
Schlumbergera algemeenSoortbeschrijvingen 
 Bladcactussen 

Schlumbergera is een geslacht van bladcactussen uit Zuid-Amerika.  

In de zeventiger jaren van de vorige eeuw, dus nog niet zo heel lang geleden, is er nog een nieuwe soort 

ontdekt, Schlumbergera orssichiana met enorme grote bloemen. 

Daarna is in de negentiger jaren nog een soort ontdekt. 

 

 

 

Schlumbergera wordt ook wel als kerstcactus verkocht. 

Niet te verwarren met de kerstster, dat is een Euphorbia. 

De bloemen van de meeste bekende Schlumbergera soorten zijn niet rond maar langwerpig en zygomorf.  

Zie de bloem op de foto hieronder links.  

De planten die tegen Pasen bloeien en meer symmetrische bloemen bezitten zijn van het geslacht 

Rhipsalidopsis en staan bij ons bekend als paascactus.  

Zie de foto hieronder rechts. 

 

 

Alle Schlumbergera's komen uit een kuststrook in het zuidoosten van Brazilië, die ligt in de staten Sao Paulo, 

Rio de Janeiro en Espiritu Santo.  

Deze streek staat bekend als het Atlantisch Regenwoud.  

Daar is helaas nog maar weinig van over gebleven. 

Schlumbergera's houden niet zo van lage temperaturen, hoewel Schlumbergera opuntioides wel tot dicht bij 

nul graden kan verdragen en Schlumbergera microsphaerica tot onder nul.  

Uit eigen ervaring kan deze laatste soort zelfs wel tot -8 graden Celsius overleven.  

Schlumbergera's hebben het in de zomer buiten op een beschaduwde plek prima naar hun zin, maar naar 

binnen halen als de minimumtemperatuur beneden de acht graden komt, maar een enkele koudere nacht kan 

geen kwaad.  

Gezien de herkomst, als epifyt in de oerwouden van Brazilië houden ze van gedempt licht, een niet te droge 

omgeving, maar geen stagnerend water aan de wortels.  
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Gedempt licht betekent geen directe zon, met uitzondering van een uurtje bij zonsopgang en zonsondergang.  

Ze hebben ook graag een wat vochtiger omgeving.. 

De grond dient gewoon los en luchtig te zijn met een PH van 5.5 tot 6.2.  

Gieten met regenwater of door met een theelepel azijn op een emmer kraanwater aan te zuren zorgt er voor 

dat de PH niet te snel omhoog schiet.  

Voor alle soorten is het van belang dat de gebruikte grond erg los van structuur is!  

Wat er in de grond zit is minder van belang. 

Uit de vorige tekst blijkt wel dat niet alle Schlumbergera soorten en hybriden over één kam te scheren zijn.  

De eigenschappen van hybriden zijn afhankelijk van de percentages herkomst van de ouders.  

Dat maakt het lastig om algemene adviezen te geven. 

Planten die zijn aangeschaft in de gewone bloemenwinkel of tuincentra zijn over het algemeen Schlumbergera 

truncata hybriden. 

Heel af en toe staat er bij welke hybride het is.  

Dat is wel leuk om te weten, want soms ligt er achter zo'n naam een hele historie verborgen.  

Hybriden zijn toch ook wel gekweekt om de verzorging gemakkelijker te maken en soms tref je bij mensen 

werkelijk enorme planten aan die ze al jaren in hun bezit hebben.  

Voor hybriden geldt in algemeenheid, matig vochtig houden, in de zomer de temperaturen zoals we die hier 

hebben en in de winter liefst rond de 15 graden.  

Geen directe felle zon.  

In de groei wordt wat bemesting op prijs gesteld.  

Liever een iets krappe pot, dan een veel te grote pot en altijd hele losse grond. 

Enten van de meer bijzondere soorten is mogelijk op bijvoorbeeld Pereskiopsis, Hylocereus undatus of 

Opuntia.  

Zaaien kan ook, maar is geduldwerk omdat het wel even duurt voordat de planten zo groot zijn dat ze 

bloeibaar zijn.  

Dat kost al gauw een paar jaar.  

Stekken gaat vrij eenvoudig. 

Een stuk van twee leden is voldoende om gemakkelijk aan de wortel te brengen.  

Gebruik daarbij niet verhoute delen.  

Sommige mensen laten ze twee dagen drogen, andere twee weken laten drogen, of nog langer.  

In dat laatste geval worden soms al worteltjes zichtbaar.  

Gewoon op de grond leggen is vaak al ook voldoende. 

De planten vormen bloemknoppen in een reactie op het verkorten van de dagen, maar met name door een 

lagere temperatuur.  

De knopvorming kan nog verder worden aangemoedigd door in dezelfde periode minder water te geven.  

Een wijd verbreid verhaal is dat de knoppen afvallen bij het draaien van de plant.  

Dat is niet zo.  

Wel is het zo dat Schlumbergera's eenmaal in knop niet houden van snelle wisselingen van temperatuur (dus 

ook geen tocht) of snelle wisseling van in de vochtigheid van de grond.  

Dus liever een matig vochtig houden.  

Tegenwoordig kan men planten het hele jaar door in bloei kopen.  

De bloei wordt dan door kunstmatige verlichting en/of controle van de temperatuur bereikt. 

 

Schlumbergera is een van de weinige planten die van nature in de winter bloeien. De korte dagplant beleeft 

zijn hoogtepunt in november en december en staat dus niet ten onrechte bekend als kerstcactus. Het is ook 

een plant die liefhebbers veel te bieden heeft: met enige zorg en oplettendheid komt Schlumbergera elke 

winter, zo tegen kerst, opnieuw in bloei. 

Het komt nog wel eens voor dat Schlumbergera wordt verward met Rhipsalidopsis. Deze vergissing ligt 

enerzijds voor de hand, doordat beide planten behoren tot de cactusfamilie en dus veel op elkaar lijken. 



Anderzijds zijn vergissingen makkelijk te voorkomen, aangezien de bloeiperioden volledig tegengesteld zijn. 

Rhipsalidopsis beleeft als lange dagplant zijn hoogtepunt in april en is zodoende meer bekend als paascactus. 

 

Veel Schlumbergera´s worden gemengd of op kleur verhandeld. Planten met roze en rode bloemen zijn 

verreweg in de meerderheid. Ze worden op afstand gevolgd door oranje en witte bloeiers. Witte 

Schlumbergera´s zijn zelfs een specialiteit die de laatste tijd wat opkomt. Alle planten worden geleverd in 

hoezen die bescherming bieden tegen beschadigingen en een te grote verdamping. 

 

De waterhuishouding van de kerstcactus vraagt enige aandacht. Tijdens de bloei gebruiken de planten vrij veel 

water. Een te grote watervoorraad en een hoge temperatuur bevorderen echter een snelle bloei. Bij de 

consument bloeien de planten het mooist op een lichte plaats met een hoge luchtvochtigheid bij 

kamertemperatuur. Na de bloei is de waterbehoefte gering. 

 

De uitbloei van de bloemen kost Schlumbergera bijzonder veel energie. Het kan daarbij voorkomen dat de 

bladeren tijdelijk slap gaan hangen. Hoewel dit niet ongewoon is, is het raadzaam bij de inkoop te letten op 

een evenwichtige verhouding tussen plant en pot. Een goede doorworteling van de potkluit, de dikte van de 

bladeren, de stevigheid van de plant en een gelijkmatige verdeling van de bloemknoppen over de plant zijn 

belangrijke kenmerken van een gezonde plant.  

 

Om Schlumbergera´s opnieuw in bloei te krijgen moeten ze in augustus ongeveer een maand droog worden 

bewaard. Niet in het donker, want dat remt de knopontwikkeling. Vervolgens kunnen de planten terug naar de 

huiskamer. Na de knopaanleg kan het water geven worden hervat en zullen de Schlumbergera´s enkele weken 

later weer in volle bloei staan.  

 

 


