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Februar je mesec ko se zimsko mirovanje rastlin počasi zaključuje ter prihajajo višje temperature, zato 

v sadjarstvu pričnemo tudi z rezjo sadnih rastlin. Čeprav se rez sadnih rastlin lahko opravlja že kmalu 

po vstopu rastlin v mirovanje, pa je priporočljivo rez opraviti kasneje v januarju in februarju, saj 

prezgodnja rez rastlino spodbudi k brstenju, in je posledično še bolj občutljiva na spomladanske 

pozebe. To je posebej pomembno pri sadnih vrstah, ki so občutljive na spomladansko pozebo. Tu je 

govora predvsem o aktinidiji in kakiju, ki se jih zadnja leta poleg primernih območji (Primorska), vedno 

bolj pogosto sadi tudi v notranjosti Slovenije, na Štajerskem, Dolenjskem ter v Prekmurju.  

Čeprav pogovorno aktinidijo velikokrat imenujemo kar kivi, pa ta izvorno označuje sadež, medtem 

ko rastlino imenujemo po njenem latinskem izrazu Actinidia oz. aktinidija. Ob besedi kivi. vsak pomisli 

na zunaj kosmat ter v notranjosti zelen sadež ovalne oblike, vendar pa imajo različne vrste ter sorte 

različno obliko in videz. Za komercialno pridelavo so najbolj pomembne vrste Actinidia deliciosa, 

Actinidia chinensis ter njihovi medvrstni križanci. Zadnja leta pa se na vrtovih in tudi na trgu pojavljajo 

tudi ʺbavarski kivijiʺ, v katere spadajo različni medvrstni križanci nam manj poznanih vrst Actinidia, 

med njimi v redkih primerih tudi Actinidia arguta, s katerim zmotno označujemo te križance. Kljub 

temu da gre pri aktinidiji za različne vrste, pa se sama rez med njimi bistveno ne razlikuje. Razlika je le 

v debelini, poraščenosti ter številu rodnih poganjkov. Če sledite vnaprej napisanemu pravilu, bo rez ne 

glede na sorto ter vrsto kivija bolj ali manj enostavna. 

Kaj so najbolj pogoste napake pri rezi aktinidije? Verjetno ste že slišali, da je rez aktinidije enaka 

kot pri trti. To je največja napaka, ki jo pri aktinidiji lahko naredite, sploh če sledite rezi trte po principu 

kordonske gojitvene oblike (oz. po domače ʺna čepeʺ). Čeprav tudi pri aktinidiji puščamo čepe, pa 

imajo ti čisto drugačen namen, ki bomo spoznali malo kasneje. Manjšo napako naredimo, če sledimo 

rezi trte po principu šparonske gojitvene oblike, vseeno pa taka rez ni optimalna, saj zmanjšuje pridelek 

in zgosti krošnjo. Naslednja napaka pri rezi je premalo ali pa preveč intenzivna rezi. Če porežemo 

premalo, saj nam je ̋ škodaʺ odrezati katero vejo, ki je lani tako lepo rodila, v nekaj letih dobimo rastlino 

z ogromno starega lesa in malo mladih poganjkov ter posledično pridelka na rastlini. Tako rastlino 

moramo nato močno porezati, da postane zopet vitalna, s tem pa naredimo velike rane katere so 

odlična vstopna točka za bakterijske ali virusne okužbe, kar lahko privede do propada rastline. V 

primeru pa da porežemo preveč, je napaka veliko hitreje popravljiva, premočna rez se izvaja predvsem 

pri rezi na čepe. Pri taki rezi dobimo zelo bujni odziv rastline in jo moramo vsako leto močno rezati 

nazaj, kar nam vzame veliko časa, prav tako pa je pridelek na taki rastlini veliko manjši kot pri pravilno 

porezani rastlini. Tretja najbolj pogosta napaka, ki jo navadno dela večina vrtičkarjev ter tudi kak 

izkušenj sadjar, je preveliko podaljševanje ogrodnih vej. Pri aktinidiji ter tudi drugih sadnih vrstah je 

zelo pomembno da ohranimo močne ogrodne veje, ostale pa pomlajujemo. Tako moramo že ob sajenju 

vedeti, na katerem mestu ter višini želimo imeti ogrodne veje, nato pa se tega striktno držati, ne sme 

nam biti žal odrezati še tako lepega poganjka. Ker so najlepši poganjki navadno vedno na koncu 

lanskega lesa, se nam preveliko podaljševanje ogrodnih vej kaj hitro pripeti. Ker je aktinidija v divjini 

plezalka, ki pleza po krošnjah dreves, je njen cilj priti čim višje proti svetlobi. Tam začne upogibati 

poganjke, na katerih so plodovi, da le ti padejo čim dlje ter se rastlina uspešno razširi naprej. V nasadih 

ter vrtičkih imamo praviloma narejeno oporo, ki rastlini zagotavljajo dovolj osvetlitve zato je taka rast 



nezaželena, prav tako s tem, ko puščamo predolge ogrodne veje, selimo rodnost na obod krošnje, pri 

bazi ogrodnih vej pa ostanemo brez poganjkov ter posledično pridelka. 

Čeprav se na prvi pogled rez aktinidije izgleda zapleteno, bomo v nadaljevanju spoznali, da rez 

aktinidije ni tako težko opravilo ter da ob pravilni rezi nimamo toliko dela naslednje leto, saj sledimo 

zlatemu pravilu, da s pridelkom kontroliramo rast rastline. Pa začnimo kar z gojitvenimi oblikami. 

Gojitvenih oblik je v knjigah in na spletu zelo veliko. Za samo rast aktinidije sta najbolj primerni in se 

tudi v nasadih najbolj pogosto uporabljata pergola in T-latnik kot se lahko vidi na slikah. 

 

 



   
Gojitvena oblika pergola na zgornji sliki ter T-latnik na spodnjih slikah. 

Tako za samo rez kot količino pridelka priporočamo omenjeni gojitveni obliki, saj aktinidija kot 

omenjeno, v naravi zraste v krošnjo drevesa nato pa preide v rodnost, ko začnejo poganjki rasti bolj 

horizontalno oz. se obteženi s pridelkom upogibajo. V vsakem primeru pa odsvetujemo gojenje 

aktinidije kot pri trti, torej vertikalne gojitvene oblike, saj razen čisto pri vrhu nimamo pridelka, prav 

tako pa imamo težavo pri rezi. 

Pri aktinidiji, tako kot tudi pri drugih sadnih vrstah, imamo rodne in nerodne poganjke. Rodni 

poganjki so tisti, ki izraščajo iz dvoletnega lesa, ostali so nerodni oz. manj rodni. Pri rezi moramo puščati 

tako dolge poganjke kot čepe, na posamezno rastlino pa lahko pustimo tudi od 2 do 4 poganjke, ki so 

obilno rodili lansko leto. Taka rez je najbolj optimalna, tako pri pergoli kot pri T-latniku. Kot prvo 

moramo paziti, da ogrodna veja ni daljša od 6 metrov, optimalna dolžina je nekje med 2 do 3 metre v 

vsako stran.  



 
Optimalna rez aktinidije, stanje pred rezjo zgoraj, ter stanje po rezi spodaj, A- poganjek ki je obrodil lansko leto (razvejan 

poganjek), B- poganjek ki lansko leto ni obrodil, oz. je bilo pridelka zelo malo (nerazvejani poganjek). 

 

Kot je razvidno na sliki, imamo tako poganjke, ki so lansko leto rodili in so razvejani (predlanski 

poganjki) ter nerazvejane poganjke ki lansko leto niso obrodil, oz. je bilo pridelka zelo malo (lanski 

poganjki). Na predlanskih smo imeli veliko pridelka zato te praviloma odstranimo, lahko pa pustimo od 

2 do 4 na rastlino ter vsak enoletni poganjek ki izrašča iz predlanskega poganjka prikrajšamo na dve do 

tri očesa. To lahko naredimo samo eno leto, nato jih moramo nujno izrezati, da ne pride do 

podaljševanja ogrodnih vej, oz. prevelike rane ob naslednji rezi. Lanske, ki praviloma niso rodili in 

izraščajo ali iz čepa, ki smo ga naredili ali pa direktno iz ogrodne veje, ne izrezujemo, saj tu pričakujemo 

največ plodov. Da ne pustimo preveč ali pa premalo rodnega lesa, sledimo pravilu, da imamo na vsakih 

60 cm en rodni poganjek, vmes pa puščamo čepe, saj ko naslednje leto rodni poganjek izrežemo, 

potrebujemo nadomestni rodni poganjek. V idealnih razmerah zato puščamo čep-rodni poganjek-čep-

rodni poganjek itd. na 30 cm razmaka med njimi (oz. 60 cm med čepi ter 60 cm med rodnimi poganjki). 

Ni pa nič narobe, če imamo kak čep več za vsak slučaj, če poganjek ne odžene ali se polomi. Čepi naj 



imajo nekje 2 do 3 rodne brste (oziroma od 5 do 10 cm dolžine), rodni poganjki pa naj bodo dolgi med 

2 do 3,5 metra). Kaj se zgodi naslednjo pomlad lahko vidimo na naslednji slike.  

 
Odziv aktinidije na zimsko rez, levo: po rezi, desno: odganjanje rodnih poganjkov označeno z zeleno ter nerodnih z oranžno. 

 

Ob rezi bavarskega kivija sledimo istemu principu, le da razdaljo med poganjki zmanjšamo na 40 

do 50 cm, saj potrebujemo več pridelka, da lažje kontroliramo rastlino). Ostale odvečne poganjke, ki 

izraščajo iz ogrodnega lesa pa prirežemo na čep. Praviloma neposredno iz ogrodne veje izraščajo 

nerodni kosmati poganjki, ki se od rodnih razlikujejo, da so večji, rastejo bolj navpično in so bolj 

poraščeni. Take poganjke lahko izrezujemo med letom, ob pravilni rezi pa jih imamo manj oz. skoraj 

nič. V rastni dobi jih prepoznamo po tem, da so zelo kosmati ter poraščeni s temno rdečimi dlačicami 

oz. trihomi. Razlike med poganjki so prikazane na sliki. 

 

 



 
Rodni in neporaščeni poganjki levo (A,C) ter nerodni in poraščeni poganjki desno (B,D). 

 

Ob pravilni rezi bomo tako z lahkoto kontrolirali tako rast kot pridelek,  seveda pa je osnova za to 

predvsem pravilna vzgoja ter gnojenje. Predvsem je pomembno, da je med samimi rastlinami vsaj 3 do 

4 metre razmaka, saj ob premajhni medvrstni razdalji, aktinidija ne uspeva dobro ter slabo rodi. Zaradi 

nevarnosti okužbe z bakterijskim ožigom aktinidije (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) pa poleg 

zaželenega škropljenja z bakrovimi pripravki po rezi, pazimo tudi, da zamažemo vse večje rane (premer 

večji od 2 cm), rez izvajamo v suhem vremenu, razkužimo orodje za rez z varikino ali drugim razkužilom 

ter preprečimo zastajanje vode v nasadu. 
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