
1a Planta pubescent i poc o molt glandulosa, fulles llises [a]; calze no angulós [b]……. 2

1b Planta pubescent o no, però no glandulosa, fulles ± rugoso-reticulades [a]; calze ±

angulós [b]......................................................................................................................... 5

a a b b

a b

Clau de determinació  del gènere
Primula 1



2a Corol·la groga...................................................................................... P. subpyrenaica

2b Corol·la d'un púrpura lilós, violàcia, rosa o vermellosa…..……………………………………  3

primula 2

TORNAR
ENRERE

http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2174


3a Fulles enteres o subenteres, generalment de menys d’1 cm d'amplada [a]; herba  

cespitosa [b] ……………………..……………………………………………………………….. P. integrifolia

3b Fulles fortament dentades, d' 1-6 cm d'amplada [a]; herba de rabassa gruixuda, poc

cespitosa  o gens  [b]……………………………………………………………………..…………………..………  4

a

a b

b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2163


4a Peduncle floral netament més Ilarg que les fulles [a]; umbel·la unilateral, amb 10-

20 flors [b]; corol·la d'un púrpura lilós i violaci;[c] càpsula més Ilarga que el calze  
[d]………………………………………………………………………………………………………………… P. latifolia

4b Peduncle floral més curt que les fulles, o a penes més Ilarg [a]; umbel·la no unilateral, 

amb 1-3(15) flors [b]; corol·la rosa; [c] càpsula més curta que el calze [d]……….. P. hirsuta

a-c b

a b-c
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2164
http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2165


5a Planta glabrescent, sovint puberulent-farinosa al revers de les fulles i a la summitat 

de la inflorescència; [a] calze de 3-6 mm, obscurament angulós  [b]……………. P. farinosa

5b Planta ± pilosa, no farinosa; [a] calze més gros, netament angulós  b]……..………… 6

a a b

b
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2166


6a Peduncle comú nul o subnul, de manera que els pedicels sembla que neixen direc-

tament del centre de la roseta foliar [a]; limbe de la corol·la pla, de 2-4 cm de diàm 

[b]……………………………………………………………………………………………………………….. P. acaulis

6b Flors en umbel·la sobre un peduncle comú de més de 2 cm de longitud [a]; limbe de 

la corol·la ± còncau, d'1-2,5 cm de diàm [b]…..……………………………………………………………. 7
a a b

a a b

aa
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http://www.floracatalana.cat/flora/vasculars/taxons/VTax2167


7a Calze estret, aplicat al tub de la corol·la, verd als angles i blanquinós a l'entremig, 

amb els lóbuls aguts [a]; corol·la d'un groc clar, de limbe poc còncau [b] …..… P. elatior

7b Calze inflat i obert, uniformement blanquinós, amb els lòbuls  amples, subaguts [a]; 
corol·la d'un groc viu amb taques ataronjades, de limbe còncau; [b] càpsula més curta 
que el calze [c]……..……………………………………….…………………………………………………….P. veris

a a

b

a

a

b c
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