
 

Clematis 'ASAO' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured tumeroosad 

heleda keskosaga õied. Õitseb VI  ja noortel 

võrsetel  VIII-IX. Ei talu väga kuuma päikeselist 

kasvukohta. Võib ronida tugedel, põõsastel või 

väiksemal puul. ↑2-3 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'BLEKITNY ANIOL' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmise suurusega 

helesinine õis, reljeefsed sooned, lokiline serv. 

Õitseb VII-IX. Võib ronida tugedel, põõsastel, 

väiksematel puudel. Auhinnatud sort. Talveks 

kerge kate. ↑2-3 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

 

 

Clematis 'DR. RUPPEL' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured heleroosad 

tumeroosa triibuga õied. Õitseb VI ja veelkord 

VIII-IX noortel võrsetel. Eelistab poolvarjulist 

kasvukohta. Vastupidav sort, sobib algajale. 

↑2,5 m. Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'DZIECI WARSZAWY' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured helelillad 

lainelise servaga õied, sügisel ilmub tumedam 

triip. Õitseb VI-VII ja noortel võrsetel IX. Sobib 

ronima võredel ja puudel-põõsastel. ↑2,5 m. 

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 



 

Clematis 'ERNEST MARKHAM' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured sametised 

roosakaspunased õied. Õitseb VII-IX. Vana 

hinnatud sort. Sobib ronima võredel, puudel-

põõsastel. ↑2,5-3,5 m. Tugev lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'GENERAL SIKORSKI' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured violetsed 

lihtõied, keskosas veidi punakad, tolmukad 

kreemikad. Õitseb rikkalikult VI ja noortel 

võrsetel VIII-IX. Sobib ronima võredel ja 

puittaimedel. ↑2-3 m. Vajab talvekatet.  

Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'JAN PAWEL II' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured valged 

heleroosa triibuga lihtõied. Õitseb VI-VII ja 

noortel võrsetel VIII-IX. Eelistab poolvarju. 

Sobib ronima võredel ja puudel-põõsastel.  

↑2,5-3,5 m. Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'MATKA URSZULA 

LEDOCHOWSKA' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmised valged 

roheka triibu ja tumepunaste tolmukatega 

õied. Õitseb väga vara, V-VI ja IX. Sobib ronima 

võredel, puittaimedel. Väga külmakindel sort. 

↑2-3 m. Kerge tagasilõikus sügisel.  

 

 



 

Clematis 'MRS. N.THOMPSON' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured sinakaslillad 

punaka triibuga õied. Õitseb VI-VII ja veel kord 

IX noortel võrsetel. Vana tuntud sort. Sobib 

ronima võredel, põõsastel ja väiksematel 

puudel. ↑2-2,5 m. Vajab talvekatet. Kerge 

tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'NELLY MOSER' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured helelillad 

punakaslilla triibuga õied. Õitseb väga 

rikkalikult VI-VII ja noortel võrsetel VIII-IX. 

Värvid on intensiivsemad poolvarjus. Tuntud 

sort. Sobib ronima võredel, puittaimedel. 

↑2,5-3 m. Kerge lõikus sügisel. 

 

Clematis 'PAUL FARGES' SUMMER SNOW 

- elulõng 

Hariliku elulõnga sordirühm. Väikesed õrna 

lõhnaga kreemikasvalged õied. Õitseb VII-X 

sama aasta võrsetel. Hea meetaim. Leplik ja 

haiguskindel auhinnatud sort. ↑6-7 m. Sobib 

ronima puudel ja põõsastel. Lõigata sügisel 

0,5-1 m kõrguseni, aga võib ka jätta lõikamata. 

 

 

Clematis 'PINK FANTASY' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured heleroosad 

tumeroosa keskosaga lihtõied, muutuvad 

hiljem kahvaturoosaks. Õitseb VII-IX. Eelistab 

poolvarjulist kasvukohta. Ilus tumedal taustal. 

↑2-2,5 m. Tugev tagasilõikus sügisel.  



 

Clematis 'POLISH SPIRIT' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Tumelillad keskmise 

suurusega lihtõied. Õitseb rikkalikult VII-IX. 

Tugeva kasvuga külmakindel sort. Ronib 

kõikvõimalikel tugedel, sobib pinnakatjaks.    

↑3-4 m. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'RHAPSODY'- elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmised safiir-

sinised õied, värvus muutub intensiivsemaks. 

Õitseb VI-IX. Sobib ronima võredel, puudel ja 

põõsastel. ↑2,5-3 m. Kerge lõikus sügisel.  

 

 

Clematis 'VILLE DE LYON' - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Suured, hilisemad 

keskmised karmiinpunased õied. Õitseb VII-X. 

Vana auhinnatud sort. Tahab hoolikamat 

kastmist ja väetamist. Vajab talvekatet. ↑3-

3,5 m. Tugev tagasilõikus sügisel.  

 

 

Clematis hybrida 'TAIGA'® - elulõng 

Suureõieline hübriidsort. Keskmine violetne  

valkjasroheliste tippudega täidisõis. Õie kuju 

muutub. Õitseb VII-IX. Auhinnatud sort. Vajab 

talvekatet. Võib kasvatada suures potis.  ↑2-

2,5 m. Tugev tagasilõikus sügisel. 

 


