
KÁVOVNÍK ARABSKÝ– Coffea arabica 
 
    je oraz ob úbenejšou rastlinou najmä v mestách, nielen pre svoj dekoratívny vzh ad, ale i preto, 
že ve mi dobre rastie v bytoch s ústredným kúrením. 
    Je jedným z viac než 60-tich druhov kávovníkov, pôvodom z Etiópie. 
Pestuje sa ako ker alebo ako malý strom do výšky 3 m. Listy sú protistojné s pred ženou elipsovitou 
epe ou, lesklé, tmavozelené, asto zvlnené a na konci špicaté. V pazuchách listov vyrastajú vo 

zväzkoch po 2 – 9 obojpohlavné kvety, so snehovo bielou až krémovou farbou a s príjemnou vô ou. 
Sú prevažne samoopelivé. 
    Plod je oválna kôstkovica asi 15 mm dlhá a v dobe zretia žltá alebo ervená. Má dužinaté oplodie 
sladkastej chuti a vo vnútri prevažne dve semená – kávové zrná. Semená sú obalené striebristou 
blankou. Na vnútornej strane sú ploché, s hlbokou ryhou. 
    Optimálna teplota pre rast je vo dne okolo 24 ºC a v noci okolo 17 ºC. Vyhovujúca je ahká, 
priepustná pôda s pH 4 – 6,5. Vysoký obsah vápnika spôsobuje chlorózu listov. 
    Kávovník nie je príliš náro ný na svetlo. Podmienkou je len dostatok rozptýleného svetla, t.j. na 
okne, ale nie  na priamom slnku. Na priamom slnku dochádza k popáleniu listov.   
    Prihnojujeme raz za 14 dní kompletným hnojivom pre repníkové rastliny. Mladé rastlinky sú 
citlivé na preliatie a tiež na prudké výkyvy teploty, najmä pri zimnom vetraní v bytoch. 
    Kávovník prakticky nemá škodcov. asto sú však poškodené listy ( žltnutie, zasychanie okrajov), 
o je spôsobené prevažne suchým vzduchom alebo nedostatkom výživných prvkov v pôde. 

    Do rodivosti nastupuje približne v druhom až piatom roku, pri dobrom olistení a výške 80 -100 
cm. Kvety môžeme štetcom umelo dooplod ova . Zo zrelých plodov môžeme vylúpnu  zrná, zbavi  
ho osemenia, usuši , upraži  do zhnednutia a rýchlo ochladi  prúdom studeného vzduchu. 
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