


Pigwowiec, popularnie zwany pigwą, jest krzewem spokrewnionym 

z innymi naszymi roślinami sadowniczymi - jabłonią i gruszą. Jest to 

zazwyczaj krzew, rosnący do 1-1,5 m (u niektórych gatunków do 5 

m) wysokości, z pędami pokrytymi cierniami. Kwitnie w IV-V na 

czerwono, pomarańczowo lub biało, na starszych pędach. Liście 

jajowate i piłkowane. Owoce o średnicy ok. 5 cm, żółte, często 

pokryte drobnymi plamkami, okrągłe lub owalne. Dojrzewają IX-X, 

mają kwaśny charakterystyczny smak i zapach. Roślina częściowo 

samopylna. 

W uprawie dominują trzy 

gatunki pigwowca: pigwowiec 

japoński, pigwowiec okazały i 

pigwowiec pośredni. Ponadto 

występuje wiele mieszańców 

między gatunkami. Najczęściej  

spotykane w ogrodach są 

mieszańce. Dojrzewający pigwowiec japoński 
Źródło: By Marek Kluszczyński - https://atlas.roslin.pl/plant/6672, CC BY-

SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81822360 



Pigwowiec czy Pigwa? 

Pigwowiec i pigwa, mimo że należą do tej samej botanicznej rodziny, są zupełnie 

gatunkami roslin. Przede wszystkim odróżnia je: 

- Pokrój – pigwa jest drzewem rosnącym do 3-5 m wysokości, natomiast pigwowiec jest 

zazwyczaj krzewem dorastającym do 1-2 m wysokości.  

- Liście – u pigwy mają gładki brzeg i są filcowate, a kwiaty zebrane są pojedynczo i 

przypominają kwiaty jabłoni. Roślina nie ma na pędach cierni. 

- Największą różnicę widać w owocach, które u pigwy są duże, omszone, a kształtem 

przypominają jabłka i gruszki. Mają też inny zapach, równie przyjemny co u pigwowca. 

Owoc pigwowca na ciernistym pędzie 
Źródło: By Emőke Dénes - kindly granted by the author, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8439790 

Pigwa na pędzie bez cierni 
Źródło: By 4028mdk09 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7871746 



Pigwowiec czy Pigwa? 

Drzewo pigwy 
Źródło: By Dietrich Krieger - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4956278 

Krzew pigwowca 
Źródło: By Kor!An (Андрей Корзун) - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24624562 

Kwiat pigwy 
Źródło: By Kor!An (Андрей Корзун) - Own 

work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?cu

rid=24764694 



Wymagania w uprawie 

- Pigwowiec wymaga gleb 

żyznych, organicznych i 

gliniastych, chociaż na słabszych 

glebach też daje sobie radę, ze 

względu na głęboki i szeroki 

system korzeniowy; 

-Stanowisko słoneczne, lekko 

przewiewne, wilgotne i ciepłe; 

- Dobrze znosi krótką suszę; 

-Optymalne pH wynosi 6 – przy 

wyższym odczynie, cierpi na 

chlorozę; 

- Roślina jest średnio 

mrozoodporna (do -25°C) i w 

chłodniejszych regionach lub 

ostrzejszych zimach potrafi 

przemarzać. 

Kwitnący pigwowiec japoński 
Źródło: By Bianca Urbicht - Own work, CC0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19190703 

Pigwowiec okazały 

‘Nivalis’  
Źródło: By Leonora Enking from 

West Sussex, England - 

Chaenomeles 'Nivalis'Uploaded by 

uleli, CC BY-SA 2.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/i

ndex.php?curid=25422518 



Odmiany 

Odmiany pigwowca wyróżniają się głównie wielkością rośliny, wielkością owoców, 

kolorem kwiatów oraz ilością cierni na pędach.  

Przykładowe odmiany: 

‘Cido’ – odmiana pigwowca japońskiego dorastająca do 1 m wysokości i 2 m 

szerokości o rozłożystym pokroju. Kwitnie pomarańczowo, owocuje IX/X. 

‘Nivalis’ – odmiana pigwowca okazałego dorastająca do 2 m wysokości i 1,5 m 

szerokości. Kwitnie na biało, owocuje IX. Owoce duże do 8 cm średnicy. Potrafi 

powtarzać kwitnienie. 

‘Nina’ – odmiana pigwowca okazałego, dorastająca do 1 m wysokości. Kwitnie na 

pomarańczowo, owocuje IX. Owoce do 100 g. Odmiana bezcierniowa. 

‘Gold Calif’ – odmiana mieszańcowa, dorastająca do 1,7 m wysokości. Kwitnie na 

biało z różowymi przebarwieniami, owocuje w 2 poł. IX. Owoce do 7 cm średnicy i 

do 180 g wagi. Odmian z krótkimi cierniami. 

‘Maksym’ – odmiana mieszańcowa, dorastająca do 1,4 m wysokości. Kwitnie 

jasnoróżowo, owocuje bardzo wcześnie – pod koniec VIII. Owoce do 6 cm i masy 

100 g. Odmiana posiada nieliczne ciernie, a owoce łatwo dają się zerwać. 

Na naszych działkach rosną głównie odmiany stare a także mieszańce, których pochodzenia 

nie da się ustalić. Jednak jeśli rośliny plonuje – warto je zatrzymać. Przy słabym wzroście, 

warto rośliny odmłodzić, poprzez usunięcie 1/3 starych pędów z krzewu. 



Uprawa pigwowca 

- Dbamy o dobre naświetlenie krzewu; 

- Roślinę prowadzi się najczęściej w 

formie luźnego, rozłożystego krzewu; 

- Owocuje na pędach 2-letnich i 

starszych. Jednak przy cięciu trzeba 

zachować ostrożność, gdyż nadmierne 

wycinanie pędów zmniejsza plon. 

Tniemy rzadko; 

- Usuwamy głównie pędy uszkodzone, 

wrastające do środka krzewu oraz 

rosnące blisko ziemi; 

- Usuwamy wyrastające z czasem 

odrosty korzeniowe; 

- Sadzimy przynajmniej 2 krzewy 

różnych odmian – większy plon. 

- Rozstawa - 1 x 3 m; 

- Plon: 2-3 kg z rośliny. 

Przy zbiorze owoców trzeba pamiętać, 

że owoce są mocno osadzone na 

pędach. Najlepiej owoce delikatnie 

wykręcać z pędów, aby nie uszkodzić 

rośliny. Owoce nie mają tendencji do 

opadania, ale potrafią zgnić, stąd nie 

należy zwlekać ze zbiorem. Gotowe do 

zbioru owoce mają żółtą, lepką skórkę 

i bardzo mocno pachną. 

Zebrane owoce pigwowca 
Źródło: By Bearas - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22299603 



Właściwości odżywcze i 

zdrowotne pigwowca 

- Owoce są twarde, mają cierpko-

kwaśny smak. Zapach jest 

przyjemny i charakterystyczny 

(„pigwowy”); 

-Owoce zawierają dużo błonnika, 

kwasów organicznych, 

flawonoidów, polifenoli, olejków 

eterycznych i pektyn. Zawierają 

mało cukrów; 

- Ponadto zawierają witaminę C 

(55-92 mg), żelazo, molibden, 

magnez, sód, miedź, cynk i fosfor. 

Pestki również można wykorzystać:  

- Macerat z rozdrobnionych nasion 

pomaga przy cerze trądzikowej i 

nadmiernie opalonej; 

- Olej z nasion chroni przed 

promieniowaniem UV; 

- Napar z nasion pomaga w 

zapaleniu gardła i chrypce. 

Przekrojony owoc pigwowca. Pestki można również 

wykorzystać w celach zdrowotnych 
Źródło: By No machine-readable author provided. Meika assumed (based on copyright 

claims). - No machine-readable source provided. Own work assumed (based on copyright 

claims)., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=731413 



Właściwości odżywcze i 

zdrowotne pigwowca 

-Owoce maja działanie 

antybakteryjne, przeciwbólowe, 

przeciwzapalne, przeciwskurczowe, 

a także pomagają przy niestrawności 

i chorobach żołądka. Wzmacniają 

odporność; 

- Mogą być wykorzystywane w 

terapii chorób żołądka;  

- Działają ochronnie na wątrobę. W 

niektórych przypadkach mogą 

pomagać w zwalczaniu raka jelita 

grubego, prostaty i sutka. 

Z pigwowca najłatwiej przyrządzić 

galaretkę do herbaty lub mięs. 

Owoce można także pokroić w paski i zalać 

syropem. 
Źródło: By 유리언니 - http://blog.naver.com/namyuri1004/220575825324, CC BY-SA 

2.0 kr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60244021 



Dlaczego warto uprawiać 

pigwowca? 

- Mało wymagająca roślina sadownicza 

pod względem wymagań; 

- Rzadko choruje, zazwyczaj nie wymaga 

ochrony przed chorobami i szkodnikami; 

- Nie wymaga dużej pielęgnacji; 

- Roślina o ozdobnych walorach, często 

spotykana w parkach. Ozdobne są 

zarówno piękne kwiaty wiosną, jak i 

obsypane owocami rośliny jesienią; 

- Roślina zalecana do uprawy zgodnie z 

„Otwartym programem nowoczesnego 

zagospodarowania i użytkowania działek 

na miarę potrzeb współczesnych rodzin”; 

- Posiada cenne właściwości zdrowotne 

oraz wyjątkowy smak; 

Krzew pigwowca często sadzony jest w 

miastach jako roślina ozdobna 
Źródło: By Mars 2002 - Own work, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30479998 

Źródło: licencja CC BY 2.0, autor: Franco Vannini 

https://www.flickr.com/photos/25168691@N06/12911045344/in/photostr

eam/ 



Wykorzystanie pigwowca 

- Owoców nie spożywa się na surowo, 

ze względu na twardość oraz bardzo 

kwaśny smak; 

- Wytwarza się z owoców przede 

wszystkim przetwory – dżemy, syropy, 

nalewki, wina i galaretki. Niedojrzałe 

owoce mają więcej pektyn i dodane do 

przetworów, powodują ich krzepnięcie. 

Stąd pigwowiec jest też często 

dodatkiem do innych przetworów; 

- Z nasion robi się domowej roboty 

preparaty ziołowe, a także wytwarza się 

oleje wykorzystywane w kosmetologii; 

- Całe pędy z kwiatami lub dojrzałymi 

owocami wykorzystuje się we 

florystyce; 

- Sadzony jako zieleń parkowa i roślina 

rekultywacyjna. 

Nadmiar owoców można także 

przechować. W temperaturze 1-2°C i 

wilgotnym pomieszczeniu lub skrzyni 

(85% wilgotności), dojrzałe owoce 

można przechowywać do 2 miesięcy. 

Można także zerwać niedojrzałe 

owoce, aby z czasem dojrzały. 

Kwiaty pigwowca mogą być także ozdobą 

domu 
Źródło: Licencja CC BY-SA 2.0, autor: Babij, fotobabij.blogspot.com/ 


