
 
 
 
KIVI MINT ÉLŐ LÉGKONDI!  
Termessz kivi gyümölcsöt otthon! Egyszerűbb, mint gondolnád! 
 
Még ma is a kiviről legtöbbünknek csak a zöldséges pulton látott mesebeli szőrös-barna gyümölcs jut eszébe. 
Emlékszem, hogy amikor az 1980-1990-as években Bécsbe jártunk színestévét és menő nyugati cuccokat vásárolni, 
hoztunk haza kivi gyümölcsöt is, ami akkor még rettenetesen egzotikusnak számított. 
Áhítattal nyitottam ki a barna papírzacskót, nagyon vigyáztam, hogy a gyümölcs nehogy véletlenül összenyomódjon, 
majd félbevágtam és igazi izgalommal mutattam a családomnak, hogy kell kikanalazni a gyümölcshúst. 
 
Nekem a kivivel kapcsolatosan az egzotikum illata mind a mai napig megmaradt és valószínűleg ez már nem is fog 
jelentősen változni. 
 

Viszont aki azt gondolja, hogy kivit termeszteni csak mediterrán éghajlati viszonyok között lehet, az 
nagyon téved!  
Az első kivi növényemet 2018-ban ültettem és megállapíthatom, hogy ez az egyik legkönnyebben termeszthető 
gyümölcs, de azért néhány fontos technológiai elemet be kell tartani. 
 

A Kivi (küllőfolyondár - Actinidia deliciosa) termesztése otthon 
Manapság a kiwit egyre szélesebb körben termesztik Magyarországon és Közép-Európában, kontinentális éghajlati 
viszonyok között. Az egykor egzotikusnak tartott kivi (más néven kínai egres) könnyen termeszthető otthon a 
teraszon, akár a csemegeszőlővel együtt is. 



 
A kivi gyümölcs Magyarországi klimatikus körülmények között is jól terem 
 
 
A kivigyümölcs Kelet-Ázsiából származik. Szereti a sok napsütést, ezért ültetését déli fekvésű, szélvédett, meleg 
helyre tervezzük, itt fejlődik majd a legjobban. Még Észak-Magyarországon is eredményesen lehet termeszteni, ha a 
déli napsütötte fal mellett nevelgetjük, ahol támrendszerre felfuttatva elérheti akár a 10 méteres magasságot is. A 
déli oldalon kisugárzó melegfal kellő fagyvédelmet nyújt a fiatal tavaszi hajtásoknak. 



 
A legjobb légkondi! Nemcsak a szőlőt, de a kivit is fel lehet futtatni a terasz tetejére, vagy a fali homlokzatra 
 
 
A kivit leginkább a szőlő termesztéshez lehet hasonlítani: akár árnyékban is jól fejlődik, de a fényszegény 
körülmények a terméskötődés, gyümölcsfejlődés rovására mehet.  
Teraszok árnyékolására is kiválóan alkalmas, erős lombja lenyűgöző, vaskos, szív alakú levelekkel, piros szárral és 
szép, illatos virágokkal. 
 
 



A kivi növény burjánzik, erős támasztékra van szüksége 
A kivi olyan, mint egy hegymászó: nagyon erős támasztékra van szüksége, hogy a megfelelő irányba vezethessük a 
hajtásait. Függőleges falban vagy magasított kerítésen erősen rögzített vízszintes támasztó vezetékeket (erős 
dróthuzalt) 45 cm-enként kell kifeszíteni, ez biztosítja a növény számára a szükséges támasztékot. Kivi gyümölcsöt 
lugasban vagy rácsban is sikeresen lehet termeszteni – feltéve, ha elég erős támrendszert építettünk neki. 
 

Kivi kétlaki növény! 
A kivigyümölcs természetüknél fogva kétlakiak, vagyis a nőivarú és a hímvirágok külön növényeken teremnek. A 
„Hayward” a legnépszerűbb nőivarú kivifajta, hozzá a „Tomuri” megfelelő hímvirágzatú porzó-társ, amelyet minden 
ötödik-hetedik nővirágzatú növény mellé kell ültetni. 

 
minden ötödik-hetedik nővirágzatú kivitő mellé egy hímvirágú növényt kell ültetni 
 
 
Kivi gyümölcsöt tápanyagban gazdag, nedvességmegtartó talajba kell ültetni. Táplálja a gyökérzónát 
trágyagranulátummal és ültetésnél tegyen a gyökerekhez HORTITAB ültetőtablettát. 
Ha falhoz ülteti, helyezze a növényt legalább egy méternyi távolságra az alaptól, hogy a gyökerek az elfolyó 
csapadékvízhez is hozzáférjenek.  
Kivi növényeket (kb. úgy, mint a szőlőt) legalább 3 méter távolságra kell egymástól ültetni, hogy ne árnyékolják 
egymást és ne gabalyodjanak össze egymással, de még mindig elég közel legyenek egymáshoz, hogy a hímvirágról a 
pollen eljuthasson a nővirágokra és biztos legyen a beporzás. 
 

https://hortiservice.hu/termekek/szerves-tragyapelletek/tribu-npk-3-3-3/
https://hortiservice.hu/termekek/hasznos-elo-szervezetek/hortitab/


   
 

Ültess magadnak élő légkondicionáló kivi növényt! 
Csemete rendelés és ültetési tanács itt 
 

https://www.kisfaiokokert.hu/termekkategoria/kivi-csemete/

