
Podobne ako mnohé iné kvety, aj prvosienky sa predávajú vo veľmi malých kvetináčoch. 

Tie sú prakticky úplne zaplnené koreňmi a rastlina nemá dostatok priestoru ani živín, 

chýba jej čerstvý substrát. Preto by sa mali zakúpené primule umiestniť do väčšej nádoby. 

Prvosienkam suchý vzduch škodí, preto by ste kvet nemali umiestniť nad radiátor. 

Zároveň sa im najlepšie darí pri teplote okolo 10 až 15 °C, čo je menej, ako mávame 

zvyčajne v izbách. Veľmi dobre sa však bude dariť primulke aj vtedy, ak bude síce teplota 

počas dňa okolo 18 až 20 °C, no na noc klesne. Prvosienky ďalej potrebujú dostatok 

rozptýleného svetla a primeranú zálievku. To znamená, že by substrát nemal preschnúť, 

ale rozhodne nemôže byť ani trvalo premokrený. Dvakrát do mesiaca rastlinu pohnojte 

a pravidelne odstraňujte zavädnuté listy alebo odkvitnuté kvety.  
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