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Levende Granit 
(Pleiospilos nelii) (© Foto: J. Busek) 

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: 
Den dyrkningsnemme sukkulent har et udseende der 
midner om en sten. Dens kompakte og tilpassede blade 
ligner granitstykker - deraf har den også fået navnet. 

Levende Granit bliver op til 15 cm høj og udvikler gul-
orange blomster fra om sommeren og frem til efteråret. 
De bliver i forhold til planten ret store med en diameter på 
ca. 7 cm. 

Oprindelse: 
Pleiospilos er hjemmehørende i Sydafrika (Nord Cape). 

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: 
Efter et år er det muligt at omplante kaktussen til den i handlen forekommende kaktusjord.  

Placering / lys: 
Planten elsker sol og kan om sommeren også stå i det fri, blot den beskyttes mod regn. 

Gødning, vanding og pleje: 
Der skal kun vandes når vækstmediet er udtørret. Unge planer skal generelt holdes lidt fugtigere end 
ældre planter. Ideelt vandningsvand er regnvand eller afkalket vand. Overskydende vand i underskålen 
hældes ud for at undgå vedvarende våd jord og råd i roden. 

Tip: På en tør eller varm placering overbruses planten fra oven med en forstøver hver 14. dag. 

Fra maj til august tildeles planten regelmæssigt, hver 14. dag, flydende kaktusgødning. Giv aldrig 
gødning i brændende sol og sørg for at jorden er fugtig inden tilførsel af gødningsvandet. 

Overvintring: 
Planten overvintres ved stuetemperatur og der vandes som om sommeren.
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