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De fine 
førstefødte

■ Primula er en af forårets 
første, sødeste og mest farve-
rige blomster. Fin og delikat ser 
den ud, men faktisk er den både 
længeblomstrende, nøjsom og 
ikke sart over for vind og vejr.

Heldigvis er den også meget 
tilgængelig på det danske 
marked, så ingen skal snydes 
for primula, hvis de ikke vil.

Man kan selv dyrke den i 
haverne, endda forholdsvis let 
drive den frem fra frø. Ud over 
de kultiverede, dyrkede sorter 
vokser den også vildt mange 
steder i Danmark, typisk i skov-

bunde, på engarealer og lig-
nende uforstyrrede steder, gerne 
med let sur jord. 

Som krukkeblomst er den 
helt uforlignelig, og hos Gart-
neriet Pedersen A/S har man 
samlet en række udvalgte sorter 
og arter til en serie, som de 
kalder Primula Botanic.

Fælles for de forskellige 
planter i serien er, at de alle er 
meget taknemlige og kan 
anvendes i de tidlige for-
årskrukker sammen med løg-
planter. 

De kan også udplantes i bede, 

gerne i halvskygge, og de fun-
gerer både i surbundsbede og i 
almindelig muldjord. Det 
eneste, man helst ikke skal, er 
at udtørre dem, og primula 
bryder sig generelt ikke om alt 
for varme og tørre somre. 

Men hvis man tænker lidt 
skygge ind i deres placering og 
sørger for at kompensere med 
vand og gødning i tørre perio-
der, vil de kvittere med en rig 

Primulaer klarer sig fortrinligt i krukker, og jeg har her valgt 
forholdsvis flade krukker (fra B Green By Callapor), hvor der 
kan stå mange planter ved siden af hinanden (priser fra ca. 
89-169 kr.). Den mørke, vinrøde Primula elatior ’Prima Bella’ 
går fint i spænd med vibeæg, Fritillaria meleagris. I den lyse 
krukke ses et udvalg af Primula elatior ’Prima Bella’ i hvid og 
gul sammen med den ferskenfarvede serie ’Peach Melba’.

Det klør i plantefingrene  
efter at komme i gang med  
at fordele det farverige udvalg 
af forårsblomstrende vækster, 
primært primulaer, fra 
Gartneriet Pedersen A/S  
i krukker.

TIP

Flere liv
Efter endt krukkeliv kan 

både primula og løgplanter med 
fordel plantes ud i haven, så man 

kan have fornøjelse af dem 
mange år frem. De trives generelt 
fint i både lys og skygge sammen 

med andre planteslægter i 
surbundsbede, sumpbede, 

traditionelle staudebede  
og skovbede.


