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OFERTA WDROŻENIOWA
‘Kalipso’ – nowa polska odmiana śliwy
Słowa kluczowe: śliwa domowa, Prunus domestica L., odmiana.
Opis wdrożenia:
Odmiana
‘Kalipso’
została
wpisana do rejestru odmian 23
stycznia 2009 r., a 26 stycznia 2009
roku do księgi ochrony wyłącznego
prawa.
Opis morfologiczny: drzewo
rośnie średnio silnie, tworząc koronę
wzniesioną, średnio zagęszczoną.
Pędy średniej grubości, dość wiotkie,
pokryte
średnio
licznymi
przetchlinkami, pozbawione cierni.
Pąki
średniej
wielkości,
ostro
zakończone. Liście średniej wielkości,
średnio długie, średnio szerokie,
zielone, o brzegu karbowanym, ogonek
liściowy krótki do średnio długiego.
Kwiaty białe o średniej wielkości.
Owoce średnie o masie od 25 do 40 g,
eliptyczne, w typie węgierki. Skórka
średniej grubości, prawie całkowicie
pokryta
bordowo
fioletowym
rumieńcem i intensywnym szarym
nalotem
woskowym.
Miąższ

żółtozielony u dojrzałych owoców
żółtopomarańczowy, średnio zwięzły,
słodki, soczysty, bardzo dobrze
oddzielający się od pestki.
Pestka średniej wielkości, owalna.
Szypułka dość gruba, krótka lub
średniej długości.
Inne właściwości: ‘Kalipso’ jest
odmianą plenną o wczesnej porze
dojrzewania
oraz
smacznych,
deserowych
owocach.
Dojrzałość
zbiorczą owoce osiągają 20 – 30 lipca i
nie wykazują tendencji do opadania.
Drzewa o dość dużej wytrzymałości na
mróz. Odmiana o średnio późnej porze
kwitnienia i kwiatach dostatecznie
wytrzymałych na wiosenne przymrozki.
Odmiana o małej podatności na
moniliozę i raka bakteryjnego. Jest
odmianą samopłodną, może być
uprawiana bez obecności odmian
zapylających.

Owoce odmiany ‘Kalipso’
Rodowód: ‘Opal’ x ’Cacanska Lepotica’.

Przekrój owocu odmiany ‘Kalipso’ z małą i
całkowicie odchodzącą pestką od miąższu.

Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze
i społeczne
Odmiana ‘Kalipso’ jest wartościową odmianą o wysokiej jakości owocach deserowych i
przydatnych do przetwórstwa. Jest pierwszym owocem w typie węgierki na rynku.
Wykazuje wysoką tolerancyjność na choroby grzybowe, bakteryjne i wirusowe. Ze
względu na obfite coroczne plonowanie przydatna jest do uprawy w sadach towarowych
jak i do uprawy amatorskiej.

Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa
Gospodarstwa sadownicze; Szkółki drzew owocowych; Ośrodki Doradztwa Rolniczego;
Ogrody działkowe i przydomowe.
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Zakład Hodowli Roślin Sadowniczych
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