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Kaktus - Peyoti Kaktus 
(Lophophora williamsii) 

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: 
Den 10 til 15 cm lille, blødkødet og utornede kaktus ser altid 
lidt “krøllet” ud. Den regnes til de psychoaktiave kaktusser, da 
den indeholder psychoaktiave substanser, der efter indtagelse 
giver forgiftninger eller hallucinationer. 

I denne kaktus findes ca. 50 forskellige alkaloider som f.eks. det hallucinerende Mescalin, hvorfor man 
også kalder denne kaktus f.eks. Schnapskopf (på tysk). De spanske missionære kaldte den “raiz 
diabolica” = djævlerod. 

Fra om foråret og indtil sommer udvikler Peyoti kaktussen små rosa blomster. 

Oprindelse: 
Hjemmehørende i det nordlige Mexico samt Texas / USA. 

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: 
Efter et år er en omplantning til den i handlen forekommende gode kaktusjord en mulighed. 

Placering / lys: 
Peyoti elsker en solrig vindueskarm. 

Gødning, vanding og pleje: 
Mod vedvarende våd jod, især ved rodhalsen, er den meget ømtålelig. Derfor vandes den bedst fra neden 
(placer potten i en underskål) eller bland san i voksemediet for at give jorden en bedre drænende effekt.  

Overvintring: 
Om vinteren holdes den meget tør. Den omgivende temperatur bør ikke falde til under 10° C.
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