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TIP
Flere liv
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.
114

■ Primula er en af forårets
første, sødeste og mest farverige 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 lignende uforstyrrede steder, gerne
med let sur jord.
Som krukkeblomst er den
helt uforlignelig, og hos Gartneriet 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 forårskrukker sammen med løgplanter.
De kan også udplantes i bede,

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.

gerne i halvskygge, og de fungerer 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 perioder, vil de kvittere med en rig
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TIP
Sådan sår du
Vil man så primula selv, gøres
det bedst om vinteren, da nogle arters
frø skal have en kuldepåvirkning for at
spire. Dog kan de nemme arter også sås
både forår og i forsommeren. De sås tyndt i
priklejord med sand, grus eller små
lecaperler blandet i, og jorden holdes hele
tiden fugtig. Når de har fået de to første
rigtige blade, prikles de ud i bakker eller
små potter. Husk at dække de nysåede/
nypriklede potter, hvis de står ude i
det fri, således at solsorten ikke
ødelægger det hele.

Primula elatior ’Prima Bella’ findes også i
mere kølige rosa, lyslilla og hvide nuancer,
hvis man er mere til den farveskala – den vil
f.eks. stå fantastisk til krokus.

Kilde: Dansk Primula Klub

TIP

Den rette jord

Primula elatior ’Prima Bella’
Yellow Shades har, som
navnet antyder, en skøn,
lysende gul farve, der både er
fin og forårsfrisk nu og genial
senere på sæsonen, når de
gule påskefarver lander.

De fleste Primula
gror bedst i en
veldrænet jord
indeholdende en
god del organisk
materiale med
en pH-værdi på
mellem fem og
syv. Godt omsat
bladkompost
eller tørvejord
tilsat sand eller
grus er guf for
Primula.

Gartneriet Pedersen A/S har
med sit løgsortiment ’Magic
Spring’ sammensat en bred
vifte af de bedste forårsbebudere, f.eks. hvide perlehyacinter og små hvide og sartgule
narcisser. De drives forsigtigt
frem hos producenten, så de
står salgs- og udplantningsklar med spirer og knopper nu.

Køb de sjældne
Mange primulasorter og
arter kan man kun få ved selv at
formere dem fra frø. Dansk Primula
Klub indkøber hvert år udvalgte
primulafrø fra internationale frø
leverandører, og sammen med
medlemmernes egne, høstede frø
udgør de årets frøliste, som man
kan finde på primulaklub.dk.
En evt. frøbestilling mailes
til allan.p@mail.dk.

Kilde: Dansk
Primula Klub

KØBETIP
Den elegante fletkrukke i lyst
cement måler 30 x 30 x 15 cm
og koster ca. 239 kr. fra B Green
By Callapor, der også har løvefødderne (fås også i rødler) til
ca. 25 kr. stk.
Primula elatior ’Peach Melba’ svinger i skønne nuancer fra
laksefarvet over sart abrikos til orange.

og lang blomstring.
Nipper man tillige altid
blomsterstilkene af, når de er
færdige, vil der hurtigt komme
afløsere, og det øger blomsterrigdommen.
Våde vintre med manglende
frost og sne er forresten heller
ikke primulas livret. Planterne
går i hvile om efteråret og
bryder sig ikke om at få deres
”lur” ødelagt af skiftende perioder med frost og tø.
Man kan beskytte dem mod
det skiftende vintervejr ved at
dække med grangrene (mod
stærk vintersol) og sørge for
dræn i plantejorden, så rød09/2017 • familiejournal.dk

derne ikke rådner i kompakt,
våd jord.
Ved den rigtige placering vil
Gartneriet Pedersens Botanicprimulaer kunne blomstre fra
det tidlige forår til sent efterår,
og i milde vintre vil man endda måske også kunne opleve
de fine blomster.
Primula Botanic-serien består
af flere sorter og arter, blandt
andet Primula elatior ’Prima
Bella’ og ’Stella’ i flere farver,
Primula elatior ’Peach Melba’ i
nuancer fra laksorange til sart
abrikos, Primula veris (kodriver)
i flere sorter og Primula officinalis med flere. 

De smukke, rillede krukker i lyst rødler er fra B Green By
Callapor. De er forholdsvis lave og egner sig derfor bedst
til krukkeplanter, der er nøjsomme med fodpladsen.
Priseksempel for den mellemste på 35 x 12 cm ca. 150 kr.
Blomsterne er hornvioler.
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