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Valmue -  
Tyrkisk valmue 
(Papaver orientale) 

500 frø - enårig - 60 til 100 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: 
Orientalsk valmue, Ild valmue eller Tyrkisk valmue som den 
også kaldes regnes til kæmperne  blandt valmuer med dens 60 
til 100 cm høje blomsterstængler. Den flerårige, urteagtige 
prydplante stammer fra Tyrkiet, Kaukasus og det nære Asien. 
Der vokser den i højdelagene fra 500 meter til 2.000 meter og 
er også her vinterhårdfør.  

Den orientalske valmue har en opret og buskagtig vækst.  

Den udvikler store mørkerøde blomster. De har en gennemsnits diameter på 10 til 20 cm. I 
blomstermidten er der næsten altid en sort plet. Blomstermidten er skålformet. Blomstringstiden ligger i 
perioden maj til juni. 

Efter blomstringen kan der foretages en tilbageskæring til de øverste stængelblade. Planten retter sig 
hurtigt til og i sensommeren springer den ud igen. De vintergrønne blade og stænglerne er behåret med 
lange børster. 

Dyrkning: 
Den Tyrkiske valmue er let at dyrke og er spirer helt normalt og giver ikke problemer ved formeringen. 
Papaver orientale sætter pris på solrige placeringer og foretrækker gennemtrængelige, sand-/stenholdige 
jorde. Som pælerodsplante forankre den sig i jorden og en omplantning er ikke at anbefale. 

Såning: 
Spiringsprocenten ligger på ca. 86%. Ved formeringen er en køling spiringstemperatur på 10° til 15° C 
passende. Frøene strøs løst ud på fugtig såjord og efterfølgende trykkes de blot let fast. 

Advarsel: Planten indeholder alkaloider og den hvide mælkesaft er giftig. 
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Faktaark:

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

Såning Marts til maj

Temperatur Ved såning tilstræbes en temperatur på 10° til 15° C

Spiringstid 7 til 10 dage

Sådybde Trykkes fast på jorden. Såbedet må ikke tørre ud.

Plantehøjde 60 - 100 cm

Blomstring Maj til juni

Blomsterfarve Mørkerøde / 10 til 18 cm i diameter

Placering Sorigt og tørt

Egnet til Bede, stentrug, kant i staudebed

Anden anvendelse  -

Overvintring Flerårig staude, pælerod


