Clematis 'Warszawska Nike'
Synonim lac.: Clematis 'Warsaw Nike'
powojnik 'Warszawska Nike'
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Wartościowa, wcześnie kwitnąca odmiana wielkokwiatowa powojnika o ciemnych kwiatach, wyhodowane przez polskiego jezuitę Stefana
Franczaka. Pnącze tworzy długie wiotkie pędy, wspina się na wszelkie ażurowe podpory lub sąsiednie rośliny za pomocą ogonków
liściowych. Dorasta do 2˗3 m wysokości. W czerwcu i lipcu tworzy obficie ciemne, purpurowofioletowe kwiaty ze złocistymi pręcikami w
środku. W pełni rozwinięte kwiaty mają 12-14 cm średnicy, są zbudowane z 6 aksamitnych działek o lekko pofalowanych brzegach.
Ponieważ kwiaty tworzą się na zeszłorocznych pędach roślin nie należy przycinać na wiosnę. Pnącze dobrze rośnie na glebach
zasobnych w składniki pokarmowe, ale przepuszczalnych, na wystawie wschodniej lub zachodniej. Odmiana odporna na mróz. Może być
uprawiana w ogrodach przydomowych, na działkach oraz w pojemnikach na balkonach i tarasach.
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Srebrnym medal na wystawie Plantarium w 1990 r., wyróżnieniem Award of
Garden Merit.
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