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Lonicera periclymenum  
– skogskaprifol
Försommarblommande 
kaprifol som om  kvällen 
sprider härlig doft.  
Sling rande rankor som 
gör sig såväl längs marken 
som klättrandes i träd. 

Wisteria sinensis  
– blåregn
Omtyckt lianlik  
klätter växt med  
överdådig blomning i 
maj-juni. Lavendelblå, 
hängande klasar 
ackompan jeras av  
silvergrått ludet  
bladutspring. 

Actinidia kolomikta  
– kameleontbuske
Iögonfallande kiwisläkting 
som ger frodig grönska. 
Hanplantans blad färgas 
under sommaren i rosa 
och vitt. Kombineras med 
fördel med honkloner för 
läckra frukter. 

Bilder på framsidan:  
Överst till.v: Actinidia 
kolomikta- kameleontbuske. 
Överst till.h: Aristolochia 
mandshurica E -pipranka. 
Nedan: Wisteria sinensis 
-blåregn. Nederst på bildsida: 
Clematis montana var. rubens
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Klematis vill för bästa utveckling ha en fuktig jord 
och skugga på rötterna. Det kan åstadkommas genom 
att plantera dem bakom en sten, mindre buske, eller 
plantera marktäckande perenner intill.

Jorden bör vara mullrik och fuktighetshållande och 
många sorter (särskilt de storblommiga) vill ha gott 
om näring. Det är mycket viktigt att jorden har god 
dränering. Växtplatsen bör vara ljus, även om de 
flesta sorter inte trivs så bra i stekande sol. Ett något 
halvskuggigt läge är att föredra. 

Plantera klematisen ca 5 cm djupare än vad den 
stod i krukan och lägg lite grovt grus runt rothalsen. 
De storblommiga, kraftigt växande sorterna bör vid 
plantering skäras ner till ca 30 cm (två bladpar) för 
att skapa balans mellan rotsystemet och växtens 
ovanjordiska delar. Risken är annars stor att skotten 
växer snabbare än rötterna hinner försörja dem och 
plantan vissnar ner. 

Beskärning

Vårblommande klematis, såsom C. alpina, C. macro-
petala och C. montana skall inte klippas ner, bara putsas 
om de blir för stora. De blommar från april-juni och skall 
om behövligt beskäras direkt efter blomningen.

Försommarblommande sorter, som ’Multi Blue’ och 
’Nelly Moser’, blommar i maj-juni på fjolårsskotten 
som inte ska beskäras på hösten. De här sorterna kan 
vid goda förhållanden blomma om i augusti-september. 
För att detta ska ske bör plantan beskäras hårt direkt 
efter blomningen i maj-juni. De nya skotten blommar 
då om i augusti-september och lämnas sedan orörda till 
maj-juni nästa år då de blommar igen. 

Senblommande sorter som 'Jackmanii och C. viticella, 
blommar på årsskotten och kan skäras ner till ca 20 
cm på hösten eller på vårkanten för att de inte ska bli 
risiga.

(ovan tv) Clematis 'Albina Plena' E
Vacker fylld klematis som blommar med stora 
nickande blommor i maj-okt.

(ovan th) Clematis 'Carmencita' E
Kraftigväxande klematis som blommar från 
juli-okt.

(tv) Clematis 'Tage Lundell' E  
Vårblommande klematis med nickande blåa 
klockor april-maj.

KLEMATIS

Bilder Från E-planta.
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KLÄTTERVÄXTER Actinidia

ACTINIDIA
kvalitet/storlek

- (Minikiwi–Gruppen) ’Issai’, krusbärskiwi

Zon I. Höjd 3–4 m. Klätterväxt som har blanka gröna blad med röda bladskaft. Får 

gul höstfärg tidigt. Kräver spaljé för att ta sig uppåt längs väggar, där den med 

fördel planteras då den är värme krävande. Odlas för de små, krusbärslika, söta 

frukterna och till skillnad från kolomiktasorterna är denna namnsort självfertil. 

Näringsrika, fuktiga jordar i soliga och varma lägen (se även Frukt & Bär).

A-kval co

- chinensis, gul kiwi 

Zon I. Höjd 3–5 m. Snabbväxande klätterväxt med stora, håriga nästan runda 

blad. Den ger en frodig grönska och planteras med fördel längs varma sydväggar. 

Behöver stöd för att klättra. På  hösten utvecklas de grönbruna, håriga frukterna som 

är mycket C-vitaminrika. Frukten utvecklas bäst i växthus. Vacker klätterväxt, även 

utan frukt. Väldränerade, fuktiga och näringsrika jordar i varma och soliga lägen (se 

även Frukt & Bär).

A-kval co

- kolomikta, kameleontbuske

Zon I–V. Höjd 2–4 m, bredd 2–5 m. Svagt klättrande buske som kräver hjälp för att 

klättra. Skildkönad, där hanplantorna odlas för de vackra bladen, med varierande stor 

del som färgas i rosa eller vitt under försommaren. Honplantorna ger tillsammans 

med han plantan frukt, sk. minikiwi. Jorden bör vara mullhaltig med jämn fuktighet, 

men kameleontbusken klarar de flesta trädgårdsjordar i soliga, gärna skyddade lägen 

(se även Frukt & Bär).

A-kval co

ARISTOLOCHIA
kvalitet/storlek

- macrophylla, pipranka

Zon I–V. Höjd 5–7 m. Kraftigväxande slingerväxt med stora, matta och friskt gröna 

blad som effektivt täcker fasader och dylikt. De läckra, pipformade blommorna döljs 

väl i bladverket. Piprankan är inte självklättrande utan behöver en wire eller spaljé att 

klättra på. Bäst tillväxt erhålls på en mullrik fuktighetshållande och väldränerad jord i 

halvskuggiga skyddade lägen. Klarar även full sol om vatten tillgången är god. Skiljer 

sig från kusinen A. manchuriensis främst genom dess något mer mörkt gröna och 

mindre blad. 

A-kval co

- manchuriensis E, koreansk pipranka

Zon I–V. Höjd 5–8 m. Frodig slingerväxt med stora ljust gröna hjärt formade blad. En 

kraftigväxande slingerväxt som med hjälp av klätter  anordning såsom spaljé eller 

dylikt snabbt tar sig upp. Små gula pipformade blommor väl dolda i bladverket. 

Mycket vacker växt i sol som skugga, gärna i varma väldränerade jordar i skyddat läge.

A-kval co

CAMPSIS

kvalitet/storlek

- radicans (i sorter) trumpetranka

Zon I. Höjd 5–7 m. Klättrande och slingrande klätterväxt med orangefärgade, 

trumpetformade blommor från juli-september. Parvis motsatta blad som kan bli upp 

till 25 cm långa. Kräver varma och skyddade lägen i full sol. Jorden bör vara fuktig 

och skuggad för optimal utveckling. Klarar dock de flesta trädgårds jordar och tål 

stadsklimat väl. 

A-kval co
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KLÄTTERVÄXTER

kvalitet/storlek

- orbiculatus, japansk träddödare

Zon I–IV. Höjd 8–10 m. Starkväxande slingerväxt som kräver  

något att slingra sig runt för att ta sig uppåt. Gröna läderartade blad med något gul 

höstfärg och lysande orange frukter i ett gult skal som pryder växten långt efter att 

bladen har fallit. Skildkönad varför endast honplantor ger frukt. Klarar de flesta jordar 

som inte är extrema, men föredrar djupa, näringsrika jordar i sol till halvskugga.

A-kval co

CELASTRUS

SMÅBLOMMIGA SORTER zon beskrivning blomning

- alpina, alpklematis I–VI Violettblå, hängande klockor, 3–4 cm 

långa kronblad.

april-juni

- macropetala, kronklematis I–III Blåviolett, hängande, klocklika blommor. april-juni

- montana var. rubens, röd bergsklematis I Rosa, propellerformade blommor med  

4 kronblad.

maj-juni

- tangutica, gullklematis I–IV Guldgula blommor med spetsiga 

 kronblad. Vackra fröställningar.

juli-sept

- vitalba, gullklematis, skogsklematis I–IV Grönaktiga till vita, 1,5–2,5 cm,  doftande, 

med långa ståndare.

juli-okt

- viticella, italiensk klematis I–V Hängande klockor om 4–6 cm i blått  

till lila. Blomrik.

juli-sept

Atragene-gruppen

- ’Albina Plena’PBR E I–V Stora, nickande, vita och fyllda klockor. maj-okt

- ’Ballerina in Blue’ I–V Ljusblå, fylld, med spretande kronblad. 

8–10 cm.

maj-juni

- ’Ballet Skirt’ I–IV Öppna, nickande klockor i purpurrosa. maj-juni

- ’Blue Tapers’ E I–VI Intensivt blå, ganska smala klockor. april-maj

- ’Columella’ I–IV Purpurrosa med vita kanter och ljusare 

insida. Doftar!

maj-juni

- ’Love Child’ E I–IV Gula blommor med små, lila fläckar. 

Svagt doftande.

juli-sept

- ’Georg’PBR E I–V Violetta, fyllda och ganska öppna 

blommor.

maj-okt

- ’Mrs T. Lundell’ E I–V (VI) Blåvioletta, hängande med öppen 

 klockform. 

juni-sept

- ’Propertius’ I–IV Öppna klockor med purpurviolett utsida 

med ljusare insida.

maj-juni

- ’Riga’ E I–VI (VII) Stora öppna, vita klockor. Silveraktiga 

fröställningar.

april-maj

- ’Tage Lundell’ E I–VI Nickande klockor, ganska smala. Mörkt 

blåviolett.

april-maj

- ’Violet Purple’ E I–VI Stora, öppet klockformade, rödvioletta 

blommor.

april-maj

- ’White Swan’ I–IV Vit, klockformad, fylld, ganska skir. maj-juni

Vitalba-gruppen

- ’Paul Farges’ (Summer Snow) I–IV Små vita blommor i stort antal. juli-okt

CLEMATIS
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KLÄTTERVÄXTER Clematis

Forts. CLEMATIS, SMÅBLOMMIGA

Viticella-gruppen zon beskrivning blomning

- ’Carmencita’ E I–V (VI) Djupt karminröd med flat blomform. 

Kraftigväxande. 

juli-okt

- ’Little Nell’ I–III Vit med rosa kanter, ganska upprätta 

 blommor.

juli-sept

- ’Madame Julia Correvon’ I–IV Vinröda blommor med smala, något vridna 

kronblad. Långa, vitgula ståndare. 

juni-sept

- ’Royal Velours’ I–IV Mörkt vinröda blommor med sammetslyster. juli-okt

- ’Södertälje’ E I–V (VI) Mörkröda, hängande, små blommor med 

öppen klockform.

juli-okt

STORBLOMMIGA SORTER

Tidiga storblommiga gruppen zon beskrivning blomning

- ’Doctor Ruppel’ I–IV Tvåfärgad, starkt rosa i mitten och ljusare 

rosa längs kanterna. Vita ståndare.

juni-sept

- ’Lasurstern’ I–IV Lavendelblå med gräddvita ståndare.  

Stora blommor med vågiga kanter. 

maj-juni  

+ sept

-  ’Mevrouw Le Coultre’  
(syn. ’Mme Le Coultre’)

I–II (III) Stora, vita blommor med gula ståndare. 

Något liknande en näckros.

juni-juli 

+ sept

- ’Miss Bateman’ I–IV Gräddvit med mörkt purpurfärgade ståndare. maj-juni  

+ sept

- ’Multi Blue’ I–II Fyllda, mörkblå blommor med ljusare, vridna 

blombladsspetsar.

Juni  

+ sept.

- ’Nelly Moser’ I–IV Ljust rosa till vit med cerisrosa streck på 

kronbladen. Tydliga, mörkt röda ståndare.

juni-juli  

+ sept 

- ’The President’ I–III Mörkt lila, liknar Jackmanii, men är större  

och med fler kronblad.

Juni  

+ sept

- patens Sunna I–III Mkt stora, vita blommor om 12–15 cm. 

Blommar tidigt och rikligt.

maj-juni

Sena storblommiga gruppen

- ’Comtesse de Bouchaud’ I–II Malvarosa (mellanrosa) med gula ståndare. juni-sept

- ’Ernest Markham’ I–IV Stora, purpurröda till mörkröda blommor. juli-sept

- ’Hagley Hybrid’ I–IV Ljust rosa till gammelrosa med rödbruna 

ståndare. Stora blommor.

juli-sept

- ’Jackmanii’ I–IV Purpurviolett med gulvita ståndare.  

Oftast 4 kronblad.

juli-augusti

- ’Luther Burbank’ I–IV Stora, blålila blommor med limegröna 

 ståndare.

maj-juni 

+ sept

- ’Rouge Cardinal’ I–IV Djupt purpurröd med ljusa ståndare. juli-sept

- ’Ville de Lyon’ I–IV Karminröd med gula ståndare. juli-sept

kvalitet/storlek

- aubertii, silverregn

Zon I–III. Höjd 6–7 m. Mycket kraftigväxande klätterväxt som snabbt klär in stora 

ytor. Är dock inte lika invasiv som bokhara bindan. Blommar med vita blommor med 

grön anstrykning från juli–september. Har inga större krav på ståndorten och klarar 

allt från sol-skugga, men blommar bäst i soliga lägen. Tål stadsmiljö. Beskär hårt för 

riklig blomning.

A-kval, co

FALLOPIA (syn. POLYGONUM)
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KLÄTTERVÄXTER

kvalitet/storlek

- helix, murgröna

Zon I–II. Höjd 5 m. Städsegrön klätterväxt med många användnings  områden. Odlad för 

det blanka, mörkt gröna och trelobade blad verkets skull. Vanligen använd för att klä in 

fasader, då den ger ett striktare intryck än många andra klätterväxter. Självklättrande 

med sugfötter. Kan med fördel användas som marktäckare. Växer tillfredsställande på de 

flesta jordar, bara de inte är rena torvjordar. Växer bäst på näringsrika mull- och kalkrika 

jordar med tillgång till fukt. Halvskugga till skugga, men även sol om skydd mot vår solen 

finns. 

A-kval, co

-helix ’Baltica’, baltisk murgröna

Zon I–III. Höjd 4–8 m. En murgröna med små mörkgröna blad och vit ådring. 

Härdigare än artenzz. 

A-kval, co

- helix ’Woerner’, storbladig murgröna

Zon I–III. Höjd 3–4 m. Starkväxande sort med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. 

Får om vintern en rödbrun till purpurviolett anstrykning. Härdigare än ’Hibernica’. 

A-kval, co

- hibernica, storbladig murgröna

Zon I–II. Höjd 5–8 m. Liknar den vanliga murgrönan men har större blad som är något 

ljusare och har mindre tydlig nervatur. Utmärkt marktäckare i landets södra delar. 

Blommar med mycket nektarrika blommor i bollika blomställningar i september. 

Frukten är peppar kornsstor och mognar nästkommande vår. Är inte lika frosttålig 

som den vanliga murgrönan. Den kan därför skadas av vårsolen och bör odlas i 

skuggiga lägen. 

A-kval, co

HEDERA

För mindre kvaliteter, samt sorterna Grafik® E, Huldra® E och Hymn® E, se under Träd & Buskar.

kvalitet/storlek

- lupulus, humle

Zon I–VI. Höjd 4–6 m Snabbväxande perenn klätterväxt där de långa årsskotten 

vissnar ner varje år. Bladen är treflikiga och sträva. Frampå hösten bildas de kottelika 

frukterna som används till ölframställning.

A-kval, co

- lupulus ’Aureus’, guldhumle

Zon I–IV. Höjd 3–4 m. Humle med läckert limegula blad som inte  

är lika starkväxande som den vanliga humlen.

A-kval, co

- lupulus ’Nordbrau’, humle

Zon I–VI. Höjd 4–5 m. Honklon med större kottar än arten. A-kval, co

HUMULUS

Forts. FALLOPIA kvalitet/storlek

- baldschuanica, bokharabinda

Zon I–III. Höjd 7–9 m. Extremt starkväxande klätterväxt. Brukar  kallas arkitektens tröst 

på grund av dess snabba täckningsförmåga, som dock kräver spaljé eller liknande. 

Blommar från juli ända in i oktober med vita blommor samlade i upp till 20 cm långa, 

upprätta klasar. Bör beskäras för att säkerställa riklig blomning. Optimal tillväxt får 

den på varma skyddade ställen i fuktig jord, men den här växten brukar växa så det 

räcker ändå och den klarar de flesta  jordar. Blommar rikligast i sol. 

A-kval, co
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KLÄTTERVÄXTER Hydrangea

kvalitet/storlek

- anomala ssp. petiolaris, klätterhortensia

Zon I–IV. Höjd 5–7 m, bredd 5–7 m. Yvig, självklättrande klätterväxt som tar sig upp 

med hjälp av luftrötter. Blommar med vita blommor i maffiga, platta blomställningar 

i maj-juni. Fröställningarna sitter kvar långt in på vintern. Känslig för kompakterade 

jordar och kalk och gynnas av hög luftfuktighet. Önskar en mullrik, näringsrik och 

fuktig jord i sol-skugga men är tålig och klarar det mesta. Tål rotkonkurrens och 

skugga varför den passar utmärkt under större träd, även i stadsmiljö.

co/kl 25–30

co/kl 30–40

co/kl 40–50

co/kl 50–60

co/kl 60–80

sol. co/kl 80–100

HYDRANGEA

kvalitet/storlek

- nudiflorum, vinterjasmin

Zon I. Höjd 1–3 m, bredd 1–2 m. Klätterväxt som endast odlas  

för sin tidiga blomning i gult. Blommorna slår ut någon gång under december till 

april beroende på väderleken. Kräver stöd för att ta sig uppåt men passar bättre 

hängande ned för murar och andra kanter. Har inga större krav på jorden om inte pH 

är för högt. Växer bäst på väldränerade, näringsrika jordar med god fuktighet. Bör 

odlas i skyddade lägen i sol-halvskugga. 

A-kval, co

JASMINUM

LONICERA
De slingrande lianerna inom släktet Lonicera är mycket omtyckta, framför
allt för de rikliga och ljuvligt doftande blommorna, vars doft framkommer 
 särskilt bra om kvällen. Släktet innehåller flertalet arter och hybrider med 
olika blomningstid. Genom att samplantera två eller tre kapri foler får du  
en mycket långvarig blomning. Kaprifoler har en tendens att bli risiga och 
bör skäras ner med jämna mellanrum.

kvalitet/storlek

- x brownii ’Dropmore Scarlet’, eldkaprifol

Zon I–IV. Höjd 2–3 m, bredd 1,5–2 m. Vacker kaprifol som blommar med lysande 

rödorange, tubformade blommor från juli ända in i september, ibland även in 

i oktober. Bör odlas i fuktig, mull- och näringsrik och väldränerad jord i något 

skuggiga lägen. Även i sol om jorden är tillräckligt fuktig. Eldkaprifolens blommor är 

doftlösa och sterila, varvid frukt ej bildas. 

A-kval, co

- caprifolium, äkta kaprifol

Zon I–III. Höjd 2–3 m, bredd 1–3 m. Tidigblommande kaprifol som visar sina vitrosa 

blommor redan i maj och fortsätter under juni. Blommorna doftar starkt och 

angenämt, särskilt på kvällen. Blommorna är mycket nektarrika. Växer bäst på kalk- 

och humus rika, fuktiga jordar i sol eller delvis skugga. Blomningen kan utebli på för 

skuggiga växtplatser, men vill gärna ha skugga och fukt på rötterna. Kan bli en smula 

skräpig efter blomning i samband med att de orangeröda bären mognar.

A-kval, co

- x heckrottii, blomsterkaprifol

Zon I–V. Höjd 3–4 m, bredd 1,5–3 m. Mycket blomvillig kaprifol vars knoppar är 

laxrosa till orange. De utslagna blommorna är blåröda till purpurfärgade på utsidan 

och gulaktiga på insidan. Blommar från juni och kan fortsätta in i september. Doftar 

fantastiskt! Äldre exemplar blir ofta kala nertill. Är inte krävande vad det gäller jord, 

men föredrar fuktighetshållande näringsrik jord i något skuggiga lägen. Klarar sol 

vid god tillgång till fukt. Blommar inte i djup skugga. Växer relativt långsamt och blir 

ibland mer busklik.

A-kval, co
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KLÄTTERVÄXTER

Forts. LONICERA kvalitet/storlek

- henryi, vintertry

Zon I–II. Höjd 1–2 m. Städsegrön klättrare utan större prydnads värden i blomning och 

fruktsättning. Det är det mörka och blankt gröna bladverket som gör den här växten 

odlingsvärd. Kräver dock skyddade, skuggiga lägen med hög luftfuktighet, vilket 

begränsar användningen. Kan dock användas som marktäckare. Jorden bör vara 

fuktighetshållande och näringsrik med god dränering. 

A-kval, co

- ’Honey Baby’, trädgårdskaprifol

Zon I–IV. Höjd 0,3–0,4 m, bredd 0,3–0,5 m. En liten, buskformig kaprifol som inte 

blir större än en halvmeter vilket gör den utmärkt för krukor och lådor. Kan även 

användas i ros- eller perennrabatter. Låga ståndortskrav och en enastående doft gör 

den här växten mycket odlingsvärd. Äldre plantor bör klippas ner på våren, då  

de ändå hinner blomma under sommaren. 

A-kval, co

- periclymenum, skogskaprifol

Zon I–VI. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 m. Försommarblommande kaprifol med blommor i 

rosagula toner och härlig doft framåt kvällen. Växer bra i både soliga och skuggiga 

lägen, även om både blom och frukt sättning är rikligare i sol. Får om hösten knallröda 

bär. Klarar sig bra bland Bohusläns klippor och är inte kinkig med  jorden. Föredrar 

dock något sura, humusrika jordar. 

A-kval, co

- periclymenum ’Belgica’, skogskaprifol

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 m. Sort med mörkare blommor än den rena 

arten. Blommorna är purpurröda då de slår ut, men bleknar till blekgult framåt 

försommaren. Härlig doft! Vackra röda bär på hösten. 

A-kval, co

- periclymenum ’Loly’, skogskaprifol

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 m. Blommar med gula till gul orange blommor som 

doftar starkt under juni och juli.

A-kval, co

- periclymenum ’Serotina’, skogskaprifol

Zon I–IV. Höjd 3–5 m, bredd 2–3 m. Rödlila blommor som är gula inuti. Karaktäriseras 

av ett friskt mörkt bladverk och mörkt violetta skott. Blomning från juli – oktober. 

Starkt doftande. 

A-kval, co

- reticulata ’Silver’ E, daggkaprifol

Zon I–IV. Höjd upp till 3 m, bredd 1 m. Mer eller mindre klängande växt som kräver 

stöd för att ta sig uppåt. Fungerar även som låg buske. Bladen är vackert silvriga 

och buskens största attraktion. Blommorna är gula, doftlösa och inte lika vackra 

som hos andra kaprifolier. Frukten är rödorange. En lättodlad växt med många 

användningsområden.

A-kval, co

- x tellmanniana, tellmanskaprifol

Zon I–IV. Höjd 4–5 m, bredd 2–4 m. Kraftigväxande kaprifol med stora koppargula 

blommor i juni–juli, som dock är doftlösa. Knopparna är ilsket röda. Utvecklas 

bäst i skuggiga lägen, men  klarar även sol bara rötterna hålls skuggade. Mull- och 

näringsrik jord med jämn fuktighet är bäst. Klarar dock torrare jordar.

A-kval, co
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PARTHENOCISSUS

kvalitet/storlek

- sinensis, blåregn

Zon I–II. Höjd 7–9 m. Utsökt slingerväxt som kräver linor eller  spaljéer för at ta sig 

upp. Blommar överdådigt i maj-juni med blålila, doftande, upp till 30 cm långa 

hängande klasar. Får om hösten läckra baljliknande frukter. Kräver en varm och 

skyddad växtplats i full sol samt näringsrik jord. 

A-kval, co

kvalitet/storlek

- regelii Tiara® E, vingfröranka – Ny i sortimentet!
Zon I–V (–VI). Höjd upptill 5 m. En intressant och vacker, stark växande lian med 

kvaliteter för hela året. Passar utmärkt att användas till vajer, spaljé av armeringsjärn 

men även lövgångar. Blomningen sker i juni med väldoftande små, vita, 

stjärnformade blommor i 15–25 cm långa plymformade blomklasar. Blomningen 

åtföljs av dekorativa fruktställningar med vingade, rosaröda frön. Under vintern pryder 

de vackra, orangebruna lysande årsskotten sin plats.

A-kval co

WISTERIA

TRIPTERYGIUM

kvalitet/storlek

- quinquefolia, klättervildvin

Zon I–IV. Höjd 8–12 m. Snabbväxande klätterväxt som ej har sug fötter likt den 

vanligare variteten engelmannii. Arten slingrar sig istället upp och passar därför bättre 

slingrandes i staket eller som marktäckare. Bladen är sammansatta av fem lansett-

formade blad som får fantastisk höstfärg i eldigt röda toner. Växer på alla jordar, även 

saltbemängda sanddynor. Sol-skugga. 

A-kval, co

- quinquefolia var. engelmannii, engelmannsvin

Zon I–IV. Höjd 9–12 m. Det vanligast förekommande klättervildvinet. Variteten är 

beskaffad med sugfötter vilket gör den självklättrande och mycket bra att täcka 

fasader med. Sorten har något längre och smalare småblad än arten. Underbar 

höstfärg i mörkt röda nyanser. 

A-kval, co

- tricuspidata ’Veitchii’, rådhusvin

Zon I–IV. Höjd 9–12 m. Självklättrande med hjälp av sugfötter. Unga blad är brunröda, 

men antar sedan en blank grön färg. Höstfägringen är enastående i orangeröda 

toner. Bladen är  variabla, men ofta treflikade. Intrycket är striktare än hos vildvinet, 

bladen ser ut att sitta bredvid varandra i rader. Har vid stånd ortsamplitud 

men föredrar fuktiga näringsrika jordar på varma soliga platser. Bästa vinet för 

fasadbeklädnad!

A-kval, co

För klätterväxter i solitärstorlek, kontakta oss för priser och tillgång.
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Wisteria sinensis. Foto: Ragna Andersson


