
 

 

1 Dlaczego Hoja nie kwitnie? 

 

Dlaczego Hoja nie kwitnie? 

Wiele osób ma z tym problem. Po przeczytaniu mojego artykułu już nigdy nie będziesz 
musiał zadać tego pytania. 

Słowem wstępu. Najczęściej w mieszkaniu uprawiamy dwa gatunki Hoi: 
1. Hoja piękna (Hoya bella) 
2. Hoja różowa (Hoya carnosa)` 

Hoja piękna jest rzadziej spotykana w naszych kolekcjach, prawdopodobnie ze 
względu na większe wymagania uprawowe. Jest kapryśna i zmienna. Najlepiej czuje się 
w pojemnikach wiszących, wystawiona od strony wschodniej, podlewana w okresie 
wegetacji raz w tygodniu. 

 
Hoja różowa to częstszy domownik. Najlepiej posadzić ją w dużym pojemniku, dać 
podporę i pozwolić jej się rozwijać. Jeśli czasem nam się o niej przypomni i podlejemy, 
będzie nam bardzo wdzięcznie i obficie kwitnąć. 
Oba gatunki mają jedną szczególnie ważną cechę – kwitną cudownie (czasem aż do 
przesady) pachnącymi, przepięknymi kwiatami. Jednak nie u każdego ogrodnika te 
kwiaty się pojawiają. 

 
 
 

 

Daj Hoi odpocząć 

Główny powód to brak okresu spoczynku. Koniecznie musimy dać roślinie odpocząć. 
Przez około miesiąc należy ją przechłodzić - zapewnić roślinie temperaturę w 
granicach 10-14⁰C, zaprzestać jakiegokolwiek nawożenia oraz ograniczyć podlewanie 
do jednego razu na dwa tygodnie. Pamiętać należy także aby zapewnić takie samo 
oświetlenie w jakim była wcześniej. 
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Zostaw Hoję w spokoju 

Nie przestawiaj rośliny. Nawet kilkunastocentymetrowe przesunięcia Hoi mogą 
powodować zaburzenia fizjologiczne. Kiedy już przyniesiesz roślinę z chłodnego 
miejsca do warunków pokojowych wyznacz jej stałe miejsce i nie zmieniaj go. 

Zapewnij Hoi miejsce 

Przesadzamy tylko młode rośliny, do 5 lat. Dobierajmy stosunkowo duże doniczki 
względem rośliny. Hoję początkowo przesadzamy co roku wczesną wiosną lub późną 
jesienią, nigdy w okresie wegetacji. Kiedy będą już dorosłe robimy to co 2-3 lata, za 
każdym razem zmieniając doniczkę na większą. W międzyczasie możemy wymienić 
wierzchnią warstwę podłoża. 

Nakarm roślinę wieloskładnikowo 

Jeśli przenawozimy azotem Hoję to nabierze ona masy zielonej kosztem nikłego lub 
całkowitego zaprzestania kwitnienia. Należy dokarmiać nasze Hoje nawozem do roślin 
kwitnących. Odpowiedni stosunek N:P:K zapewni zrównoważony rozwój całej rośliny. 

Nie obrywaj i nie tnij swojej Hoi 

Hoja kwitnie na tych samych pędach każdego roku dlatego pod żadnym pozorem nie 
należy ciąć ani obrywać szypułek kwiatowych. Jeśli sama spadnie to znaczy, że tak 
chciała roślina. Nie pomagajmy jej pozbywać się swoich organów. 

Jeśli zapewnicie swoim roślinom takie warunki – sukces jest gwarantowany. Piękne 
baldachy wypełnią wasze mieszkanie przyjemnym (albo i nie) zapachem. Warto 
zwrócić uwagę na lepką ciecz, którą wydzielają kwiaty. Ma słodki, miodowy smak. 
Skosztujcie śmiało, znam osoby, które potrafią „wyssać” roślinie cały zapas. 
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