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Lamelkaktus 
(Echinofossulocactus lamellosus) !
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: 

Denne kaktus er meget nem at kultivere. Med dens indtil 40 
lameller eller furer vokser den i en kugleformet facon. På grund 

af dette udseende har den også fået sit navn. Den udvikler 
torne og de mellemstore, lysrosa til pinkfarvede blomster viser 
sig om foråret direkte fra dens toppunkt. Kuglen er blågrøn og 

når en højde på ca. 10 cm. !
Oprindelse: 
Den er hjemhørende i Mexiko. !
Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks fint sigtet såjord godt med 25% fint sand 
(bedst med kvartssand). For at frøene ikke skal falde gennem jorden må denne ikke være for grov. Fugt 
voksemediet med en forstøver og strø de fine frø jævnt fordelt ud på dette. Alle kaktusser er “let spirer” 
og frøene skal derfor ikke dækkes med såjorden. Afgørende er nu tilstrækkelig varme (16º til 25º C) og 
en høj luftfugtighed. Såbakken dækkes med glas eller folie og dette skal fjernes i 2 timer hver 2. eller 3. 
dag for at sikre en tilstrækkelig udluftning. !
Jord: 
Efter 1 år er en omplantning i den i handlen tilgængelige kaktusjord mulig. !
Placering / lys: 
Denne kaktus elsker meget lys og sol. !
Gødning, vanding og pleje: 
I fuld sol skal denne kaktus kun vandes fra neden for at der ikke skal opstå brandpletter på den. På 
grund af dens store overflade (på grund af lamellerne) skal den have relativt meget vand igennem 
sommeren. I løbet af sommeren skal den kun have flydende kaktusgødning 1 gang i maj eller juni og 1 
gang i august. Tildel kun gødning på fugtig jord - vand derfor dagen inden tildeling af gødningsvandet. !
Overvintring: 
Om vinteren må kaktussen ikke stå ved en lavere temperatur end 5° C. Den skal kun vandes ganske lidt 
og hver 4. til hver 5. uge er tilstrækkelig. 
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