
m iF,a, o.1nsen I i ga brr-r ngu Ia b I on'r nr.rn. En

slingerviixt sonr blir Lrllp mot 8 nr hög,
kan täc.ka murar, pergolol lrlanl< osv.
Mecl sina skrr.r blacJ täcl<er clerr snilbbt
mecl froclig grirnska. C,allras vicl behov.
I'råg.r cftcr E-p l.r nto r.

l(raitig och liittocll;lcl :ir l<oreansl< pip
ra n ka, Ari-slcr i oc: h i a n a n churiensi-s, nrecl
stora blonrnror ocl'r cljupt grirn.r rloftande
blacl. Blekt gula till gulorange hostfiirger.
Båcla iir nrvcl<et odlirrgsv.irda, hrirdiga till
zon V. Siigs kurrna stå och "tjLrra" ett tag
ilman dc bc)rj.rr växa.

Rosenvial
Rosernvi a l, L a I hv r u s I at i fo I i a,.ir cn 

1 
rcror lr

doftfri ILrl<tiirt sonr lrlonrnri,rr i rosa, violett
eller vitt. Tacksanr till staket och slralj(rer,
träcl och bus]<ar. Ar,lriserr cxclnpclvis svrc-
ncn s I r I on'r n i n g f i rrt. l(rafti ga sl<ott sonr l<a rr

bli två-tre nreter höga. l-iittocllacl rlecl
l<längetrticlar vicl blacliästena. Trivs i gan-
ska torra, soliga lägern. Zon lV

Vildvin
Vilclvin, ParthenctcisstL.s, trivs i kalkhaltig
jorc1. Dcl finns flcra olil<a tvper av vilclvin,
sonr alla;ir anspråkslösa och iiir vackrir

Utgiven av

Irostf.irgcr. Kliitterviltlvin l<l.ittrar nrcd
h1älp av sina l<längen och belröver ett rLrt-
vcrk, triiclar erller niigot annat att klättra

1rå, zcrn I-lV. f ngc/nra nnsvit't l<liittrar sj.ilv
1rå cle t'lesta r-rncierlag, zor.r I lV R,iclhus
yin klättrar på cgor hancl tack vare v.ilLrt-
vecl<lacle lr.iftsl<ivor, zon I lll. Alla trivs i

biicle sol och skr-rgga, har små anspråk 1rå
jorderr r-rtonr råcllrusvin son.r fijruts;itte.r
cljLrp oc.h rrr-rllrik jorcl.

Exklusiva blåregn
l\i:/r'r'i,r Il,,riltrrn,l,t i.rll,rrrrk l,l,rrlqr.
I<an bli nrer .in tio nreter hiig och f.ir
nl'cke[ kraftig.r grenar. f)en är härclig i

zon l-lll oclr blolnnrar nrcd lrlåviolctta
blonrl<l.rsar uncJer fiirsonrnr.rren. Trivs i

sol oc.h niiringsrik, någol sr-rr jorcl. Ska Ira
orclentligt nred viltten p:i virrcn. Fi)r att
gvrrna r-rtveckIinsen av bIoml<noppar birr
skolten korlas in till I0 I5 cm irtin b.rscn
r-lrrlcr augr-rsti nriinacl. KrtnrltlelLcr.r be-
sl<.irningen uncler virrterrr och gallr;r
bIancl ijIclre grenar.
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Nr 44 . Fleråriga klättrare

Klätterväxter är mycket användbara i den Iilla trädgården. De kan bädda
in staket, plank, väggar .... Klätterväxter är en bra hjälp tör den som vill
skapa nya rum i trädgården. De finns för alla lägen, dessutom för olika
klimat och olika smak vad gäller färger och former. Det finns vedartade
klätterväxter, perenna örter, som vissnar ner varje år men kommer igen
och förstås ettåringar, som vi inte skriver om här"

Klätterväxter Olika klättersätt. På \,ägg utan stöcl kl.iu
l<an använclas pii nrånga olil<a siitt t cx: rar kliltlcrhorlcnsi.r, sj.rlvklättranckr vilcl-
. lr)vgång till erntr(rn vin, råclhusvin och nrr-rrgrön.1. l(lätterhor-
. berså tcnsia oclr nrr-rrgri)rra klänrar nrccl lr,rflriit
. på siupränna oclr stolltar ter, l<ler.natis l<länger genom att biaclsl<af-
. l<l:ittrare i andril triid och br-rsl<ar tgr vriclcr sig kring spalj6n/stoclet. Kapri
. frisliiencJe 1rå stör fol, bol<harabinda oclr hr-rrnle slirrgrar sig
o tiicl<.i stal<et ocl'r l<ompost kring stödet.

Klätterstöd och spalj6er.
Klätterviixter behiiver
stod ail kl.ittra på eller

:_ slingr.r sig runt nren
.' r,issa kliittrar ocksii cli
i_; rel<t pir v.igg ellcr
::', plank. Det vil<tiga

mctl rtirtle t .ir .rtt r.ix
' ' terna iiir clet iäste cle

bchi)vcr oc.h .rtl stöclet
lriller iilr \;i\l('l),r.

ty,ngcl, siirskilt om clen .ir
tri.t,i,'rrr ll Lirtr :tötleL
ntll r,ig;en lrör ltt,rn.,'
Lill .rLt tlet bli'etL orrlenl-
ligt mellarrrun'r nrellan
v;ixt och v.igg sir att dc1
kan I<or-nr.n.'r I r-rft i rrrr.lnfrir.
Bra stijcl iir st.illningar
av arnrcrn8sjanr, arme
rirr!'n,il. lrilrt-- ,,, lr l,rr-
rr.it, strir;rr av gran, bam
l,rt elr . rlr,rljeer,rr lr,i ,'-
lcr mclall.

Plantering. Klätterviirter trivs b;ist onr cle
planterils ca 50-70 cm frirn rr.iggor, cfterr-
snr)) rlel ort,r lrlir lör lorrl inlilI en -lug
v;igg. En bit ifrån r,äggcn får clc även clct
Lrtrvnmre iör rötternil som Lrehövs.

Snabbväxande iir bol<har:rbincla, fler;r
sorlers vilclvin och hurlle.

Tåliga och härdiga ;ir alpklenratis, l<apri
fol, pi;rr.rnka oc.h en clerl kliitterrosor.

Marktäckare. Som nrarl<t;icl<are [)assar,
I<I rittcrlrortr:ns ia, m Lr rgrön.r oc h vissa kIer-
nr ati s.

Vintergrön,r r nrrr',1'iir r, r.

Blommande. BIåregrr, bol<h.rrabincla,
hurr le, kapri iol, kIenratis, klätterhortensia,
l<l iitterrrosor och roscnvial.

Bokharabinda
Bol<harabinda, Fallopia balclschuanit:a,
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blommar på årssskott, ofta storblommiga
sorter, beskärs tidigt på våren. Man klip-
per inte ner klematis utan gallrar plan-
torna för att gynna ny tillväxt.

Klematis är egentligen en lian som
klättar i buskar och träd. Klematis före-
drar svalka vid roten. Den trivs i de flesta
yordar, både sol orh skugga, gJrna öst-
västliga lägen, men gillar djup, mullrik
och kalkhaltig jord. Härdig i zon lV-V,
beroende på sort. Välj den klematis som
passar just din lott - vad gäller jord, sol
och blomningstid.

Pålitliga och populära är'New Dawn'
och 'Flammenlanz'.'New Dawn' är en
gammaldags klätterros, den är relativt
frisk och härdig, blommar med mängder
av svagt rosa blommor framför allt i bör-
jan av sommaren. Doftar milt, har ett
friskt bladverk. Blir ca 3 m hög. Zon I Y.
'Flammentanz' år en doftande starkväx-
ande sort med dyupt röda blommor i kla-
sar. Ca 3-4 m hög, Zon I Y.

Till zon lV klarar sig 'Sympathie', en
sort som blommar hela sommaren med
doftande, fyllda röda blommor, rosa'Cer-
berosa', mörkrosa'Zephrein Droouhjn'.
'Polstjärnan'som blommar med vita, små
halvdubbla blommor, klarar zon VI.

Honungsrosen Rosa helenae'Hybrida'
är en kraftigt växande klänerros. som växer
tätt och breder ut sig på både bredd och
hö jd. Kan bli 1 0 m hög och blommar rikligt
från slutetav junitillslutetav juli. ZonV

'Awakening' blommar med rosa-blek-
rosa blommorfrån julitill hösten, zon lV V.

Doftande 'Chislaine de F6ligonde' blom-
mar hela sommaren. Aprikosgula knoppar
som går över i rosa och vitt. Zon lY.

Murgröna
Murgiöna, Hedera helÄ. är allmänt härdig
till zon ll, men kan klara zon lll på solfattig
stugvägg. Sorten Baltica är något härdigare
än den vilda arten och klarar zon lll. Mur-
gröna tål torka, men inte direkt solljus och
trivs i kalkhaltig jord. Den klättrar med luli-
rötter på det mesta, företrädesvis skrovliga
ytor och kan bli 30 m lång1hög och blir
mycket gammal. Passar även som mark-
täckare, där den lätt täcker stora ytor.

Pipranka
Piprankan, Aristolochia macrophylla,
har stora matta mörkgröna blad, på hös-
ten gulgröna. Trivs i näringsrik, fuktig-
hetshållande jord, i sol eller halvskugga.
Namnet pipranka kommer av den pipfor-

som är härdig till zon lll, blommar sen-
sommar och höst med vitrosa blommor.
Kallas ofta Arkitektens tröst eftersom den
kan användas till att täcka fula delar av
stugan. Slingrar gärna på uppspända trå-
dar om naturligt stöd saknas. Trivs i väl-
dränerad jord.

Humle
Humle, Humulus lupulus, är en slinger-
växt som blir både hög och kraftig. Den är
en flerårig ört (perenn) som vissnar ner på
senhösten då den också kan klippas ner.
Växer snabbt upp igen varje sommar och
kan bli upp till 6 m hög. Välj honplantor
för de fina gröna kotteliknande blom-
morna som kommer på sensommar/höst.
Culdhumlen får gula blad. Störst och fi-
nast blir humle i näringsrik fuktighetshål-
lande lord och skyddat läge, men den kla-
rar också sämre förhållanden. Zon I-Vl för
arten och zon l-V for guldhumle.

Kaorifol
Av[aprifol, Lonicera, finnsdet många ar-
ter och sorter, vår- och sommarblom-
mande, doftande och doftlösa. Kaprifol
trivs i sol och halvskugga, kan bli upp till
4 m hö9, är tålig och fäller bladen. Kapri-
folen slingrar sig upp i princip överallt,
på båga1 plank, nätstaket, skjul ...

Vildkaprifol, även kallad svensk kapri-
fol, klarar zon lV-V, får vackra gröngrå
blad och blommar med gulröda doftande

blommor i juli-september, Iysande röda
frukter. Den äkta kaprifolen får ljusgula
doftande blommor i maj-juni och oran-
geröda frukter, zon lV. Rödorange e/d-
kaprifol får mörkt orange blommor från
juni oktober, doftar inte. Klararzon I lV.
Blomsterkaprifol klarar zon lll och får
gul-vit röda doftande blommor från

iuni september och lysande röda frukter.
Canska ny år daggkaprifol, zon lV, vars
blommor sitter i en samling ovanför sto-
ra, nästan runda, silvergröna blad. Små,
gula stiliga doftlösa blommor.

Kaprifol trivs i näringsrik jord med bra
tillgång till fukt, klarar även sämre jordar.
Sol eller halvskugga. Kaprifol som blivit
risig klipps med fördel ned (delvis eller
helt) vart tredje eller vart fjärde år. Be-
skärning är bra för ny tillväxt och ny
blomning. Kaprifol lockar til I sig nattfjäri-
lar, humlor och bin.

KIätterhortensia
Klätterhortensia, Hydrangea anomala
ssp.petiolaris, trivs i mullrik, fuktighets-
hållande jord. Härdig till zon lV. Bra
skuggväxt, gillar även sol. Den blir tung
och klättrar som murgrönan med sugröt-
ter till ca 4-7 mm höjd. Blommar på
sommaren med stora gräddvita blom-
ställningar (kan skäras av och torkas efter
blomningenr. Kan också växa finl på fri-
stående spalje. Aven br..r marktäckare.

Klematis
Utbudet av klematis är idag omfattande
och grupperna är många - storblommiga
med många hybrider och sorter och
småblommiga med grupper som alpkle-
matis, gullklematis, italiensk klematis,
kronklematis med flera och många sor-
ter inom grupperna med varierande höj-
der. Svenska sorter, E-plantor rekom-
menderas.

Klematis som blommar på fjolårsskott,
oftast småblommiga, som alpklematis,
beskärs efter blomningen medan de som

KIätterrosor
Klätterrosor klättrar med hjälp av sina tag-
gar. Kallas ibland klängrosor trots att de
inte klänger med klängen. En del blom-
mar på ettårssskott, andra på gammal
ved. Beskärningen på våren innebär att
man tar bort svaga grenar, det som är ska-
dat och fruset så att bara frisk ved är kvar.


