Registreringsnummer:
Norsk navn:
Botanisk navn:
Vårt kallenavn:
Folkelig navn:
Bruksområde:

Beskrivelse:

Beskrivelse blomst:
Blomstringstid:
Historikk:
Tidligere registrering:
Skjøtsel:
Videre bearbeiding:
Tilstand:

Tiltak:
Plassering, flytting:
Planten finnes også:
Bevaringskategori:

A8118
Orientvalmue
Papaver orientale
Stor valmue (?)
Valmue. Orientvalmue.
Praktvalmue. Kilde: Gyldendals hagebok 1994.
Pryd: Rabatter, solitærplante, blomstereng, til snitt
(blomsterknopp i åpningsstadiet) og til dekorasjon (tørket
stengel med frøkapsel).
Insektsplante: Humle.
Nytte: Tidligere ble kronblader brukt til å farge vin og
medisiner.
Svært hardfør staude, høyde 60-80 cm.
Blomstene er store, skålformede og oransjerøde, opptil 10-15
cm brede. På hvert kronblad er det en stor, svart flekk ved
basis. Krans med mange sorte støvbærere. Blomstene sitter
enkeltvis på en stivhåret og kraftig stengel med en litt uryddig,
bølgende og opprett vekst. Elegant nikkende, hårete og
eggformet blomsterknopp. Den utsprungne blomsten står ikke
lenge, men får etter hvert en stor, flott frøkapsel.
Store, flikete, stivhårete og grågrønne blader, opptil 30 cm
lange.
Planten blir litt uryddig og stygg etter blomstring, og når
bladene i juli er visnet helt ned, etterlater den seg et tomrom
der den står. På ettersommeren kommer en ny liten bladrosett
som overvintrer.
Planten sprer seg sterkt via rotutløpere, og den har en
dyptgående, kraftig pælerot som gjør den vanskelig å flytte/bli
kvitt.
Trives i full sol og gjerne i dyp, veldrenert, sandblandet vanlig
havejord. Tåler ikke vinterfuktighet. Vil helst stå i fred.
Formeres ved deling av rotstokk om våren, og ved rotstikling
etter blomstring. Planten kan også ha farger som rosa, lilla, hvit
og rød – også med fylte blomster.
Juni - juli
Trolig fra Tillas tid.
TG 1991-92. Registrert som ‘Valmue, stor’
Klippe ned avblomstret stengel.
Klippe av visne blader.
Ved peon-/såpeurtbed: Én plante. Står trangt mellom
kantsteiner i et hjørne.
I peon-/blåveisbed: Én liten plante, kun med bladverk. Står for
grunt?
Flytte begge?
På utsiden av peon-/såpeurtbed, sydøstre hjørne.
I peon-/blåveisbed, vest for Billingstadstua.
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