
VÄXTPLATS
Klematis kan trivas i både sol och skugga men halvskugga är bäst. Undvik torra, heta platser nära en södervägg,
klematis vill aldrig torka ut helt. I skugga trivs framför allt småblommiga sorter. Klematis vill ha det svalt om 
rötterna, plantera gärna perenner som skuggar marken.
 

JORD
 
Jorden ska vara mull- och näringsrik. Väldränerat men inte torrt. Minst 50 cm jorddjup. Jordförbättra med en 
tredjedel kompost eller planteringsjord. Klematis trivs i de flesta jordar och kan samplanteras med såväl rososom 
rhododendron.
 

GÖDSLING
 
Tillsätt en halv säck kogödsel och en näve benmjöl vid plantering.Varje vår tillförs kompost eller kogödsel och
benmjöl. Om plantan växer dåligt och ser blek ut kan man ge snabbverkande kväve, t ex blodmjöl. Storblommig
klematis har större behov av näring än småblommig. Klematis planterad vid buske eller träd har också större 
behov av näring och vatten.
 

PLANTERING
 
Förbered en bädd som är 40 cm bred och 40 cm djup. Sänk klumpen i vatten några minuter. Sätt ner klumpen 
i planteringsgropen så att överkanten är 10 cm under markytan. Fyll upp med jord till klumpkanten och vattna 
med 20 liter vatten. Fyll igen sista 10 cm med sand, grus eller leca. Om plantan fryser ner på vintern, släng den 
inte, nya skott skjuter från stammarna under jordytan!
 

VATTNING
 
Vattna regelbundet första säsongen en till två gånger i veckan. Klematis vill inte torka ut! Vattna 20 liter varje 
gång, lägg upp en jordvall runt plantan 20 cm från stammen så att vattnat stannar kvar.
 

BESKÄRNING
 
Vid plantering: Vid vår och sommarplantering kortas plantan in till 20-30 cm, vid höstplantering görs detta föl-
jande vår. Första våren toppas de nya skotten över första bladparet. Upprepa gärna denna toppning några gånger. 
Detta görs oberoende av sort och är viktigt för att få en kraftig, välförgrenad planta med balans mellan rot och 
bladverk och risken för vissnesjuka minskar.

Underhållsbeskärning:  Klematis brukar delas in i tre grupper beroende på blomningstidpunkt.
Om du inte vet vilken grupp din klematis hör till kan du ta reda på det genom att låta bli att klippa
den ett år och studera när den blommar.

Vår- och försommarblommande (blommar på gammal ved)
Lätt gallring efter blomningen. Gamla risiga plantor kan skäras ner hårt men blommar då inte året därpå.
Sommarblommande som blommar två gånger (blommar på gammal ved på försommaren och
på årsskott på sensommaren): Dessa putsas efter första blomningen. Om det finns behov för en kraftigare beskär-
ning kan den göras på våren men då missar man den första blomningen.
Sommar- och höstblommande (börjar blomma efter midsommar på årsskotten) beskärs antingen sen höst eller 
tidig vår, 20-30 cm från marken.
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