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SADY. Uprawiamy śliwy

Jak śliwka w kompot
Sierpień to czas dojrzewania 

owoców pestkowych, w tym  

i śliw. W Polsce śliwy zajmują  

6 miejsce pod względem upra-

wy i zbiorów, zaraz po jabłkach, 

truskawkach, porzeczkach, 

wiśniach i malinach. Jesień to 

najlepszy czas na posadzenie 

drzewek, ponieważ zdążą one 

wypuścić drobne korzonki 

przed zimą. 

Powierzchnia upraw w  ostatnich 
latach wahała się w  granicach 18-
25 tys. ha. Plony wyniosły 100 tys. 
ton. W  2012r. Polska uplasowała 
się na  piątym miejscu w  Europie 
pod względem produkcji śliwek. 
Na  świecie jesteśmy na  siedem-
nastym miejscu w  produkcji tych 
owoców. 

Systematyka  
botaniczna śliwy
Śliwa domowa jest naturalnym mie-
szańcem między gatunkami Prunus 
spinosa ‒ śliwa tarnina i Prunus di-
varicata – ałycza. Należy do rodziny 
Rosaceae – różowate, podrodziny – 
Prunoideae ‒ śliwowe. Według sys-
tematyki Rödera gatunek Śliwa do-
mowa dzieli się na podgatunki, ta-
kie jak Insititi,a w której wyróżnia-
my odmiany botaniczne: damaszki, 
mirabelki; Italica – renklody, śliwy 
okrągłe; Intermedia – śliwy jajowe, 
śliwy owalne, śliwy daktylowe i pół-
węgierki. Ostatni podgatunek to 
Oeconomica, w  którym wyróżnia-
my popularne węgierki.

Rejony uprawy
Najwięcej owoców śliw produkowa-
no w rejonie podkarpackim i rejonie 
podsudeckim. Produkcja tych owo-
ców zmalała w tamtych rejonach ze 
względu na  rozprzestrzenienie się 
szarki. Nowe sady śliwowe są za-
kładane w  rejonach bardziej wysu-
niętych na północ (również grójec-
kim). Śliwy uprawia się także w re-
jonie nadwiślańskim (od Krakowa 
do Warszawy), w zachodniej części 
Niziny Wielkopolsko-Mazowiec-

kiej (od Wrocławia do  Szczecina), 
i  nad dolną Wisłą (tereny nadbał-
tyckie). 

Duża śliwka
O powodzeniu uprawy śliw decydu-
je dobór właściwej odmiany. Kon-
sumenci poszukują śliwek dużych, 
smacznych, z pestką dobrze oddzie-
lającą się od miąższu. Producenci śli-
wek zaś są zainteresowani odmiana-
mi charakteryzującymi się dużą plen-
nością, które wcześnie będą owoco-
wały, a także odmianami odpornymi 
na choroby, a przede wszystkim tole-
rancyjnych na szarkę (ospowatość). 

Wymagania  
klimatyczno-glebowe 
Śliwy są roślinami klimatu chłodnego 
i umiarkowanego, dlatego w naszych 
warunkach czują się całkiem dobrze. 
Drzewka znoszą temperaturę nawet 
do -28 °C. Jednak odmiany, które są 
wrażliwe na mrozy, zaleca się sadzić 
w rejonach zachodniej i południowej 
Polski, gdzie zimy są krótsze i łagod-
niejsze. Rejony, w których suma rocz-
na opadów wynosi 600 mm są naj-
lepsze do prowadzenia uprawy. Naj-
lepiej, aby poziom wody gruntowej 
znajdował się na  poziomie 100 cm. 
A pH gleby musi mieścić się w grani-
cach 6,7-7,1 (odczyn obojętny). Śliwy 
rosną i  owocują dobrze na  glebach 
lekkich lub średnich glinach, glebach 
piaszczysto gliniastych o  gliniastym 
podglebiu, lessach, czarnoziemach, 
glebach brunatnych żyznych glebach 
bielicowych. 

Podkładki  
i materiał szkółkarski 
Podkładki generatywne dla śliw 
to ałycza i  Węgierka Wangenhe-
ima, natomiast podkładki wege-
tatywne ‒ St. Julien A, Pixi i  GF 
655/2. Sadzonki drzewek kupujemy 
w szkółkach z materiałem licencjo-
nowanych, oznaczonym etykietką, 
na  której będzie podana odmiana, 
podkładka i  klasa jakości (wybór). 
Dobre jakościowo drzewka śliw po-

winny mieć średnicę nie mniejszą 
niż 1,2 cm, wysokość co najmniej 
120 cm, w miarę rozgałęzione, z do-
brze rozwiniętym systemem korze-
niowym o  minimum 4 korzeniach 
szkieletowych (każdy o długości co 
najmniej 20 cm). 

Rozstawa i sadzenie drzew
Rozstawa dla drzew w sadzie śliwo-
wym wynosi 4 m x 1-2 m. W zależ-
ności od odmiany, podkładki i sposo-
bu zbioru, rozstawa drzew w rzędzie 
będzie różna. Najmniejszą rozstawę 
w  rzędzie stosuje się przy podkład-
kach karłowych. Jesień to najlepszy 
czas na  posadzenie drzewek, po-
nieważ zdążą one wypuścić drobne 
korzonki przed zimą. Śliwy sadzimy 
w  dołkach o  średnicy około 40 cm 
i  głębokości 30 cm. Korzenie drze-
wek przycinamy sekatorem, pozby-
wając się suchych i uszkodzonych. 

Cięcie posadzonych drzew
Posadzone drzewka przycinamy. 
Usuwamy pędy wyrastające poniżej 
70 cm, lub 90 cm u odmian z prze-
wieszającymi się pędami. Pędy wy-
rastające na odpowiedniej wysokości 
tylko skracamy o połowę jeżeli są to 
silnie rosnące pędy lub o 1/3 długości.
Większość śliw w pierwszych latach 
wzrostu z  natury tworzy korony 
odwrotnie stożkowate, pucharowe, 
kuliste lub rozłożyste, pozbawione 
przewodnika. W sadach produkcyj-
nych zaleca się prowadzenie korony 
wrzecionowej z przewodnikiem. 
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Tabela 1. Odmiany wczesne śliw polecane do uprawy

Odmiana Krótki opis

Katinka

Drzewa dobrze znoszą mrozy, regularnie plonują na podkładce siewki Węgierki Wangenheima. Owoce dojrzewają na przełomie 
lipca i sierpnia, masa 1 owocu wynosi około 24 g, łatwe oddzielanie się pestki od miąższu. Odmiana wymaga żyznych gleb  
i nawadniania w okresach niedoboru wody. 

Kalipso
Owoce 2-3 dni później po Katince. O masie 30-40 g, szeroko owalne. Miąższ żółty, potem pomarańczowożółty, zwarty, soczysty. 
Polska odmiana, krzyżówka śliwy Cacanska Lepotica x Opal. Łatwe oddzielanie się pestki od miąższu. Odmiana plenna, wymaga 
dobrej gleby i nawadniania. Mało podatna na szarkę.

Edda
Odmiana norweska, krzyżówka śliwy Car x Brzoskwiniowa. Owoce dojrzewają w końcu lipca. Przypominają kształtem i rozmiarami 
śliwkę Herman. Pestka oddziela się od miąższu. Masa owocu około 35 g. Miąższ żółtopomarańczowy, jędrny. 
Skórka bordowo-granatowa, pokryta gęstym nalotem woskowym. Drzewa dobrze plonują.

Tegera
Niemiecka odmiana, otrzymana w wyniku skrzyżowania śliw Ortenauer x Ruth Gerstetter. Samopłodna, zawiązująca 
owoce bez zapylacza. Owoce dojrzewają w I dekadzie sierpnia, przypominają Węgierki Włoskie. Masa 1 owocu  
34-38 g. Miąższ zielonkawo-żółty, smaczny, aromatyczny. Skórka fioletowo-niebieska z silnym, jasnoszarym nalotem.

Carpatin
Odmiana rumuńska. Owoce duże, owalne dojrzewają w I dekadzie sierpnia, osiągają masę 45-50 g. 
Skórka granatowa, z nalotem woskowym, który tworzy na powierzchni owocu siateczkę. Miąższ żółty, łatwo odchodzi od pestki. 
Śliwa wytrzymała na mróz, tolerancyjna na szarkę.

Silvia
Krzyżówka śliwy Renkloda Althana x Wczesna Riversa, owoce duże, o masie 50-60 g, okres dojrzewania przypada na I dekadę 
sierpnia. Skórka ciemnofioletowa, pokryta jasnym nalotem. Miąższ żółtozielony, soczysty. Pestka dobrze oddziela się od miąższu.

Cacanska Rana Należy dobierać stanowiska ciepłe dla tej śliwy.

Cacanska Lepotica Wysoki stopień tolerancji wobec szarki. Śliwa ma piękne, duże owoce. Dodatkowy plus to łatwość w uprawie.

Emper
Otrzymana w wyniku skrzyżowania śliwy Empress x Herman. Masa owoców 40-45 g, kształt i barwa skórki przypominają 
owoce śliwy Empress. Skórka ciemnogranatowa, pokryta gęstym nalotem woskowym. 
Drzewa odporne na mróz, plenne. Ale szybko ulegają ospowatości. Odmiana samopłodna.

Polinka
Odmiana otrzymana ze skrzyżowania odmian Cacanska Lepotica x Węgierka Dąbrowicka. Owoce duże o masie do 50 g, 
dojrzewają w pierwszych dniach sierpnia. Miąższ żółtozielony lub żółty, średnio zwięzły, soczysty. 
Drzewa wytrzymałe na mróz, podatne na szarkę. 

Tabela 2. Odmiany późne śliw polecane do uprawy

Odmiana Krótki opis

Jojo Niemiecka odmiana uzyskana ze skrzyżowania odmian Ortenauer x Stanley. Samopylna. Masa owocu 40-50 g. Kształt typowy 
dla węgierek, przypomina owoce odmiany Stanley. Miąższ żółtopomarańczowy, jędrny, łatwo oddziela się od pestki, skórka gruba 
i dość twarda, granatowa. Odmiana całkowicie odporna na szarkę.

Amers Odmiana otrzymana w wyniku skrzyżowania śliw Standard x Stanley. Tolerancyjna na szarkę i inne choroby. Owoce zbierane  
w połowie września, duże o masie 50-60 g, owalne, lekko spłaszczone. Skórka fioletowo niebieska, bordowoniebieska  
w miejscach zacienionych. Miąższ żółty do pomarańczowożółtego, jędrny, smaczny i dobrze oddziela się od pestki

Record Odmiana rumuńska. Dojrzałość zbiorczą osiągają w połowie września. Owoce duże, o masie 65-70 g, owalne. Skórka owoców 
jest cienka, fioletowo niebieska, potem na owocach dojrzałych granatowa, pokryta jasnym nalotem. Miąższ złocisty, o delikatnej 
strukturze, z dużą zawartością cukru, z w miarę dobrze oddzielającą się pestką.

Top Odmiana niemiecka śliwy, uzyskana w wyniku skrzyżowania śliw Auerbacher x Stanley. Owoce zbierane są w 2 i 3 dekadzie 
września, o średniej wielkości, o masie 30-40 g. Skórka ciemnofioletowa, z jasnym nalotem woskowym. Miąższ żółty, jędrny, 
kwaskowy, bardzo dobrze oddziela się od pestki. Odmiana tolerancyjna na szarkę. Wytrzymała na mróz. 
Mało podatna na choroby grzybowe. 

Tophit Odmiana niemiecka, otrzymana w wyniku krzyżowania śliw Cacanska Najbojla x President. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą 
zwykle w ostatniej dekadzie września. Duże, o masie 50-70 g, lekko wydłużone. Miąższ owoców zielonkawożółty, jędrny, 
smaczny, dobrze oddziela się od pestki. Odmiana wytrzymała na mróz i mało podatna na szarkę. 

Tophit Plus Odmiana niemiecka, wytrzymała na mróz w polskich warunkach klimatycznych. Owoce dojrzewają w 3 dekadzie września lub 
na początku października, są duże o masie 65-70 g, lekko wydłużone. Skórka owoców jest granatowa, pokryta intensywnym 
nalotem woskowym. Miąższ zielonkawożółty, dobrze oddziela się od pestki.

Haroma Jest to nowa niemiecka odmiana uzyskana w wyniku krzyżowania śliw (Ortenauer x Stanley 34) x Hanita. Owoce tej odmiany są 
małe lub średniej wielkości, zbierane są w 2 dekadzie września. Masa to 25-35 g. Skórka ciemnogranatowa, z niebieskoszarym 
nalotem woskowym. Miąższ miodowo pomarańczowy, soczysty. Odmiana tolerancyjna na szarkę

President Odmiana wyhodowana w Anglii, wytrzymała na mróz i tolerancyjna na szarkę. Owoce są zbierane w ostatniej dekadzie września 
lub w październiku, w zależności od rejonu uprawy i warunków klimatycznych. Owoce duże, o masie 50-60 g, owalne. Skórka 
bordowo fioletowa w lata cieplejsze. Miąższ u owoców dojrzałych koloru żółtego, u mniej dojrzałych zielonożółty. 
Niezbyt dobre oddzielanie się miąższu od pestki. 

Elena Odmiana niemiecka, uzyskana w wyniku krzyżowania śliw Węgierka Włoska x Stanley. Wysoka tolerancja na szarkę (ospowatość). 
Odmiana samopłodna. Owoce osiągają dojrzałość zbiorczą końcem września lub na początku października. Są średniej wielkości, 
o masie 26-32 g. Skórka ciemnoniebieska z intensywnym jasnym nalotem. Miąższ jest zielonkawożółty, zwarty. 

Presenta Niemiecka odmiana otrzymana ze skrzyżowania odmian Ortenauer x President. Odmiana ta jest wytrzymała na mróz i tolerancyjna 
na szarkę. Dojrzałość zbiorcza przypada na koniec pierwszej dekady października. Owoce o masie 35-40 g, średniej wielkości, 
wydłużone. Skórka granatowa, miąższ żółty i bardzo twardy, nawet u owoców dojrzałych. Pestka łatwo oddziela się od miąższu.


