
Clematis (Atragene-Gruppen) ’Riga’ E - atragene-klematis ’Riga’ E 
 

Robust och härdig vårblommande klätterväxt 
 

KORT VÄXTBESKRIVNING 

Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) ’Riga’ E - atragene-klematis ’Riga’ E 
Härdighet:  Zon 1-6(7)   

Växtsätt: Klängande, höjd 2-3 m 

Blomning: Vit-gulvit enkel blomma med öppen klockform, rikblommande i april-maj 

Blad/grenar:  Friskt mörkgrönt finflikigt bladverk, silverhårig fröställning på sensommaren 

Växtplats:  Sol-skugga.   

Användning: Spaljéer, plank, vid träd, även marktäckare 

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

E-merit:  Härdig. Blomfärg och blomform. 

Ursprung:  Selektion av Magnus Johnson, Södertälje 
 

 

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING 

Bakgrund/ursprung 

Alpklematis växer vild i Alperna från sydöstra Frankrike till Österrike samt i Apenninerna, 

Karpaterna och i bergsområden i norra Balkan. 

 

Förädlingsarbetet inom den sektion av klematis som atragene-klematis ingår i, startade först vid 

mitten av 1900-talet. En mycket stor insats inom detta fält har utförts av den svenske 

klematisexperten Magnus Johnson, vars arbete bl a resulterat i flera sorter som ingår i E-systemet.  

 

Sorten ’Riga’ har sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantskola för klematis i Södertälje och 

bygger på dennes förädlingsarbete. 

 

Beskrivning  

Denna klematissort är starkväxande, robusta klätterväxter, vilka kan odlas i större delen av landet, 

härdiga till zon 6(7). Bladverket är friskt grönt. Bladet är ett dubbelt parbladigt sammansatt blad. 

Skaften, som håller ihop de små grovt sågade bladskivorna, är samtidigt växtens klätterorgan, vilka 

kan viras runt olika typer av klenare stöd. 

 

Det man uppfattar som kronblad på klematisblomman är egentligen färgade sammanvuxna foder- 

och blomblad, som i facklitteraturen benämns för tepaler. Inom denna sektion av klematis 

förekommer också en inre krans av smala, på olika sätt färgade blad, egentligen omvandlade 

ståndare, som påtagligt bidrar till blommans utseende och prydnadseffekt. De benämns petaloida 

staminoder. 

 

Atragene-klematis ’Riga’ E får relativt stora vita till gulvita blommor i slutet av april till början av 

maj. Bladverket är relativt ljusgrönt och får trevliga silverhåriga fröställningar på eftersommaren. 

 

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 (Clematis 

viticella). Beskärning kanvid behov göras direkt efter blomning för att inte bli alltför yviga. 

 

 



Användning 

Som klätterväxter i pergolor och spaljéer är de särskilt tilltalande med sin tidiga blomning. Ett 

trevligt inslag kan vara att låta enstaka plantor klättra i halvöppna mindre träd t.ex. prydnadsaplar, 

rönnar eller hagtorn, där det erbjuds rika möjligheter att matcha trädens blomning. Man bör undvika 

att ha dem klättrande i mindre eller medelstora buskar eftersom de är starkväxande och har en tät 

grönska som lätt skuggar ner busken. 

 

Denna klematis kan också på traditionellt vis användas som väggbeklädnader men även som 

marktäckare och hängande över murkrön eller sprängschakt. 

 

Förökning 

Atragene-klematis förökas med örtartade sticklingar efter blomning då den vegetativa tillväxten har 

kommit igång ordentligt.  
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