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Oferta odmianowa  

Śliwa ‘Kalipso’ 
 

Odmiana ‘Kalipso’ to wartościowa odmiana śliwy o wysokiej jakości owocach zarówno 

deserowych, jak i przydatnych do przetwórstwa. Jest pierwszym dostępnym w sezonie na rynku 

owocem w typie węgierki. 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.  

 

PRZEWAGA RYNKOWA: 

• Wysoka jakość owoców  

• Przeznaczenie: rynek owoców deserowych 

i do przetwórstwa 

• Pierwszy owoc w typie węgierki na rynku  

• W centralnej Polsce dojrzałość zbiorczą 

owoce osiągają 20 – 30 lipca 

• Wysoka tolerancyjność na choroby 

grzybowe, bakteryjne i wirusowe  

• Dobra wytrzymałość drzew i pąków 

kwiatowych na mrozy zimowe 

• Kwiaty dostatecznie wytrzymałe na 

wiosenne przymrozki 

• Obfite coroczne plonowanie  

• Mała podatność na moniliozę i raka 

bakteryjnego  

OWOCE  

Owoce są średniej wielkości, o masie od 25 do 40 g (tab.), eliptyczne, w typie węgierki. Skórka średniej 

grubości, prawie całkowicie pokryta jest bordowo fioletowym rumieńcem i intensywnym szarym nalotem 

woskowym. Miąższ jest żółtozielony, a 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. 
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Charakterystyka owoców w zależności od podkładki  

Odmiana  Masa  

(g) 

Jędrność miąższu  

(N) 

Rozpuszczalne 

substancje stałe  

(°Brix) 

 Podkładka: Ałycza  

Kalipso  32,5 9,3 14,4 

Herman  30,0 4,9 13,1 

Cacanska Rana 61,1 7,0 14,2 

Opal 31,0 6,5 15,5 

Cacanska Lepotica  43,4 12,8 15,3 

 Podkładka: Węgierka Wangenheima  

Kalipso  32,0 8,1 14,8 

Herman  27,3 5,0 13,3 

Cacanska Rana 54,6 7,4 14,1 

Opal 26,5 7,4 15,2 

Cacanska Lepotica  43,8 12,1 16,0 

Źródło: Marek Szymajda, Edward Żurawicz; ‘Kalipso’ European Plum; HORTSCIENCE 52(2):316–319. 2017 

 

DRZEWO 

Drzewa rosną średnio silnie, tworząc koronę wzniesioną, średnio zagęszczoną. Pędy średniej grubości, 

dość wiotkie, są pokryte średnio licznymi przetchlinkami, pozbawione cierni. Pąki są średniej wielkości, 

ostro zakończone. Liście średniej wielkości, średnio długie, średnio szerokie, zielone, o brzegu 

karbowanym, ogonek liściowy jest krótki do średnio długiego. Kwiaty białe, średniej wielkości.  

 

Owoce ‘Kalipso’ są co najmniej tak smaczne, jak owoce odmiany ‘Opal’ i smaczniejsze niż owoce 

odmiany ‘Herman’, ‘Cacanska Lepotica’ i ‘Cacanska Rana’. Wysokie plonowanie ‘Kalipso’ 

gwarantowane jest przy obecności w nasadzeniach innych śliw o podobnej porze kwitnienia, np. 

‘Jojo’, ‘Węgierka Dąbrowicka’, ‘Cacanska Rana’ czy ‘Emper’. 

 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY 

Śliwa ‘Kalipso’ jest tolerancyjna na wirusa ospowatości śliw (Plum Pox Virus), powodującego szarkę. Przy 

standardowej ochronie sadu, kwiaty, pędy i owoce nie wykazują podatności na brunatną zgniliznę drzew 

pestkowych, której sprawcami są grzyby z rodzaju Monilinia (M. laxa, M. fructigena, a także M. fructicola).  

 

Odmiana ‘Kalipso’ została wpisana do rejestru odmian 23 stycznia 2009 r., a 26 stycznia 2009 r. do księgi ochrony 

wyłącznego prawa. 


