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Valmue -  
Grønlandsk valmue (mix) 
(Papaver nudiaule (mix)) 

1.200 frø - 2 årig - 60 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: 
Ved den vinterhårdføre Grønlandske valmue drejer det sig om 
en halvhøj og meget standhaftig plante. Valmuen udvikler 
lappede og blågrønne blade, bliver 60 cm høj og sætter fra maj 
til oktober store lysende røde enkeltblomster, der har en 
diameter på ca. 6 cm. I naturen blomstre den kun med 
bleggule blomster. Denne kulturform skinner i øjnene med 
mange smukke blomsterfarver. 

Dyrkning: 
Den 2 årige valmue stamme fra Grønland, Alaska, Sibirien og forekommer også i dele af Nordamerika. 
Derfor er placeringer med høje temperaturer og fuld sol ikke så godt for den. Bedre er det med en 
placering på en lys men halvskygget placering der ikke er for varm. Dyrkes bedst i en sur og løs  jord. 
Valmuen er vintergrøn. 

Såning: 
Spiringsprocenten ligger på ca. 89%. 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. 

Faktaark:

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

Såning Fra slut marts til slut maj

Temperatur Kan sås direkte på voksestedet fra slut marts. Kan også 
forkultiveres ved 18° til 20° C.

Spiringstid 7 til 12 dage

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

Plantehøjde 60 cm

Blomstring Juni til oktober

Blomsterfarve 6 cm store lysende røde blomster

Placering Halvskygge til sol / ingen varm placering

Egnet til Bede, stentrug, kant i staudebed

Anden anvendelse  - 

Overvintring Vinter grøn, frostfast


