
 

 ODLINGSBESKRIVNING 
Primula vulgaris – ’Belarina’  

Jordviva 
’VÅRFLIRT’ 
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OBS! Våra rekommendationer baseras på nu kända resultat och odlares erfarenheter. Dock kan 
variationer förkomma beroende på odlingsteknik och utrustning, varför vi EJ kan ge fullständiga 
juridiska garantier. Uppstår det problem: kontakta oss för konsultation och erfarenhetsutbyte! 
 
Allmänt 
 

Primula vulgaris tillhör familjen Primulaceae (viveväxter) och har sitt ursprung i 
östra och södra Europa, västra Asien och nordvästra Afrika.   
Primula är en flerårig ört som blommar tidigt under våren. Flertalet primulor kräver 
något fuktig jord och halvskuggigt läge. 
  

Substrat 
 

Ett luftigt substrat med perlite tillsats rekommenderas. 
Substratet bör vara lätt kalkat med ett pH-värde kring (5,0-5,5). 
 

Inkrukning 
 

Småplantorna planteras i 10,5-11,5 cm kruka i början till slutet av september (vecka 
34-38) för blomning början till mitten av februari.   
 

Blomning 
 

Sorterna ’Nectarine’, ’Buttercup Yellow’, ’Cobalt Blue’ och ’Cream’ betraktas som 
tidigblommande, men blommar något senare än enkelblommande sorter. 
Sorterna ’Miss Indigo’ och ’Dawn Ansell’ blommar ungefär 2 veckor senare. 
Tidigare blomning, ca 2 veckor tidigare, är möjlig vid drivning i 10-15°C.  
 

Toppning 
 

Behövs ej. 

Temperatur 
 

Efter inkrukningen hålls temperaturen 18-20°C under ca 3-4 veckor tills plantorna 
är rotade och bladverket täcker krukan. Därefter vidarekultiveras de i frostfria 
växthus. Sätt exempelvis värmekravet på 5°C och en luftningstemperatur på 15°C.  
 

Ljus 
 

Fullt ljus. Ingen skuggning behövs.  

Bevattning 
 

Håll jämn fuktighet.   
Undvik kvarstående vatten eller fuktiga blad eftersom det kan medföra Botrytis eller 
Ramularia.  
Bra erfarenhet av bevattningsmattor. 
 

Gödsling 
 

Medelstark gödsling med ett ledningstal på ca 2. 
Plantan kräver extra tillsats av järn. 
 

Planttäthet 
 

Slutavstånd i 11 cm kruka ca 35 st/m2. 

Retardering 
 

Behövs ej. 

Växtskydd 
 

Undvik svaga ljusförhållanden och vått bladverk under kulturtiden.  
Använd bankplantor med parasitsteklar mot löss som kan förekomma på Primulan. 
Vid lusangrepp behandla i första hand med såpa. 
Se upp med Botrytis, behandla ev. förebyggande mot gråmögel. 
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