Campsis ×tagliabuana INDIAN SUMMER 'Kudian' PBR
nazwa handlowa: Campsis ×tagliabuana INDIAN SUMMER
nazwa hodowlana: Campsis ×tagliabuana 'Kudian'
milin pośredni INDIAN SUMMER 'Kudian'
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Pnącze o średnio silnym wzroście i silnej budowie, osiągające 2-3 m wysokości. Liście ładne, błyszczące; złożone z 9-12 eliptycznych,
jasnozielonych, ostro zakończonych listków, lekko ząbkowanych na bokach. Kwiaty bardzo atrakcyjne, jasnopomarańczowe, trąbkowate,
około 10-12 cm długości, z żółtymi pylnikami. Kwitnie obficie od lipca do połowy września. Najlepiej kwitnie na stanowiskach ciepłych,
nasłonecznionych, osłoniętych, niezbyt żyznych i niezbyt mokrych. Wspina się przy pomocy korzeni czepnych, ale w młodości wymaga
podwiązywania. Nadaje się do sadzenia przy różnych podporach np. altanach, pergolach. Szczególnie przydatna do pokrywania ścian i
mocnych podpór. W ostre zimy może przemarzać, ale dobrze się regeneruje. Może być uprawiana w cieplejszych rejonach Polski i w
miejscach o łagodnym klimacie.
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Złoty medal na wystawie PLANTARIUM w 1998 r. w Boskoop (Holandia); Prix
d'Honneur for Jarditec 1999 w Paryżu (Francja)
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