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OFERTA WDROśENIOWA - 2006
„Odmiany śliwy japońskiej polecane do uprawy towarowej”
Słowa kluczowe: śliwa japońska, Prunus salicina Lindl., odmiany: ‘Kometa’,
‘Najdiena’, ‘ Shiro’, ‘Vanier’ i ‘Black Amber’

Opis wdroŜenia:
Śliwa japońska jest mało znana w

Skórka jest zwykle cienka, błyszcząca i

uprawie w Polsce. Dotychczas nie

elastyczna. Wiele odmian ma róŜowy lub

prowadzi się w Polsce rejestru odmian

czerwony

śliwy japońskiej. W ostatnich latach

aromat. Ta odmienność powoduje, Ŝe

znajduje ona coraz więcej zwolenników,

śliwy japońskie cieszą się rosnącym

zarówno wśród polskich sadowników

powodzeniem

jak i konsumentów. Przeprowadzone w

WdroŜenie ich do uprawy poszerzy i

Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa

uatrakcyjni

doświadczenie pozwoliło wytypować do

uprawianych w naszym kraju. Drzewa

uprawy w Polsce następujące odmiany:

śliwy japońskiej są w warunkach Polski

‘Kometa’, ‘Najdiena’, ‘ Shiro’, ‘Vanier’

dostatecznie

i ‘Black Amber’.

dobrze plonują.

Drzewa odmian śliw japońskich

miąŜsz

i

niezwykły

u

konsumentów.

asortyment

wytrzymałe

jego

owoców

na

mróz

Wymienione odmiany poleca się

wyraźnie róŜnią się od śliw naleŜących

sadzić na siewkach ałyczy, zachowując

do Prunus domestica L. Pędy ich są

odległość 2,5-4m między drzewami i 4-5

gładkie, nie omszone, a liście wąskie i

m między rzędami. Odmiany śliwy

wydłuŜone. Przyrosty jednoroczne są

japońskiej wzajemnie zapylają się.

cienkie i bardzo długie. Śliwy japońskie

Dobrym dla nich zapylaczem jest ałycza,

wyraźnie

a nie nadają się do tego celu śliwy

owoców

róŜnią
od

się

śliw

teŜ

jakością

europejskich.

Ich

skórka ma bardzo róŜnorodną barwę,
od białawej i Ŝółtej poprzez róŜne
odcienie

czerwieni,

aŜ

po

czarną.

europejskie (Prunus domestica L.)

i

‘VANIER’

‘SHIRO’

Innowacyjność wdroŜeniowa – efekty gospodarcze i społeczne
Odmiany śliw japońskich: ‘Kometa’, ‘Najdiena’, ‘ Shiro’, ‘Vanier’ i ‘Black Amber’
uatrakcyjnią rynek owoców w Polsce. Ich owoce stanowią zupełnie nową jakość wśród
śliwek. Ich drzewa charakteryzują się dobrą plennością i mogą być polecane zarówno do
uprawy amatorskiej jak i towarowej.
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdroŜeniowa
Gospodarstwa sadownicze, Szkółki drzewek owocowych, Ośrodki Doradztwa
Rolniczego, producenci
Twórcy oferty wdroŜeniowej:
Zakład Odmianoznawstwa, Zasobów
Genowych i Szkółkarstwa
Zakład Planowania Naukowego
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