
 
PESTOVANIE  Ebenovník raj iakový (Diospyros kaki) 
 
EBENOVNÍK RAJ IAKOVÝ - Hurmikaki – Diospyros kaki – patrí medzi subtropické 
stromy, ktoré však v našich podmienkach pri dodržaní ur itých podmienok  bez 
problémov prezimujú. Dnes pestované odrody tvoria vä šinou partenokarpické 
(bezsemenné) plody. Preto nie je podmienkou, aby bolo viac odrôd kvôli ope ovaniu. 
Plod je bobu a, žltooranžovej až ervenej  alebo hnedo ervenej farby, pokožka je tenká, 
hladká. Dužina je sladká, musí by  ale zrelá. Málo dozreté plody sú trpké. Plody sú 
bohaté na vitamín C. Plody sú vhodné na priamy konzum, na sušenie, mrazenie alebo na 
spracovanie na džem.  
 
AKO PESTOVA  A PREZIMOVA  DIOSPYROS 
Výsadba sa robí na jar, najneskôr však do 5. 8. Neskoršia výsadba sa neodporú a, 
pretože rastlina nestihne prekoreni  a vymrzne. A to nie len mladé, ale aj odrastené 
rastliny pestované v nádobe. Pre mladé rastlinky je lepšie, ak sú prvý rok pestované 
a prezimované v bezmrazom prostredí a vysadené skoro na jar, najneskôr však tiež 
v skorom lete.  Ako hurmikaki prezimova ? Je vhodné ,ke  sa okolo rastliny urobí 
pevná opora, na ktorú sa v zime prehodí jutovina, o vlastne urobí kryt a nie len chráni 
pred zimou, ale aj zatie uje, aby skoro na jar neza al diospyros raši . Vtedy vzniká 
riziko poškodenia rastlín jarnými mrazmi. Je pravda ,že ke  je zima ve mi tuhá, môžu 
konce výhonov namrznú , o však nie ni  nebezpe né, pretože ke  je rastlina dobre 
prekorenená, vypu í. Ešte sa môže aj kr ok rastliny nastla   jemnou vrstvou erstvej 
slamy. 
 
KDE DIOSPYROS PESTOVA  
Vyberáme stanovište, ktoré nie je na rovine, kde prefukujú vetry. Ideálne je, ke  je terén 
mierne kopcovitý ( lenitý) a práve na takéto kop eky vysadíme Diospyros. Takisto nie 
sú vhodné trvale podmá ané polohy alebo také, kde hrozí na jar ,ke  sa topí sneh 
trvalejšie podmá anie. Ani príliš slne né a suché stanovište nie je vhodné, ale je lepšie 
ako podmá ané s tým, že v lete ke  je príliš sucho vyžaduje kvalitnú zálievku.  
REZ 
Diospyros rodí na letorastoch, ktoré vyrastú na vla ajšom dreve. To znamená, že puky  
sa diferencujú  v druhej polovici  na koncoch letorastov a nesú základ kvetov. Z týchto 
koncových pukov vyrastie letorast, na ktorom prinesie plody už za druhým až tretím 
listom. Hlboko postavené puky nemajú kvety. Takže hlbokým rezom sa pripravujeme 
o úrodu. Rez sa robí na jar, kedy sa preriedi vysoká násada kvetov, najneskôr sa reže 
v skorom lete. Neskorším rezom spôsobíme to, že nám letorasty ani kvetné puky 
nevyzrejú a rastlina môže nam za  a nerodí. 
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