
 

 

Veckans växt v. 29 2008 

Jättevallmo 'Perry's White', Papaver Orientale-Gruppen 
'Perry's White' 

Det sägs att jättevallmon 'Perry's White' 
upptäcktes när en arg kund år 1913 skrev ett 
brev till förädlaren och plantskoleägaren 
Amos Perry och klagade - varför stod det en 
vit vallmo mitt i rabatten när han uttryckligen 
hade beställt en helt röd- och rosablommande 
komposition?  

Vid det laget hade Amos Perry försökt förädla 
fram en vitblommande jättevallmo i flera år 
utan att lyckas. Perry förstod att han hittat 
något helt unikt och lyckades byta till sig den 
vitblommande plantan mot ett par 
montbretiaknölar. Sorten döptes efter Perry 

själv och introducerades i handeln på 1910-talet. När den började säljas var det den första 
vitblommande jättevallmon i handeln. I Sverige har sorten funnits att köpa åtminstone sedan mitten 
av 1930-talet. 

Jättevallmo, Papaver Orientale-gruppen, är ett hybridkomplex där bland annat mörk jättevallmo (P. 
bracteatum), orientvallmo (P. orientale) och jättevallmo (P. pseudoorientale) ingår. Vallmon blommar 
i maj-juli, beroende på sort och växtplats, och blommorna kan bli upp till femton centimeter breda. 
Förädlingen av jättevallmo tog fart först kring förra sekelskiftet och engelsmannen Amos Perry (1871-
1953) var en av de första att ta fram nya sorter av den. Perry var ägare till plantskolan Perry´s Hardy 
Plant Farm i Enfield i Middlesex och en berömd förädlare av till exempel dagliljor och irisar, men han 
introducerade också flera välkända sorter av jättevallmo. Sin första vallmosort introducerade han år 
1903. Sorten, som döptes till 'Mrs Perry' efter hans fru, har ljust laxrosa blommor (vissa kallar 
nyansen för underklädesrosa). Den vitblommande Papaver Orientale-gruppen 'Perry's White' från 
1913 blir omkring 90 centimeter hög och har upprätta stjälkar som sällan behöver bindas upp. 
Blomningen äger rum i maj-juli och blomman har vita kronblad med en lilaröd fläck vid basen. 
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