Clematis 'Jan III Sobieski'
powojnik 'Jan III Sobieski'
Grupa Early Large-flowered (incl. Patens, Fortunei & Florida)

Polska odmiana z Grupy Powojników Wielkokwiatowych Wcześnie Kwitnących, o aksamitnych, ciemnoczerwonych kwiatach. Kwiaty
duże, mają od 13 do 18 cm średnicy, na pędach zeszłorocznych są półpełne, a na pędach jednorocznych pojedyncze, zbudowane z
6-8 eliptycznych, zaokrąglonych na wierzchołkach i lekko pofalowanych działek. Część pręcików przekształcona w ozdobne
prątniczki. Powojnik ten kwitnie od połowy maja do połowy lipca, rozpoczynając kwitnienie od samego dołu rośliny (20 cm od
podstawy). Liście pojedyncze, sercowate, ciemnozielone, całobrzegie oraz trójdzielne, złożone z eliptycznych, ostro zakończonych
listków. Pnącze czepia się podpór ogonkami liściowymi. Osiąga 1,5-2 m wysokości. Roślina preferuje miejsca jasne, niezbyt gorące,
gleby żyzne, umiarkowanie wilgotne, dobrze zdrenowane. Odmiana odporna na mróz. Dzięki zwartemu pokrojowi i obfitemu
kwitnieniu nadaje się do uprawy w pojemnikach na balkonach i tarasach. Odmiana zgłoszona do Konkursu Roślin Nowości
Międzynarodowej Wystawy 'Zieleń to Życie' w 2021 r. przez szkółkę CLEMATIS ŹRÓDŁO DOBRYCH PNĄCZY. Informacje opracowano
na podstawie formularza zgłoszeniowego.
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