Clematis 'First Love' PBR
powojnik 'First Love'
Grupa Early Large-flowered (incl. Patens, Fortunei & Florida)
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Polska odmiana o uroczych, białych, zawsze półpełnych kwiatach rozwijających się od czerwca do sierpnia. Liście jasnozielone,
całobrzegie, pojedyncze, sercowate i trójdzielne, złożone z eliptycznych, ostro zakończonych listków. Kwiaty duże, średnicy 10–15
cm, z 20–30 lekko pofalowanymi białymi działkami i prątniczkami oraz pręcikami z żółtymi pylniki na białych nitkach i jasnożółtymi
słupkami. Kwitnie od połowy czerwca do połowy sierpnia zarówno na zeszłorocznych pędach, jak i na nowych przyrostach. Kwiaty
zawiązują są powyżej 1 m od podstawy. Roślina lubi miejsca jasne, ale nie gorące. Preferuje gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne,
dobrze zdrenowane. Odmiana odporna na mróz, polecana do ogrodów przydomowych i uprawy w donicach na balkonach i tarasach.
Może rosnąć przy kratach, obeliskach i innych podporach ogrodowych oraz przy ogrodzeniach. Ładnie wygląda na ciemnym tle.
Może przeplatać się przez krzewy liściaste lub iglaste.
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