
Kiwi - Pestovanie 

Popínavá rastlina s pekným kvetom a odistením. Na pestovanie nie náročné, v čase 

vegetácie vyžaduje iba prihnojovanie a zálievku. vyžadujú priepustné vlhkejšie a 

úrodnej pôdy. Pre pestovanie sa neodporúčajú vápenaté pôdy, pretože potom kiwi 

trpí chlorózou. Kiwi netrí hubovitými chorobami, ani škodcami. Plody vydržia až do 

prvých mrazov, majú mäkkú dužinu, sú lahodné, príjemne sladké a šťavnaté. Jediný 

plod dodá nášmu organizmu celodennú potrebu vitamínu C. Obsahuje draslík 

(pozitívne ovplyvňuje krvný tlak) a rozpustnej vlákniny (upravuje hladinu cholesterolu 

v krvi). Na Slovensku možno pestovať aktinidiu kolomikta  Actinidia kolomikta, ktorá 

má síce drobnejšie plody, ale vo veľkom množstve. Sú sladké, šťavnaté, aromatické 

a chuťou predbehnú  kiwi z obchodu. Pri pestovaní vonku vyžadujú oporu pri južnej, 

juhozápadnej alebo juhovýchodnej stene podobne ako vinič. Vyžadujú kvalitnú 

priepustnú pôdu s dostatočnou zásobou živín, predovšetkým vápnika, draslíka a 

horčíka - základných prvkov, ktoré majú význam pre kvitnutie a pre tvorbu plodov. 

Predávajú samčie aj samičie rastliny. Kúpiť a zasadiť musíme oboje, inak by kiwi 

neplodili. V priebehu vegetácie kiwi hnojíme bežne dostupnými  hnojivami. Na na jar 

je to Cererit alebo NPK.  Môžeme použiť aj pomaly rozpustné (zásobné) 

hnojivá. Majú pozvoľný účinok a rastline dodávajú potrebnú zásobu živín na tri, štyri 

alebo šesť mesiacov, niekedy aj na celé vegetačné obdobie Z organických hnojív je 

to rašelina, vyzretý kompost alebo maštaľný hnoj. Vetvy sa vyväzujú jednotlivo, aby 

nevznikala nežiaduca spleť výhonov. Každý výhon  môže byť základom kmienka, na 

ktorom sa bude tvoriť obrast. Na viacročnom dreve sa potom tvoria kvety a plody. 

Ker by mal byť na stene alebo na konštrukciu rovnomerne rozložený, s dostatkom 

priestoru a osvetlenia, lebo na nich sa budú tvoriť kvety a plody, ktoré dozrievajú v 

priebehu jesene. Pre úspešné pestovanie je najdôležitejší výber správnej svetovej 

strany, tak aby kiwi bolo dokonale chránené pred vetrom. Mladé jarné výhonky s 

kvetnými pukmi sú veľmi krehké a pri silnejšom vetre sa ľahko lámu. Stanovište 

chránené pred vetrom je dôležitejšie ako svetelné podmienky. Dôležitým úkonom pre 

tvorbu plodov je strih, optimálny je letný rez za 4. až 5. listom, ktoré sú za posledným 

plodom na halúzkach, tak aby neboli veľmi dlhé a lepšie odolávali vetru, a aby 

zbytočne nevyčerpávali rastlinu. Neskoro na jeseň po opadnutí listov, ak však ešte 

nemrzne, sa odstraňujú uschnuté a odrodené haluze. Koncom zimy ak už nemrzne, 

ale miazga ešte netečie, sa skracujú jednoročné halúzky na 6 - 9 púčikov podľa 

hrúbky halúzok a na nich v polovici apríla narastú rodivé letorasty, na ktorých kvety 

rozkvitnú asi tak v polovici mája. V skratke platí, že kiwi plodí na dvojročnom dreve, 

prvé dva roky sa rastlina necháva rásť, trojročné vetvy sa odstraňujú. Strihá sa na 

konci zimy vo februári. Nezrelé plody majú nahorklú, prezreté zase mdlú chuť. Kiwi 

rodí približne 3 roky od výsadby (niektoré štúdie uvádzajú 6-8 rokov). Plodom nevadí, 

keď ich prejde mráz v čase ich dozrievania.  

Aktinidia kolomikta  Actinidia kolomikta 

Najvýraznejším znakom aktinídie kolomikta je sfarbenie listov samičích rastlín. 

Polovica listov je biela, neskôr ružová. Biele, dvojdomé, mierne voňavé kvety 

rozkvitajú začiatkom júna. Plodí len vtedy, keď sú pokope vysadené samčie aj 

samičie jedince.  


