
Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Carmencita’ E  

- viticella-klematis ‘Carmencita’ E 
 

Färgstark klätterväxt med lång blomningstid 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Viticella-Gruppen) ‘Mrs T. Lundell’ E 

                      - viticella-klematis ‘Mrs T. Lundell’ E 

 Tidigare svenskt namn för sortgruppen: italiensk klematis 
Härdighet:  Zon 1-5(6)   

Växtsätt: Klängande, höjd 2-2,5 m 

Blomning: Blommor glänsande, djupt karminröda. Flat blomform med breda kronblad,  

                      diameter 6-10 cm. Remonterande, blommar i slutet av juli - oktober. 
Blad:             Starkvuxen med skirt grönt bladverk 

Växtplats:  Sol-skugga, ej för torrt 

Användning: Spaljéer, plank, vid träd 

Övrigt: Plantera med rothalsen 10 cm under markytan. Beskäres på senhösten. 

E-merit:  Blomform och -färg. Lång blomningstid. 

Ursprung:  Selektion av Magnus Johnson, Södertälje 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Viticella-klematis växer vild i södra Europa till Mindre Asien. Den har varit i kultur flera hundra år. 

Förädlingen och utvecklingen av den mångfald vi kan se idag satte fart under senare hälften av 

1800-talet. Viticella-klematis ‘Carmencita’ E har sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantskola 

för klematis i Södertälje och bygger på dennes förädlingsarbete. 

 

Beskrivning  

Viticella-klematis ’Carmencita’ E är en lysande rubinröd italiensk klematis med mindre, samlade 

blommor. Höjden på ’Carmencita’ stannar vid 2-2,5 m. 

 

Det som vi uppfattar som klematisblommor består egentligen av färgade och sammanvuxna foder 

och blomblad, i facklitteraturen benämnda tepaler. 

 

I mitten till slutet av maj kommer starkväxande kantiga skott från basen eller högre upp från 

kraftiga stammar. Bladverket är skirt grönt. De klättrar med småbladens skaft. 

 

Växtplats  

Denna grupp av klematis har större krav på värme, vatten och näring än andra småblommiga. 

Härdigheten är inte helt utredd men de fungerar i zon 6, även om man så långt norrut måste ge dem 

bästa odlingsförutsättningarna, vilket bl a betyder skyddade söderväggar.  

 

Det är viktigt att alltid plantera plantor av viticella-klematis med rothalsen ca 10 cm under 

markytan. Även om plantan fryser ner till markytan brukar den alltid komma igen med nya skott 

från basen.  

 

Även om den inte fryser ner är det lämpligt att klippa in i plantan och framförallt avlägsna det 

klenare fjolårsriset. Karaktären blir annars snabbt risig. De bör inte stå i alltför blåsiga lägen, där de 

lätt blåser av eller omkull. Varje höst kan man med fördel dressa planteringen med brunnen 

naturgödsel. 

 

 



Användning 

Viticella-klematis kan användas både till spaljéer och pergolor. Dessutom är de med sin långa 

utdragna blomning mycket lämpliga som komplettering i vanliga prydnadsbuskage.  

Om de planteras vid fristående trestöd av t ex armeringsjärn kan man lyfta upp de starkfärgade 

blomkaskaderna till höjder på 1,25 till 2,5 m. Men glöm inte stödgödsling och stödvattning om de 

planteras in i buskage. Konkurrensen kan annars hämma utvecklingen alltför mycket. 

 

Viticella-klematis är mycket lämpliga till offentliga och halvoffentliga planteringar. Inga andra 

växter ger sådan prakt under så lång tid med så liten skötselinsats som dessa kräver.  

 

Förökning 

Viticella-klematis förökas med örtartade sticklingar före blomningen.  
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