Hoya carnosa compacta
(Wasbloem)
De Hoya dankt zijn Nederlandse naam “wasbloem” aan de wasachtige glans van de bloemen, en wordt ook wel de
'Parel van het Regenwoud' genoemd.
De Hoya heeft glimmende donkergroene bladeren en maakt lange ranken tot wel 2 meter lengte.

Verzorgingstips
Een temperatuur die zo rond de 20 graden Celsius ligt is ideaal voor deze plant. Tijdens de rustperiode van de plant
word een iets lagere temperatuur aangeraden.
De plant houdt zowel van een lichte als schaduwrijke standplaats, maar zorg ervoor dat de plant niet in de felle zon
komt te staan. De plant houdt van een matige tot hoge luchtvochtigheid.
Om ervoor te zorgen dat de plant het ook in een vaak droge woonkamer uithoudt, is het van belang de plant
regelmatig tot vaak te besproeien. Geef de plant daarnaast regelmatig water, maar zorg er voor dat de plant niet
verdrinkt.

Bloei/herbloei
Over de bloeiperiode van een Hoya is nog maar weinig bekend en laat zich eenvoudigweg niet sturen. Maar als de
Hoya eenmaal bloeit dan is de stervormige fluweelachtige bloemkroon een erg fraai aangezicht.

Verkrijgbaar in de winkel
• januari
• februari
• maart
• april
• mei

• juni
• juli
• augustus
• september
• oktober
• november
• december

Herkomst
De Hoya kent circa tweehonderd soorten die te vinden zijn in regenwouden van Zuid-China, de Himalaya, Indonesië,
India en Australië. De Tuinderij voert circa 3 soorten.
• China

Waar u op moet letten
Als de plant in te fel zonlicht staat kunnen de bladeren geel verkleuren.

Bijzonderheden
Een bloeiende Hoya heeft een de stervormige fluweelachtige bloemkroon die een erg fraai aangezicht geeft. De
bladeren zijn vlezig en dus bestand tegen uitdroging. Voordeel is ook de lange houdbaarheid binnenshuis.

Weetjes
De Hoya is op consumenten beurzen is een erg populaire kamerplant.
De Hoya staat prachtig in de woonkamer, maar door zijn buigbare stengels en verschillende lengtes van de ranken,
kan de Hoya ook op verschillende manieren worden toegepast.
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