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Kiwifruit is one of the most popular fruits nowadays, mostly because of high vitamin
concentrations such as vitamin E and vitamin C, and other useful elements such as
carotenoids, flavonoids, minerals and others. Some data suggest that Actinidia genus
contains more than 50 species and more than 100 subspecies. Nowadays we have three
economically important species: A. deliciosa, A. chinensis and A. arguta from which
we created most of our grown varieties. The biggest producers and exporters of kiwis
in the world are China, New Zealand, Chile and Italy and in the top ten we can find
quite a few European countries as well such as Italy, France, Greece, Spain and
Portugal. Climate conditions and soil attributes in Slovenia are not the best for
growing kiwi, with the exception of Primorska region. The biggest problems Slovenia
is facing in growing kiwi are spring and fall frosts, strong winds, and in some regions
water shortage combined with insufficient soil type and structure. Possible regions for
growing the most important species of kiwi A. deliciosa are Primorska and the
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1 UVOD
Rod Actinidia izvira iz goratih predelov južne in centralne Kitajske, kjer so že tisočletja
uživali v divjini rastoče sadeže, vrste pa niso načrtno gojili. V začetku 20. stoletja so botaniki
semena iz Kitajske pripeljali v Evropo, Ameriko in Novo Zelandijo, komercialna pridelava pa
se je začela šele leta 1930 v Novi Zelandiji. Po uspehu ter priljubljenosti sadeža v Novi
Zelandiji so se okoli leta 1960 za nov sadež začele zanimati Italija, Francija, ZDA, Čile,
Grčija ter Japonska, le-te so danes tudi med največjimi pridelovalkami tega sadeža (Ferguson,
1991).
Po nekaterih podatkih rod Actinidia obsega več kot 50 različnih vrst ter več kot 100 podvrst
(Štampar in sod., 2014). Natančneje naj bi rod obsegal 76 vrst in 120 podvrst (Nishiyama,
2007). Številne vrste nimajo praktičnega pomena za pridelovanje, temveč služijo le
žlahtnjenju. Ferguson (2013) navaja, da je večina komercialno pomembnih sort nastala s
selekcijo, ne kot posledica načrtnega križanja. Omeni tudi, da imajo vse vrste podobne
morfološke lastnosti, kot so: plezanje, dvodomnost, morfologija cveta in sadeža. Danes
poznamo tri gospodarsko pomembne vrste: A. chinensis, A. deliciosa ter A. arguta, iz katerih
izhajajo današnje gojene sorte (Nishiyama, 2007).
Guorong in sod. (2009) navajajo, da je aktinidija ali kivi, kot jo imenujemo pri nas, eden
najbolj popularnih sadežev dandanes, predvsem zaradi visoke vsebnosti vitaminov in drugih
koristnih snovi, kot so vitamin E, vitamin C, karotenoidi, flavonoidi, minerali in ostali.
Collins in sod. (2003) navajajo, da naj bi imel celo preventivni učinek proti nekaterim
oblikam raka ter proti kardiovaskularnim boleznim. Tako je zanimanje za sadež iz leta v leto
večje.
2 VRSTE AKTINIDIJE
Kot že prej omenjeno, poznamo tri gospodarsko pomembne vrste: A. deliciosa, A. chinensis
ter A. arguta, le-te so predstavljene v nadaljevanju. Ostale vrste danes še nimajo
komercialnega pomena.
2.1 A. deliciosa
Nishiyama (2007) navaja, da je najbolj pogosto gojena vrsta A. deliciosa. Sadeži te vrste
imajo temno rjavo kožico z gostimi dlačicami ter prozorno svetlo zeleno meso z belo sredico
in črnimi semeni.
2.2 A. chinensis
A. chinensis in A. deliciosa sta zelo podobni vrsti, saj sta šele od leta 1984 obravnavani kot
ločeni vrsti (Nishiyama, 2007). Sorte brez dlačic ali z zelo malo dlačicami so uvrstili med
vrsto A. chinensis, tiste, ki so imele kosmate plodove, pa v vrsto A. deliciosa (Ferguson,
2004). Kasneje so ugotovili, da so sorte A. chinensis lahko diploidi ali tetraploidi, medtem ko
naj bi bile sorte A. deliciosa heksaploidi (Huang in Ferguson, 2001). Plodovi sorte A.
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chinensis imajo večinoma rumeno obarvano meso, medtem ko je meso plodov sorte A.
deliciosa vedno zelene barve. Komercializacija A. chinensis, ki se je začela šele leta 2000
(Ferguson, 2013), se zaradi bolj sladkega okusa ter neporaščenosti z dlačicami zelo hitro širi.
2.3 A. arguta
Nishiyama (2007) ugotavlja, da so sorte vrste A. arguta veliko bolj odporne na nizke zimske
temperature. Avery (1991) trdi, da naj bi v dormanci brez posledic prenesle temperature do –
31°C. Sadeži so majhni ter popolnoma gladki, brez dlačic, zato jih lahko jemo kar cele, brez
lupljenja. Prav tako imajo velike vsebnosti vitamina C, karotenoidov, kot sta β-karoten ter
lutein, in mioinozitola (Nishiyama in sod., 2008).
3 PLOD
Sancin (1982) navaja, da je plod aktinidije večsemenska jagoda, ki je lahko ovalne ali
podolgovate oblike, odvisno od sorte. Plod je z mladiko povezan s kratkim pecljem. Semena,
katerih število v plodu preseže 1000, so enakomerno razporejena okoli kolumele. Razvila so
se iz plodnice ženskih cvetov. Pri plodu ločimo eksokarp (kožico) ter notranji in zunanji
perikarp. Plod je poraščen z rjavimi laski, t. i. trihomi, ki varujejo njegovo notranjost pred
zunanjimi vplivi.

Slika 1: Sestava plodu (Ferguson, 2013)

Velikost sadeža določa število semen. Pri A. deliciosa je za tržno zanimive plodove potrebnih
okoli 1400 semen. Število semen je odvisno od uspešnosti opraševanja ter zadostne količine
cvetnega prahu z moških rastlin (Ferguson, 2013).
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Ob razumevanju slednjega je dandanes za uspešen nasad potrebno razmerje moških in ženskih
rastlin 1 : 4, medtem ko je bilo priporočeno razmerje v preteklosti 1 : 8 ali še manj moških
rastlin v razmerju z ženskimi (Sancin, 1982).
3.1 PRIMERJAVA PLODOV
Preglednica 1: Primerjava plodov različnih vrst aktinidije (Nishiyama in sod., 2008)
Vrste
Genotip

Barva perikarpa

Poraščenost s trihomi

Masa sadeža (g)

A. deliciosa
Hayward
Bruno
Abbot
Elmwood
Koryoku

zelena
zelena
zelena
zelena
temno zelena

gosta
gosta
gosta
gosta
gosta

99,6 ± 7,8
109,8 ± 11,3
87,8 ± 12,0
119,4 ± 12,9
95,1 ± 7,8

A. deliciosa x A. chinensis
Sanryoku

rumeno zelena

redka ali neprisotna

109,0 ± 10,1

A. chinensis
Jiangxi 79-1
Golden king
Kuimi
Sanuki gold
Hongyang
Kobayashi39
Hort16A

rumena
rumena
rumena
temno rumena
rumena, delno rdeča
rumena
rumena

redka ali neprisotna
redka ali neprisotna redka
ali neprisotna
redka ali neprisotna
neprisotna
redka ali neprisotna
redka ali neprisotna

94,5 ± 8,3
133,9 ± 12,4
106,5 ± 13,8
163,4 ± 24,5
77,5 ± 3,7
105,5 ± 6,4
87,2 ± 4,4

A. arguta
Hirano
Gassan
Issai
Mitsuko
Kochi
Shimane
Nagano
Ananasnaya

zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena
zelena

neprisotna
neprisotna
neprisotna
neprisotna
neprisotna
neprisotna
neprisotna
neprisotna

6,2 ± 0,6
11,0 ± 1,4
6,3 ± 0,8
8,2 ± 0,8
10,0 ± 1,2
7,4 ± 1,3
9,2 ± 1,0
6,1 ± 0,6

temno zelena
temno zelena

neprisotna
neprisotna

38,4 ± 5,1
19,3 ± 2,5

A. arguta x A. deliciosa
Kosui
Shinzan

Iz podatkov v Preglednici 1 je razvidna že prej omenjena podobnost A. deliciosa ter A.
chinensis, podobni sta si predvsem po velikosti plodov, medtem ko se po barvi perikarpa in
poraščenosti plodov razlikujeta. Čeprav je pri A. arguta in A. deliciosa barva perikarpa enaka,
so plodovi pri vseh sortah A. arguta neporaščeni ter tudi do 10-krat manjši kot pri ostalih
vrstah aktinidije. Vidimo lahko tudi pomembnost medvrstnega križanja, kjer plodovi nosijo
najboljše lastnosti plodov starševskih vrst. Pri aktinidiji sta to predvsem velikost in
neporaščenost plodov.
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3.2 VSEBNOST SLADKORJEV
Nishiyama in sod. (2008) ugotavljajo, da se vsebnost topnih sladkorjev močno poveča po
spravilu pridelka. Ker pa je vsebnost sladkorja v dozorelih plodovih sadeža relativno stabilna
in enaka, so za poskus vzeli dozorele plodove. V poskusu so merili vsebnost topnih sladkorjev
pri različnih sortah različnih vrst aktinidije, le-te prikazuje Preglednica 2.
Preglednica 2: Vsebnost sladkorjev pri različnih sortah aktinidije (Nishiyama in sod., 2008)
Koncentracija (g/100 g sveže mase)
Vrsta
Genotip

Glukoza (G)

Fruktoza (F)

Saharoza (S)

G+F+S

Mioinozitol

A. deliciosa
Hayward
Bruno
Abbot
Elmwood
Koryoku

3,52 ± 0,15
2,96 ± 0,33
4,06 ± 0,98
2,46 ± 0,12
3,94 ± 0,25

3,64 ±0,14
3,12 ±0,39
3,94 ± 0,83
2,59 ± 0,11
3,79 ± 0,25

1,28 ± 0,27
2,02 ± 0,55
2,33 ± 0,46
1,43 ± 0,69
2,10 ± 0,70

8,44 ± 0,33
8,09 ± 0,29
10,33 ± 2,26
6,49 ± 0,83
9,82 ± 0,71

0,116 ± 0,019
0,177 ± 0,038
0,100 ± 0,023
0,032 ± 0,008
0,029 ± 0,006

A. deliciosa x A. chinensis
Sanryoku

3,11 ± 0,08

3,17 ± 0,10

3,76 ± 0,32

10,04 ± 0,30

0,177 ± 0,039

A. chinensis
Jiangxi 79-1
Golden king
Kuimi
Sanuki gold
Hongyang
Kobayashi39
Hort16A

3,33 ± 0,11
2,87 ± 0,32
3,62 ± 0,21
4,38 ± 0,67
3,70 ± 0,18
3,56 ± 0,27
3,84 ± 0,28

3,22 ± 0,12
2,47 ± 0,22
3,39 ± 0,18
3,85 ± 0,46
3,63 ± 0,27
3,51 ± 0,24
4,15 ± 0,26

3,21 ± 0,68
3,74 ± 0,40
3,45 ± 0,33
2,20 ± 0,14
3,95 ± 0,78
1,66 ± 0,15
1,77 ± 0,34

9,76 ± 0,86
9,08 ± 0,93
10,47 ± 0,69
10,42 ± 1,23
11,28 ± 1,17
8,72 ± 0,59
9,76 ± 0,73

0,084 ± 0,022
0,060 ± 0,022
0,119 ± 0,048
0,050 ± 0,013
0,110 ± 0,020
0,101 ± 0,031
0,040 ± 0,014

A. arguta
Hirano
Gassan
Issai
Mitsuko
Kochi
Shimane
Nagano
Ananasnaya

1,01 ± 0,06
0,75 ± 0,17
0,85 ± 0,30
0,72 ± 0,07
0,89 ± 0,05
0,83 ± 0,10
0,78 ± 0,10
1,57 ± 0,15

1,15 ± 0,04
0,91 ± 0,10
0,97 ± 0,30
0,85 ± 0,05
0,91 ± 0,06
1,11 ± 0,13
0,88 ± 0,11
1,78 ± 0,18

4,11 ± 1,67
7,34 ± 1,44
7,80 ± 0,82
6,02 ± 1,33
5,76 ± 0,91
4,29 ± 0,67
4,86 ± 0,68
5,59 ± 0,81

6,27 ± 1,72
8,99 ± 1,68
9,62 ± 0,39
7,60 ± 1,39
7,56 ± 0,93
6,23 ± 0,52
6,52 ± 0,79
8,94 ± 0,58

0,888 ± 0,084
0,894 ± 0,104
0,777 ± 0,123
0,703 ± 0,041
0,904 ± 0,080
0,982 ± 0,068
0,604 ± 0,047
0,575 ± 0,068

A. arguta x A. deliciosa
Kosui
Shinzan

3,90 ± 0,27
1,86 ± 0,17

3,52 ± 0,30
2,11 ± 0,08

4,01 ± 1,91
2,18 ± 0,70

11,42 ± 1,41
6,15 ± 0,86

0,096 ± 0,022
0,516 ± 0,138

Iz Preglednice 2 je razvidna podobna vsebnost posameznih sladkorjev pri različnih sortah
aktinidije znotraj iste vrste. Medtem ko se vsebnosti sladkorjev med sortami vrste A. deliciosa
in A. chinensis bistveno ne razlikujejo, je razlika med omenjenima vrstama ter sortami vrste
A. arguta očitna. Iz Preglednice 2 lahko razberemo, da je vsebnost glukoze ter fruktoze pri
vrstah A. arguta od tri- do štirikrat manjša kot pri drugih dveh vrstah, medtem ko je vrednost
saharoze pri A. arguta od dva- pa do petkrat večja kot pri sortah A. deliciosa ter A. chinensis.
Skupne vsebnosti sladkorjev (glukoze, fruktoze, saharoze) so najvišje pri A. deliciosa in A.
chinensis, razlika med njima je zanemarljiva. Nasprotno je razlika med omenjenima vrstama
in A. arguta opaznejša, saj le-ta vsebuje precej manjšo skupno vrednost omenjenih sladkorjev.
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Prav tako lahko iz Preglednice 2 razberemo vrednosti mioinozitola, ki predstavlja alkoholni
sladkor in ga uvrščamo v skupino vitaminov B-kompleks. Najdemo ga v vseh živih
organizmih, njegove prehranske pomembnosti pa zaenkrat še ne poznamo (Nishiyama in sod.,
2008). Po nekaterih študijah naj bi deloval celo protirakavo (Vucenik in Shamsuddin, 2006).
V Preglednici 2 vidimo tudi, da so vsebnosti mioinozitola pri sortah vrste A. deliciosa in vrste
A. chinensis zelo podobne, variirajo od 0,029 do 0,177 g/100 g sveže teže. Vsebnosti pri
sortah vrste A. arguta so mnogo večje in dosegajo od 0,575 pa vse do 0,982 g/100 g sveže
teže.
Nishiyama in sod. (2008) ugotavljajo, da je vsebnost mioinozitola pri sadežih A. arguta v
primerjavi z ostalo hrano, tudi mesom, zrnjem in oreščki, med največjimi. Za primerjavo,
vsebnost mioinozitola pri meloni je 0,335 g/100 g sveže teže, pri pomaranči 0,307 g/100 g
sveže teže, le pri pšenici je večja (1,15 g/100 g sveže teže).
3.2.1 Posebnost sestave sladkorjev
Plodovi A. arguta se od ostalih vrst razlikujejo ne le po velikosti, dlačicah, obarvanosti in
kemični sestavi, temveč tudi po nastanku saharoze, ki pri vseh sortah te vrste predstavlja
glavni sladkor.
Klages in sod. (1998) trdijo, da je vsebnost saharoze med sladkorji v listih okoli 57–71 % pri
A. arguta in 62–75 % pri A. deliciosa; vsebnosti fruktoze ter glukoze so približno enake, okoli
17–31 % pri A. arguta ter 8–17 % pri A. deliciosa, ostalo je mioinozitol, in sicer 8–14 % pri
A. arguta ter 15–22 % pri A. deliciosa.
Klages in sod. (1998) so preučevali vsebnost različnih sladkorjev ob različnem času zorenja
plodov. Ugotovili so, da so prvih 27 dni po cvetenju koncentracije sladkorjev dokaj nizke ter
da pri A. deliciosa noben izrazito ne prevladuje, pri A. arguta pa prevladuje mioinozitol. 38
dni po cvetenju je glavni sladkor v sadežu A. arguta mioinozitol, ki predstavlja 60–65 % vseh
sladkorjev, pri A. deliciosa pa le 10–35 % sladkorjev. Prevladujoč sladkor pri A. deliciosa je
glukoza (74 %), ki pa pri A. arguta predstavlja le 10 % sladkorjev. Po 74 dneh vsebnost
škroba v sadežu doseže najvišjo vrednost, in sicer 354,6 mg/g suhe teže, nato pa začne upadati
ter do 118. dne pade na vrednost 0, predvsem na račun pretvorbe v saharozo. Pri A. deliciosa
pa se od 74. do 161. dneva po cvetenju vsebnost škroba le povečuje, kar velja tudi za
fruktozo, katere vsebnost je na koncu višja kot vsebnost glukoze.
Iz Preglednice 3 sta razvidna nastanek in pretvorba različnih sladkorjev od cvetenja do
fiziološke zrelosti plodov. Razvidno je, da se po tvorbi sladkorjev in škroba vrsti zelo
razlikujeta.
Pri A. arguta takoj po cvetenju prevlada vsebnost mioinozitola, ki pa se do stadija zrelega
ploda po malem zmanjšuje. V stadiju zrelega ploda krepko prevlada saharoza. Z rastjo plodov
se večata tudi koncentraciji fruktoze in glukoze, pri čemer je koncentracija fruktoze vseskozi
nad koncentracijo glukoze. Prav tako lahko vidimo, da se vsebnost škroba do 74. dneva veča,
nato pa do 118. dneva pada do vrednosti 0.
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Preglednica 3: Nastanek in pretvorba sladkorjev od cvetenja do fiziološke zrelosti plodov (Klages in sod., 1998)

Čas (število dni po cvetenju)
Ogljikovi hidrati
(mg/g suhe mase)

27

38

74

89

118

A. arguta
Škrob
Saharoza
Glukoza
Fruktoza
Mioinozitol

49,0 ± 14,2
3,6 ± 0,3
4,2 ± 0,7
5,6 ± 0,5
25,5 ± 4,4

188,0 ± 16,8
5,5 ± 0,3
3,8 ± 0,4
5,3 ± 2,1
21,8 ± 2,9

354,6 ± 21,4
36,4 ± 4,2
14,3 ± 3,1
24,5 ± 6,1
15,6 ± 2,6

142,5 ± 59,3
129,8 ± 32,3
49,8 ± 9,2
63,5 ± 12,3
13,3 ± 1,7

0,4 ± 0,4
194,0 ± 11,6
77,5 ± 7,8
93,0 ± 8,3
14,5 ± 0,7

Sladkorji skupaj

38,9 ± 9,9

36,3 ± 5,6

90,7 ± 12,1

256,2 ± 50,7

379,0 ± 21,5

A. deliciosa
Škrob
Saharoza
Glukoza
Fruktoza
Mioinozitol

13,7 ± 1,2
6,1 ± 0,8
1,7 ± 1,7
3,6 ± 1,4
6,3 ± 1,2

12,2 ± 1,7
8,2 ± 0,3
131,7 ± 15,7
20,8 ± 1,1
18,3 ± 0,4

179,1 ± 18,0
11,2 ± 1,3
44,4 ± 1,4
9,1 ± 0,1
16,3 ± 0,7

339,8 ± 17,8
10,3 ± 0,6
26,7 ± 2,7
7,9 ± 1,0
14,0 ± 0,6

385,0 ± 7,1
27,8 ± 2,0
46,9 ± 1,7
50,2 ± 1,3
8,8 ± 0,4

Sladkorji skupaj

17,6 ± 1,4

179,0 ± 16,0

81,1 ± 2,8

58,9 ± 3,6

133,8 ± 4,6

Klages in sod. (1998) navajajo, da se je škrob pri sadežu A. arguta po 118 dneh razgradil ter
da je sadež postal mehek, medtem ko je pri A. deliciosa sadež ostal trd, vsebnost škroba pa je
bila najvišje vrednosti. Iz tega lahko sklepamo, da je trdota sadeža pogojena z vsebnostjo
škroba.
Mikulič in sod. (2012) kot možna razloga za visoko vsebnost saharoze v sadežu vrste A.
arguta v primerjavi z vrsto A. deliciosa navajajo manjšo aktivnost invertaze v zadnjih
zoritvenih stadijih sadeža A. arguta in povečano aktivnost saharofosfatne sinteze pri sadežu
A. arguta.
Pri A. deliciosa opazimo, da se po začetni prevladi glukoze njena vsebnost vztrajno niža, po
161 dneh po cvetenju pa jo glede vsebnosti fruktoza tudi prehiti. Vsebnost mioinozitola se
vseskozi po malem spreminja in na koncu ostane pod vrednostjo, značilno za sadež A. arguta.
Vsebnost saharoze se vseskozi po malem viša, prav tako pa se vse do stadija zrelega plodu
veča tudi vsebnost škroba.
3.2.2 Vloga mioinozitola
Klages in sod. (1998) navajajo, da imajo polioli, tj. alkoholni sladkorji, osmotsko zaščitno
funkcijo, ki rastlinam pomaga v stresu. Čeprav še ni dokazano, da bi kopičenje koncentracije
mioinozitola pripomoglo k toleranci na stres, največja koncentracija mioinozitola sovpada z
največjim odstotkom vode v sadežu rastline. Medtem ko naj bi glukoza pri A. deliciosa
delovala kot primarni osmotik, naj bi pri A. arguta mioinozitol deloval kot primarni osmotik
in kot zaščitni osmotik, ko se v sadežu močno povečuje delež vode.
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A. arguta je med vrstami, ki so najbolj odporne na mraz ter prenesejo tudi ekstremno nizke
temperature, velikokrat pa pride tudi do spomladanskih pozeb, takrat pa je aktinidija najbolj
občutljiva. Zato naj bi razvila sposobnost akumuliranja poliolov (mioinozitola), ki naj bi igrali
ključno vlogo pri zaščiti mladih plodov aktinidije pred poškodbami zaradi nizkih temperatur
(Klages in sod., 1998).
3.3 VSEBNOST ORGANSKIH KISLIN
Nishiyama in sod. (2008) ugotavljajo, da so organske kisline poleg sladkorja glavne snovi, ki
vplivajo na določanje okusa sadeža, saj mu dajejo izrazit okus ter upočasnjujejo njegovo
kvarjenje zaradi bakterijskih okužb.
Preglednica 4: Izmerjene vrednosti citronske, kininske in jabolčne kisline (Nishiyama in sod., 2008)
Koncentracija (g/100 g sveže mase)
Vrsta
Genotip

Citronska kislina
(C)

Kininska kislina
(K)

Jabolčna kislina
(J)

C+K+J

A. deliciosa
Hayward
Bruno
Abbot
Elmwood
Koryoku

1,10 ± 0,13
1,20 ± 0,04
0,85 ± 0,10
1,22 ± 0,07
0,84 ± 0,02

0,98 ± 0,07
1,11 ± 0,05
1,00 ± 0,22
1,08 ± 0,09
1,05 ± 0,17

0,22 ± 0,03
0,21 ± 0,07
0,23 ± 0,08
0,27 ± 0,05
0,26 ± 0,09

2,30 ± 0,11
2,53 ± 0,10
2,08 ± 0,37
2,57 ± 0,10
2,16 ± 0,26

A. deliciosa x A. chinensis
Sanryoku

0,90 ± 0,05

1,01 ± 0,08

0,19 ± 0,03

2,11 ± 0,14

A. chinensis
Jiangxi 79-1
Golden king
Kuimi
Sanuki gold
Hongyang
Kobayashi39
Hort16A

1,26 ± 0,16
0,93 ± 0,02
1,17 ± 0,02
1,29 ± 0,13
0,95 ± 0,09
1,13 ± 0,07
0,92 ± 0,08

1,02 ± 0,10
1,01 ± 0,10
1,12 ± 0,11
0,88 ± 0,09
0,96 ± 0,05
0,97 ± 0,09
1,12 ± 0,06

0,14 ± 0,01
0,27 ± 0,04
0,20 ± 0,02
0,23 ± 0,06
0,26 ± 0,04
0,18 ± 0,04
0,39 ± 0,07

2,42 ± 0,10
2,22 ± 0,09
2,48 ± 0,11
2,39 ± 0,13
2,16 ± 0,09
2,27 ± 0,18
2,43 ± 0,10

A. arguta
Hirano
Gassan
Issai
Mitsuko
Kochi
Shimane
Nagano
Ananasnaya

0,60 ± 0,20
0,85 ± 0,24
1,37 ± 0,30
0,95 ± 0,16
0,70 ± 0,14
0,75 ±0,04
0,82 ± 0,05
0,54 ± 0,09

0,70 ± 0,09
0,54 ± 0,15
0,73 ± 0,12
0,62 ± 0,06
0,63 ± 0,04
0,64 ± 0,20
0,68 ± 0,19
0,51 ± 0,10

0,22 ± 0,03
0,18 ± 0,07
0,14 ± 0,07
0,25 ± 0,04
0,10 ± 0,08
0,20 ± 0,11
0,30 ± 0,14
0,18 ± 0,07

1,52 ± 0,16
1,57 ± 0,46
2,23 ± 0,21
1,82 ± 0,21
1,44 ± 0,12
1,58 ± 0,31
1,80 ± 0,27
1,22 ± 0,17

A. arguta x A. deliciosa
Kosui
Shinzan

1,00 ± 0,10
1,13 ± 0,46

1,07 ± 0,17
0,79 ± 0,09

0,17 ± 0,05
0,13 ± 0,04

2,23 ± 0,30
2,05 ± 0,46

Iz Preglednice 4 lahko razberemo, da vsebnosti posameznih kislin v sadežu ne variirajo toliko
kot vsebnosti sladkorjev. Vsebnosti citronske, kininske in jabolčne kisline so pri A. deliciosa
in A. chinensis zelo podobne. Vsebnosti citronske ter kininske kisline pri A. arguta so
malenkost nižje kot pri drugih dveh obravnavanih vrstah, medtem ko pri jabolčni kislini
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razlike med temi tremi vrstami niso opazne. Iz tega sledi, da imajo sadeži A. arguta malo
manjšo vsebnost kislin, in sicer 1,22–2,23 g/100 g sveže teže, medtem ko je skupna vsebnost
pri A. deliciosa in A. chinensis 2,08–2,57 g/100 g sveže teže.
3.4 VITAMIN C
Nishiyama (2007) trdi, da ljudje nismo zmožni sintetizirati vitamina C; ker je za telo nujno
potreben, ga moramo vnesti s hrano. Priporočeni dnevni vnos za odraslega je 75 mg/dan za
ženske ter 90 mg/dan za moške. Zaradi visoke vsebnosti vitamina C povprečen sadež A.
deliciosa ali A. chinensis zadostuje za 70–90 % potrebnega dnevnega vnosa vitamina C.
Zaradi visoke vsebnosti vitamina C so kiviji zanimivi predvsem za izdelavo sokov in
koncentratov. Pri tem je treba upoštevati, da visoke vrednosti vitamina C med skladiščenjem
lahko povzročijo rjavo encimsko obarvanje sokov (Wong in Stanton, 1989). Nekateri sicer
obarvanje pripisujejo vsebnosti klorofila v sadežu, ki razpade in oksidira (Ferguson, 1991).
Poleg tega, da omenjena lastnost preprečuje boljšo izrabo za sokove, Ferguson (1991) navaja
tudi, da encim aktinidin preprečuje želiranje marmelade. Tako kaj drugega kot uživanje
nepredelanega sadeža skoraj ne preostane.
Preglednica 5: Koncentracije vitamina C v različnih sortah aktinidije (Nishiyama, 2007)
Vrsta
Genotip

Koncentracija
(mg/100 g sveže mase)

Razmerje proti sorti A.

A. deliciosa
Hayward
Bruno
Abbot
Elmwood
Koryoku

65,5 ± 14,2
80,0 ± 16,8
29,2 ± 5,5
47,0 ± 4,4
39,9 ± 4,0

1,0
1,22
0,45
0,72
0,61

A. deliciosa x A. chinensis
Sanryoku

75,0 ± 9,0

1,15

A. chinensis
Jiangxi 79-1
Golden king
Kuimi
Sanuki gold
Hongyang
Kobayashi39
Hort16A

73,7 ± 19,9
144,2 ± 16,5
157,1 ± 36,4
205,8 ± 19,8
64,4 ± 10,0
129,1 ± 16,2
103,7 ± 13,1

1,13
2,20
2,40
3,14
0,98
1,97
1,58

A. arguta
Hirano
Gassan
Issai
Mitsuko

37,3 ± 10,9
141,0 ± 24,2
184,6 ± 23,4
150,6 ± 33,0

0,57
2,15
2,82
2,30

A. arguta x A. deliciosa
Kosui
Shinzan

40,9 ± 9,4
99,8 ± 32,1

0,62
1,52

deliciosa 'Hayward'

V nasprotju s podatki iz prejšnjih preglednic, kjer razlik med A. deliciosa in A. chinensis
praktično ni bilo, je v Preglednici 5 opazna razlika v količini vitamina C, pri čemer je njegova
vsebnost pri A. chinensis tudi do trikrat večja kot pri A. deliciosa. S podobno visokimi
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vsebnostmi vitamina C se A. chinensis najbolj približa A. arguta, le za sorto ′Hirano‵ (A.
arguta) to ne velja. Glede na vsebnost vitamina C torej prednjačita A. chinensis in A. arguta,
medtem ko je njegova vsebnost pri sortah vrste A. deliciosa manjša.
Ne glede na zgornje vrednosti je aktinidija sadež z eno najvišjih vsebnosti vitamina C. Med
komercialno sicer nepomembnimi vrstami ima najvišje vsebnosti vitamina C vrsta A. latifolia,
in sicer 671–2140 mg/100 g sveže mase, sledi ji vrsta A. eriantha z vrednostmi 500–1379
mg/100 g sveže mase (Nishiyama, 2007).
Glede na vse večji poudarek na zdravi hrani lahko vsekakor pričakujemo tudi večjo
razširjenost A. latifolia in A. eriantha na trgih ter žlahtnjenja z omenjenima vrstama.
3.5 VSEBNOST PIGMENTOV
Montefiori in sod. (2005) kot najbolj pomembne pigmente, odgovorne za barvo v sadju in
zelenjavi, navajajo klorofil, karotenoide in antociane. Biokemijske raziskave pigmentov v
sadežu kivija so pokazale, da v sadežih A. deliciosa in A. chinensis prevladujeta karotenoid in
klorofil, antociani pa so prisotni v tako majhnih koncentracijah, da na barvo ne vplivajo.
V nekaterih križancih drugih vrst (npr. hibrid A. arguta x A. melandra) so antociani prisotni v
večjih količinah in tvorijo rdečo barvo sadeža (Montefiori in sod., 2005). V raziskavi so
preučevali najnovejše sorte, ki so jim z žlahtnjenjem povečali vsebnost antocianov v
perikarpu sadeža in tako pridobili rdeče obarvane sadeže tudi pri sortah vrst A. deliciosa in A.
chinensis. Ugotovili so, da je pri sortah vrste A. deliciosa rdeče obarvan le najbolj notranji del
perikarpa tik ob kolumeli, medtem ko je ostali del perikarpa zelen (Slika 2 (B)). Pri sortah
vrste A. chinensis pa so ugotovili, da je obarvanost sicer prav tako omejena na notranji del
perikarpa, vendar sega veliko dlje navzven, ostali del perikarpa pa je obarvan rumenozeleno
do svetlo rumeno (Slika 2 (A)).

Slika 2: Obarvanost perikarpa A. chinensis (slika A) in A. deliciosa (slika B) (Montefiori in sod., 2005)

3.6 HRANILNA VREDNOST
Kot pri drugih sadežih sta tudi pri aktinidiji sestava sadeža ter vsebnost hranil in mineralov
odvisni od več dejavnikov, kot so hortikulturne prakse, regija rasti, sestava zemlje, čas
obiranja, vremenske razmere, skladiščenje ter najpomembnejše, zrelost sadeža (Drummond,
2013).
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Preglednica 6: Prehranske vrednosti plodov dveh najpomembnejših predstavnikov, in sicer A. deliciosa
'Hayward' ter A. chinensis 'Hort 16A' (Drummond, 2013)

Hranila
Voda
Energija

A. deliciosa
(vrednost na 100 g
užitnega dela sadeža)

Enota
g
kcal
kJ

Proteini

g

Lipidi (maščobe)

g

Pepel

g

Ogljikovi hidrati

g

Vlaknine

g

Sladkorji skupaj

g

Saharoza

g

Glukoza

g

Fruktoza

g

Maltoza

g

Škrob

g

A. chinensis
(vrednost na 100 g
užitnega dela sadeža)

83,07
61
255
1,14
0,52
0,61
14,66
3
8,99
0,15
4,11
4,35
0,19
0

83,22
60
251
1,23
0,56
0,76
14,23
2,0
10,98
0,05
5,2
5,58
0,05
0,18
20
0,29
14
29
316
3
0,1
0,147

Minerali
Kalcij (Ca)

mg

Železo (Fe)

mg

Magnezij (Mg)

mg

Fosfor (P)

mg

Kalij (K)

mg

Natrij (Na)

mg

Cink (Zn)

mg

Baker (Cu)

mg

34
0,31
17
34
312
3
0,14
0,13

Mangan (Mn)
Selen (Se)

mg
μg

0,098
0,2

0,058

mg
mg
mg
mg
mg
mg

92,7
0,027
0,025
0,341
0,183
0,063
25
7,8
0
4
87
1,46
0,03
0,00
40,3

105,4
0,024
0,046
0,28
0,5
0,057
34
5,0
0
4
72
1,49
0,01
0,01
5,5

Vitamini
Vitamin C, skupna askorbinska kislina
Vitamin B1 (tiamin)
Vitamin B2 (riboflavin)
Vitamin B3 (niacin)
Vitamin B5 (pantotenska kislina)
Vitamin B6 (piridoksin)
Vitamin B9 (folna kislina)
Holin
Vitamin B12 (kobalamin)
Vitamin A, RAE
Vitamin A
Vitamin E (α-tokoferol)
Vitamin E (γ-tokoferol)
Vitamin E (δ-tokoferol)
Vitamin K

μg

mg
μg
μg _RAE
IU

mg
mg
mg
μg
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Nadaljevanje preglednice 6: Prehranske vrednosti plodov dveh najpomembnejših predstavnikov, in sicer A.
deliciosa 'Hayward' ter A. chinensis 'Hort 16A' (Drummond, 2013)

Hranila

Ostala
Karoten, beta
Karoten, alfa
Kriptoksantin, beta
Likopen
Lutein + zeaksantin
Polifenoli skupaj
Antioksidanti (ORAC)
GI (glikemični indeks)

Enota

A. deliciosa
(vrednost na 100 g užitnega
dela sadeža)

A. chinensis
(vrednost na 100 g
užitnega dela sadeža)

52
0
0
0
122
267
882
39,3

43
0
0
0
114
366
1210
48,5

μg
μg
μg
μg
μg
mg GAE
μmol TE/100g

Kot lahko vidimo iz Preglednice 6, večjih razlik v hranilnih vrednostih med plodovi
obravnavanih sort ni. Enako smo videli že pri primerjavi ustreznih dveh vrst glede teže
plodov, vsebnosti sladkorjev ter tudi organskih kislin. Zaradi vseh podobnosti med sadeži
obeh sort oz. vrst lahko razumemo, zakaj šele od leta 1984 vrsti obravnavajo ločeno.
Ferguson AR in Ferguson LR (2003) ugotavljata, da je kivi sadež, ki je bogat s hranili.
Drummond (2013) navaja, da ima glede na druge sadeže kivi zelo visoko vsebnost vitamina
C.
4 PRIDELAVA KIVIJA
4.1 KIVI V SVETOVNEM MERILU
Ward in Courtney (2013) navajata, da je prvi nasad, namenjen pridelavi sadežev za prodajo,
nastal okoli leta 1930, prvi izvoz sadeža pa je bil leta 1950. Iz tega lahko razberemo, da je
načrtno gojenje šele v povojih, zato tudi ni zelo razširjeno.
Na grafičnem prikazu (Slika 3) vidimo komercialno pridelavo kivija od leta 1961 do leta
2014. Z njega je razvidna močna rast pridelave od leta 1980 pa vse do 2014. Pridelava kivija
se močno povečuje predvsem zaradi zdravilnih učinkov, ki jih sadežu pripisujemo.
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Slika 3: Grafični prikaz svetovne proizvodnje kivija od leta 1961 do 2014 (FAOSTAT, 2017)

V Preglednici 7 ter Preglednici 8 so prikazane države, ki pridelajo največ kivija ter so tudi
največje svetovne izvoznice tega sadeža.
Preglednica 7: Svetovna pridelava kivija – povprečna pridelava kivija dvanajstih največjih svetovnih pridelovalk
ter Slovenije v obdobju od 2010 do 2014 (FAOSTAT, 2017)
Država

Povprečni pridelek v tonah

Kitajska

1.512.798

Italija

438.595

Nova Zelandija

408.886

Čile

265.411

Grčija

144.664

Francija

65.494

Iran

47.433

Turčija

33.292

Japonska

28.880

ZDA

28.872

Španija

21.724

Portugalska

21.475

Slovenija

260
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Preglednica 8: Največje izvoznice kivija odstotkovno v obdobju od 2007 do 2010 (Ward in Courtney, 2013)
Izvoznica

2007 (%)

2008 (%)

2009 (%)

2010 (%)

Italija

31,1

28,6

32,7

31,0

Nova Zelandija

32,5

35,1

30,7

30,8

Čile

14,9

14,9

15,5

15,2

Grčija

3,4

3,5

4,7

6,2

Francija

2,7

2,4

1,9

2,2

Španija

1,0

0,9

1,0

1,0

ZDA

0,7

0,6

0,5

0,7

Portugalska

0,3

0,1

0,3

0,5

Kitajska

0,3

0,2

0,1

0,2

Ostale države

12,9

13,7

12,6

12,2

Medtem ko Kitajska proizvede največ kivija, ga izvozi manj kot 0,5 %, saj ga večinoma
porabi sama. Med glavnimi desetimi izvoznicami kivija je veliko evropskih držav. Poleg
Grčije, Francije, Španije in Portugalske je krepko na prvem mestu sosednja Italija, zato se
poraja vprašanje možnosti gojenja tega sadeža tudi pri nas.
4.2 KIVI V SLOVENIJI
Kot pri večini novih sadnih vrst ali novejših sort je tudi pri kiviju Slovenija v zaostanku.
Medtem ko je sosednja Italija največja evropska ter druga največja svetovna pridelovalka, so
v Sloveniji nasadi kivija prava redkost. Predvsem se poraja vprašanje, katera področja so
sploh primerna za nasade. Štampar in sod. (2014) navajajo, da je zaradi občutljivosti mladih
toletnih poganjkov na mraz sajenje večjih nasadov A. deliciosa priporočeno le na
Primorskem, medtem ko je sajenje A. arguta mogoče po celotni Sloveniji. Za sorte vrste A.
chinensis v Sloveniji žal še nimamo podatkov.
Glede na vse bolj mile zime ter visoke temperature v zadnjih letih pa je moč pričakovati, da se
bodo sorte vrste A. chinensis začele pojavljati tudi pri nas, predvsem na Primorskem.
4.2.1 Največje težave pri pridelavi kivija v Sloveniji
Slovenija je zaradi svoje reliefne pestrosti zelo raznolika dežela, kar je za pridelavo sadja
lahko tako pozitivno (gojenje več vrst sadja, ki imajo različne vremenske zahteve) kot tudi
negativno (gojenje sadja je omejeno na regije ali določene lokacije). Pri gojenju aktinidije kot
tudi drugih sadnih rastlin so najbolj omejujoči dejavniki pri nas spomladanske ter jesenske
pozebe, nizke zimske temperature, pomanjkanje vode, močan veter ter neugodne lastnosti tal.
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4.2.1.1 Spomladanske pozebe
Med najnevarnejše dogodke za izpad pridelka uvrščamo spomladansko pozebo, saj ne ogrozi
le letošnjega pridelka, ampak lahko vpliva tudi na količino pridelka v naslednjem letu. Tako
kot pri večini gojenega sadnega drevja je tudi za izpad pridelka kivija večinoma odgovorna
pozeba. Medtem ko posledice drugih naravnih pojavov lahko s tehnološkimi ukrepi
preprečimo ali blažimo, je zaščita proti pozebi zelo omejena.
V Evropi imamo glede na druge kraje, kjer masovno pridelujejo kivije, največ nevarnosti za
pozebe. Največji problem so predvsem spomladanske pozebe, saj prizadenejo mlade poganjke
ter razvijajoče se cvetove (Joëlle, 1995). Pyke in sod. (1986) so v raziskavi ugotovili, da
temperatura –1,5 °C uniči ali močno poškoduje vse mlade poganjke, poškodbe pa so vidne že
pri temperaturi –0,5 °C.
V primerjavi z drugimi gojenimi sadnimi vrstami v Sloveniji je tako aktinidija med najbolj
občutljivimi. Žust (2003) navaja klimatološke študije, ki so pokazale, da se temperaturni
režim v vegetacijskem obdobju v zmernem geografskem pasu spreminja, kar dokazuje tudi
zgodnejši fenološki razvoj rastlin. Le-ta privede do zgodnejšega cvetenja ter brstenja sadnih
rastlin, s tem pa postane možnost sovpadanja kritičnih temperatur zraka z občutljivimi
fenofazami vedno večja.
Žust (2003) ugotavlja, da so bile leta 1997, 1998 in 2003 zadnje večje pozebe. Ob navedene
pozebe pa lahko prištejemo še lansko in letošnjo (2016, 2017).
Glede na lastna opazovanja je bila na območju Štatenberga pri Makolah dne 26. 4. 2016
temperatura ob spomladanski pozebi –1 °C, aktinidija pa je bila v fanofazi 11 po BBCH,
medtem ko je bila 21. 4. 2017 temperatura ob spomladanski pozebi –2 °C, aktinidija pa v
fenofazi 53 po BBCH. Tako jo je leta 2016 aktinidija odnesla z manjšimi pozebami po
robovih listov, pridelek pa je bil neprizadet, leto kasneje pa je zaradi kasnejše fenofaze ter
nižje temperature popolnoma pozebla in pridelka ni.
Žust (2003) trdi, da je »ranljivost posameznih območij v Sloveniji za pozebo različna in se bo
z zgodnejšim fenološkim razvojem še povečevala«. Zaradi tega bo ocena tveganja nastopa
pozebe in temu primerna izbira lege, sadne vrste in sorte zelo pomembna. Aktivna
protipozebna zaščita bo zato postala nujen spremljevalen tehnološki ukrep za zavarovanje
pridelka. Nenazadnje pa bo poleg pasivne zaščite, tj. izbire primernih leg ter odpornejših in
kasnejših vrst ter sort, vse pomembnejšo vlogo imelo tudi zavarovanje pridelka.
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Slika 4: Najnižje dnevne temperature po Sloveniji 21. 4. 2017 ( Mraz … , 2017)

Na Sliki 4 vidimo letošnji vdor hladnega zraka, ki je sovpadal z nekaterimi občutljivimi
fenofazami, saj je vegetacija zaradi tople zime za skoraj dva tedna prehitevala običajni
fenološki razvoj, kar je pomenilo obsežno pozebo po celotni Sloveniji ter tudi drugje v
Evropi. Prav tako vidimo, da pozebe niso omejene le na del Slovenije, temveč so se pojavile
po celotni Sloveniji, vključno z delom Primorske.
4.2.1.2 Jesenske pozebe
Medtem ko je pri drugih gojenih sadnih vrstah pri nas možnost vpliva jesenske pozebe
relativno majhna, pa je zaradi dolge rastne dobe aktinidije pri le-tej velika. Štampar in sod.
(2014) navajajo, da kivi zori od konca oktobra do začetka novembra, odvisno od sorte. V tem
času pa, posebno v višjih legah, že nastopijo temperature pod 0 °C, ki vplivajo na kakovost ter
sposobnost skladiščenja plodov.
Sancin (1982) navaja, da pozebli plodovi počrnijo in se zmehčajo, zato jih posledično ne
moremo dolgo skladiščiti. Štampar in sod. (2014) ugotavljajo, da zgodnji jesenski mraz po 15.
oktobru poškoduje plodove ter nedozorele rozge.
4.2.1.3 Zimske temperature
Huang in Ferguson (2001) ugotavljata, da je A. deliciosa bolj prilagojena na nizke
temperature, saj izvira iz notranjosti Kitajske, medtem ko A. chinensis raste v ravnini v bližini
obale na vzhodu Kitajske.
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Hewett in Young (1981) trdita, da sorta 'Hayward' (A. deliciosa) prenese temperature do –18
°C, Avery (1991) pa trdi, da naj bi sorte vrste A. arguta v dormanci brez posledic prenesle
temperature tudi do –31 °C.
4.2.1.4 Pomanjkanje vode
Sancin (1982) navaja, da aktinidija v rastni dobi od maja do oktobra potrebuje od 800–1000
mm vode.
Na Sliki 5 vidimo, da razen v Prekmurju in obalnem pasu to količino sicer dosegamo, vendar
je le-ta neenakomerno razporejena skozi rastno dobo, z viški spomladi in jeseni. To pomeni,
da količina padavin za pridelavo aktinidije v večini Slovenije ni zadostna in da je za pridelavo
potrebno namakanje.

Slika 5: Letna povprečna količina padavin v Sloveniji v obdobju od 1981 do 2010 (Letna … , 2016)

4.2.1.5 Veter
Kang in Lee (2008) navajata, da je kritična hitrost vetra, pri katerem se mladike lomijo, med
18,9 do 20,5 m/s ter da so poškodbe odvisne predvsem od debeline ter razvojne faze rastline
ter vrste vetra. Ugotovila sta, da so daljše ter tanjše mladike bolj občutljive na veter kot krajše
in debelejše.
Na Sliki 6 vidimo prikaz povprečne hitrosti vetra 10 m nad tlemi v Sloveniji med letom 1994
in 2001. Povprečna hitrost vetra je premajhna, da bi poškodoval mladike. Problemi pa se
pojavljajo ob burji, ko hitrost vetra presega 100 km/h, ob karavanškem fenu, ki je prav tako
močan in sunkovit, vendar zapiha manj kot enkrat letno, ter ob posameznih močnih sunkih
vetra, ki so prisotni skozi vse leto (ARSO, 2006). Prav zaradi burje in karavanškega fena je
potrebna zaščita s protivetrnimi pasovi, ki preprečujejo lomljenje mladik, povečajo pa tudi
možnost opraševanja ter s tem večje, tržno bolj zanimive plodove.
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Slika 6: Povprečna letna hitrost vetra 10 m nad tlemi v Sloveniji v obdobju od 1994 do 2001 (Podnebne razmere
v Sloveniji (obdobje 1971-2000), 2006)

4.2.1.6 Lastnosti tal
Na pedološki karti Slovenije vidimo, da imamo v Sloveniji zelo različne tipe tal, nekatere bolj
ustrezne za gojenje aktinidije, druge manj.

Slika 7: Pedološka karta Slovenije (CPVO, 1999)

17

Medič A. Možnosti gojenja različnih aktinidij … v Sloveniji ter primerjava … kakovosti plodov.
Dipl. delo (UN). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2017

Sancin (1982) navaja, da je aktinidija kalcifobna rastlina, saj prenese le nizke količine apna v
tleh. Znaki kloroze se pojavijo že, če je v tleh več kot 10 % CaO. Aktinidiji najbolj ustrezajo
blago kisla do nevtralna tla. Glede drugih lastnosti tal aktinidija ni posebej občutljiva. Glede
na veliko občutljivost na CaO gojenje aktinidije na Krasu ter na Dolenjskem tako ni možno.
Slika 7 prikazuje, da so tla v Sloveniji raznovrstna. Zaradi pestrosti tal na manjših območjih je
skoraj nemogoče določiti, ali so tla za sajenje aktinidije na nekem območju primerna ali ne,
torej je razen na Krasu ter na Dolenjskem, kjer so tla bogata s CaO, gojenje aktinidije
načeloma mogoče. Ob želji postaviti nasad je zemljo na rastišču pred sajenjem treba
analizirati ter izbrati ustrezne ukrepe.
4.2.2 Pridelava na Primorskem
Primorska regija je trenutno edina, ki se šteje kot primerna za komercialno pridelavo
aktinidije sort A. deliciosa. Na izbranih legah bi bila možna tudi pridelava sort A. chinensis,
saj zimske temperature ne predstavljajo velike ovire. Problem, s katerim se srečujemo pri teh
dveh vrstah, je predvsem zagotovitev zadostne količine vode. Sancin (1982) navaja, da je
potrebno okoli 800–1000 mm vode na rastlino v rastni dobi, v obdobju rodnosti pa tudi do
20–30 mm na kvadratni meter dnevno; količino potrebne vode še dodatno poveča tudi rahla in
prepustna prst, ki je v večini primerov zelo plitva.
Druga velika težava je burja, ki povzroča zelo pogosto lomljenje mladik in posledično močno
zmanjšuje rodnost, oprašitev ter končni pridelek. Zaradi močne burje je postavitev učinkovitih
vetrnih pasov zelo otežena, kar vpliva na odločitev sadjarjev za pridelavo te sadne vrste.
Poleg omenjenih težav se pri A. arguta soočamo še z dodatnimi omejujočimi dejavniki –
zaradi slabe skladiščne sposobnosti sadežev je večji nasad neekonomičen, sadežu pa ceno
znižuje razširjenost njegovega pridelovanja vse od Nemčije do Rusije, saj je ta vrsta zelo
odporna na nizke temperature.
Med vsemi regijami v Sloveniji ima le Primorska večji potencial za gojenje aktinidije, saj sta
število in intenziteta pozeb najmanjša.
4.2.3 Pridelava na Štajerskem
Zaradi prenizkih zimskih temperatur je sajenje sort A. chinensis na območju Štajerske močno
odsvetovano. Sorte A. deliciosa se pogojno lahko goji le na najboljših legah, in sicer ne zaradi
zimskih temperatur, temveč zaradi spomladanskih in jesenskih pozeb. Razen vrtnih rastlin
sort A. deliciosa nasadov v tem delu Slovenije še ne poznamo.
Prav v zadnjih dveh letih, tj. 2016 in 2017, smo lahko videli uničujoče posledice
spomladanske pozebe. Medtem ko je zaradi segrevanja ozračja možnost jesenskih pozeb
vedno manjša, pa so zaradi zgodnejših fenofaz vedno hujše posledice spomladanskih pozeb.
Tako je Štajerska, poleg Primorske, zaradi ugodnih lastnosti zemlje, količine vode, ne tako
močnega vetra ter ne prenizkih zimskih temperatur edini možen kandidat za pridelavo
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aktinidije pri nas. Pri tem je treba možnosti gojenja na Štajerskem zaradi pogostih
spomladanskih pozeb omejiti le na višje ležeče predele, kjer do pozeb praviloma ne prihaja.
4.2.4 Pridelava v ostalih regijah
V ostalih regijah je pridelava aktinidije zelo otežena ter neekonomična oziroma sploh ni
mogoča. Zaradi pozeb pridelava na Dolenjskem, v Beli krajini in Pomurju skoraj ni možna,
ob tem, da je potrebno še namakanje zaradi premalo padavin. Ker je zemlja na Dolenjskem in
Beli krajini bolj plitva in bazična, je pridelava močno odsvetovana, saj bi zahtevala velike
stroške ter dala majhne pridelke.
Na Notranjskem, Gorenjskem in Koroškem je zaradi nizkih temperatur sorte vrst A. deliciosa
in A. chinensis nemogoče gojiti v profesionalni pridelavi, poleg tega je zaradi hitrejšega
nastopa jesenskih nizkih temperatur v teh pokrajinah rastna doba prekratka, tako da sadež ne
dozori ali pa pride do jesenskih pozeb. V višje ležečih predelih teh pokrajin, kjer
spomladanskih pozeb ni, je mogoča pridelava sort vrste A. arguta. Na teh območjih sta tudi
pH zemlje in količina padavin primerna, prav tako tudi veter ne dela prevelikih preglavic z
lomljenjem mladik. Zaradi krajše rastne dobe A. arguta pa tudi ni vplivov jesenskih pozeb in
prezgodnje obiranje ni potrebno. Pri sortah vrste A. arguta so trenutno edini problem slabe
možnosti za skladiščenje.
5 ZAKLJUČEK
Kivi je predvsem zaradi visoke vsebnosti vitaminov, kot sta vitamina E in C, ter drugih
koristnih snovi, kot so karotenoidi, flavonoidi, minerali itd., eden najbolj popularnih sadežev.
Slovenija se zaradi svoje majhnosti in lege ter z njo povezanih podnebnih razmer ne more
kosati z največjimi svetovnimi pridelovalkami in izvoznicami kivijev. Podnebne razmere in
lastnosti tal kot najbolj primerno regijo za večjo proizvodnjo tega koristnega sadeža kažejo
Primorsko. Največji problemi pridelave kivija v ostalih področjih Slovenije so spomladanske
in jesenske pozebe, močan veter, pomanjkanje vode ter neustrezna struktura tal na nekaterih
območjih.
Komercialna pridelava kivija se je od leta 1961 do danes močno povečala, in sicer predvsem
zaradi zdravilnih učinkov, ki jih sadežu pripisujemo. V Sloveniji bi bilo smiselno, da se
usmerimo predvsem na samooskrbno in ekološko pridelavo kivija na območjih, ki so za to
primerna, predvsem Primorska in deli Štajerske. Zaradi nizkih cen, ki jih narekuje trg, namreč
njegova masovna proizvodnja in izvoz ne bi bila ekonomsko upravičena. Pomembno je, da
Slovenija v kmetijstvu izkoristi predvsem svoje prednosti, kot je neokrnjena narava. Če temu
dodamo še ekološko kmetijstvo, je uspeh pridelave najbrž zagotovljen.
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