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‘SKIERKA’ – nowa polska odmiana maliny „dwupiętrowej” 
 

Słowa kluczowe: malina, odmiana, Rubus idaeus L.  
 

 
Opis wdrożenia. ‘SKIERKA’ (numer 
hodowlany M-14037E, rodowód 
‘Canby’ × ‘Sokolica’) jest nową 
odmianą maliny zgłoszoną w grudniu 
2022 roku do badań rejestrowych 
COBORU i Księgi Ochrony 
Wyłącznego Prawa.  
 
Charakterystyka odmiany  
‘SKIERKA’ jest odmianą „dwu-
piętrową”, owocującą zarówno na 
jednorocznych, jak i dwuletnich 
pędach. Na pędach jednorocznych 
pierwsze owoce zaczynają dojrzewać 
około połowy sierpnia, zaś ostatnie – 
aż do jesiennych przymrozków. Na 
pędach dwuletnich zbiór owoców 
w uprawie polowej rozpoczyna się 
w drugiej połowie czerwca i trwa około 
miesiąca. Odmiana bardzo plenna, 
polecana do produkcji owoców 
deserowych.  

Rośliny: Krzew rośnie silnie, wytwarza 
średnią liczbę jednorocznych pędów 
o wysokości dochodzącej do 2,5 m 
oraz średnią liczbę odrostów korzenio-
wych. Młode pędy bez antocyjanowego 
zabarwienia w części wierzchołkowej; 
starsze pędy brązowopurpurowe, 
średniej grubości, dość elastyczne, 
łukowato wygięte u wierzchołka. Pokrój 
krzewów średnio zwarty. Rośliny 
odznaczają się wysoką zdrowotnością, 
a także są mało podatne na 
przemarzanie. 
Owoce: duże do bardzo dużych, 
o kształcie stożkowym, tępo ściętym, 
intensywnie czerwone z połyskiem, 
o atrakcyjnym wyglądzie, wysokiej 
jędrności i bardzo smaczne. Owoce są 
mało podatne na uszkodzenia 
mechaniczne w czasie zbioru 
i transportu oraz mało podatne na 
gnicie.  
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Owoce i rośliny odmiany ‘SKIERKA’ 
Rodowód ‘Canby’ x ‘Sokolica’ 

 
Innowacyjność wdrożeniowa – efekty gospodarcze i społeczne 
 
‘Skierka’ jest nową, deserową odmianą maliny owocującą na jednorocznych i dwuletnich 
pędach, cenną z uwagi na atrakcyjny wygląd i bardzo dobry smak owoców oraz obfite 
plonowanie. Polecana jest zarówno do uprawy na plantacjach towarowych, jak 
i w ogrodach przydomowych. 
 
Podmioty, do których skierowana jest oferta wdrożeniowa 
 
Szkółki i plantatorzy maliny, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, działkowcy. 
 
Autorzy oferty wdrożeniowej: 
Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych  

Twórcy odmiany:  
dr hab. Agnieszka Masny, prof. IO 
tel. 46 83 45 273 
e-mail: Agnieszka.Masny@inhort.pl 
 
prof. dr hab. Edward Żurawicz 
 
mgr Jolanta Kubik 
tel. 46 83 45 433 
e-mail: Jolanta.Kubik@inhort.pl 
 
Krzysztof Pęzik 
tel. 46 83 45 278 
 

Praca wykonana w Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w ramach Zadania 
Celowego 3.15 „Wytworzenie materiałów wyjściowych maliny właściwej (czerwonej) dla hodowli 
innowacyjnych odmian o cechach: bezkolcowość, dwupiętrowość (podwójny zbiór owoców), 
podwyższona trwałość pozbiorcza owoców, przydatność do kombajnowego zbioru i podwyższona 
odporność roślin na stres suszy”, finansowanego przez MRiRW 
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