
19429 Tropica-Scandi® 2014

Kaktus - Isseblomst Kaktus 
(Coryphantus radicans) 

40 frø 

Kaktussernes vidunderlige verden består udelukkende af 
sukkulenter i mange usædvanlige former og synlig 
blomstermangfoldighed. Gennem deres legendariske 
beskedenhed er de overlevelseskunstnere i enhver 
vindueskarm. Spiringen lykkes let og hurtigt (5 dage til 5 
uger). 

Værd at vide: 
Isseblomst Kaktus er i overvejende grad en kugleformet kaktus 
med meget smukke torne. De ovevejende hvide til citrongule 
blomster opstår oftest direkte fra plantens top centrum. Deraf 
også navnet. Den henregnes til familien af vortekaktus og den 
behøver kun meget lidt vand. Den udvikler en roeformet rod og 
har derfor behov for en lidt højere potte end man ellers ville 
give den på grund af dens størrelse. 

Oprindelse: 
Isseblomst Kaktus har sin oprindelse udstrakt fra det sydlige 
Canada ned gennem USA og helt ned til det Sydlige Meksiko. 

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks fin sigtet såjord godt med 25% sand (bedst 
med quartz sand). For at frøene ikke skal falde ned igennem jorden skal denne ikke være for grov. 
Såjorden fugtes nu med en vandforstøver, hvorefter frøene sås jævnt fordelt ud på jorden. Alle kaktus er 
letspirer og derfor bør de ikke dækkes med jord, i givet fald da kun et ganske tyndt lag. Afgørende er nu 
tilstrækkelig varme på 16° til 25° C og en høj luftfugtighed. Såbakken dækkes derfor med glas/folie og 
der foretages udluftning hver 2. til hver 3. dag i 2 timer. Alternativt kan kan anvendes et lille Væksthus. 
Frøplanter skal ikke stille i brændende sol lige med det samme. 

Jord: 
Efter et år er en omplantning til den i handlen forekommende gode kaktusjord en mulighed. 

Placering / lys: 
En lys placering er at foretrække hele året igennem. 

Gødning, vanding og pleje: 
Coryphantus er udpræget ømtålelig over for vand og derfor skal den holdes udpræget tør både sommer 
og vinter. Vedvarende vår jord er meget skadelig for den. Det vil være godt med en overbrusning af og til 
og dette også for at forhindre eller reducere angreb af spindemider, der let optræder ved tør luft. 
Fra april til august skal planten ca. hver 3. uge tilføres kaktusgødning. Tildel kun gødning når jorden er 
fugtig. 

Overvintring: 
Vinteren over vandes der meget lidt og planten stilles køligt. En placering ved en temperatur på 4° til 7° 
C er tilstrækkelig.
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