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Levende Sten 
(Lithops dorotheae) 

50 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 lillebitte, kun næsten 3 cm høje plante kan tilpasse sig 
perfekt til dens omverden. Mellem sten og kiesel er den næsten 
ikke til at få øje på da den afpasser sin til farve hertil.  

Levende Sten tilhører familien “Middagsblomstrende” på latin 
Aizoaceae. Den overjordeiske del består af to halvdele 
henholdsvis et bladpar. Fra kærven (spalten i midten) 
udspringer for denne arts vedkommende en fortryllende gul 
blomst. 

Den blomster også indendørs i en stue. Gennem hvilefasen trækker planten sig sammen og ser nærmest 
helt indtørret ud. Da den imidlertid udvikler en nærmest roe-agtig rod, skader selv længerevarende tørke 
den ikke.   

Oprindelse: 
Lithops kaktusserne er hjemmehørende i Sydafrika (Kaplandet). 

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: 
Levende Sten sætter stor pris på en sandholdig jord. 3/4 sand og 1/4 alm. kaktus jord (den i handlen 
forekommende) er et jord miks. Som overfladedækninger kiesel elelr småsten ideelle.  

Placering / lys: 
Det er vigtigt med en lys til solrig placering. 

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. 

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: 
Temperaturen må ikke falde til under 10º C. Desto koldere desto mindre skal der vandes. Generelt 
gælder det for Lithops: Vand hellere en gang for lidt end en gang for meget.
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