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Kaktus - Tøndekaktus 
(Ferocactus horridus) 

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: 
Som ung er Ferocactus næsten kuglerund, men med tiltagende 
alder udvikler den en tønde lignende form, der også har ført til 
dens navn. Ferocactus horridus er meget langsomt voksende, 
men den kan efter mange, mange år blive op til 1 meter høj. I 
øjenfaldende er de stærke, kraftige og dekorative torne som i 
på den øverste del af kaktussen er lysende røde. En ægte fryd 
for øjet der udgør prydværdien hos denne kaktus. 

Blomsterne er orangefarvede, men disse forekommer dog 
sjældent ved dyrkning som stueplante. Indianerne tilsatte 
sukker til kaktussens kød og lod blandingen kandisere og 
senere blev den spist. I vore dage er kaktussen under 
Naturbeskyttelsesloven og afhøstning er forbudt. 

Oprindelse: 
Tøndekaktus stammer fra det sydlige USA og den trives også i den kalkstensholdige jord i Mexicos bjerge. 

Formering: 
Såning/spiring er muligt indendørs hele året. Bland sigtet såjord med ca. 25% fint sand (bedst med 
kvartssand). For at frøene ikke skal falde ned gennem jorden må denne ikke være for grov. Fugt jorden 
med en vandforstøver (regnvand) og strø herefter frøene jævnt fordelt ud over såjorden. Alle kaktus er 
let spirende og skal derfor ikke dækkes. Afgørende er tilstrækkelig varme (16º til 25º C) og en høj 
luftfugtighed. Derfor skal hver såbakke/-skål dækkes med folie/glas og hver 2. til 3. dag skal folien/
glasset fjernes i 2 timer for at få en god beluftning.  

Jord: 
Jorden skal være en sand- og lerholdig jord. Den trives også i let sur jord.  

Placering / lys: 
Tøndekaktussen foretrækker lyse til solrige placeringer og kan som stueplante også stå i et sydvendt 
vindue.  

Gødning, vanding og pleje: 
Denne kaktus er udpræget robust og skal året igennem vandes og gødes sparsomt. 

Overvintring: 
Overvintring sker bedst på en varm placering, men den kan også overvintres lyst og køligt ved en 
temperatur på mindst 8° C. 
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