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Hello my name is Schefflera arboricola 

 

Ik ben vaak en wat grotere jongen in 
uw huis en wij Schefflera's hebben 
typerend bladeren.  

Hier danken wij onze Nederlandse 
naam aan. Namelijk Vingersboom.  

Ik komt van oorsprong uit Australië.  

 

 

 

 

Water geven 

Schefflera's verbruiken matig water. In de zomer staat de kamerplant 
het liefst in licht vochtige grond. In de winter mag de grond tussen 
de gietbeurten een beetje indrogen. Bij twijfel kan beter gewacht 
worden met water geven. In de zomer ongeveer eens per week water 
geven en in de winter eens per 10 dagen (afhankelijk van o.a. de 
hoeveelheid water) 

De hoeveelheid is onder andere afhankelijk van de potmaat, 
temperatuur en lichtintensiteit. Hoe groter de pot, hoe meer water 
de grond kan opnemen, zonder dat de wortels in een laagje water 
staan. Voelt de grond na 5 dagen nog steeds erg nat, geef dan minder 
water. Is de grond na 2 dagen al kurkdroog, geef dan iets meer. 
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Sproeien 

De Schefflera sproeien is niet noodzakelijk maar wel wenselijk. 
Sproei af en toe het stof van de bladeren zodat meer zonlicht het 
blad bereikt. 

Standplaats 

De Schefflera staat graag op een lichte standplaats zonder al teveel 
direct zonlicht. 3 tot 5 uur direct zonlicht per dag is voldoende. 
Lichtere soorten zoals de Gold Capella of Trinette staan liever op 
een lichtere standplaats ten opzichte van hun donkergroene 
soortgenoten. De lichtere soorten hebben namelijke minder 
bladgroenkorrels in hun blad. Plaats deze op een locatie met 
ongeveer 5 uur direct zonlicht. 

Geschikte afstanden voor het raam voor donkergroene soorten: Raam op 
het zuiden: 3-4 meter. Raam op het oosten/westen: 2-3 meter. Raam op 
het noorden 1-2 meter. De lichtere soorten mogen 1 tot 2 meter 
dichterbij het raam. 

Minimale temperatuur 

Overdag:  +/- 16 °C 
'S nachts: +/- 12 °C 

Verpotten 

Het verpot een Scheffera eens per 3 jaar en vervang elk jaar de 
toplaag met verse aarde. Doe dit bij voorkeur in de lente omdat in 
deze periode eventuele beschadigde wortels sneller herstellen. 
Verpotten direct na de aanschaf kan ook. Wees buiten het groei 
seizoen wel extra zuinig met water geven. Zo gaan de wortels sneller 
opzoek naar water en herstellen daardoor sneller. Gebruik een 
plantenbak waarbij de diameter minimaal 20% breder is als de vorige. 
Gebruik universele potgrond. Voeg alleen hydrokorrels toe indien er 
een drainage gat aanwezig is. 

Voeding 

Na 6-8 weken zijn de voedingsstoffen in de aarde verbruikt. Het is 
dan raadzaam de Schefflera te bemesten. Gebruik hiervoor vloeibare 
voeding voor groene kamerplanten. Kijk voor de juiste dosering op de 
verpakking. Gebruik nooit meer als aangegeven op de verpakking, 
liever iets minder. Bemesten in de herfst en winter is overbodig en 
kans zelfs schadelijk zijn. 
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Verkleurende bladeren 

Bruine of gele bladeren zullen van de binnenplant afvallen. Dit 
vallende blad is vaak een teken dat de plant een tekort heeft aan 
zonlicht. Plaats de kamerplant in dit geval een meter dichterbij het 
raam. Of lees hierboven meer over de lichtbehoefte van de 
Schefflera. In mindere mate is tocht of kou de oorzaak van vallend 
blad. 

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat vallend blad een teken is van te 
weinig water. Men geeft vaak meer water waardoor wortels gaan rotten 
en vervolgens zal dit leiden tot nog meer bladval 

Snoeien 

Snoei de Schefflera elk najaar. Zo kan bereikt meer licht de kern 
van de kamerplant gedurende de winter. In de lente zal de 
binnenplant opnieuw uitlopen. De Schefflera zal vertakken na het 
snoeien. Hierdoor krijg je een volle en toch compacte kamerplant. 
Vooral uitlopers kunnen het beste teruggesnoeid worden tot in de 
kruin. 

Vermeerderen 

Het vermeerderen kan door stekken. Plaats een kopstek van ongeveer 
10 cm met 2 bladeren in water. Zorg voor een temperatuur van 
ongeveer 24 graden en vermijd direct zonlicht. Plaats de stek in 
vochtige grond wanneer er wortels verschijnen. 

Bloemen 

Schefflera's kunnen prachtige bloemen krijgen, maar helaas zal dit 
niet snel gebeuren in woonkamers. 

Giftig? 

Schefflera's zijn licht giftig. Het sap kan de huid irriteren. Ook 
is het blad schadelijk na inname door dieren of kinderen.  
(123kamerplanten bepaalt of een plant giftig is door het raadplegen 
van verschillende bronnen)  

Ziektes 

De Schefflera krijgt last van wolluis door tocht. Spuit met een 
krachtige waterstraal zoveel mogelijk ongedierte van de plant. 
Eventueel vervolgen met een chemische bestrijding.  
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Soorten 

Er zijn vele soorten Schefflera in de handel. Enkele soorten: Amate, 
Arboricola, Compacta, Gold Capella en Trinette 
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