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Kaktused
juba õitsevad
Kuigi kaktustel peaks
kestma veel talvine
puhkeperiood, näitasid
esimesed oma õisi
juba aasta lõpus.
Esimesena ajas oma kauni, umbes
2cm läbimõõduga säravkollase õie
välja Parodia chrysacanthion. Kuigi
lõhna pole tal raasugi, sai õie habrast ilu nautida pea terve nädal.
Tegu on võrdlemisi lihtsalt kasvatatava kaktuseliigiga. Tema kasvukoht on pea aasta ringi lõunasuunda ja päikesele avatud aknalaud. Vaid suve veedab taim koos
teiste kaktustega õues, samuti päikeselisel kasvukohal.
Kevadel-suvel kastan teda reeglipäraselt ja üsnagi rohkelt, kastmiskordade vahel lasen mullapinnal kuivada. Kasutan peamiselt akvaariumivett.
Paar korda suve jooksul saab
taim ka kaktuseväetist, talvisel
puhkeperioodil mitte. Sügise saabudes jäävad kastmiskorrad järjest
harvemaks, talvel kastan ehk vaid
korra kuus. Kui taim saaks olla valges ja jahedas (10–12°), poleks üldse kasta vaja.
Ümberistutamiseks on sobivaim
aeg kevad, tavaliselt võtan selle ette

siis, kui juured potipõhjast läbi hakkavad kasvama. Kasutan kompostmulla ja sõelutud liiva segu, potipõhjas liigse kastmisvee äravalgumiseks drenaažikihti.
Lõuna-Ameerikast pärit perekonda Parodia kuulub üle 50 liigi kaktuseid, kelle kuju varieerub
väikestest keradest kuni meetrikõrguste sammasteni. Looduses kasvavad nad enamasti mäenõlvadel
ning kivirusude vahel, kus on viljakas muld.
Nii nagu varieerub astelde värvus hõbedasest lumivalgeni ning
kollasest mustani, varieerub ka
nende kuju: leidub küünisjaid, kaarjaid, sirgeid ja teravaid astlaid.
Perekonna esindajad on võrdlemisi usinad õitsejad ning alustavad
õitsemist võrdlemisi noorelt. Suuremad või väiksemad torujad õied
on tipmised ja eredat tooni: kollased, oranžid või punased.
Perekond on oma nime saanud
Argentina botaaniku Lorenzo Raimundo Parodi (1895–1966) järgi.
Populaarsemad liigid on kuldkollaste asteldega P. aureispina, punaste õitega P. nivosa ja suurte punaste õitega P. sanguiniflora.
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Parodia chrysacanthion hakkab üsna noorelt õitsema ja õitseb usinalt.
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Kaktus tahab
talvel jahedust
ja kuiva
Miks mõjub soe ruum ja rohke kastmine kaktuse tervisele
halvasti?
n Venib välja. Kui kaktus
kasvab hoolega edasi, ei saa ta
läbida vajalikku puhkeperioodi. Kuna talvel napib valgust,
ongi tagajärjeks väljaveninud,
teravatipulised või pirnikujulised helerohelised kaktused.
Nõrgad ja kahvatud on ka
astlad. Kuivus (või minimaalne
kastmine) ja jahedus ei lase
taimel näotult välja venida,
säilib kaktusele iseloomulik
kerajas või sammasjas kuju.
n Õitseb vähe. Pidev kasvamine nõrgestab taime. Kuna
õite moodustamiseks ei jagu
enam energiat, on uuel hooajal
õielootus pea olematu. Toatemperatuurist jahedamas ja
kuivas talvitumine seevastu
soodustab õitsemist tuleval
hooajal.
n Kahjurid ja haigused.
Väljaveninud ja õrnrohelise
õhukese epidermisega kaktus
on vastuvõtlik haigusetekitajaile ning kahjuritele lausa
magnetiks. Puhkus jahedas ja
kuivas soodustab epidermise
tugevnemist. Tugevama epidermisega taimed on vähem
vastuvõtlikud haigustele ja
kahjuritele (nt kedriklestad).
n Juure- ja varremädanikud.
Kuna talvel kasinates valgusoludes on kaktuse veetarve
olematu, soodustab rohke
kastmine ja niiske muld juureja varremädanike teket, need
viivad aga üldjuhul kaktuse
täieliku hävimiseni.
NB! Nõuanne kehtib eelkõige nende kaktuste kohta, kes
looduses kasvavad maapinnal
kõrbes jm kuivadel aladel.

