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Kaktus - Mammillaria Mix 
(Mammillaria mix) 

100 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: 
Klassikeren blandt blomstervillige kaktus. 
Denne art regnes til de dyrkningsnemmeste kaktusser. Selv 
ved et meget lavt pasningsniveau får de deres blomsterpragt. 
De vokser kugleformet og de små stjerneformede blomster vokser i 1 til 3 kranse rundt om kaktussen.  
Der findes ca. 170 sorter, der især er populære som “begynder” kaktus. 

Denne sortsblanding indeholder frø af: 
M. bocasana, M. duwei, M. guelzawiana, M. longimamma, M. senilis, M. zeilmanniana og M. surculosa.  

Oprindelse: 
Næsten aller arterne har deres oprindelse i Mexico, delvist også i Sydamerika. 

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 og hver 2. til 3. dag skal folien 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: 
De stærkt tornede kaktus kan stilles i brændende sol. De mindre tornede kaktus stilles lyst, men ikke i 
fuld sol. 

Gødning, vanding og pleje: 
Mammillaria kaktus har brug for næringsstofrig jord der samtidigt er godt drænende. Færdig mikset 
kaktusjord er ideel. Den er følsom overfor vand og bør derfor altid vandes fra neden. Potten kan med 
fordel stille nogle timer i en underskål med vand. Gennem vækstsæsonen fra maj til august gødes hver 3. 
til hver 4. uge med flydende kaktusgødning. Gød kun når jorden er fugtig, så rødderne ikke “brændes af”. 

Overvintring: 
Om vinteren fortrækkes en kølig placering ved 8º til 10° C der samtidig er lys. Vand kun ganske 
sjældent.
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