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Comeback för blommande kaktus
Julkaktus, Schlumbergera x buckleyi, har länge ansetts vara en något urmodig mormorsväxt, men den tiden är förbi

Kaktusen har nämligen fått en storslagen comeback. Det beror först och främst på att blommorna finns i en imponerande färgskala från de mildaste pastellerna som vit och laxrosa till de mest lysande färgerna som gulr, orange, röd, chockrosa och lila. Schlumbergera är dessutom mycket tålig och behöver precis som andra kaktusar bara minsta möjliga skötsel, något som kunderna uppskattar.
Der finns tre stora producenter av schlumbergera, blommande kaktus, i Danmark. Frågar man kvinnorna där, som minsann inte ser ut som om de kom från en annan tid – de är yngre karriärkvinnor med säker smak och stil – så har de alla en favorit, och de ser oändliga möjligheter för kaktusarna. Line Rohde, som är försäljnings- och marknadschef på Rohde's, är framför allt svag för de flerfärgade kaktusarna.
	Jag är mest förtjust i Samba Brazil. Den har alltid stora vackra knoppar, alla i samma storlek, och den blir översållad med blommor. Blommorna är stora och spännande. I kanten är de djupröda, men sedan övergår de i gult och gyllene – för att till slut bli vita i mitten.    


Annett Madsen på Gartneriet PKM har förlorat sitt hjärta FAIRYTALE FLAME®. 
	Vi kallar vår schlumbergera-serie för höstkaktus, eftersom säsongen startar redan i september. Det finns ju ingen anledning att gå minste om en sådan härlig upplevelse under hösten! FAIRYTALE FLAME® är kompakta och starka växter med många knoppar i vackra färger, enkla att sköta i ett modernt hem. Jag tycker att alla är vackra, men ska jag särskilt nämna en, så blir det den enkla vita, som är helt fantastisk som dekoration på ett bord.  
	  

Bodil Johansen, försäljningschef på det familjeägda trädgårdsmästeriet Thoruplund, föredrar de mer buskiga kaktustyperna, med mindre blad.  
	Här har vi valt att specialisera oss på de nya New Generation Thor-sorterna, och Thor-Freya har blivit min personliga favorit. Det är en mycket kompakt växt som bjuder på stor variation och massor med vackra knoppar/blommor i ljust orange. Den ger färg och stämning i en mörk tid, och passar utmärkt i mitt hem.  

Du behöver inte ha gröna fingrar för att få julkaktusen att trivas. Fast du kan få ännu större glädje av krukväxten med hjälp av några få knep. Köp flera exemplar i samma eller matchande färger och ställ dem tillsammans på en bricka. De välformade knopparna kommer att slå ut så småningom och kommer att skapa en fantastiskt vacker färgpalett som verkligen lyser upp – oavsett om du ställer brickan på bordet, i fönsterkarmen eller på golvet framför ett fönsterparti.

Schlumbergera finns i många olika storlekar. De minsta produceras i 6 cm krukor, de största i 30 cm krukor.


