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Kaktus - Biskophue 
(Astrophytum myriostigma) 

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 elskede, langsomt voksende og torneløse kaktus minder i 
sin form om en firetakket søstjerne eller også om en 
biskophue.  

Fra maj til oktober udvikler den 4 til 6 cm lange, glinsende 
guldgule blomster, der åbner sig i sollys og lukker sig igen om 
natten. Kaktussen selv kan ved en høj alder blive op til 30 cm 
høj.  

Oprindelse: 
De Centralamerikanske stepper er dens hjemegn. 

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: 
Biskophuen elser en solrig vindueskarm og andre varme placeringer. Om sommeren er en placering i det 
fri også en mulighed blot der er beskyttelse mod regn. Denen kaktus er meget ømfintlig overfor 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 at rødderne rådner.  

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

Biskophuen gødes hver 3. uge fra marts til maj ganske svagt med flydende kaktusgødning. Husk kun at 
gøde på fugtig jord. 

Overvintring: 
Om vinteren holdes den helt tør eller den fugtes kun let hver 2. uge. Ideelt er det med en lys placering 
ved 8° til 12° C.
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