Veckans växt v. 45 2011

Ludvika fjädervallmo Papaver somniferum L.
I en trädgård i Ludvika poppar varje år en vallmo, Papaver somniferum L., upp med fransade
kronblad, vackert vita till ljuslila med mörklila fläckar vid basen. Så har den gjort åtminstone sedan
1970-talet - när den först kom till trädgården är oklart.
När NordGen 2010 påbörjade efterlysningen av arveplantor och
kvarlevare i trädgårdar av fröförökade blomster så kom tipset om
vallmon och NordGen fick en portion frö av den. I år har vi odlat den och
tagit bilder, och den är mycket charmerande. Vi kallar den Ludvika
fjädervallmo. Vi behöver nu gå igenom sortimentet av vallmosorter fram
till 1970/80 för att undersöka om denna vallmo liknar någon känd sort.
Kanske du känner igen den och kan ge tips?
Arten Papaver somniferum används både för prydnad, nytta och som
drog. Den heter opievallmo på svenska, eftersom man sedan mycket
lång tid tillbaka har utvunnit råopium ur växtens mjölksaft. Men de
sorter av opievallmo som vi odlar i våra trädgårdar innehåller mycket
låga halter av alkaloiderna för smärtstillande medel och droger så det är
ingen mening att försöka sig på otillåtet bruk av den. Fröna är däremot
användbara till brödkrydda och oljeutvinning. I Hugo Osvalds bok Åkerns nyttoväxter från 1959
beskrivs vallmon som oljeväxt. De sorter som då testades för oljeproduktion togs från Tyskland, men
förädling av sorter skedde också på Svalöv och Weibullsholm.
Arten är mångformig både i blomfärg och -form,
och det finns ett flertal vackra prydnadssorter
att odla i våra trädgårdar. I NordGens
blomsterupprop har det, förutom Ludvikas
fjärilsvallmo, kommit in frö från en pionlik lila
vallmo som vi inte provodlat ännu. Den blir del i
nästa säsongs odlings- och utvärderingsprojekt.
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