
Schizandra čínska (Schizandra chinensis) 

 Je ľavotočivá drevitá liana s jednoduchými striedavými listami a pravidelnými 

belasými kvetmi, pochádzajúci z východnej Ázie. 

  

Rastlina má využitie v medicíne a je pestovaná aj  ako okrasná rastlina, nápadná 

najmä na jeseň podlhovastým súplodím jedlích červených bobúľ.  

 



V piatom či šiestom roku po výsadbe sa dočkáte úrody, nebude to však oveľa viac 

ako desať deka bobúľ. Rastlina plne plodí až okolo pätnásteho roku, kedy sa zberá 

okolo troch kilogramov plodov z jednej rastliny. Znáša aj silné mrazy do -35 ° C, ale 

po začatí vegetačného obdobia býva v našich podmienkach poškodzovaná jarnými 

mrazíkmi. Pre mladé rastliny je vhodná na zimu ochrana prikrytím čečinou alebo 

slamou. 

 



 Vhodné je pre ňu celoročné mulčovanie, pretože v lete pomáha udržať vlahu v pôde 

a v predjarí bráni prílišnému prehrievaniu povrchových vrstiev pôdy a tým aj 

predčasnému pučania. V prvých rokoch po výsadbe rastie dosť pomaly, v našich 

podmienkach sa začína rast zrýchľovať väčšinou tretím rokom. 

 



 Dorastá podľa podmienok až do dĺžky 10 metrov a viac. 

 

 Vyhovuje jej mierne pritienené stanovisko, má veľmi plytký koreňový systém, preto 

rastie lepšie tam, kde je v letných mesiacoch dostatok vlahy. Nevhodné sú ťažké, 

málo priepustné hlinité pôdy, najvhodnejšie sú pôdy vlhké a dobre odvodňované 

s pH od 4,8 do 5,6. Pretože sa jedná o lianu, vyžaduje pre svoj rast oporu, po ktorej 

sa môže popínať. Tri až štyri roky po výsadbe začne nasadzovať rastlina krémovo 

biele až ružovkasté  citrónovo voňavé kvety (v prvých rokoch spravidla iba samčie), a 

v ďalších rokoch sa objavia aj plody. Bobule s priemerom do 1 cm sú šarlátovo 

červené a narastajú podobne ako ríbezle v strapcoch. Bobule sú jedlé, ale majú 

horko kyslú, nepríjemne živicovú chuť, hovorí sa, že ich má päť  - horká, sladká, 

kyslá, ostrá a slaná, teda rastlina piatich chutí. Pre výrobu kvapiek sa semená 

schizandry nakladajú do liehu alebo 70 % alkoholu. Obsahové látky posilňujú 

nervovú sústavu, zvyšujú duševnú i fyzickú aktivitu, pôsobia proti depresívne, 

zaháňajú spánok a znižujú únavu. Schizandra patrí medzi takzvané adaptogény, 

rastliny ktoré obsahujú látky zvyšujúce odolnosť organizmu pri záťaži a v extrémnych 

podmienkach. Zbierajú sa plody, ktoré sa najčastejšie sušia. 



 

 Pripravujú sa z nej liehové tinktúry, dá sa použiť aj ako čaj. Pre podporu organizmu 

postačí užívanie kvapiek zo schizandry v dávke dvadsiatich kvapiek dvakrát 

(maximálne trikrát) denne po dobu dvadsiatich dní. Schizandra pôsobí v menších 

dávkach spoľahlivo, zvyšovanie dávok je zbytočné a neúčinné. Taktiež je možné z 

čerstvých ostrihaných a nasekaných výhonkov alebo listov schizandry urobiť 

výborný čaj ružovej farby, stačí osladiť ho medom a piť aspoň dvakrát denne. 

Listy na čaj s zberajú v auguste a plody od septembra do októbra.   

 



 


