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Uttrycksfull, dekorativ starkväxande lian. 
 

 Härkomst 

Den koreanska piprankan kommer ursprungligen från Nordiska Arboretkommitténs 

insamlingsexpedition till Sydkorea 1976, där Tomas Lagerström, SLU, deltog som svensk 

representant. Det är troligen det första materialet av denna art i svensk odling. Av det frö som 

samlades in och odlades fram på Ultuna finns ett flertal plantor spridda i landet. 

Erfarenheterna har varit mycket bra E-materialet kommer från en klon, med samma ursprung, 

som växer på Ultuna sedan 1980. 

 

 Beskrivning 

Den koreanska piprankan har mycket nära släktskap med piprankan A. durior (syn. A. 

machrophylla eller A. sipho). Dessa bägge arter skiljer dock sig åt i flera avseenden. Vad vi 

hittills sett är den koreanska piprankan mer snabb- och starkvuxen. Den är dessutom i alla 

avseenden betydligt större än den nordamerikanska släktingen. Tydligast syns det på bladen 

och de sjöskumspipformade blommorna. 

 

Bladen är vidare ljusgröna och finhåriga på undersidan. Den krökta, rörformade delen på 

blomman är gulgrön och avslutas i en utbredd treuddig krona, färgad i en purpurrödbrun färg. 

Frukten är grön och gurkformad ca 10-15 cm lång. Undertecknad har dock hittills inte sett 

någon frukt utvecklad i Sverige, vilket har varit orsaken till att vi undersökt andra 

förökningsmetoder än frö. 

 

De slingrande starkväxande skotten är håriga, ljust gröna och täcks redan andra året med 

gråa korklister som helt ändrar skottfärgen. Detta är den starkaste särskiljande karaktären vid 

en jämförelse med pipranka, vars skott behåller en mörkgrön färg långs upp i åldern. 

 

Höstfärg utvecklas bäst i varma och mer solexponerade lägen och utgörs av en blekt gulaktig 

färg. 

 

 Ståndort/Användning 
Den koreanska piprankan växer bra både i sol och skugga. Ett varmare och väldränerat läge 

förbättrar härdigheten. Bästa utvecklingen når den koreanska piprankan på en näringsrik och 

mullrik jord med normal fuktighet. 

 

På grund av sin starka och snabba tillväxt lämpar sig den mycket bra för högklättring på 

fasader med wire som spaljé. Med tanke på de stora bladen bör man välja ett mer vindskyddat 

läge. Den är också bra att använda till infattning av entréer med hjälp av spaljéer i rundvirke 

eller rundjärn. Med en lövgång med pipranka skapas ett spännande skuggspel samtidigt som 

man kan bekanta sig med de intresseväckande blommorna, som i normala fall döljs under den 

storbladiga grönskan. 

 

 Sortegenskaper 
Den koreanska piprankan förökas med vävnadskultur på Elitplanstationen och levereras till 

produktionsplantskolorna som liten planta som efter ytterligare en säsongs tillväxt är 

salufärdig. Detta har medfört en starkväxande planta mer påminnande om de fröplantor vi 

odlade fram på Ultuna, som var salufärdiga på en säsong från frö. 

 

Efter att ha utvecklat en förökningsmetod för denna art på Elitplantstatkonen har man förökat 

den i snart 10 år. Det främsta motivet för att ta upp denna art i produktion är dess snabba och 

frodiga tillväxt redan som liten planta samt en tillfredställande härdighet, åtminstone zon 5. 
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