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Kaki

Plodovi kakija vsebujejo številne zelo pomembne zdravilne sestavine, kot so vitamin C, provitamin A in vitamini B 
kompleksa. Vsebuje do 18 % sladkorjev, železo, jod ter pektin in čreslovine.

Plodovi imajo blagodejen vpliv na urejanje prebave, razstrupljanje telesa, protistresno delovanje in zniževanje 
holesterola.

Cvetenje in opraševanje kakija
Kaki je pravi posebnež pri razvoju cvetov. Posamezne sorte razvijejo lahko samo ženske cvetove, samo moške 
cvetove, samo hermafroditne cvetove, moške in ženske cvetove, ženske in hermafroditne cvetove, moške in 
hermafroditne cvetove in rastline z moškimi, ženskimi in hermafroditnimi cvetovi.

Cveti v mesecu maju in juniju. Kaki oprašujejo večinoma čebele in čmrlji.

V kolikor se kakiji medsebojno ne oprašijo, tvorijo plodove brez semen. Ta pojav imenujemo partenokarpija. 
Plodovi, ki nastanejo z oplodnjo vsebujejo do 5 semen.

Rodni les kakija
Kaki tvori cvetne – rodne brste na koncu enoletnih poganjkov, ki izraščajo iz dvoletnega lesa.

Rez kakija
Rez opravimo spomladi, ko mine nevarnost mraza. Pri kakiju osvetljujemo in odpiramo krošnjo z odvajanjem vej 
na navzven rastoče položne veje. Pod težo pridelka se veje tudi same povesijo. Izrojen les spodrezujemo, čistimo 
hrbte vej, ter prikrajšujemo vrhove. V kolikor je potrebno, izvedemo tudi poletno rez, kjer izrezujemo bohotivke 
– pokončno rastoče poganjke, ki prekomerno senčijo notranjost krošnje.

Imenujemo ga tudi vzhodno jabolko ali zlato jabolko.  
Kaki simbolizira drevo miru. Izvorni domovini kakija sta 
Japonska in Kitajska. Ta praviloma mediteranska sadna 
vrsta je prilagodljiva na klimatske in talne razmere. 
Izbrane sorte lahko na zavetnih in toplih legah gojimo 
na vrtovih tudi v kontinentalnem delu Slovenije. 

Celoten članek:
http://zelenisvet.com/kaki
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Podlage za cepljenje kakija
Kaki razmnožujemo izključno z cepljenjem. Vzgoja iz semena ne da pričakovanega pridelka in drevesa iz sejancev 
rodijo pozno. Prav tako se vzgoja iz potaknjencev v domačih razmerah ne konča z vzgojo lastnih sadik.

Kaki največkrat cepimo na generativno podlago – sejanec Diospyros lotus in Diospyros virginiana. Izberemo 
cepljenje na živo oko.

Gojitvene oblike za kaki
V obmorskih krajih, kjer so zime z malo ali nič snega, lahko kaki vzgojimo v kotlasto krošnjo.  Najpogosteje 
vzgajamo kaki v vretenast grm in piramidalno krošnjo. Cilj vzgojnih oblik je predvsem osvetlitev krošnje in 
povečanje rodnega volumna.

Veje razporedimo v 4 – 5 etaž, ki jih spiralasto nameščamo okoli osnovnega provodnika. Višino debla določimo 
med 80 – 120 cm. Pri vretenasti vzgoji naj bo sadilna razdalja med drevesi kakija 5 – 6 metrov in med vrstami do 
6 metrov. Na drevesih v polni rodnosti, katera so pravilno oblikovana in strokovno rezana lahko pridelamo tudi 
do 100 kg pridelka.

Redčenje plodov kakija
Plodovi se zelo radi sami razredčijo, zato nam ni potrebno tega opravila opraviti ročno, kot pri jablanah. Redčenje 
je normalen pojav, ki prepreči izmenično rodnost. Ta pojav  se lahko ponovi tudi jeseni, če je vreme izrazito 
vetrovno in sušno. Prva leta po sajenju kaki zelo pogosto odvrže veliko plodičev.

Gnojenje kakija
Založno ga že ob sajenju pognojimo z kombiniranimi sadjarskimi NPK gnojili v priporočenih odmerkih. Prav tako 
dodamo hlevski gnoj. V letih po sajenju in v polni rodnosti je tudi gnojenje z dušičnimi gnojili nujno. Prva leta po 
sajenju dodamo do 0, 5 kg Kan-a na drevo, kasneje tudi do 1 kg Kan-a na drevo, spomladi v treh odmerkih.

Klimatske in talne zahteve kakija
V kontinentalnem delu se priporoča sorta Tipo. Kaki je sicer prilagodljiva vrsta, znotraj katere so sorte, ki v 
kontinentalnem delu vedno ne dozorijo.

Mlade sadike kakija je pred zimo prva leta potrebno zaščititi z kopreno. Prednost naj ima spomladansko sajenje, 
da se drevo do jeseni aklimatizira – prilagodi na rastišče in pripravi na zimo. Dobra dozorelost lesa je ključna za 
prezimno trdnost. Izberemo zavetno in sončno lego. Kaki ne prenese stalno vlažne in težke ilovnate zemlje.

Lepo uspevajo v obmorskih in vinogradniških področjih. Brez večjih težav pa kaki zdrži do – 15 ° C. Jeseni so 
nevarni stalni in močni suhi vetrovi. Prav tako je nevarna suša, če le – ta traja predolgo plodovi odpadajo, ali pa 
so slabe kvalitete.

Bolezni in škodljivci kakija
Od škodljivcev se radi pojavijo kaparji, jablanova steklokrilka, ter v obmorskih krajih sredozemska muha.

Obiranje in skladiščenje kakija
Kakiji zorijo na drevesu oktobra in novembra, po odpadanju listja. Plodove obiramo ročno tako, da plod rahlo 
privzdignemo. Zlagamo jih v plitve zaboje v največ dvojne plasti, ker se pod težo plodovi medsebojno lahko 
poškodujejo.

Plodove je potrebno umediti, saj vsebujejo veliko taninskih snovi. Medenje opravimo pri temperaturi 20 – 25 ° C. 
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Med kakije lahko zložimo tudi zrela jabolka in banane, ki oddajajo veliko etilena, kar pospeši umeditev.  Medenje 
navadno traja 10 – 14 dni. Užitna zrelost je odvisna od časa obiranja, skupina gojene sorte, lege posajenega 
drevesa in dolžine vegetacijske dobe. V celinskem delu se najbolj priporoča sorta Tipo.

Po tehnološki zrelosti (ob obiranju) razvrščamo sorte Kakijev v sledeče skupine:

Skupina 1. Plodovi so v tehnološki zrelosti vedno trpki, ne glede na oplodnjo, užitni so le umedeni. Skupina PCA

Skupina 2. Plodovi sort te skupine so v tehnološki zrelosti vedno užitni, ne glede na oplodnjo. Skupina PCNA

Skupina 3. Plodovi sort te skupine so v tehnološki zrelosti užitni, če so oplojeni; neoplojeni plodovi so trpki in jih 
je potrebno mediti. Skupina PVNA

Skupina 4. Plodovi sort te skupine kljub oplodnji ne izgubijo popolnosti trpkosti. Skupina PVA

Vir: Naš sadni izbor. Najustreznejše sorte za vaš sadovnjak. (1990). ČZP Kmečki glas. Ljubljana
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