
103

DIOSPYROS KAKI L. — noutate dendropomicolă pentru România

VASILE DIACONESCU

Diospyros kaki L. (Dios = zeesc, de la zeus, pyros — fruct, gră-

unte = fructul zeilor, Plaqueminier du Japon sau nourriture celeste, în

franceză, Hurma în toate ţările cultivatoare, kaki în Japonia, se numeşte

Schi-Tse în China, kiwi în Noua Zeelandă, American persimmon în

America). Cultivat mai ales în zona măslinului şi a smochinului (sub

numele de Figue Caque), dar cu posibilităţi de extindere în toată zona

temperată a globului. Sînt cunoscute peste 800 de soiuri, ce se cultivă

pe sute de mii de hectare.

Introdus în Europa în 1779 în Anglia şi în 1815 în Italia. In Franţa

nu este cunoscut deoît după 1860 cînd este plantat în Grădina Plantelor.

In orient — Japonia şi China — de unde s-a răspîndit în toată lumea,

are foarte vechi tradiţii în cultură, urmele fiind pierdute în negura

vremurilor.

Este un pc«n cu frunze căzătoare, alterne, rar opuse, cu margini

întregi. :

Florile, unisexuate, aşezate axilar în umbele de cîte 4—5 grupe a

cîte trei flori masculine. Florile feminine sînt solitare. Calciul se mă-

reşte mult după formarea fructului.

Pomul este de mărime mijlocie, uneori (după soi) puţind fi mic

sau chiar таге, în general viguros.

Trunchiul este relativ subţire de culoare cenuşiu-închis, cu crăpături

longitudinale destul de adinei.

Coroana, largă, invers piramidală, cu ramuri /de schelet puţin

ramificate. .
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Ramurile de schelet sînt de grosime mijlocie, în număr de (7) — 9 —

(10) cu direcţie de creştere dreaptă.

Unghiul de ramificare este de (30°) — 40°— (45°) faţă de ax. ceea

ce dă naştere la o coroană foarte largă, aerată.

Scoarţa este netedă sau uşor crăpată longitudinal, de culoare cenuşiu-

deschis.

Lenticelele, în număr mic, de mărime mijlocie, orientate longitu-

dinal, mai multe la baza ramurii decît la vîrf.

Ramurile de rod sînt de grosime mijlocie, scurte, rigide, de culoare

roşcată, lucioase, pubescente, au mugurii apropiaţi, internoduri foarte

scurte (fig. 2A).

Ramurile nefertile (fig. 2 В) sînt puţine la număr, cu muguri mai

supli, internoduri lungi — mai mult decît dublu ca la ramurile fertile —

ceea ce nu duce însă la modificarea gradului de rigiditate al acestora.

Mugurii vegetativi sînt de mărime mijlocie de formă conică lăţită,

cenuşii, pubescenţi, puţin îndepărtaţi de ramură. Pernuţele reduse.

Mugurii floriferi mai mari, de formă conică, cenuşii, pubescenţi, mai

îndepărtaţi de ramură decît cei de pe ramurile vegetative (fig. 2 A şi 2 B).

Frunzele sînt diferite ca aspect si mărime după ramurile pe care se

află.

Pe ramurile sterile frunzele sînt mai mari, de pînă Ia 22 cm lungime

şi 11,5—12 cm lăţime (fig. 1 В) şi au o culoare verde-deschis.

Pe ramurile fertile, frunzele sînt mai mici, avînd dimensiunile de

9,5 cm lungime şi 5,2 cm lăţime (fig. IA) de culoare verde-închis.

Forma frunzelor este ovat-alungită cu vîrfui mucronat, iar baza îngus-
tată cu marginile întregi, de grosime mijlocie, cu aspect rigid, pielos cu

suprafaţa netedă, mată, uşor pubescentă în jurul nervurilor.

Peţiolul scurt de 1,4—1,5 cm, gros, rigid, canaliculat (fig. 2 С).

Mugurii anului următor sînt gata formaţi încă din luna septembrie

(fig. 2 A şi B).

Mărimea fructului considerată după valorile standard ale semin-

tfoaselor de la noi — măr, păr, gutui — este mare cu diametrul maxim

de peste 90 mm şi greutatea de peste 125—135 gr. Greutatea medie a fruc-

tului a fost în ultimii doi ani de 320 gf, în 1978 şi 179 gr în 1979.

Forma fructului este turtită, mai mult lat decît înalt (D = 9 cm).

Culoarea de fond este de un verde pal înainte de coacere. La coa-

cere se colorează în orange, uniform, la exemplarele ce au fost însorite

sau galben-verzui la cele neuniform-nsorite.
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Fig. 1 A : Ramură fertilă

В : Ramură sterilă

Caliciul. Cu sepalele complet deschise, mari de 1.4—1,5 cm lun-

gime şi 2,1 —2,3 cm lăţime, slab pubescent sau glabru de culoare verde-

alburiu, persistent ;
pielos, împreunat la bază, înconjoară pedunculul,

în formă de cupă largă (fig. 2 С, E).
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Pedunculul este foarte scurt (fig. 2 С), gros, se prinde bine de ra-

mură, este complet lignificat, de culoare maronie, drept sau arcuit, uşor

pubescent.

Cavitatea pedunculară mică regulată patru-costată, circulară, largă

de 3,2 cm, cu adâncime de 1,4 cm (fig. 2 D).

Coastele puţin proeminente.

Spre deosebire de măr fructul de Diospyros are o singură cavitate

mai evidentă
— bazală — (fig. 2 D), vîrful fiind marcat de un punct

cenuşiu, cu o adîncitură foarte mică (fig. 2 D), de la acest punct por-

nind în cruce 4 dungi de culoare argintie.

Pieliţa fructului este netedă uşor unsuroasă, lucioasă, subţire, tare,

ou aderenţă slabă la pulpă —- se poate coji la maturitatea de consum.

Cavitatea subcalicială mică sau foarte mică (fig. 2 D).

Inimă propriu-zis nu are.

Axul şi camera axială aproape lipsesc.

Lojile seminale lipsesc (fig. 2 D).

Seminţele, în general lipsesc. Atunci cînd există — foarte rar —

1(2)—(6), sînt mari, în lungime de 1,5—1,9 cm, lăţimea de 1 —1,2 cm,

iar grosimea de 0,5 —0,6 cm de formă ovoidă-alungită, puternic lăţite-

turtite, la capete rotunjite (fig. 2F), de culoare cafeniu-castanie.

Pulpa este de culoare orange.

Consistenţa moale, suculentă, dulce, neacidulată, cu o uşoară aromă

specifică plăcută la gust. Calitatea gustativă a pulpei nu se modifică

cu supramaturarea fructelor.

Maturitatea de consum începe în luna octombrie, la 10—15 (40—60)
zile de la recoltare, în funcţie de temperatura de păstrare. La tempe-
ratura de s—o° se poate păstra pînă la finele lunii decembrie. Cînd

fructele ajung la maturitatea de consum transportul este foarte dificil.
La recoltare însă transportul nu implică nici un fel de probleme.

Literatura consultată este destul de contradictorie în ce priveşte
procentele unor componente chimice ale fructelor de Diospyros kaki L.

Chiar analizele efectuate la fructe produse în Grădina Botanică din

Bucureşti diferă de la un an la altul. Astfel buletinul de analiză din

1978, semnat de chimistul E. POPA (laboratorul I.C.V.L.F. al M.A.1.A.),

după cum este şi normal, prezintă diferenţe faţă de cel din 1979 sem-

nat de EVELINA RUDI (laboratorul trustului de Pomicultură Mărăci-

neni-Piteşti).

Buletinul de analiză a fructelor de Diospyros kaki L. din recolta

anului 1978 (M.A.1.A., Institutul de cercetări pentru valorificarea legu-
melor şi fructelor, Laboratorul 1.C.V.L.) :
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Fig. 2. Ramuri fără frunze (toamna) şi detalii aLe fructelor. (Original)
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Rezultatul analizei :

Substanţă uscată, refractometric • •

17
5

Umiditate %
80

»
7

Zahăr total invertit %
15

'

5

Aciditate totală % (acid malic) O»*-3

Carotenoizi (pigmenţi) mg % ...•••••
8

>
74

Acid ascorbic mg % 0,702

Substanţe pectice % • °'70

Celuloză %
I'o21
'
02

Chimist E. Popa

Caracterizarea din punct de vedere al compoziţiei chimice

a fructelor de Diospyros kaki L. din recolta anului 1979

provenienţa Grădina Botanică Bucureşti

data analizei 25 oct. 1979

stadiul de maturare a fructelor
.

maturitate de consum

Componentele determinate şi valoarea lor

Substanţa uscată • '20,39 %

Zaharuri totale 12,53 %

Zaharuri reductoare (glucoza şi fructoză)
. . .

12,07 o/0

Zaharoză
,

0,46 %

Aciditate totală 0,136% (în acid malic)

0,300% (în acid citric)

Substanţe tanoide 0,75 o/0

Substanţe pectice 0,162%

Vitamina С 133,76 mg %

Dacă se încearcă o comparaţie între valoarea componentelor chimice

în fructele de Diospyros kaki şi fructele unor specii sămînţoase (măr şi

păr) cu largă răspîndire în ţara noastră şi cu aceeaşi epocă de maturare

a fructelor, se constată faptul că, fructele de Diospyros se apropie de

măr şi păr prin conţinutul de zaharuri, taninuri şi pectine. Sînt mai

sărace însă în acizi organici, bogate în substanţă uscată şi foarte bogate

în vitamina С al cărui conţinut este de 10 ori mai mare (şi peste) la

fructele de Diospyros. Cercetător Evelina Radi.

Cele 2 exemplare fructifere existente în Grădina botanică din Bucu-

reşti, provin din Japonia — Tokio — şi au fost primite sub formă de

puieţi (altoiţi) în anul 1966 — octombrie. Ambii puieţi plantaţi în

teren, au fost protejaţi în primele trei ierni. în anul trei de la plantare

au produs primele fructe — 12 bucăţi. în anii următori au fructificat

cu regularitate, numărul fructelor pe pom ajungînd în 1979 (la 10 ani

de la prima fructificare) la peste 400 bucăţi. Nici la pom nici la fructe



nu au fost depistaţi nici unul dintre dăunătorii prezenţi la pomii fruc

tiferi din ţara noastră.

Nu au fost efectuate nici un fel de tăieri cu excepţia celor de со

rectare a coroanei.

Este puţin pretenţios faţă de substrat, dar pretinde o bună însorire.

In colecţiile dendrologice din ţara noastră se cultivă următoarele

specii botanice : Diospyros kaki L., Diospyros lotus L. şi Diospyros
virginiana L. Toate acestea pot servi ca bază de seminţe pentru produ-
cerea de portaltoi.

_

Seminţele ajung la maturitate la sfîrşitul lunii octombrie. După I—2

luni de post-maturaţie, timp în care pot fi păstrate în locuri uscate sau

stratificate la rece, se pot semăna. Dacă avem grabă, semănarea se va

face în luna ianuarie în seră, în vase adinei de peste 10 cm, deoarece la

germinare plantula emite o rădăcină cu creştere pivotantă foarte rapidă.
Se poate semăna şi direct în pepinieră în luna aprilie. în acest caz răsă-

rirea se produce după 60-—80 zile. Puieţii din pepinieră vor fi bine

protejaţi pentru a trece cu bine iarna următoare.

Altoirea se face cu ramură detaşată, iarna (februarie) în seră sau

primăvara (mai) în cîmp. Altoirea de toamnă în cîmp nu se recomandă,
deoarece există pericolul de îngheţ.

Introducerea în culturile pomicole a acestui pom fructifer ar con-

tribui la diversificarea sortimentului de fructe din producţia proprie a

ţării noastre.

Date fiind calităţile prezentate, Dispyros kaki merită să fie într-o

dus în sortimentul pomicol al ţării, cel puţin în,regiunile din sud.
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