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Kaktus -  
Pindsvinkaktus Lady Finger 
(Echinocerus pentalophus) 

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: 
Pindsvinekaktuserne stammer fra det vestlige USA og Mexico. 
Den vidunderligt skønne Lady Finger regnes til de hængende 
kaktus, behøver lidt mere plads end andre og udvikler store og 
farverige blomster. 

Tidligere blev Echinocerus pentalophus ombyttet og forvekslet 
med underarter fra Texas eller lignende arter. Det var så 
forvirrende, at den fik det forkerte navn Echinocerus blankii 
stadig bruges nogle steder. 

Blomstringstiden varer ret længe og som alle andre Pindsvinkaktus skal også denne sort stå lyst, varmt 
og med god ventilation. Alt i alt er Lady Finger en iøjenfaldende og pasningslet kaktus. 

Oprindelse: 
Echinocerus kaktuserne er hjemmehørende i Mexico og dele af det vestlige Amerika.  

Formering: 
Såning / spiring af frøene er muligt hele året indendørs. Miks fin sigtet såjord godt med 25% sand (bedst 
med quartz sand). For at frøene ikke skal falde ned igennem jorden skal denne ikke være for grov. 
Såjorden fugtes nu med en vandforstøver, hvorefter frøene sås jævnt fordelt ud på jorden. Alle kaktus er 
letspirer og derfor bør de ikke dækkes med jord, i givet fald da kun et ganske tyndt lag. Afgørende er nu 
tilstrækkelig varme på 16° til 25° C og en høj luftfugtighed. Såbakken dækkes derfor med glas/folie og 
der foretages udluftning hver 2. til hver 3. dag i 2 timer. Alternativt kan kan anvendes et lille Væksthus. 
Frøplanter skal ikke stille i brændende sol lige med det samme. 

Jord: 
Det fremtidige voksemedie skal bestå af sand- og lerholdig jord. Tilførsel af knuste mursten vil give en et 
perfekt miks. Den i handlen forekommende gode kaktusjord er også tilstrækkelig. 

Placering / lys: 
Ideelt for den hængende plante er en lys til let solrig placering. 

Gødning, vanding og pleje: 
Gennem den varme tid vandes der lidt mere og i hvilefasen vandes kun ganske lidt. Hvilepausen varer til 
ind i april og indtil da,$ vil den se lidt indtørret ud. Det gør dog ikke noget. 
Fra maj til september tildeles den flydende kaktusgødning hver 3. uge. Gød kun på fugtig jord. 

Overvintring: 
Vand næsten ikke - så vil den udvikle mange knopper. Når hvilefasen slutter og så snart den herefter igen 
får mere vand vil de udvikle sig til de prægtigste blomster.
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