rabatt 

Ursprung:  En korsning utifrån Magnus Johnssons sorter som bevaras på Balsgård, SLU. 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

År 2001 startade ett växtförädlingsprojekt i samarbete mellan SLU Balsgård, E-planta ek. förening 

och enskilda klematisproducerande plantskolor (Högaböke Trädgård, Splendor Plant AB, Ranviks 

Trädgård och Löta Trädskolor AB). Syftet med samarbetet var att utifrån Magnus Johnsons 

sortsamling, som då bevarades på Balsgård, utveckla nya sorter av klematis för att primärt fylla luckor 

i befintligt sortiment. Inom atragene-gruppen av klematis sågs ett särskilt behov av att försöka ta fram 

mer kompakta och rikligt blommande sorter, gärna återblommande och om möjligt doftande för 

odling i kruka. 

 

TINDRA  selekterades 2005 bland fröplantor efter en korsning utförd 2003 mellan ’BCL 1113’ 

(selektion efter fri pollinering av C. fauriei ’Blue Stream’) och BALSGARD LINNEA (’BCL 1604’) 

(selektion efter fri pollinering av C. chiisanensis).  

 

Beskrivning  

TINDRA sätter blomknoppar både på kortskott från fjolårsved och återblommar kontinuerligt under 

hela vegetationssäsongen på korta långskott (årsskott). Blomknopparna är spetsiga och nickande, först 

blekt och efterhand alltmer blåvioletta. TINDRA får relativt stora, kraftiga och halvfyllda blommor med 

utspärrade tepaler. Färgen är blå till blåviolett. Vid full utveckling vrids blommorna så att dess inre 

blottas. Bladverket är friskt grönt och sorten förgrenar sig villigt. Kompakt växtsätt. Blommar från 

maj till augusti.  

 

Växtplats  

Trivs i sol-skugga i de flesta jordar, men inte för torrt eller blött. 

 

Användning 

TINDRA får som alla andra klematis i atragene-gruppen förvedade lianer men skiljer sig i och med att 

sorten blommar både på fjolårsskott och årsskott. TINDRA kan med fördel odlas i kruka året om då 

rötterna ej är känsliga för frost. Beskärning kan vid behov utföras under hela säsongen vilket leder till 

ökad skottproduktion och därmed riklig blomning. Sorten kan alternativt behandlas som en ordinär 

atragene-klematis och placeras vid låg spaljé, och vid behov beskäras efter vårens första flor. TINDRA 

utgör ett komplement till de E-märkta sorterna KAJSA OCH TUVA som har samma låga växtsätt.  

 



 

 

 

Förökning 

På grund av sortens kompakta växtsätt blir tillgången på örtartade sticklingar relativt begränsad. 

Förökning med örtartade sticklingar är annars enkelt.  

 

Sjukdomstestning 

Elitplantstationen har sjukdomstestat sorten TINDRA enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Namnsättning/sortskydd  

SLU är sortägare och sorten uppbär växtförädlarrätt inom EU för sortnamnet ’BCL 03111’. 

Namnet TINDRA har varumärkesrätt inom EU.  

Sorten är belagd med royalty och får inte förökas utan tillstånd av sortägaren.  

 

Källor 

Kimmo Rumpunen, Balsgård/SLU 

Information från flera plantskolor efter provodling 

Sammanställning av G. Holm, E-planta ek. förening. 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


