
Prymule sadzimy w gotowy substrat firmy Hawita z domieszka glinki, która spowoduje lepszy wzrost 
roślin i ich kompaktowy wygląd. Przed posadzeniem do doniczek do wskazanego substratu 
dodajemy Plantacote Pluss Top K w ilości 1,5gr/ 1l podłoża. 

PRYMULE

Nawożenie podstawowe Nawożenie podstawowe 

Dokarmianie w trakcie wegetacji (fertygacji):

W trzecim tygodniu od posadzenia w doniczki przystępujemy do nawożenia nawozami rozpuszczalnymi w 
wodzie. 

WAZNE!  Stosunek N:P:K powinien wynosić 1:1:3 (10,8N:11P:28,2K) w stężeniu 0,1%
 Aby uzyska wskazany stosunek NPK używamy : 
40% EFFECT 16-16-18 tj. 40g/100l wody 
60% EFFECT 7-11-35 tj. 60g/100l wody 
Zima zwiększamy stężenie do 0,2%

Gdy chcemy mieć wpływ na wielkość paka możemy podlać 2 x nawozem EFFECT 16-16-18 w okresie 
gdy pojawi się już kolor na pąkach. 

Podlewając wodą deszczową do podlewania możemy używać EFFECT 12-6-35

Temperatura:

Generalnie namioty czy szklarnie, w których uprawiane są prymule powinny być wietrzone tak często jak 
się to da. Zimą powinniśmy utrzymywać temperaturę między 3°-5°C. W sytuacji gdy chcemy aby prymula 
zaczęła puszczać pąki możemy podwyższyć temperaturę do 12°C. Istotne jest aby podnieść temperaturę 
nie tylko wietrzenia ale także grzania aby uniknąć wieczornej rosy. Aby uniknąć wilgotności możemy 
wieczorem włączać wentylatory, które osuszą nam rośliny. Podlewanie zalecamy najwcześniej jak się da 
aby do wieczora nie pozostała na roślinach żadna wilgoć. 
Przy zimnej uprawie może zdarzyć się, że cześć roślin zostanie dotknięta suchym mrozem. Musimy je 
wówczas umieścić w cieplejszym miejscu aby miały szanse na ukorzenienie się.  

Prymule sadzimy w gotowy substrat firmy Hawita z domieszka glinki, która spowoduje lepszy wzrost 
roślin i ich kompaktowy wygląd. Przed posadzeniem do doniczek do wskazanego substratu 
dodajemy Plantacote Pluss Top K w ilości 1,5gr/ 1l podłoża. 



Ważne przy uprawie na zimno: 

Istotne jest aby rośliny zostały usunięte jeszcze przed pierwszym mrozem aby uniknąć jakichkolwiek szkód 
spowodowanym marznięciem liści. Jeżeli nie mamy takiej możliwości polecamy nakrywanie roślin matami a 
podlewanie dopiero wtedy gdy zmarznięte kwiaty całkowicie odmarzną. 
Po każdych silnych opadach prosimy o dokarmienie roślin nawozem o stężeniu 0,3%. Prosimy zwrócić 
uwagę czy nie trzeba podsypać nawozami typu Plantacote.  
Podłoże musi być dobrze nawożone ponieważ starsze liście zaczną żółknąć a rośliny mogą zacząć 
chorować. 
Po przestawieniu doniczek z kwiatami do cieplarni powinna zostać zrobiona próbka ziemi aby ustalić 
sposoby nawożenia. Ważne aby na wieczór nie używać nawozów N gdyż te mogą prowadzić do zakłócenia 
fazy generatywnej rośliny. 

Często występujące błędy w uprawie Prymuli:

Nieregularne kwitnienie/brak kwitnienia:  za wczesne lub późne sadzenie, niewłaściwie podawane 
nawozy bez uwzględnienia pory roku (jesień/zima). Ważne aby było podane wystarczająco potasu i 
fosforu. Niekorzystne warunki atmosferyczne (zimny wrzesień/październik). 

Tworzenie łodygi: Na początku wczesnej wiosny takie prymule jak odmiana Elatior tworzą łodygę. 
Przyczyna są za małe pąki. Za pomocą odpowiedniego nawożenia oraz nawadniania i utrzymywania 
optymalnej temperatury możemy temu zapobiec. 
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