
 

Clematis (Atragene-Gruppen) ’Albina Plena’PBR E  

– atragene-klematis ’Albina Plena’PBR E 

 
Sort av klematis med vita lätt fyllda blommor på våren och god återblomning  

 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) ’Albina Plena’PBR E  

                      – atragene-klematis ’Albina Plena’PBR E 

 Tidigare namn för sortgruppen: Clematis alpina - alpklematis 
Härdighet:  Zon 1-5   

Växtsätt: Klängande, höjd 3-4 m 

Blomning: Öppet klockformade, fyllda vita blommor.  

                      Remonterande blomning från tidig vår till oktober. 

Blad/grenar:  Relativt starkväxande med friskt grönt bladverk 

Växtplats:  Sol-halvskugga 

Användning: Spaljéer, plank, vid träd, även marktäckare 

Övrigt: Beskäres vid behov direkt efter första blomningen. Plantera med rothalsen i markytan. 

E-merit:  Härdig. Blomfärg- och form.  

Ursprung:  Selektion av Magnus Johnson, Södertälje.  
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Denna klon härstammar från Magnus Johnsons plantskola och bygger bland annat på korsning 

mellan den asiatiska arten C. fauriei (saknar svenskt namn) och C. sibirica, sibirisk klematis. 

 

Beskrivning  

’Albina Plena’ är en starkväxande sort som beräknas bli upp till 3-4 meter hög. De vita lätt fyllda 

blommorna är öppet klockformade, 6-8 cm i diameter. Blombladen (tepalerna) är ca 4 cm långa, 

1,5-1,8 cm breda. Bladen är 10-12 cm långa och breda, dubbelt tredelade. Småbladen är djupt 

treflikade. Liksom andra arter/sorter inom sektionen höstfärgar denna i mjuka ljusa pastellfärger.  

Remonterande blomning från tidig vår till oktober.  

 

Växtplats  

Atragene-klematis har små krav på markförhållanden så länge som det inte är torrt eller vått. 

Ordinär trädgårdsjord fungerar alldeles utmärkt. De växer och blommar bra även i skuggiga lägen. I 

soliga lägen blommar de över alltför snabbt. 

 

Dessa klematis skall planteras med rothalsen i markytan, i motsats till italiensk klematis. 

Beskäras kan vid behov göras direkt efter blomning för att inte bli alltför breda. 

 

Användning 

Spaljéer, plank, vid träd, även marktäckare 

 

Förökning 

Förökas med örtartade sticklingar efter blomning då den vegetativa tillväxten har kommit igång 

ordentligt.  

 

Övrigt 

Innehar växtförädlarrätt. Får ej förökas utan avtal med sortägaren Balsgård, SLU.  
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