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Wstęp

Odmiany uprawne maliny czarnej 
zostały ukształtowane z gatunków dzi-
kich: Rubus occidentalis, R. coreanus, R. 

leucodermis. Pierwszy z tych gatunków 
występuje w Ameryce Północnej, a dwa 
pozostałe na terenie Azji Wschodniej. 
Maliny purpurowe (R. x neglectus Peck) 
są mieszańcami maliny czerwonej i czar-

nej. Powstały one w wyniku hodowli. 
Malina czarna i purpurowa należy to 
tzw. superowoców (Ryc. 1). Choć jest 
to bardziej termin marketingowy niż 
naukowy, oznacza on owoce wyróżnia-

Wysoka zawartość antocyjanów w malinie czarnej i zwią-
zane z tym korzyści zdrowotne ożywiły zainteresowanie pro-
dukcją i hodowlą nowych odmian. Wartość zdrowotna jest 
jednym z  głównych celów w hodowli maliny czarnej. Badania 
wskazują na wysoką zawartość antocyjanów i  elagotanin, 
aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz duży wpływ na zdro-
wie ludzi. Zdecydowana większość badań dotyczących malin 
czarnych koncentruje się na chemoprewencji i działaniu prze-
ciwnowotworowym. Program hodowli maliny czarnej w Polsce 
działa od 2012 r. w Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodowych 
w Brzeznej na południu Polski. Głównym celem jest uzyskanie 
odmiany pozbawionej kolców, owocującej na tegorocznych 
pędach, dedykowanej do przetwarzania i na rynek owoców 
świeżych. W 2017 r. program został rozszerzony i wspierany 
ze środków rządowych i  unijnych. W hodowli maliny czarnej 
jednym z głównych problemów jest brak różnorodności gene-
tycznej w przypadku Rubus occidentalis L. Gatunek ten jest 
samopłodny, a większość odmian jest w wysokim stopniu 
homozygotyczna i wykazuje niewielką segregację w chowie 
wsobnym. R.  occidentalis L., pochodzi z Ameryki Północnej. 
W Polsce brakuje rodzimych gatunków maliny czarnej, dlate-
go wykorzystanie w hodowli maliny czerwonej wydaje się je-
dynym sposobem na zwiększenie jej zmienności. 
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The high anthocyanin content of black raspberry and as-
sociated health benefits have revived interest in production 
and breeding new cultivars. Health value is one of the major 
goal in black raspberry breeding. Studies outline its high an-
thocyanin and ellagitannin content, antimicrobial activity and 
it’s big  impact for human health. The vast majority of research 
concerning black raspberries is focused on chemoprevention 
and anticancer effects. The black raspberry breeding program 
in Poland has been running since 2012 at the Niwa Berry 
Breeding Ltd., in Brzezna, southern Poland. The main goal is 
to achieve thornless, primocane varieties dedicated to proces-
sing use and fresh market with high health value. In 2017 the 
program was expanded and supported by government and EU 
funds. In black raspberry breeding one of the major problem 
is the lack of genetic diversity in R. occidentalis. The species 
is self -compatible, and most cultivars are highly homozygous 
and show little segregation on inbreeding. Rubus occidentalis 
L., is only indigenous to North America. In Poland there is 
lack of native black raspberries that is why introgression of red 
raspberry seems to be the only way of increasing its variability 
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jące się specyficznymi właściwościami 
i cechami. W przypadku maliny czarnej 
i  purpurowej jest to wysoka zawartość 
przeciwutleniaczy. 

Wartość zdrowotna jest jednym 
z głównych celów w hodowli maliny 
czarnej. Badania wskazują na wysoką 
zawartość antocyjanów i elagotanin, 
aktywność przeciwdrobnoustrojową  
i  pozytywny wpływ na zdrowie ludzi [7]. 
Zdecydowana większość badań dotyczą-
cych odmian malin czarnych koncentruje 
się na chemoprewencji i działaniu prze-
ciwnowotworowym. Krauze-Baranowska 
i Kula [6] podsumowali dane dotyczące 
składu chemicznego i działania przeciw-
nowotworowego owoców maliny czarnej 
gromadzone na przestrzeni lat. 

Właściwości prozdrowotne

Malina czarna i purpurowa posiada 
wysoką zawartość związków prozdrowot-
nych niezbędnych w profilaktyce chorób 
cywilizacyjnych, w tym nowotworów. 
Z danych w tabeli 1 wynika, że malina 
czarna, a w drugiej kolejności malina 
purpurowa, posiadają najwyższą zawar-
tość antocyjanów, polifenoli i najwyższą 
wartość antyoksydacyjną FRAP spośród 
wymienionych gatunków [9, 10]. Ponad-
to wartość antyoksydacyjna DPPH jest 
najwyższa dla jeżyny, a w drugiej kolej-
ności dla maliny purpurowej. Dwoma 
dominującymi antocyjanami w owocach 
maliny czarnej są 3-O-ksylozylorutynozyd 
i 3-O-rutozyd cyjanidyny. Owoce maliny 
czarnej zawierają zwykle kilka razy więcej 
antocyjanów w porównaniu do owoców 
maliny czerwonej (ponad 400 mg/100 g 
świeżej masy, podczas gdy malina czer-
wona w zależności od odmiany zawiera 
od ponad 40 do około 95 mg na 100 g 
świeżej masy (Tabela 1). Oprócz antocy-
janów, owoce maliny czarnej są również 
bogatym źródłem elagotanin (głównie 
sangwiny H-6 i lambertianiny C) – sta-
nowiących połączenia kwasu fenolowego 
(heksahydroksydifenowego) z  cząsteczka-

mi glukozy [7]. Należą one również, obok 
antocyjanów, do grupy bioaktywnych 
polifenoli, którym przypisuje się szereg 
właściwości prozdrowotnych. Owoce ma-
liny właściwej i maliny czarnej są bogatym 
źródłem makroelementów, w tym potasu 
(177-145 mg/100g ś. m.) oraz wapnia 
(25-35 mg/100g ś. m.), magnezu (10-
22 mg/100g ś. m.) i cynku (0,13-0,14 
mg/100g ś. m.). Jednocześnie w wyższych 
stężeniach w owocach maliny czarnej 
występują miedź (0,022 mg/100g ś. m.) 
i żelazo (0,19 mg/100g ś. m.), co może 
mieć znaczenie w profilaktyce anemii. 
Owoce maliny czarnej są również boga-
tym źródłem witaminy C (26,2 mg/100g 
ś. m.) i E (0.87 mg/100g ś. m.) [5]. 

Z obecnością zarówno antocyjanów 
jak i elagotanin wiąże się aktywność 
biologiczną i  farmakologiczną owoców 
maliny czarnej. Malina czarna posiada 
właściwości prewencyjne w  nowotworach 
przełyku, jelita grubego i jamy ustnej. 
Wykazano, że liofilizaty z owoców malin 
czarnych, podawane w diecie na poziomie 
5% lub 10%, znacząco hamują induk-
cję zmian nowotworowych, jak również 
ich rozwój na poszczególnych etapach 
progresji. W badaniach na szczurach, 
z nowotworem jelita grubego, induko-
wanym azoksymetanem, stwierdzono 
ochronne działanie liofilizatu z owoców 
czarnej maliny, poprzez zmniejszenie 
ogólnej liczby zmian nowotworowych 
(gruczolaków i gruczolakoraków) o 42%, 
45% i 71% – przy zastosowaniu diety 
zawierającej dodatek: odpowiednio 2,5%, 
5% i 10% liofilizatu z owoców. Badania 
te potwierdzają wysoki potencjał anty-
utleniający owoców maliny czarnej i ich 
wpływ na ograniczanie oksydacyjnych 
uszkodzeń DNA [8].

W badaniach laboratoryjnych na li-
niach komórkowych (badania in vitro) 
wykazano, że związki obecne w owocach 
malin posiadają właściwości przeciwza-
palne. W obecności ekstraktu z  owoców 
maliny czarnej obserwowano wzrost ak-
tywności antyutleniających enzymów – 

dysmutazy nadtlenkowej i  peroksydazy 
glutationowej. Procesy wolnorodnikowe 
odgrywają znaczącą rolę w powstawaniu 
zmian zapalnych. Ponadto wykazano, że 
antocyjany pochodne cyjanidyny, związ-
ków które są obecne w owocach maliny 
czarnej, hamują aktywność prozapalnych 
prostaglandyn, podobnie jak Niestero-
idowe Leki Przeciwzapalne (NLPZ), 
takie jak aspiryna czy ibuprofen. W te-
ście karageninowym oceniającym aktyw-
ność przeciwzapalną, przeprowadzonym 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
ekstrakt z owoców maliny czarnej wykazał 
silniejszą aktywnością przeciwzapalną 
w porównaniu do ekstraktu z owoców 
maliny czerwonej [6].  

Dla wyodrębnionych z owoców 
frakcji zawierających elagotaniny oraz 
antocyjany potwierdzono działanie an-
tybakteryjne wobec szczepów bakterii 
chorobotwórczych takich jak Salmonella 
spp., dwoinka zapalenia płuc (Streptococ-
cus pneumoniae) czy Helicobacter pylori 
(bakteria odpowiedzialna za chorobę 
wrzodową żołądka w 80% przypad-
ków). W badaniach przeprowadzonych 
w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, 
szczególnie wrażliwą na działanie ekstrak-
tu z owoców czarnej maliny była Cory-
nebacterium diphtheriae (maczugowiec 
błonicy), bakteria wywołująca błonicę 
– chorobę zakaźną o ostrym przebiegu, 
występującą najczęściej u dzieci. Ponadto 
owoce maliny czarnej wykazały działanie 
bakteriobójcze wobec szczepów Moraxella 
catharralis (bakteria stanowiąca florę fi-
zjologiczną błon śluzowych, powodująca 
jednocześnie nawracające zapalenia dróg 
oddechowych, rzadziej ucha środkowego 
i opon mózgowych) i Neisseria meningi-
tidis (wywołująca meningokokowe zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych). Dla 
zespołów elagotanin wykazano również 
właściwości przeciwwirusowe [8].
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Działanie antynowotworowe

Owoce maliny czarnej w licznych 
badaniach zarówno na izolowanych 
liniach komórek nowotworowych jak 
również w badaniach na zwierzętach 
wykazują aktywność przeciwnowotwo-
rową, blokując proces inicjacji zmian 
nowotworowych jak również ograni-
czając rozwój nowotworu, częściowo 
przez stymulowanie programowanej 
śmierci komórek nowotworowych [2]. 
Ten rodzaj aktywności owoców czar-
nej maliny został potwierdzony wobec 
ludzkiego nowotworu okrężnicy, raka 
prostaty, raka jelita grubego. Ponadto 
wykazano znaczenie malin czarnych 
w profilaktyce nowotworów przełyku, 
jamy ustnej, których induktorami są 
czynniki chemiczne [1]. Prowadzono 
badania kliniczne podając pacjentom 
ze stwierdzonym nowotworem jelita 
grubego i polipami (stanami preneopla-
stycznymi) wyciąg  owoców czarnych 
malin. Obserwowano hamowanie szyb-
kości wzrostu i rozwoju komórek nowo-
tworowych a także były przyśpieszane 
procesy ich naturalnej śmierci (apop-
tozy), bez wpływu na wzrost komórek 
prawidłowych. Właściwości ochronne 
owoców czarnych malin obserwowano 
także wobec skórnych zmian o charak-
terze nowotworowym stymulowanych 
promieniowaniem słonecznym UVB. 
Podawany doustnie ekstrakt z owoców 
maliny czarnej ograniczał liczbę guzów 
i hamował stany zapalne powodowa-
ne promieniowaniem.

Postęp hodowli maliny czarnej  
na świecie

Wartość biologiczna owoców ma-
liny czarnej (Rubus occidentalis podro-
dzaj Idaeobatus) zachęca do jej uprawy. 
Najwięcej czarnej maliny uprawia się 
jak wspomniano wcześniej w Ameryce 
Północnej. Produkcja maliny czarnej 
we wschodnich Stanach Zjednoczonych 
Ameryki ma długą tradycję, jednak uległa 
stopniowemu ograniczeniu ze względu 
na brak plennych odmian odpornych na 
choroby. Od początku 1920 roku pro-
dukcja koncentrowała się w Stanie Nowy 
Jork. Niestety problematyczna uprawa 
tego gatunku ograniczyła produkcję na 
Wschodnim Wybrzeżu do kilkuset hek-
tarów. Najwięcej maliny czarnej uprawia 
się obecnie w Oregonie. W uprawie od 
1897 roku znajduje się głównie odmia-
na „Munger” (wyhodowana w 1890 
roku). i „Jewel” (wyhodowana w 1957 
roku) Malina czarna jest również szero-
ko kultywowana w licznych odmianach 
uprawowych: „John Robertson”, „Allen”, 
„Jewel”, „Blackhawk”, „Macblack”, „Plum 
Farmer”, „Dundee”, „Hanover”, „Huron” 
[13]. Według Ourecky [14] poprawa 
wielkości owoców, produktywności lub 
odporności na choroby maliny czarnej 
jest prawie niemożliwa bez wykorzystania 
innych gatunków jako źródła zmienności. 
Na tej drodze uzyskano formy bezkolcowe 
maliny purpurowej, poprzez wprowa-
dzenie do hodowli bezkolcowej maliny 
czerwonej [3]. Nowe plantacje należy 
zakładać jedynie ze zdrowych, wolnych 
od wirusów sadzonek.

Postęp hodowli maliny czarnej 
w Polsce

Program hodowli maliny czarnej na 
dużą skalę prowadzony jest w prywatnej 
Spółce Niwa Hodowla Roślin Jagodo-
wych od 2012 roku [12]. Głównym ce-
lem działań hodowlanych jest uzyskanie 
odmian bezkolcowych, owocujących na 
tegorocznych pędach, przeznaczonych do 
przetwórstwa i na rynek owoców świe-
żych. W 2017 roku program został roz-
szerzony i wsparty finansowo ze środków 
rządowych i unijnych. W hodowli malin 
czarnych jednym z głównych proble-
mów jest brak różnorodności genetycznej  
u R. occidentalis. Gatunek ten jest samo-
płodny, większość odmian nie wykazuje 
heterozygotyczności oraz cechuje się 
niewielką segregacją w chowie wsob-
nym [4]. W  Polsce brakuje rodzimych 
malin czarnych, dlatego wykorzystanie 
w hodowli maliny czerwonej wydaje się 
jedynym sposobem na zwiększenie jej 
zmienności. W badaniach prowadzo-
nych w Niwie wykazano, że zastosowanie  
R. idaeus L. i R. x neglectus Peck. w ho-
dowli maliny czarnej poprawia masę 
i skład chemiczny owoców [11]. Prze-
prowadzone analizy chemiczne po-
twierdzają, że maliny purpurowe mają 
wysoką wartość zdrowotną i powinny 
być sprzedawane, pod warunkiem, że 
mają doskonałą jakość i trwałość owoców 
(Tab. 1, Ryc. 2).

W 2019 roku do tymczasowej ochro-
ny prawnej zgłoszony został nowy klon 
hodowlany maliny purpurowej, pod 
nazwą hodowlaną NR139501 oraz po-

Ryc. 1. Owoce 3 odmian maliny czarnej. a. „Bristol” – malina czarna amerykańska, b. „Litacz” – malina czarna polska, c. „Heban” – malina purpurowa polska.

a b c
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toczną „Heban” (Ryc. 1c). Jest to malina 
purpurowa, owocująca na tegorocznych 
pędach. Charakteryzuje się silnym wzro-
stem i kolczastymi pędami. Owoce są 
bardzo smaczne, polecane do bezpośred-
niego spożycia oraz do przetwórstwa.  
W  chwili obecnej w Spółce Niwa testowa-
ne są nowe klony hodowlane maliny czar-
nej z omawianego programu, owocujące 
na tegorocznych pędach pod kątem przy-
datności do przetwórstwa oraz deserowym.

Podsumowanie

W ramach prac hodowlanych prze-
prowadzonych w Spółce Niwa w Brzeznej 
w 2018 roku wykonano 189 krzyżówek, 
z których wysadzono około 25000 sadzo-
nek do dalszej oceny. Wyniki pokazują, że 
wprowadzenie do hodowli Rubus idaeus 
L. oraz Rubus x neglectus Peck, przyniosło 
postęp hodowlany w postaci zwiększenia 
wielkości owoców maliny czarnej (na 

przykład w przypadku klonu NR1613401 
owoce mają 5,5 g). Uzyskano również 
klony o wyższej zawartości ekstraktu 
(NR178601 osiągnął 12,1° Brix). Ob-
serwowano również podwyższoną zawar-
tość antocyjanów w  przypadku dwóch 
ciemno purpurowych klonów maliny – 
NR1422505 i  NR159102 (Ryc. 2) [11]. 
Klon maliny purpurowej NR139501, 
który został zgłoszony do ochrony prawnej 
w  2019 roku pod nazwą „Heban” wyróż-

Tab. 1. Zawartość antocyjanów, witaminy C, polifenoli oraz wartości antyoksydacyjnych: DPPH i  FRAP w owocach odmian i klonów malin i jeżyn. 
Niwa Brzezna 2017.

Ryc. 2. Postęp w uzyskaniu wyższej zawartości antocyjanów w wyniku prowadzonej hodowli maliny czarnej w Spółce Niwa w  Brzeznej.    

(Badania wykonane przez dr Mirosława Krośniaka z Zakładu Bromatologii, Collegium Medicum UJ, w ramach projektów realizowanych 
przez NCBiR: POIR.01.01-00-0073/16 i POIR.01.01.01-00-0005/17).
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niał się doskonałym smakiem i wysoką 
zawartością przeciwutleniaczy. Wskaźnik 
DPPH w przypadku omawianego klo-
nu był wyższy niż w przypadku maliny 
czarnej „Jewel”. Oznacza to, że maliny 
purpurowe powinny również zostać za-
liczone do grupy „superowoców”.

Summary

To achieve better segregation within 
seedlings, Niwa’s black raspberry breeding 
program was supported by germplasm 

from spineless red raspberry clones de-
rived from our red raspberry breeding 
program. In 2018 there were made 189 
crosses from which we planted about 
25000 seedlings for further evaluation. 
Results show that using R. idaeus and R. 
neglectus P. germplasm in Niwa’s breeding 
there was progress in fruit size within 
black raspberries (NR1613401 reached 
5,5 g), soluble solids level (NR178601 
reached 12,1 Brix). We improved an-
thocyanin content in case of two pur-
ple raspberry clones – NR1422505 and 

NR159102 (Fig. 2) [11]. Dark purple 
raspberry NR139501 which has „Polka” 
cultivars in origin had excellent fruit 
flavor and high antioxidant DPPH con-
tent. The DPPH index for this clone 
was higher than for the black raspberry 
‚Jewel’. This means that purple raspberries 
should also be included in the so-called 
„superfruit”.
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