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Kaktus -  
Sydamerikansk Pitahaya 
(Selenericeus megalanthus) !
20 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: 
Denne bizart udseende virkende kaktus udvikler indtil 4 meter 
lange trekantede stængler. Til dens vækst behøver den derfor 
et espalier. Dens hvide-gule blomster er af en usædvanlig 
skønhed der kan blive indtil 25 cm lange. De åbner sig meget 
tidligt en morgen og ved rigtig meget varme er de kun åbne en 
dag. !
Ud af denne smukke blomst opstår der 12 til 15 cm store 
tornebesatte frugter - Pitahaya eller på dansk Dragefrugter. Disse forefindes i gule og violette farver. Ved 
høsten af dem fjernes tornene. Det eksotiske frugtkød er meget aromatisk. Denne slyngende, klatrende, 
eller hængende og rigt forgrenede kaktus er en berigelse for enhver kaktuselskere. !
Oprindelse: 
Pitahaya kaktusen er hjememhørende i Sydamerika og Mellemamerikas Stillehavskyst.  !
Formering: 
Frøene trykkes fast på fugtig kaktusjord og dækkes med et ganske tyndt lag af denne jord. Såbakken 
stilles varmt. Ideelt er en temperatur på mellem 18° og 25° C. Ved jævn fugtighed og varme spirer de 
første frø efter 10 til 20 dage. !
Jord: 
Denne kaktus vokser på stenrige og magre jorden. Den i handlen forekommende kaktusjord er 
tilstrækkelig. !
Placering / lys: 
Den klatrende slangekaktus elsker solrige placeringer og om sommeren holdes den lidt mere fugtig end 
der er normalt for andre kaktus. !
Gødning, vanding og pleje: 
Om sommeren vandes rigeligt ellers skal der kun vandes når jorden er tørre op. Unge planter holdes 
generelt lidt fugtigere end ældre. Ideelt er det med regnvand eller afkalket vand. Undgå vedvarende våd 
jord, da der ellers let kommer råd i rødderne.  
Fra april til august kan den tildeles gødning ca. hver 3. uge. Giv kun gødning på fugtig jord. 
På varme placeringer, f.eks. tæt på en radiator, bør den overbruses med en forstøver hver 7. dag. !
Overvintring: 
På trods af Pitahayaen vokser i op til 1200 meter over havet skal vinteropbevaringen helst foregå ved en 
temperatur på mellem 8° til 15° C.
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