Clematis 'Blue Pillar'
powojnik 'Blue Pillar'
Grupa Early Large-flowered (incl. Patens, Fortunei & Florida)
Ta roślina nie ma jeszcze galerii zdjęć.
Pnącze o zwartej budowie, owijające się wokół podpór za pomocą ogonków liściowych. Polska odmiana z 2013 roku, wyhodowana
przez Szczepana Marczyńskiego. Osiąga wysokość 2 m. Liście ciemnozielone, błyszczące, złożone najczęściej z trzech eliptycznych,
ostro zakończonych listków. Kwiaty o średnicy 10-12 cm, z sześcioma eliptycznymi działkami. Działki intensywnie niebieskie, z
jaśniejszym pasem przez środek i lekko falowanymi brzegami. Pylniki purpurowe na białych nitkach, słupki żółte. Kwitnie obficie
VI-VII. Kwiaty pokrywają rośliny szczelnie, niemal od samego dołu do wierzchołka. Najlepiej rośnie na glebach żyznych,
próchnicznych, wilgotnych, dobrze zdrenowanych, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego. Nie toleruje gleb podmokłych,
zbyt ciężkich, gliniastych lub zbyt lekkich, piaszczystych. Najlepiej kwitnie na stanowiskach dobrze oświetlonych, o wystawie
południowej, wschodniej lub zachodniej. Wymaga delikatnego cięcia wczesną wiosną, polegającego na wycinaniu zamarłych lub
uszkodzonych pędów. Pozostałe pędy należy w pierwszym roku po posadzeniu przyciąć 30 cm nad ziemią nad silnymi pąkami, w
następnym roku 70 cm, a w kolejnych latach 150 cm W ogrodzie wymaga podpór złożonych z elementów o średnicy do 1 cm.
Pięknie się prezentuje na siatkach, kratach, drabinkach i linkach oraz na naturalnych podporach np. krzewach liściastych i iglastych.
Szczególnie ładnie wygląda w połączeniu z roślinami żółtolistnymi lub żółtokwiatowymi.
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