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Valmue -  
Californisk Guldvalmue 
(Eschscholzia californica) 

200 frø - flerårig - 30 til 40 cm høj 

Værd at vide: 
Valmueplanten er udtalt attraktiv, vokser hurtigt og blomstre 
smukt i flere uger. Mange arter er toårige og de etårige sår sig 
selv igen. Blomsterne har en stor tiltrækningskraft på bierne og 
insekterne i øvrigt og i hvilket som helst bed den står, vil den 
straks falde en i øjnene. 

Sortsbeskrivelse: 
Valmuen Californisk Guldvalmue er en rigtig pryd på 30 til 40 
cm´s højde og guldgul-orange blomster. Blomsterne lyser op 
henholdsvis åbner sig kun i solskin. Ved regn eller om natten er 
de lukket sammen. Den Californiske Valmue blev allerede ved 
begyndelsen af det 19. århundrede udpeget til Californisk 
Statsblomst og den spejler fortsat den “Gyldne Stat”. Stadig 
den dag idag fejrer amerikanerne den 6. april “California Poppy 
Day”. Den flerårige plante er hurtigt voksende, egnet på tørre og 
stenede steder og er meget populær blandt hummelbier.  
Frøene fra Californisk Guldvalmue kan blive i jorden i mange år og tåler udtørring og tørke. De spirer ved 
passende fugtighed og også efter mange år. Hjemmehørende er denne valmue i det Sydvestlige USA og i 
vore dag har den også gjort sit indtog i Sydeuropa samt Sydafrika. 

Såning: 
Spiringsprocenten ligger på ca. 94%. Frøene strøs løst og jævnt fordelt ud på fugtig såjord og 
efterfølgende trykkes de blot let fast. Frøene spirer efter 8 til 14 dage. Sås slut marts til maj. 

Advarsel: Planten indeholder alkaloider og saften (den er ikke mælkehvid) er giftig. 

Faktaark:

Alle rettigheder forbeholdes CopyRight Tropica og Tropica-Scandi Tropica-Scandi®

Såning Fra slut marts til maj

Temperatur Frilandssåning direkte på voksestedet fra slut marts. Kan 
forkultiveres indendørs ved en temperatur på 18° til 20 ° C.

Spiringstid 8 til 14 dage

Sådybde Fordeles og trykkes fast på jorden. Såbedet må ikke tørre ud.

Plantehøjde 30 - 40 cm

Blomstring Maj til oktober

Blomsterfarve Guldgul-orange

Placering Lyst til fuld sol / godt drænende jord

Egnet til Bede, stentrug, kant i staudebed

Anden anvendelse Stenhaver

Overvintring Frostfast, skyder igen


