
 

Clematis (Atragene-Gruppen) TUVA
® E ('BCL 1683') 

- atragene-klematis TUVA
® E 

ff 

Kompakt vit småblommig sort av klematis med tuvliknande växtsätt  

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) TUVA
® E ('BCL 1683') - atragene-klematis TUVA

® E 

Härdighet:  Zon 1-3(4) 

Växtsätt:  Mycket kompakt, i det närmaste tuvlikt. 

Blomning:  Dubbla, rent vita blommor i april-maj. Blommar på kortskott från fjolårsved med  

                      sparsam återblomning. 

Blad/grenar:  Friskt, något krusigt, tätt och med en tilltalande grön färg. 

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

Användning: Odlas med fördel i kruka året runt då rötterna är frosttåliga. På grund av det kompakta  

                      växtsättet kan sorten även planteras i stenpartier och som svagväxande vävarplanta i  

                      rabatter. 

Övrigt: TUVA utgör ett komplement till de andra kompakta sorterna med E-status, TINDRA  

                      och KAJSA. Beskärs vid behov direkt efter blomning. 

E-merit:  Frisk, mycket kompakt vit atragene-klematis för hängande korgar, krukor, i kanter  

                      samt som marktäckare. 

Ursprung:  En korsning från sorter (Clematis macropetala x C. fauriei) från Magnus Johnson 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. 

 

TUVA  selekterades 2003 bland fröplantor efter en korsning utförd 2001 mellan Clematis 

macropetala ’Elegantissima’ och Clematis fauriei ’Blue Stream’ 

 

Beskrivning  

Sorten TUVA blommar företrädesvis på kortskott från fjolårsved med sparsam återblomning under 

vegetationssäsongen på korta långskott (årsskott). Blomknopparna är nickande och sväller vid 

utspring upp attraktivt med sammanhållen spets. TUVA får dubbla blommor där tepalerna elegant 

sitter i två våningar. Färgen är rent vit. Vid full utveckling spärras tepalerna ut och får uppåtböjda 

kanter på mitten. TUVA blommar företrädesvis i april-maj. 

 

Bladverket är friskt, något krusigt, tätt och med en tilltalande grön färg.  

Växtsättet är mycket kompakt, i det närmaste tuvlikt. Den kan som ung planta vara vek i rothalsen.  

 

Växtplats  

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

 

 

 



Användning 

TUVA får som andra klematis i atragene-gruppen förvedade lianer och blommar företrädesvis från 

fjolårsskotten. TUVA kan med fördel odlas i kruka året om då rötterna ej är frostömma. På grund av 

det kompakta växtsättet kan sorten också planteras i stenpartier och som svagväxande vävarplanta i 

rabatter. Beskärning utförs vid behov omedelbart efter blomning.  

 

TUVA utgör ett komplement till de andra kompakta sorterna med E-status - TINDRA och KAJSA. 

 

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 TUVA enligt SJV’s regelverk och bevarar kärnplantor. 

 

Namnsättning/sortskydd  

SLU är sortägare och det formella sortnamnet är ’BCL 03111’. 

Namnet TUVA 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. 

 

 

 

 

 


