Kle ma ti s
Af Jan Ekstrøm

22

Artikel i Beboer-Info Juni 2005

Jeg er den lykkelige ejer af 2 klematis. Lykkelig er måske lige stærkt
nok, det er vel snarere en talemåde,
men jeg har 2 af slagsen. Den ene er
stor og kraftig, og når vinteren nærmer
sig, er den forvandlet til et stort filtret
netværk af stængler og grene. Den anden er en tynd lille pjusket en, som jeg
hvert forår skal overtale til at titte op
af jorden.
Så jeg gik på jagt efter oplysninger,
der kunne hjælpe mig med min pjuskede klematis.
Klematis: Smuk og nem. Det lød jo
herligt. Klematis er en klatreplante,
med skønne blomster og sirligt løv.
Den kan være smuk i haven, på terrassen, i drivhuset og i udestuen.
Vanskelig skulle den heller ikke være,
man skal bare lige huske, at det er en
skovplante.
Klematis kan vokse de fleste steder
og siges at være nem at holde. Men når
den skal beskæres, har mange erfaret,
at den sag ikke er så enkel. På lidt forpjuskede klematis er det umuligt at se,
hvor stænglerne begynder, og hvor de
ender. Tager man fat i en enkelt stængel og vil hive den frem, viser det sig,
at det hele hænger sammen som ærtehalm. Det er netop, hvad klematis er
god til. Den klatrer opad ved hjælp af
bladstilkene, der snor sig på smukkeste
vis om alt, hvad de kommer i nærheden
af, også de nærmeste klematisstængler.

Derfor bliver det hele hurtigt et sammensurium.
En god oplysning, jeg fandt, var, at
alle klematis – uanset art og blomstringstid – kan skæres af 10-30 cm
over jordoverfladen og overleve.
Planten vil skyde masser af gode skud
op fra bunden og blive endnu bedre
end før. Måske går man glip af blomstringen i denne sæson. Måske ikke.
Det man med sikkerhed kan sige, er,
at klematis, som normalt blomstrer
tidligt om foråret bliver forsinket. Enkelte vil slet ikke blomstre det år, hvor
de skæres ned. Men hvis din klematis
er blevet en slem rodebunke, så frem
med saksen.
Jeg fandt ligeledes oplysninger, der
fortalte, at klematis skal ikke bare
proppes i jorden, den skal have et godt
plantehul. Fair nok, men hvad er et
godt plantehul?
Et godt plantehul er mindst 3 gange
større end potteklumpen. Man skal
ikke komme nogen former for gødning i hullet, da det kan svide de unge
nye klematisrødder. Altså brug blot
den jord du har i haven. Men husk på,
at klematis
er en skovplante, der
elsker at stå
køligt med
rødderne
og samtidig
klatrer den
op så blom-

sterne kan få noget sol. En væsentlig
ting at huske, når man placerer sin
klematis i haven.
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Sådan plantes klematis
3.
Klematis i krukke
1. Brug en stor krukke og fyld op
med god pottemuld.
2. Stik pil eller hassel ned i krukken og bind sammen foroven.
3. Sno pinjevidjer omkring stagerne, så har planten noget at
holde fast i.
4. Plant, så potteklumpen er
dække at én cm muld og led
planten på vej.
5. Vand ofte og giv gødning samtidig med vandet hver gang,
frem til blomstring.
6. Når planten blomstrer, gødes
kun ved hver anden vanding.
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Advokat
Simone Voergaard

Held og lykke med jeres klematis.

Klematis i træ eller busk
1. Plant et stykke fra træ/busk, så
planterødderne ikke generer.
2. Grav et stort hul og løsn jorden i bunden af plantehullet.
3. Plant og fyld op med jord.
Brug hænderne til at trykke
jorden til omkring planten.
4. Der skal være plads til 3-5 cm
jord over klumpen.
5. Bland næringsrig kompost i de
øverste 5-10 cm muld.
6. Vand planten grundigt og
fortsæt med jævnlig vanding
i tørre perioder.
Klematis ved væg
1. Plant klematis et stykke

fra muren, hvor det er
mindre tørt (ca. 35 cm).
Bedste murflader er østog vestvendte. Sydmuren
er ofte for varm.
Plant og vand som under ”klematis i træ eller
busk”. Sæt en buskbom
foran, det giver kølighed
til roden.
Sæt et espalier, støbenet,
hønsevæv eller lignende
fast på muren.
Hjælp planten op til klatrestativet.
Skal klematisblomsterne
fylde hele klatrestativet
ud, må man daglig hjælpe
skudene på rette vej.
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