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Planten finnes også:
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A8069
Pipeholurt
Aristolochia durior (syn. A. macrophylla, A. sipho)
Pipeholurt
Pryd: Kle husvegg, mur, buer, hageskillevegg, pergola.
Hardfør, flerårig og frodig slyngplante som blir 8-10 m (på
museet 4-5 m). Trenger et par år på etablering, deretter vokser
den kraftig. Må ha noe å vokse på/slynge seg rundt. Sen
knoppskyting om våren.
Hjerteformede store blader, 15-20 cm brede. Den gulbrune og
grønne blomsten er formet som en krumpipe, 3-4 cm lang.
Blomstene forsvinner litt i det store bladverket.
Beskjæring ikke nødvendig – kun hvis den er blitt for stor, og
tidlig på våren kortes den da inn med en tredjedel. Trives best i
veldrenert, næringsrik jord – i halvskygge. Gjødsles om våren.
Formeres ved ‘slange’-avlegging, vår/forsommer: Gren/skudd
legges ned på bakken, og det hele dekkes med jord med unntak
fra skuddspissen. Et lite snitt på undersiden av grenen (under
jord) letter rotdannelsen. Planten er giftig.
To hovedforekomster: A) og B).
Juni – juli
Trolig fra Tillas tid.
TG 1991-92
Klippe ned stygge og døde greiner.
 A) 2017: Rimelig god. Kunne vært kraftigere, tettere.
Trenger å ledes/støttes bedre på pergolaen. Pergolaen
trenger utbedring.
 B) 2016: Flere lange, delvis visne grenslynger lå nedover
skråningen syd for muren. Noen få spinkle grenslynger
klatret opp i syrinen i skråningen
 A) 2018: Tilføre gjødsel på vårparten. Lede/feste grener
etter knoppskytingen, men før bladene kommer.
2018 høst: Utbedre pergolaen.
 B) 2016: AGC kuttet tilbake alt i syrinen og en del i
skråningen.
2018: Lede skudd opp og tilbake mot
mur/smijernsgjerdet.
 A) Øst for veranda til hovedhuset og vest for ørnen (på
pergola rundt sitteplass).
 B) Syd for muren, øst for Pariserbuen (klatrer på
smijernsgjerdet).
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Pipeholurt på pergula ved ørn AGC 20170612_083533

Pipeholurt på pergula ved ørn AGC 20170622_151041

Pipeholurt på pergula ved ørn AGC 20170612_083556

