
VÅRBLOMSTRING INNE
Med noen fargerike 
primula inne er det 
som våren har 
kommet tidlig. Slik 
får du dem til å  
trives og blomstre 
lenge!

PRIMULA KOMMER av det 
latinske ordet primus, som 
betyr den første. Navnet passer 
fint siden den både er en av de 
første som dukker opp om 
våren, og en av de første potte-
plantene vi gjerne kjøper inn 
på nyåret. Primula er en nyde-
lig liten staude, som heldigvis 
også trives innendørs. Hvis den 
ikke står for varmt og tørt, vel 
å merke. Primula er jo egentlig 
en uteplante, så den trives ikke 

i solsteken eller over radiatoren 
i en varm stue. Derimot er den 
fin å ha i gangen eller på sove-
rommet, hvor det gjerne er kjø-
ligere. Den liker å ha det lyst, 
men står den kaldt, kan den 
greie seg med både mindre lys 
og mindre vann. 

Primula har sin opprinnelse 
i Europa og finnes i over 400 
arter, der de fleste vokser på 
den nordlige halvkule. Herdig-
heten varierer fra art til art, 

men mange er herdige fra sone 
H5 til H8. De lyser opp inne i 
vintermånedene, og kan fint 
plantes ut til våren når det ikke 
lenger er fare for frost, men da 
er det viktig å herde planten 
først. Herd dem ved å flytte 
dem ut i skyggen på dagtid i én 
uke. Primula er verdifulle 
hageplanter siden de blomstrer 
tidlig og har mye nektar i 
blomstene, og er fine i både 
bed og krukker. •

En primula er slett ikke bare en primula. 
Nå finnes det mange sorter på markedet, 
men noen må du kanskje så selv. Denne 
roseformede skjønnheten heter så  
passende Primula ‹Bellerose›.

Dette fine ferskenfargede 
eksemplaret heter Primula 
obconica ‹Embrace Salmon 
Pictoee›.

Primula kan med riktig stell  
pynte opp stuen før de eventuelt 
plantes ut. Hva med en blå 
sebrastripete? Den heter 
Primula ‹Delft/Zebra Blue›.

VISSTE 
DU AT ...

... dyrking og foredling av  
primula som prydplante har 

røtter helt tilbake til 
1500-tallet her  

i Europa. 
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SLIK STELLER 
DU PRIMULA
➽  Plasser den lyst, men ikke  

i direkte sollys.
➽  Lar du planten stå kjølig, 

blomstrer den mye lenger.
➽  Holdes jevnt fuktig, men 

unngå at røttene blir  
stående i vann.

➽  Kan plantes ut når faren  
for frost er over.

RINGVE BOTANISKE HAGE

Blomstene til primula kan  
være enkle eller doble, store  
eller små, og finnes i mange ulike 
farger og fargekombinasjoner. 

Visste du at storblomstret  
primula, Primula vulgaris,  
vokser vilt på Vestlandet? 
Den trives ved kysten, er blek 
gul og kalles gjerne kusymre.

En nydelig rosa variant med 
navnet Primula ‹Cleopatra›.

Den vanligste  
primulaen du får 
kjøpt som potte-
plante er Primula 
vulgaris, stor-
blomstret primula. 
Denne er kalt 
‹Sirococco›.

UNNGÅ 
SOL

Primula er egentlig en uteplante,  
og trives best når den  

ikke står så tørt og varmt.  
Om du har den i stuen,  

unngå sol og varmeovner i 
nærheten.

DAMP
Primula liker høy luftfuktig-
het. Lag et godt mikroklima 
selv ved å sette den på litt 

oasis på et fat. Slik vil vann-
dampen gjøre luften rundt 

planten fuktigere.

DET GRØNNE HJØRNET

Eksperten
Hjemmets hageekspert, 
Kristin Granum Skoglund 
er utdannet gartner, 
blomsterdekoratør og 
fagtekniker for park og 
hage. Hun driver firmaet 
Tun & Hage, og har over 
25 års erfaring i faget. 
Kristin har selv en fan-
tastisk hage med utsikt 
over Mjøsa, og hagehjer-
tet banker litt ekstra 
hardt for gamle stauder 
og roser.

Har du lyst til å nyte synet av mange primulaer i blomst, 
bør du ta turen til Ringve botaniske hage i Trondheim på 
vårparten. De har en nydelig primulahage!

HJEMMET UKE 2/18 71


