
Levelei fényesek, nagyon húsosak,
kissé megnyúltak, világos-sárgás-
zöldek, levélszélei pirosasak, ha
elegendő fényt kapnak.

Apró, rózsaszínes, csillag alakú
virágai végálló virágzatokba
tömörülnek, de csak az idősebb
példányokon nyílnak. 

Akár 2,5 m magas törzses faként is
látható származási helyén. Nálunk
csak kisebb méretű (max 90 cm),
lassan növő szobanövényként tartjuk
számon.

Crassula ovata

Törjünk le egy levelet vagy hajtást, várjunk pár
napot, hogy begyógyuljon a seb a törés mentén,
majd kicsit nedves pozsgásföldre helyezzük a
levelet, a hajtást pedig beleszúrjuk.  
Helyezzük világos, de nem napfényes helyre. Ha
kiszáradt a talaj, akkor óvatosan öntözzük meg,
ezt érdemes kézi permetező segítségével végezni,
hogy ne tudjon kimozdulni a talajból.
Pár hét alatt kellően legyökeresedik a hajtás. A
levél mellett új kis hajtás jelenik meg, mely szépen
elkezd nőni. 

Származási hely: Dél-Afrikában szinte
bárhol megtalálható. 

Majomfa,  pozsgafa

Hogyan ismered fel?

Szaporítása

Alap információk
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Az egyik legismertebb pozsgás
növény, ezért sokféle néven
hívjuk, de nem majomkenyérfa,
az egy másik növény.

Alakja már fiatalon is jól elágazódó,
erős törzset nevel, ezért alkalmas
bonsai nevelésére is.

Szerencsehozó fának, pénzhozó fának
is tartják. Ettől függetlenül is érdemes
tartani, gyönyörű növény!



Legjobb a délelőtti napfény neki, mivel a
legintenzívebb napsütésben (kora délután)
könnyen megéghetnek húsos levelei.

Az általános pozsgásföld neki is megfelelő
(általános virágföldet keverjünk össze perlittel
vagy apró kaviccsal, esetleg homokkal, és egy kis
tőzeggel).

Ettől függetlenül a teleltetés után fokozatosan kell
hozzászoktatni a napfényhez: először árnyékba
tegyük néhány hétre, majd utána kerüljön a nyári
helyére. Ha az túl napfényes, érdemes árnyékolót
is tenni 1-2 hétre. 

Crassula ovata

Mint a legtöbb pozsgás, nagyon szereti a világos
helyet, valamint a jó vízáteresztő talajt. Két
öntözés között mindig száradjon ki a földje. 
 

Majomfa,  pozsgafa

Ismertebb fajtái

Gondozása
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A levelek pórusain megjelenhetnek apró fehér
foltok, ezek nem betegséget vagy kártevőket
jeleznek, hanem a víz kipárolgás után lerakódott
ásványi anyagok. Érdekes jelenség, nem kell
eltávolítani.

Télen 10-15 ˚C legyen a maximum hőmérséklet,
nagyon kevés öntözéssel. Általában a Crassula
fajok jobban bírják a hideget, mint a többi növény,
de természetesen fagyok előtt mindenképpen
vigyük be a kertből.

Ha télen magasabb hőmérsékleten tartjuk és
kevés fényt kap, akkor felnyurgul, nem lesz szép
kompakt alakja. Ha sok vizet is kap mellé, akkor
akár a leveleit is elkezdi hullajtani. Télen nagyon
keveset öntözzük!

Hummel's sunset10
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Több nevet is használnak erre a jellegzetes
növényre. A levelek alakja hengeres, alulról felfele
szélesedik, a vége pedig, mint egy tölcsér. A levél
alakja csőszerű, mindig van vége is. Általában kevés
napfény esetén sötétzöld a színe, világosabb helyen
világos zöld, a levelek vége pedig pirosas.  Nagyon
hasonló a Crassula ovata 'Hobbit'-hoz. 

Crassula ovata fajták I.

Habitusában teljesen Crassula ovata-ra hasonlít,
azonban a levélszíne gazdagabb. A felső levelek
sokkal sárgásabbak, illetve élénkebb pirosasak nap
hatására, mint az alapfaj. Gyönyörű növény. 

Gollum, Monstrosa

'Hummel's Sunset
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Ugyanakkor látható rajta néhány nyújtott ovális
levél is (Crassula ovata levele).

A levelek színe világosabb, mint a Gollum esetében.
A legfontosabb eltérés azonban a levelek alakján
látható. A Hobbit levele nem csőszerű, hanem
mintha össze lenne tekerve egy levél, szinte nyitott. 

Hobbit



Méretre egyébként kisebb, mint a Crassula
ovata: magassága általában maximum 30 cm.  

Különleges levélszínének köszönhetően könnyen
felismerhető ez a növény. A klasszikus zöld
színbe (pirosas széllel) vegyül a krém szín is.

Nagyon hasonlít a Crassula ovata-hoz, de a levél
végek csúcsosak, innen lehet megkülönböztetni
viszonylag könnyen az alapfajtól. A növény
magassága is sokkal kisebb, max 30 cm lesz. 

Crassula ovata fajták II.

Kisebb növésű (max 75 cm magas és 50 cm széles
lesz), mint a Crassula ovata, illetve a levelei is
kisebbek. A levelek fényes zöldek, pirosas széllel. A
virágok csillag alakúak, halvány rózsaszínűek.
Minikertekbe is ideális a kis levél mérete miatt.

Obliqua

Minima, Minor
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Tricolor (Variegata)


