
  

Vitis coignetiae EMINENS
® E (’Ep Vitem’)  – rostvin EMINENS

® E 
 

Starkvuxen, storbladig klätterväxt med sprakande höstfärg 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Vitis coignetiae EMINENS
® E (’Ep Vitem’) – rostvin EMINENS

® E  

Härdighet:  Zon 1-3   

Växtsätt:  Starkvuxen klätterväxt med stora blad, 25-30 cm långa, 20-25 cm breda,  

 som bildar en luftig bladmassa. Klättrar med grova och yviga klängen  

 som snor sig runt klättringsmediet. 

Frukt:  Får små frukter, drygt 1 cm i diameter 

Blad/grenar:  Stark röd höstfärg 

Växtplats:  Sol-halvskugga. Torra markförhållanden ger sämre utveckling.  

 Bäst höstfärgning i solexponerat läge. 

Användning: Starkvuxen klätterväxt för vajersystem eller högklättring i större träd.  

E-merit:    Välbeprövad klon med stark röd höstfärg 

Ursprung:  Material utvalt av Stefan Mattson i en park i Enköping, planterad på 80-talet.  

  

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

 

Bakgrund/ursprung 

Arten härstammar från norra Japan, där den växter trädhögt i de högsta träden. 

Material till denna sort kommer närmast från en park i Enköping, etablerad i slutet av 80-talet. 

Materialet uppmärksammades och förökades av Stefan Mattsson, tidigare stadsträdgårdsmästare i 

Enköping och av Folke Mattsson, tidigare ägare av Zetas. 

Beskrivning  

Bladverket är imponerande med stora blad som kan bli upp till 25-30 cm långa och 20-25 cm breda. 

Grundformen är rundad med 3 till 5 tillspetsade breda flikar. Basen är djupt inskuren. Bladen är 

kala på ovansidan med grov nervatur och har en varmt grön färg. På undersidan brunt filthår av 

varierande täthet, vilket ger ett brunt skimmer. De rödvioletta årsskotten och bladskaften är glest 

filthåriga och de grövre nerverna på bladundersidan finhåriga. Den storbladiga grönskan blir sällan 

kompakt. Höstfärgen är starkt röd om den exponeras för mycket sol. 

 

Rostvinet klättrar med grova och yviga klängen som snor sig runt klättringsmediet. De äldre  

skotten är grova, gråbruna med tunn lätt avflagnande bark. Den kan lätt klättra 5-7 m på en säsong. 

Den klättrar trädhögt, d v s så högt som trädet eller klätterställningen räcker till och kan bli uppåt 

20-30 m högt. Frukterna är drygt 1 cm i diameter, purpurfärgade.  

 

Växtplats  

Soligt till halvskuggigt läge. Torra markförhållanden ger sämre utveckling. Bäst höstfärgning i 

solexponerat läge.  

 

Användning 

Starkvuxen klätterväxt för vajersystem eller högklättring i större träd. 

 

Sjukdomstestning 

Sorten är sjukdomstestad enligt SJV’s riktlinjer. Kärnplantor bevaras på Elitplantstationen. 

 

Namnsättning/sortskydd  

Sorten har fått namnet EMINENS som skyddats med varumärkesrätt. Sorten är belagd med 

royaltyavgift. 

 



Källor 

Växtbeskrivning: Tomas Lagerström, Gröna Råd AB 

Litteratur:   Bean, W.J.1980.Trees & Shrubs hardy in the British Isles, Eighth  

                                            Edition, Revised vol IV Ri-Z 

Muntlig information:  Stefan Mattson 

Sammanställning:  Gunnel Holm, E-planta ek. för. 2019. 

 

 

 

 

 


