Clematis 'Kaśka'
powojnik 'Kaśka'

Polska odmiana powojnika o dużych, jaskrawożółtych kwiatach, długim okresie kwitnienia i zwartym pokroju, łatwa w uprawie i
utrzymaniu. Pnącze dorasta do 2,5-3 m wysokości, pnie się za pomocą liści i ogonów liściowych, które owijają się wokół podpór. Liście są
drobne, jasnozielone z delikatnym, niebieskim odcieniem. Kwiaty są dzwonkowate, jaskrawożółte i duże, mają 7-9 cm średnicy, zwisają.
Kwitnienie rozpoczyna się już pod koniec maja i trwa aż do października. Pierwsze rozwijają się pąki u podstawy rośliny. Równie ozdobne
jak kwiaty są jedwabiste owocostany utrzymujące się na roślinie aż do marca. Pnącze preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, dobrze
zdrenowane, o odczynie od obojętnego do lekko kwaśnego, stanowiska słoneczne i ciepłe. Odmiana odporna na mróz (strefa 5a)
polecana do sadzenia przy ogrodzeniach, altanach, pergolach i innych wysokich podporach ogrodowych. Nadaje się do uprawy w
pojemnikach. Odmiana zgłoszona w 2017 r. do Konkursu Roślin Nowości 25 Międzynarodowej Wystawy 'Zieleń to Życie' przez CLEMATIS
Źródło Dobrych Pnączy.
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