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Seznam zkratek
ATR
BA
BBE
BBCH
BCA
BIAs
BYV
CE
CNMT
CNS
CWPs
CZE
DAD
ELISA
FID
FT
GC
GIT
HPLC
HPTCL
HTS
HWT
IAA
IR
LOQ
LLE
MeJa
MS
NAA
NIR
ODS
4-OMT
7-OMT
PMV-P
PR proteiny
pv.
SERS
sp.
SPE
spp.
ssp.

attenuated total reflectance (zeslabený úplný odraz)
benzyladenine (benzyladenin)
berberine bridge enzyme
Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie
biological control agent
benzylisoquinoline alkaloids (benzylisochinolinové alkaloidy)
Beet yellows virus (virus žloutenky řepy)
capillary electrophoresis (kapilární elektroforéza)
(R,S)-koklaurin-N-methyltransferáza
centrální nervový systém
cell wall proteins
capillary zone electrophoresis (kapilární zónová elektroforéza)
diode-array detector (detektor diodového pole)
enzyme-linked immunosorbent assay
flame ionization detector (plamenoionizační detektor)
Fourier transform (Fourierova transformace)
gas chromatography (plynová chromatografie)
gastrointestinální trakt
high-performance liquid chromatography
(vysokoúčinná kapalinová chromatografie)
high-perfotmance thin-layer chromatography
(vysokoúčinná tenkovrstvá chromatografie)
hmotnost tisíce semen
hot water treatment (moření horkou vodou)
indoleacetic acid (kyselina indolyloctová)
infrared (infračervené záření)
limit of quantification (mez stanovitelnosti)
liquid-liquid extraction (extrakce kapalina-kapalina)
methyl jasmonate (methyljasmonát)
mass spectrometry (hmotnostní spektrometrie)
naphthaleneacetic acid (kyselina naftyloctová)
near-infrared (blízké infračervené záření)
okatadecylsilikagel
(R,S)-3'-hydroxy-N-methylkoklaurin-4'-O-methyltransferáza
7-O-methyltransferáza
Poppy mosaic virus
pathogenesis-related proteins
patovar
surface–enhanced Raman scattering
(povrchově zesílená Ramanova spektroskopie)
druh
solid phase extraction (extrakce na pevné fázi)
druhy
poddruh

TLC
TNF-α
UAE
UV
ÚKZÚZ
VIS
VÚO

thin-layer chromatography (tenkovrstvá chromatografie)
tumor necrosis factor α (faktor nádorové nekrózy α)
ultrasonic assisted extraction (ultrazvukem podpořená extrakce)
ultraviolet (ultrafialové záření)
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
visible (viditelné záření)
Výzkumný ústav olejnin

1 Úvod
Mák

setý

(Papaver

somniferum

L.)

je

velmi

starou

kulturní

rostlinou.

Nejstarší archeobotanické nálezy se datují do doby 6 tis. let př. n. l. Na území České republiky
má pěstování máku též dlouhou tradici, důkazy o jeho pěstování a využívání na našem území
spadají do období cca 3 tisíce let př. n. l. [1][2] Ve starých civilizacích byl zobrazován jako
ozdoba předmětů či peněz nebo jako symbol bohů. Podle některých zdrojů pocházejí zmínky
o jeho léčebných účincích již z 12. století. Využíván byl jeho účinek uspávací, opojný a bolest
tišící. Počátky odhalování účinných látek, které do té doby nebyly nikdy získány v čistém
stavu, spadají do 19. století. [1] Roku 1803 izoloval opiový alkaloid morfin v krystalickém
stavu německý lékárník F. W. A. Sertürner a příprava krystalického morfinu se tak stala
mezníkem ve studiu všech alkaloidních sloučenin. [3]
V současnosti má mák setý všestranné využití. Pěstuje se nejen pro semeno, které
nalézá uplatnění v potravinářství a výrobě olejů, ale významné je i postavení v rámci
farmaceutického

průmyslu.

Je

důležitým

zdrojem

terapeuticky

významných

benzylisochinolinových alkaloidů (BIAs), které zahrnují analgetika kodein a morfin,
antimikrobiální látky berberin a sanguinarin, spasmolytický papaverin či antitusicky
a antimitoticky působící noskapin. Kromě přírodních látek uplatnění ve farmacii nalézají
i látky od morfinu odvozené, synteticky připravované, jako je ethylmorfin či pethidin.
V posledních letech celosvětová poptávka po BIAs rapidně stoupla, proto je zájmem
mnohých studií vyvinout postupy, vedoucí ke zvýšení produkce těchto alkaloidů.
Ačkoliv existují návody pro chemickou syntézu morfinu a jeho derivátů, je syntéza de novo
technologicky i ekonomicky náročná. Důvodem je přítomnost 5 chirálních center v základním
skeletu. [4] Vedle minoritně využívaných syntetických postupů je tedy extrakce makoviny
stále hlavním přímým zdrojem účinných látek. Pro farmaceutický průmysl tvoří právě
makovina důležitou surovinu. Ta je tvořena makovicí s asi 10–15 centimetry horní části
stonku. [5] Výhradním odběratelem makoviny pro Českou republiku je společnost
Saneca Pharmaceuticals, a.s. V současné době však výkup makoviny neprobíhá. [6] Hodnota
makoviny je charakterizována především obsahem morfinu. Největší vliv na obsah morfinu
má genetická predispozice, avšak geneticky dané hodnoty mohou být modifikovány vlivem
vnějších faktorů během vegetace. [1] V současnosti je cílem mnoha studií zvýšení produkce
1

sekundárních metabolitů v různých rostlinných druzích. Pro zvýšení výnosu a kvality
makoviny je zkoumán vliv různých podmínek. Jedná se právě i o aplikaci fungicidů
či využívání vlivu endofytických houbových elicitorů.
Současná velkovýrobní technologie máku je sice levná, ale málo produktivní z hlediska
výnosů semen a makoviny. Možnými cestami k zvyšování výnosu semen i makoviny je
i omezení významných makových chorob. [7] V klasickém (konvenčním) zemědělství jsou
běžně k regulaci patogenů využívány agrochemikálie. Poptávka po potravinářské produkci
prosté reziduí agrochemikálií však stále roste a současným trendem je snižování spotřeby
pesticidů. Vzhledem k tomu, že jsou maková semena konzumována bezprostředně po sklizni,
bez zvláštních úprav, jsou rezidua agrochemikálií velmi nežádoucí. Ekologicky pěstovaný mák
tak nalézá na trhu své místo.
Biologická ochrana rostlin má v rámci ekologických přístupů velký potenciál.
Aplikace ekologických

preparátů

je

šetrným

přístupem

k životnímu

prostředí.

Použití fungicidních přípravků je současně jednou z potenciálních cest podpory produkce
makoviny a alkaloidů. V experimentální části práce byl z těchto důvodů zkoumán vliv
ošetření fungicidním biopreparátem Polyversum na produkci vybraných sekundárních
metabolitů. Využit byl rostlinný materiál získaný kolegou Petrem Kamanem, DiS., který
v rámci své diplomové práce (Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních
metabolitů Papaver somniferum III.) provedl polní pokusy.
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2 Cíl práce
Práce má dvě samostatné části, část teoretickou a část experimentální.
Cílem teoretické části je shrnutí obecných informací týkajících se problematiky pěstování
máku setého. Zahrnuje zjednodušené poznatky o požadavcích na prostředí, agrotechnické
postupy a pěstitelská rizika. Dále se zabývá farmaceuticky využitelnými účinnými látkami
máku setého a možnostmi ovlivnění jejich produkce. Poslední část je zaměřena
na problematiku ekologického zemědělství, zejména pak na otázku využití biologické
ochrany rostlin v rámci agrotechnických postupů máku setého.
Cílem experimentální části je na základě provedení fytochemické analýzy, s využitím
srovnání ošetřených a kontrolních vzorků, potvrzení či vyvrácení hypotézy o kladném vlivu
použité

biologické

ochrany

na

produkci

sledovaných

sekundárních

metabolitů.

Experimentální část doplňuje výsledky Petra Kamana, Dis., který se ve své práci zabýval
i dalšími charakteristikami rostlinného materiálu v průběhu pěstování, včetně biotických
a abiotických faktorů, ovlivňujících makové porosty v období vegetace. Vzorky využité
v těchto dvou pracích se liší způsobem výběru sledovaných rostlin a provedením sklizně.
Práce navazují na diplomové práce zabývající se stejným tématem, jež byly vypracovány
na Katedře farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové v roce 2013.
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3 Teoretická část
3.1 Původ a význam máku setého
Mák setý (Papaver somniferum L.) je nejvýznamnějším druhem rodu mák (Papaver).
Původ rodu, který je v současnosti rozšířen téměř po celém světě [8], je lokalizován
do východní a přední Asie. [2] Tento rod zahrnuje asi 120 různých druhů. [1] Jednotlivé druhy
se

vzájemně

liší

svými

morfologickými,

karyologickými,

chemickými

a

dalšími

charakteristikami. Rod mák je členěn do nižších kategorií – tzv. sekcí. Základ pro členění
do jednotlivých sekcí tvoří morfologické znaky a oblast rozšíření, dále spektrum a množství
alkaloidů v tobolkách. [1][9]
Tab. č. 1 Taxonomické zařazení máku setého [10], upraveno dle [11]
Oddělení
Třída
Řád
Čeleď
Rod
Druh

Magnoliophyta
Rosopsida (Eudicots)
Ranunculales
Papaveraceae
Papaver
Papaver somniferum L.

Mák setý je pěstovaný druh, který se mimo kulturní biotopy nevyskytuje. V přírodě se
však může objevovat jeho zplanělá forma. [12] Je pěstován jako kulturní rostlina v různých
oblastech Evropy, severní Afriky, Austrálie, Japonska, Jižní a Severní Ameriky. [9]
Někteří autoři označují za původní formu máku setého mák štětinkatý, Papaver setigerum
DC., případně se dle jiných teorií usuzuje na základě počtu chromozomů na společného
předka těchto dvou druhů. Podle cytologických studií se předpokládá, že Papaver setigerum
získal chromozomovou sadu prostřednictvím allopolyploidie, neboť polovina tetraploidního
genomu máku setého je společná s mákem štětinkatým. [12][2] Základní chromozomové
číslo sekce Papaver je x = 11. [13] Papaver setigerum má chromozomové číslo 2n = 44
a Papaver somniferum 2n = 22. Mák štětinkatý roste divoce v jižní části Evropy,
ve Středomoří až po Malou Asii a taktéž na Kanárských ostrovech. [9]
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Pro české zemědělství představuje mák setý z hlediska velikosti sklizňových ploch
po ozimé řepce olejné druhou nejdůležitější olejninu. [14] Změna způsobu pěstování,
zavedená po roce 1970, přispěla nárůstu produkce. [1] Česká republika je v současnosti
hlavním světovým producentem potravinářského makového semene a současně i nositelem
evropských a světových cen. [15] Mezi roky 2006 až 2016 byla průměrná roční produkce
České republiky 27, 6 tis. tun makového semene. [14] Produkce na našem území má
v posledních letech klesající tendenci, i přesto se v roce 2017 z plochy 32,6 tis. ha sklidilo
20,0 tis. tun makového semene, viz Tab. č. 2. [16] Jak je z Grafu č. 1 patrné, na druhém místě
se umisťuje Turecko. Mezi další významné producenty patří například Španělsko, Francie
nebo Maďarsko. V České republice jsou z důvodu snížení rizika zneužití pěstovány pouze
bezpečné, neopiové odrůdy. V ostatních zemích je produkce semene pouze vedlejším
produktem z porostů s vysokým obsahem morfinu, jež jsou určeny pro zisk farmaceuticky
využitelných alkaloidů. [14]

Tab. č. 2 Sklizňová plocha a produkce makového semene v ČR v letech 2004–2017, [16]
Rok
Ukazatel

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Sklizňová plocha
[tis. ha]

69,7

52,5

51,1

31,5

18,4

20,3

27,0

32,7

35,5

32,6

Produkce semen
[tis. t]

52,1

33,7

25,5

26,9

12,8

14,1

24,7

26,9

29,3

21,1

5

Graf č. 1 Produkce makového semene v roce 2016, [17]
I odrůdy pěstované na území ČR pro zisk semene lze též využít jako zdroj morfinu.
Obavy z potencionálního zneužití vyústily v zavedení tzv. ohlašovací povinnosti. Dle zákona
č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů byla zavedena
ohlašovací povinnost pěstování máku setého a zavedeno povolování vývozu a dovozu
makoviny. Podle § 29 tohoto zákona osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše
větší než 100 m2 jsou povinny předat místně příslušnému celnímu úřadu hlášení o vyseté
výměře (do 31.5.), hlášení o výměře a způsobu zneškodnění (do 5 dnů před zneškodněním)
a hlášení o roční sklizni (do 31.12.). Podle § 25 tohoto zákona se vyžaduje povolení k vývozu
makoviny nebo povolení k dovozu makoviny. Tato povolení jsou vydávána Ministerstvem
zdravotnictví. Podle § 30 tohoto zákona každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny,
je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví do patnáctého dne prvního měsíce
kalendářního čtvrtletí hlášení o vývozu nebo dovozu makoviny v uplynulém čtvrtletí. [18]
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3.2 Popis rostliny
Papaver somniferum je jednoletá bylina, kterou v roce 1753 popsal švédský
přírodovědec a lékař Carl Linné. [1][3]

Obr. č. 1 Papaver somniferum, převzato z [19]
Rostliny máku setého se vyznačují kulovitým kořenem dosahujícím délky až 0,8 m,
velkým množstvím postranních kořenů a vlásčitých kořínků. Rostliny intenzivně zakořeňují již
v počátečních fázích vegetace. Mohutnost prokořenění je závislá na vnějších faktorech,
jako jsou půdní charakteristiky, podnebí či doba výsevu. Mák dříve vysetý tvoří hlubší
a mohutnější kořenovou soustavu. V případě pozdějšího výsevu vytváří rostliny hlavní
kulovitý kořen se slabšími bočními větvemi. Při využívání bezorebních technologií je hlavní
kořen výrazně zkrácen, charakteristický je i nižší počet bočních kořenů, které se větví mělce
pod povrchem. Takovéto porosty jsou náchylnější na negativní vliv sucha i přemokření. [1][9]
Charakteristikou hypokotylu je jeho zbarvení, které se pohybuje od bezbarvého,
přes různé odstíny fialové až do temně fialového. Mezi zbarvením hypokotylu a bazální
skvrny korunního lístku byl popsán korelační vztah. [9]
Lodyha je přímá, vyplněná dření [9], jednoduchá až větvená, lysá či řídce štětinatě
ochlupená. [12] Štětinatost stonku pod tobolkou je znak považovaný za vysoce variabilní a je
posuzován i při registraci nových odrůd. Na stonku pod tobolkou může být pozorovatelné
7

antokyanové zbarvení. [9] Jedná se též o značně variabilní znak, ovlivnitelný i podmínkami
prostředí. Lodyhy dosahují délky zpravidla až 1,8 m (vztaženo od hypokotylu po nejvýše
postavené blizny). [1] Výška jednotlivých rostlin je dědičným odrůdovým znakem, ale může
být ovlivněna například i úrovní agrotechniky, klimatickými podmínkami, termínem výsevu
či výživou. [9][12] Statisticky významný je i vliv ročníku. [20] Vysoké rostliny tvoří větší počet
bočních větví a větvení je pak důležitým znakem určujícím úrodu. Pro rovnoměrné dozrávání
by naopak bylo vhodnější, aby se rostliny větvily méně. [9]
Listy se u máku rozdělují na tzv. spodní, střední a horní. Spodní listy vyrůstají
na hlavním stonku od půdy po první rozvětvení rostliny, střední listy se vyskytují v úžlabích
bočních stonků a horní listy jsou přisedlé na postranních větvích. [1][9] Vlastní listy mají
různý tvar, členění, okraj čepele, zbarvení a intenzitu voskové vrstvy. Počet listů na rostlině,
jejich tvar i velikost jsou ovlivněné odrůdou, větvením rostliny, stanovištěm nebo ročníkem.
Počet listů se na jedné makové rostlině pohybuje od 15 do 26. Obecně jsou jednoduché,
polodlouhé, dolní bývají celistvé, střední a horní nepravidelně zubaté. Někdy mohou být
pokryty i listy drobnými chloupky. Listová čepel může mít světle zelený, zelený nebo tmavě
zelený odstín s modravým nádechem. [9] Na povrchu listů je přítomna vosková vrstvička,
jež hraje důležitou roli v citlivosti rostliny vůči herbicidům. [1][12]
Typickým odrůdovým znakem jsou poupata, liší se svou barvou, velikostí i tvarem.
Většinou jsou lysá, žlutá až žlutozelená. [12] Květy máku jsou oboupohlavné a jak květní
vzorec ☿ ✳ K2, C 2 + 2, A ∞, G(∞) [10] ukazuje, vyznačují se dvěma kališními a čtyřmi
korunními lístky, jedním pestíkem a velkým množstvím tyčinek. [1] Korunní lístky mohou mít
různé zbarvení, ale u většiny odrůd se setkáváme se světlou či tmavou skvrnou na bázi
lupenu, jež zabírá 1/10 až 1/2 plochy lístku. Barva květu je variabilní, od bílé, přes růžovou,
červenou po fialovou, případně se může vyskytovat i jiná barva než tyto čtyři základní.
Zbarvení květu je považováno za dědičný znak. Lístky koruny jsou buď celokrajné, zubaté
nebo roztřepené. Kalich i lupeny koruny jsou opadavé. Počet tyčinek se pohybuje od 150
do 250. Prašníky jsou různě zbarvené, od bílých, žlutých po tmavě fialové. Semeník je vrchní,
složený z 5–24 plodolistů, které tvoří neúplné přehrádky (lamely), na kterých se tvoří vajíčka,
z nichž se vyvíjejí semena. Blizna má paprsčitý tvar, každý plodolist vytváří jeden bliznový
lalok. [1][9]
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Pylová zrna mají životnost asi týden. [1] Květy jsou většinou samosprašné, výjimečně
entomofilní či anemofilní. Míru

autogamie ovlivňuje

například teplota,

vlhkost

nebo přítomnost opylovačů. [13] Za slunečného počasí převládá sprášení pomocí hmyzu,
naopak za deštivého počasí je podíl alogamie nižší. [12]
Pestík s přehrádkami tvoří plod – tobolku, u máku nazývanou též makovice. [9]
Ta se v závislosti na odrůdě [20], podmínkách prostředí a agrotechnice liší tvarem, velikostí
a dalšími charakteristikami. Tvary tobolek jsou rozmanité, mohou být kuželovité, kulovité
nebo mírně zploštělé. [1]
Z hospodářského hlediska je důležitým znakem pukavost tobolky. V době zralosti může
docházet k otevírání chlopní mezi paprsky blizny; takto otevřená makovice se nazývá hleďák.
Podle velikosti otvorů pak mohou semena vypadávat. Pojem slepák označuje stav, kdy jsou
chlopně zarostlé a makovice zůstávají zavřené. [9] Výskyt hleďáků a slepáků je spojen nejen
s genetickou predispozicí, ale i meteorologickými vlivy v období dozrávání, neboť deštivým
počasím počet otevřených tobolek stoupá. [1] Pro velkovýrobní pěstování se hleďák nehodí,
neboť tento jev nepříznivě ovlivňuje výnos. Z agrotechnických důvodů, ochrany
proti negativním faktorům je nejvhodnější dosahovat rostlin, které budou mít jednu,
případně dvě makovice. Nerozvětvené rostliny mají kratší dobu kvetení, rychleji dozrávají
a zralost semen je rovnoměrná. [9]
Množství a velikost semen závisí na tvaru, velikosti tobolky a počtu lamel.
Štíhlé, oválné makovice mívají menší počet lamel, které jsou úzké a semena se v nich
nemohou dobře vyvíjet. Není žádoucí ani nadměrný počet lamel, kdy dochází k vývoji sice
velkého počtu, ale malých semen. Ideální počet lamel je 12–14. Důležitým faktorem je dále
i velikost makovic. Nežádoucí jsou malé makovice, ale i nadměrně velké, obsahující velká
semena, jež pak nedosahují celkových zisků ze středně velkých makovic. [1] Semen bývá
v jedné tobolce 1–12 tisíc. [9] Z hospodářského hlediska je pro posouzení úrody důležitým
znakem hmotnost tisíce semen (HTS). Optimální hodnota HTS by se měla pohybovat mezi
0,7 a 0,8 g. Běžně je však dosahováno hodnot 0,4 až 0,6 g. [1] Makové semeno je
ledvinovitého tvaru se zbrázděným povrchem. [13] Zbarvení semen je významným
odrůdovým znakem, korelujícím se zbarvením korunních lístků a obsahem alkaloidů
v tobolce. Dědičná je ale jen základní barva, odstíny závisí na vnějších faktorech, především
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na množství srážek v průběhu ontogeneze. Základní barvy jsou bílá, okrová, hnědá, růžová,
šedá, modrá. [9]

3.3 Růst a vývoj
Růst rostlin máku setého můžeme rozdělit do tří hlavních období. [9] Prvním obdobím
je období pozvolného růstu, jež zahrnuje klíčení semen, vzcházení rostlin a tvorbu prvních
pravých listů. Pokud semena klíčí při teplotě 3–4 °C, ke vzcházení dochází přibližně
za 3 týdny. Pokud se výsev provádí do půdy o vyšší teplotě, vchází semena rychleji. [1]
Po vzejití rostlin je počáteční růst velmi pomalý. Nejprve se vytváří kulovitý kořen, který
zabezpečuje rostlině vodu a živiny. Růst listové plochy je pozvolný. [9] V tomto prvním
období vývoje jsou rostliny velice náchylné k poškození vlivem půdního škraloupu
nebo útlaku plevelem. [1] Jako další následuje období zvýšené asimilace rostlin, kdy začíná
intenzivní růst rostlin a postupně přibývá organická hmota. Dochází k prodlužování internodií
a rostliny rostou do výšky. Toto období zahrnuje i fázi kvetení. [9] Poslední fází je období
zrání a postupného odumírání rostlin. Po odkvětu semeník rychle roste a tvoří se tobolka,
v níž se formují semena. [1] Listy odumírají, asimilační plocha se zmenšuje, dochází
k přesunu asimilátů do tobolky. [9] Tobolky postupně vysychají, žloutnou, až hnědnou, jejich
stěny tvrdnou a dřevnatí. Semena uvnitř makovic posupně dozrávají. Celý růst rostliny končí
jejím odumřením. [1][9]
Pro rozpoznání určitého momentu nebo úseku ve vegetativním a generativním vývoji
rostlin je možno použít fenologickou BBCH stupnici, viz Tab. č. 3. Fenologická fáze (fenofáze)
je významný, dobře pozorovatelný a periodicky se opakující životní projev rostlin a živočichů,
který je podmíněn střídáním ročních dob a změnami počasí (vývojem povětrnosti). [21]
Znalost jednotlivých fází je důležitá pro agrotechnické zásahy v průběhu pěstování.
Například pro aplikaci herbicidů je významná fáze pravých listů. [13]
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Tab. č. 3 Makrofenologická stupnice vývojových fází máku setého [1], uprav. dle [9]
Kód BBCH
I. fáze
01
02
03
06
II. fáze
12
14
III. fáze
22
24
25
26
27
IV. fáze
35
V. fáze
41
43
45
47
49
VI. fáze
52
54
56
VII. fáze
62
64
VIII. fáze
72
74
76
IX. fáze
81
X. fáze
91
93

Název růstové fáze
KLÍČENÍ
Suché semeno
Nabobtnalé semeno
Prasknutí osemení
Vyrašení zárodečného kořínku ze semene
VZCHÁZENÍ
Objevení hypokotylu se složenými dělohami (na povrchu půdy) - začátek vzcházení
Dělohy vidlicovitě rozevřené
VYTVÁŘENÍ PRVNÍCH PRAVÝCH LISTŮ
Fáze 1. a 2. pravého listu
Fáze 3. a 4. pravého listu
Fáze 5. pravého listu
Fáze 6. pravého listu
Fáze 7. pravého listu
PŘÍZEMNÍ LISTOVÁ ŘŮŽICE
Fáze růžice
STONKOVÁNÍ A BUTONIZACE
Objevení mladého poupěte na krátkém stonku mezi listy přízemní růžice
Stonek s poupětem je kratší než listy přízemní růžice
Fáze mladého poupěte – převislé poupě na stonku nepřevyšuje horní lodyžní listy
Stonek s převislým poupětem převyšuje všechny listy
Plná butonizace, větní stopka přímá, poupě vzpřímené
KVETENÍ
Začátek kvetení - do rozkvětu prvních květů u 10 % rostlin
Plné kvetení - kvete většina rostlin
Odkvět - většina (90 %) květů odkvetlých
VÝVOJ TOBOLKY - zelená zralost
Fáze mladé tobolky - dosažení konečného tvaru a velikosti u prvních (10 %) tobolek
Fáze vyvinuté tobolky ve tvaru a velikosti (u většiny tobolek)
ZRÁNÍ TOBOLKY - žlutá zralost
Začátek zrání (žloutnutí) tobolky
Vysychání a zrání tobolky
Dozrávání tobolky a semen - tobolka kožovité konzistence
PLNÁ ZRALOST TOBOLKY A SEMEN
Plná zralost tobolky a semen
DORMANCE SEMEN
Dormance semen
Ztráta dormance semen
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3.4 Sekundární metabolity a jejich biologické účinky
Sekundární metabolity jsou organické látky, které nemají přímý vztah k metabolickým
procesům zajišťujícím životní funkce, růst a vývoj, ale zastávají v organismu jiné úlohy.
Konvenčně bývají klasifikovány dle chemické struktury na terpenické látky, fenolické látky
a látky obsahující dusík. Do poslední jmenované a velice heterogenní skupiny můžeme
zařadit i alkaloidní sloučeniny, jež jsou z hlediska farmaceutického významu jednou
z hlavních skupin sekundárních metabolitů. [22] Hranice mezi alkaloidy a jinými přírodními
sloučeninami obsahujícími dusík není ostře vymezena. Stejně tak jsou i některé neutrální
či slabě kyselé sloučeniny řazeny do skupiny alkaloidů. [23] Rod Papaver je charakteristický
svým vysokým obsahem a rozmanitostí alkaloidů. Dosud bylo v máku setém identifikováno
kolem 40 alkaloidních sloučenin. [24]
Z rostlin

máku

setého

lze

získat

alkaloidy

isochinolinové

struktury.

[24]

Isochinolinové alkaloidy, jindy nazývané benzylisochinolinové (BIA), tvoří skupinu asi
2500 sloučenin, které lze rozdělit do devíti tříd, a to na rhoeadiny, protopiny,
paviny/isopaviny, ftalidizochinoliny, protoberberiny, pravé benzylisochinoliny, aporfiny,
benzofenantridiny a morfinany. [25] Pro rod Papaver jsou specifické morfinanové alkaloidy.
[24] Přestože tento rod zahrnuje přes 100 druhů, zdrojem morfinu a kodeinu jsou pouze
Papaver somniferum a Papaver setigerum. [25]
Isochinolinová struktura vychází ze dvou L-tyrosinových jednotek, které přecházejí
v (S)-norkoklaurin. (S)-norkoklaurin je dále metabolizován na (S)-koklaurin. Ten může být
přes meziprodukt norretikulin přeměněn na papaverin. (S)-koklaurin může být dále
metabolizován přes několik meziproduktů na (S)-retikulin. Pro zprostředkování konverze
norkoklaurinu na (S)-retikulin jsou klíčové enzymy CNM a 4-OMT. (S)-retikulin slouží jako
výchozí meziprodukt pro další metabolické cesty, může být dále převeden pomocí BBE
na (S)-skulerin, výchozí meziprodukt noskapinové větve, poskytující například noskapin,
protopin či sanguinarin. Případně může být (S)-retikulin převeden na papaverin.
V této papaverinové větvi je důležitým enzymem 7-OMT. Třetí větev poskytující morfinanové
alkaloidy vyžaduje konverzi (S)-retikulinu na (R)-retikulin, postupně pak vznikají další
alkaloidy jako je salutaridin, thebain, oripavin, kodein a morfin. [4][26] Schéma biosyntézy
hlavních alkaloidů máku setého je znázorněno na Obr. č. 2.
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Obr. č. 2 Schéma biosyntézy hlavních alkaloidů máku setého, převzato z [4], upraveno
Významnými zástupci skupiny isochinolinových alkaloidů morfinanového typu jsou
morfin, kodein nebo thebain. [27] Nejvýznamnějším alkaloidem máku setého je morfin
(Obr. č. 3), jež společně se svými odvozenými deriváty patří mezi důležitá analgetika.
Analgetický účinek morfinu a jiných opioidů je dán agonismem opiodních receptorů tří typů
μ, κ a δ, jež se nacházejí v CNS i na periferii. Tyto receptory spojené s Gi proteinem vedou
k inhibici adenylátcyklázy. Vlastním mechanismem účinku je aktivace a zvýšení propustnosti
draselných kanálů vedoucí k hyperpolarizaci neuronální membrány a dále snížení
neurotransmise uzavřením napěťově řízených vápenatých kanálů. Kromě analgezie je
výsledkem jejich působení sedace, euforie či dysforie, útlum kašle, respirační deprese,
nauzea a zvracení (stimulací center v area postrema), navození pupilární miózy, snížení
motility GIT či zvýšení tonu sfinkteru močového měchýře. [28][29] Objevena byla i schopnost
morfinu a jeho syntetických derivátů inhibovat růst různých nádorových buněčných linií.
Mechanismem je indukce apoptózy a inhibice exprese TNF-α. [30] Problémem morfinu
a jiných opiodů je léková závislost především fyzického ale i psychického charakteru.
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Morfin lze acetylací snadno převést na taktéž vysoce návykový O,O-diacetylmorfin, neboli
heroin, jež je zneužíván toxikomany. [3] Kodein (Obr. č. 4) má stejné farmakologické účinky
jako morfin, ale je méně účinný. Asi 10 % podaného kodeinu v organismu podstoupí
O-demetylaci na morfin. Výsledný analgetický efekt je tedy primárně způsoben touto
konverzí. [28] Terapeuticky je využíván jako antitusikum, příp. k potencování analgetických
účinků jiných látek. [29] Thebain (Obr. č. 5), jehož obsah v opiu bývá 0,2–1 %, tvoří
mezistupeň syntézy morfinu. Vyskytuje se tedy především v mladých rostlinách. [31]
Obsahu až 3 % dosahuje thebain v druhu Papaver bracteatum, jež je blízký příbuzným
Papaver somniferum, avšak kodein a morfin jsou v něm přítomny jen ve stopovém množství.
[28] Thebain sám o sobě pozbývá terapeutického využití. Je výrazně toxický, inhibuje
cholinesterázy a ve vysokých dávkách vede ke křečím. [9] Tvoří však důležitou výchozí látku
pro výrobu řady opiátů, jako je oxykodon či buprenorfin. V posledních letech tedy globální
poptávka po thebainu roste a jedním z cílů šlechtitelů je podpora kumulace tohoto alkaloidu
v makovině. [32]

Obr. č. 3 Morfin

Obr. č. 4 Kodein

Obr. č. 5 Thebain

Alkaloidem benzylisochinolinového typu je papaverin (Obr. č. 6). [27] Papaverin se
vyznačuje svým účinkem spazmolytickým a vazodilatačním. [29]

Obr. č. 6 Papaverin
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Dále

v máku

můžeme

najít

alkaloidy

protoberberinového

typu.

Nejvýznamnějším zástupcem této skupiny je narkotin (noskapin) (Obr. č. 7). [27]
Tento alkaloid nemá analgetické vlastnosti, ale vyznačuje se centrální antitusickou aktivitou
srovnatelnou s kodeinem. Z tohoto důvodu byl název sloučeniny změněn na noskapin. [28]
Objevena byla dále i jeho schopnost interagovat s α-tubulinem. [33] V současnosti je tedy
perspektivní protinádorovou látkou. Bylo odvozeno i několik syntetických analogů noskapinu
(společně nazývaných noskapinoidy), které mají ještě silnější protirakovinné vlastnosti.
Výhodou noskapinu a jeho analogů je jeho nižší toxicita v porovnání s jinými antimitotickými
látkami. [35] Na rozdíl od ostatních alkaloidů máku setého není noskapin návykový. [33]
Dále je do této skupiny řazen i berberin. [27]

Obr. č. 7 Noskapin
Další skupinou jsou alkaloidy protopinového typu jako je protopin či kryptopin.
V máku setém,

ale

můžeme

nalézt

i

další

skupiny

isochinolinových

alkaloidů.

Kryptopin se vyznačuje antiarytmickým účinkem a vlivem na centrální nervový systém. [27]
Zástupcem benzofenantridinového typu je v máku setém alkaloid sanguinarin,
který působí bakteriostaticky, fungistaticky a má schopnost inhibovat acetylcholinesterázy.
[27]
K syntéze alkaloidů dochází již po 2–3 dnech od vyklíčení. Produkce jednotlivých
alkaloidních sloučenin je typická pro dané období ontogeneze. V raném období probíhá spíše
tvorba vedlejších alkaloidů, morfin se začíná tvořit až po ukončení fáze listové růžice.
Obsah kolísá i během dne, nejvíce morfinu je po přesunu z kořenů do makovic v době
po poledni. Alkaloidy jsou tvořeny v různých částech rostliny v metabolicky aktivních
pletivech. Až posléze probíhá jejich transport do mléčnic, vyměšovacích pletiv, které jsou
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členité, navzájem spojené a procházejí stonky, listy a nezralými makovicemi. [1]
Mléčnice obsahují bílou či nažloutlou až růžovou mléčnou šťávu (latex), který se ze 75 %
skládá ze složek typických pro mléčnou šťávu jako jsou voda, pektiny, bílkoviny, slizy, vosky,
pryskyřice, enzymy a další látky. Zbývajících 25 % tvoří alkaloidy, organické kyseliny,
např. kyselina mléčná, mekonová, opiánová a lakton mekonin. [9] I samotný latex je schopen
biosyntézy ale i degradace alkaloidů. [1] V rostlinách se alkaloidy vyskytují především
ve vázané formě, a to v podobě solí organických kyselin, např. kyseliny mekonové, fumarové
nebo mléčné. [24] V rostlině se BIA uplatňují v obranných reakcích proti býložravcům a jiným
patogenům a také mohou inhibovat růst konkurenčních rostlin (alelopatie). [34]
Opium je zaschlá mléčná šťáva pocházející z nezralých makovic, jejíž obsah alkaloidů se
pohybuje od 5 do 10 %. [8] Získává se z tobolek, neboť mají nejhustější síť vodivých pletiv
a mléčnic a obsahují nejvíce alkaloidů. Vůbec nejvyšší obsah alkaloidů v tobolkách je
v prvním až třetím týdnu po opadu korunních lístků, proto se vlastní opium získává
nařezáváním zelených tobolek asi 15–20 dní po opadu koruny, obvykle ve večerních
hodinách. [1] Latex na vzduchu rychle tuhne a mění se na tvrdou tmavohnědou hmotu
(opium). [3] Obvykle druhý den ráno probíhá sběr opia, následně se provádí dosušení
při 60 °C. [3][9] Jednoznačně nejvýznamnějším producentem, však ilegálního, opia je
Afghánistán. Celkové pěstitelské plochy na území Afghánistánu stále narůstají. V roce 2017
byly odhadovány na 328 tis. ha. [36] Naopak Indie je jediným legálním producentem opia pro
farmaceutické účely. [37]
Semena

máku

setého

neobsahují

mléčnice,

tedy

ani

alkaloidy.

Případná přítomnost morfinu v makovém semeni je způsobena sekundárním znečištěním.
Ke znečištění povrchu semen může docházet jednak prachem z rozdrcených tobolek [1]
nebo potřísněním latexem při sklizni nedostatečně zralého porostu. [14] Maková semena
mají vysokou nutriční hodnotu, jsou využívána v potravinářském průmyslu buď k přímé
konzumaci nebo jako pokrmový olej, získávaný lisováním za studena. Lisování za tepla
poskytuje olej méně kvalitní, jež nalézá uplatnění při výrobě laků, barev, mýdel či fermeží.
[38] Semena disponují nejen vysokým obsahem oleje, který tvoří okolo 45 % sušiny [12],
ale i vysokým obsahem bílkovin a minerálních látek, především vápníku. [9] Požadavky
na obsah morfinu v semeni a tobolkách upravuje vyhláška Ministerstva zemědělství
č. 399/2013 Sb. Tato vyhláška stanovuje, že pro použití v potravinářství lze použít mák
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s obsahem morfinových alkaloidů v sušině tobolky max. 0,8 % sušiny a s obsahem
morfinových alkaloidů na povrchu semen do 25 mg v 1 kg máku. [39]
3.4.1 Faktory ovlivňující produkci sekundárních metabolitů
Výnosy makoviny a produkce sekundárních metabolitů, tedy i obsah morfinu a jiných
alkaloidů,

jsou

geneticky

zafixovány.

Primárním

faktorem

determinujícím

obsah

sekundárních metabolitů je tedy odrůda. [1][20] Geneticky dané charakteristiky odrůdy jsou
více či méně modifikovány především klimatickými podmínkami během roku, ale i dalšími
faktory. [40]
3.4.1.1 Klimatické podmínky
Zejména teplota a vlhkost mohou ovlivňovat enzymatické cesty biosyntézy morfinu.
[41]. Studie z roku 2009 na různých kultivarech máku potvrzuje stimulaci růstu a zvýšenou
tvorbu alkaloidů vlivem optimální teploty. [42] Teplota má vliv především v období tvorby
morfinu (tedy cca 21 dnů před sklizní). [43] Teplý ročník vede k vyššímu obsahu morfinu
v makovině. Tento jev je dán sníženou tvorbou lipidů a vzrůstající produkcí proteinů, tedy
i prekurzorů morfinu. [44] Studie, zabývající se vlivem intenzity světla a jeho teplotou, uvádí,
že důvodem ovlivnění produkce je i interakce teploty záření v de-metylačních procesech
syntézy těchto alkaloidů. [45] Ilinskaya a Yosifova, které zkoumaly za použití tří odrůd máku
vliv klimatických podmínek (teplota a vlhkost), uvádějí, že obsah morfinu klesá od jihu
k severu. Obsah kodeinu a celkový obsah alkaloidů se mění v opačném směru.
Absolutní výtěžek alkaloidů je však v jižních oblastech vyšší, a to díky větší hmotnosti
získaného opia. Zvýšená vlhkost v první polovině ontogeneze makových rostlin v kombinaci
s optimální teplotou podporuje tvorbu morfinu. Nižší teploty podporují tvorbu kodeinu.
Poklesem obsahu morfinu dochází ke zvýšení obsahu kodeinu. Nižší vlhkost ve spojení
s vyššími teplotami podporuje tvorbu papaverinu. [46] Deštivé počasí v průběhu dozrávání
obsah alkaloidů redukuje, neboť dochází k jejich vyplavování. [47] Nejcitlivějším obdobím je
období 8–10 dnů před sklizní. [43] Vlivem deštivého počasí může dojít ke snížení obsahu
morfinu až na polovinu. [13] Experimenty ukazují, že parazitické houby, jejichž rozvoj je
deštivým počasím podporován, a ovlivnění enzymatické aktivity mohou přispívat ke ztrátám
alkaloidů. [48]
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3.4.1.2 Stresové faktory
Stresové faktory výrazně ovlivňují růst a produktivitu rostlin. Mezi stresové faktory jsou
řazeny i vliv teploty, záření, vlhkosti (uvedené výše). Rozsah ovlivnění závisí na geneticky
založené schopnosti rostlin se daným podmínkám přizpůsobit. Stresové faktory ovlivňují
velikost tobolek a obsah alkaloidů v nich. [41] Zvýšená biosyntéza alkaloidů je součástí
obranného systému. [49] Ovlivňování je zprostředkováno změnou exprese genů a vlivem
na buněčný metabolismus. [41] V laboratorních podmínkách byla testována široká škála
dalších stresových podnětů, jež stimulují buňky, aby prošly komplexem reakcí, vedoucím
k syntéze a akumulaci sekundárních metabolitů. [49]
V Indii provedená studie zkoumala účinek virové infekce na syntézu alkaloidů
v rostlinách

druhu

Papaver

somniferum.

Použit

byl

virus

makové

mozaiky,

Poppy mosaic virus (PMV-P), Potyviridae, který dle výsledků působil na makové rostliny jako
pozitivní stresový faktor. Infekce tímto virem měla příznivý účinek na produkci morfinu
a kodeinu. K ovlivnění produkce pravděpodobně došlo zásahem do biosyntetických cest. [49]
Dále bylo zjištěno, že tvorba benzylisochinolinových alkaloidů je v makové rostlině
podporována stresovým faktorem, kterým je poranění. [4] Zkoumán byl i vztah mezi stresem
vyvolaným působením kadmia či zinku a obsahem a složením opiových alkaloidů.
U sledovaných odrůd se pozitivní ukázalo působení kadmia a zinku na obsah narkotinu.
Korelace byla prokázána i mezi kadmiem a obsahem morfinu v tobolkách. [50] Různé studie
se zabývaly také působením vodního stresu. Někteří autoři uvádějí, že nedostatek vody
nevedl k významným změnám v obsahu morfinu. V jiných studiích konstantní přívod vody
stimuloval akumulaci alkaloidů v tobolkách. [41] Dle výsledků experimentů z roku 2010 měl
deficit vody na produkci alkaloidů v rostlinách máku setého dva různé účinky.
Mírný nedostatek vody před kvetením snížil hmotnost tobolek a způsobil nepřímé snížení
koncentrací kodeinu a thebainu. Při silném stresu však nedostatek vody způsobil zvýšení
obsahu oripavinu, ale současně došlo k celkovému snížení produkce alkaloidů. [51]
3.4.1.3 Agrotechnické zásahy
Menší měrou přispívá ke zvyšování obsahu alkaloidů pěstební technologie.
V rámci agrotechnických zásahů lze využít hnojení, aplikaci růstových regulátorů či fungicidů.
Zacházení s osivem a způsob provedení sklizně mají minoritní vliv. [40]
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Bernáth a Tétényi zkoumali vliv doby setí a růstové plochy na výnos sušiny a produkci
alkaloidů. Podzimní výsevy a velikost sponu 20×20 cm byla příznivá pro produkci alkaloidů.
[52]
Dusíkaté hnojení je dalším faktorem, jež může podporovat výnos semene a zvyšovat
obsah morfinu. Současně však musí být zajištěny podmínky pro příjem dusíku rostlinami.
Optimální dávkou dusíku, s ohledem na ekonomické hledisko, je 100 kg na ha. [44]
Sledována byla schopnost modulace celkového obsahu BIAs pomocí vlivu různých prvků,
které interferují s enzymatickými procesy v rostlinných tkáních. Jako aktivátory syntézy se
jevily kobalt, molybden, chrom a měď. Inhibiční vliv měly bór, železo, vanad, mangan
a vápník. [53]
K poklesu obsahu morfinu může docházet i vlivem onemocnění (zejména houbových
chorob) či napadení rostlin škůdci. [54] Studie potvrzují pozitivní výsledky použití fungicidů
na zvýšení výnosu semen. [55] Tyto zásahy mohou eliminovat nepřízeň ročníku,
kdy například vyšší úhrn srážek či povětrnostní podmínky mohou podporovat rozvoj
houbových chorob či škůdců. Aplikace fungicidů za účelem zvýšení produkce alkaloidů
nedosahuje obecných výsledků. Použití některých fungicidů v makovině mělo na obsah
morfinu spíše negativní vliv. [44] Pozitivních výsledků bylo dosaženo naopak v terénním
experimentu zkoumajícím vliv dvou fungicidů (benomyl a mancozeb), kde hlavními patogeny
byly houby Dendryphion penidllatum a Alternaria alternata. Zde byl průměrný výtěžek sušiny
a morfinu z ošetřených makovic vyšší. [56] Dalším agrotechnickým principem vedoucím
ke zvýšení obsahu alkaloidů je i vhodné provedení sklizně. Vhodná je sklizeň makovic
s nejmenší částí stonku a důležité je i vlastní načasování. [1]
Studována byla dále i role regulátorů růstu a fytohormonů na tvorbu a akumulaci
alkaloidů. [57] Regulátory růstu rostlin (PGRs) též stimulují produkci sekundárních
metabolitů rostlin. Tato skupina zahrnuje hormonální látky přirozeně se vyskytující,
tzv. fytohormony a jejich syntetické analogy. Základními typy jsou auxiny, cytokiny,
gibereliny, etylen, brassinosteroidy, jasmonáty nebo strigolaktony. U máku setého jsou
pro změnu produkce kodeinu účinné benzyl-adenin (BA) či kyselina naftyloctová (NAA),
pro ovlivnění tvorby thebainu kyselina indolyloctová (IAA). K nárůstu obsah alkaloidů
ve tkáňových kulturách máku setého dochází i vlivem cytokinu kinetinu. [58][40]
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Potvrzeno je i zvýšení výtěžku opia a obsah morfinu v něm vlivem růstového regulátoru
ethefonu. [57]
3.4.1.4 Další faktory
Studie též potvrzují vliv různých fungálních elicitorů na indukci exprese specifických
genů v léčivých rostlinách, což může vést k aktivaci určitých metabolických cest. [59]
Významnou skupinu tvoří endofytické houbové elicitory. Endofyty tvoří různorodou skupinu
mikroorganismů, která zahrnuje houby a bakterie, které se nacházejí v hostitelských
rostlinných tkáních a kolonizují tak rostliny. Podílejí se na udržování vnitřní rostlinné
homeostázy, podporují růst rostlin a zvyšují biotickou a abiotickou stresovou toleranci.
Mohou také produkovat nebo stimulovat tvorbu řady užitečných metabolitů. V menší míře
též

produkují

sekundární

metabolity

podobné

vlastním

hostitelských

rostlin.

Endofyty tobolek máku se účastní zvýšení biosyntézy alkaloidů prostřednictvím upregulace
klíčových genů, podílejících se na biosyntéze BIA. [60]
Studie využívající aplikaci houbového elicitoru methyljasmonátu (MeJa) na povrch
tobolek prokázala, že ošetřené tobolky byly obzvláště bohaté na morfin and noskapin. [61]
Dalším příkladem je studie sledující fungální elicitor, připravený z plísně Botrytis cinerea, jež
u ošetřených kalusových buněk máku setého vedl až ke 30násobnému zvýšení obsahu
sanguinarinu. [62] Právě biosyntéza sanguinarinu není v kulturách makových buněk
konstitutivní, ale je typicky indukována vlivem houbových elicitorů. [63]
Studie se dále zabývají identifikací a cíleným využitím transkripčních faktorů, jež se
významně podílejí na regulaci biosyntézy sekundárních rostlinných metabolitů. [64]
V současné době je již vyvinuta i transgenní metoda pro zvýšení produkce alkaloidů.
Tudíž je v rámci genetického inženýrství možno regulovat biosyntézu cenných sekundárních
metabolitů v této rostlině. [65] Tento přístup však má svá omezení. Problémem je praktické
a ekonomické provedení. Dále fakt, že transgenní rostliny nejsou vždy společensky přijatelné.
[59]
S cílem poskytnout alternativní zdroje či pro zvýšení produkce byly vyvinuty mikrobiální
systémy produkující BIA. Možností je například syntéza morfinanů, vycházející z prekurzoru
(R,S)-norlaudanosolinu, s využitím rekombinantní Saccharomyces cerevisiae. [66]
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3.5 Šlechtění a klasifikace máku setého
Dříve bylo hlavním cílem šlechtění získat univerzální odrůdy, které budou poskytovat
vysokou úrodu semen s vysokým obsahem oleje a současně i vysoký výnos morfinu.
Vyšlechtění takovýchto odrůd je však problematické z důvodu negativní korelace mezi
těmito dvěma znaky. [13] U nás registrované a využívané modrosemenné odrůdy se
vyznačují kombinovanou užitkovostí. Mají dobrý výnosový potenciál, tj. vysokou úrodu
i obsah alkaloidů a jiné příznivé hospodářské charakteristiky. Vzhledem k mezinárodním
trendům v produkci máku se kultivace v současnosti zaměřuje na šlechtění dvou odlišných
typů odrůd. Prvním typem je průmyslový mák s vysokým obsahem morfinu a jiných alkaloidů
v tobolkách. Druhým typem je mák pro potravinářské využití, tj. kultivary s vysokým výnosem
semen a nízkým až nulovým obsahem alkaloidů. [67]
Další cíle šlechtitelské praxe jsou zaměřeny například na jednotnou výšku rostlin a další
charakteristiky usnadňující mechanizovanou sklizeň, dále na zvyšování odolnosti vůči
fytotoxicitě, poléhání, chorobám, abiotickým faktorům, nežádoucímu otevírání tobolek
či vůči herbicidům. V současné době je také snahou šlechtitelů ovlivnění spektra alkaloidů
a nahrazení obsahu morfinu jinými bezpečnějšími alkaloidy jako je thebain či narkotin.
Pozornost je věnována i šlechtění odrůd s jiným zbarvením semene či šlechtění ozimých
forem. [1][13][67]
Klasifikace makových odrůd je možná dle různých hledisek. Zemědělsky nejvýznamnější
je dělení dle Nováka na mák opiový a na mák semenný neboli olejný. [12] Opiové máky mají
bohatě vytvořená vodivá pletiva a systém mléčnic. Jsou pěstovány především v Asii,
na našem území nikoliv. Mák semenný (olejný), pěstovaný v Evropě, téměř nemléční a není
tak pro produkci opia vhodný. Využíván je především jako mák konzumní. [1]
Charakteristické jsou pro něj zřetelně hrbolkovité tobolky. Obdobné je dělení dle Vašáka
s Vlkem na základě praktického využití na průmyslové nebo potravinové odrůdy. [12]
Průmyslové odrůdy jsou určené pro průmyslovou extrakci, vyznačují se tedy vyšším obsahem
alkaloidů. Druhou skupinu tvoří odrůdy potravinové čili odrůdy s nízkým nebo nulovým
obsahem alkaloidů v tobolkách, jež jsou určené pro potravinářské účely. U těchto odrůd je
důležitým faktorem zbarvení semen a chuťové vlastnosti. [1]
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Další možná klasifikace je dle genetického základu ozimosti na formy ozimé a jarní.
Jarní máky výrazně převažují, zaujímají 90–100 % pěstitelských ploch. S pěstováním ozimých
odrůd nejsou na územní České republiky prozatím rozsáhlé zkušenosti. Pro ozimé odrůdy
jsou typické bohatě ochlupené mladé listy a bílé skvrny na listové růžici. [1] Vysévají se
obvykle v první dekádě září, jejich odolnost vůči škůdcům bývá nižší. V současnosti jsou u nás
registrovány dvě ozimé odrůdy. [14]
Odrůdy je možno dále dělit dle barvy semen. V České republice tvoří základ odrůdové
skladby pro potravinářské účely modrosemenné odrůdy, neboť modré zbarvení garantuje
typickou makovou vůni a chuť. [1][14] Další klasifikace se odvíjí od převládajícího alkaloidu
nebo dle procentuálního obsahu morfinu. [1]
ÚKZÚZ vede seznam odrůd zapsaných ve státní odrůdové knize. Státní odrůdová kniha
je úředním seznamem odrůd rostlin, které jsou v České republice zaregistrovány
pro uznávání a uvádění do oběhu. [68] Dále ÚKZÚZ každoročně zveřejňuje přehled
jednotlivých registrovaných odrůd, doplněný hospodářskými vlastnostmi a informacemi
vhodnosti pro pěstební podmínky České republiky. Odrůdy je možno vybírat i ze společného
katalogu odrůd

druhů zemědělských

rostlin,

platného

v rámci

Evropské

unie

(Common catalogue of varieties of agricultural plant species).
Pro experimentální část byly využity dvě odrůdy máku setého – Lazur a Orbis.
Orbis je jarní, středně rannou, modrosemennou odrůdou [14], registrovanou v roce
2012, jejímž udržovatelem je OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. [68] Obsah morfinu v makovině je
průměrně 0,92 %. U makovic převažuje typ slepák. Výhodou porostů je vyšší odolnost vůči
poléhání. [14]
Lazur byl registrován v roce 2000, držitelem šlechtitelských práv je polská společnost
Hodowla Roslin Strzelce, Sp. z o.o. Grupa IHAR. [68] Tato odrůda disponuje obsahem
okolo 0,91 % morfinu v makovině. Jedná se též o modrosemennou odrůdu, středně odolnou
vůči poléhání, s malým výskytem nežádoucího otevírání tobolek. [13]
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3.6 Pěstování máku setého
3.6.1 Nároky na prostředí
Mák nemá zvláštní nároky na prostředí. Nejlepší podmínky pro pěstování má
v polohách

s nadmořskou

výškou

300–600

m

n.

m.

v řepařsko-ječném,

bramborářsko-pšeničném nebo ječném výrobním typu. [13] Obecně jsou vhodná místa
chráněná před větrem, neboť je zde omezen vývrat rostlin. [1]
Požadavky na půdu jsou u máku ostře vyhraněné, neboť citlivě reaguje na odchylky
v půdě. Z tohoto důvodu je důležitá pečlivá a rovnoměrná příprava půdy. Nejlépe mu
vyhovují pozemky se středně těžkými, hlubokými, hlinitými až hlinitopísčitými půdami, které
musí být strukturní, provzdušněné, kypré, s dostatkem vláhy, ne však přemokřené. Ideální je
neutrální až mírně zásadité pH půdy. [2] Nevhodné jsou půdy mělké, těžké či jílovité, jež jsou
náchylné k tvorbě půdního škraloupu, který škodí vzcházení rostlin a má tak významný
negativní vliv na výsledek úrody. Nejsou vhodné ani písčité půdy, jež snadno vysychají.
Důležitý je také optimální obsah humusu a složení živin. Při vysokém zásobení dusíkem jsou
rostliny sice mohutné a bohatě rozvětvené s velkými tobolkami, ale poléhají, vyvrací se
a výnosy semen jsou nižší. Půda pro pěstování nesmí být zaplevelená vytrvalými plevely
či znehodnocena rezidui herbicidů. [1]
V České republice používané odrůdy patří mezi dlouhodenní a jsou tedy náročné
na světlo. Nedostatek světla se projevuje celkovým oslabením rostliny, snížením konkurenční
schopnosti, výnosu semene i obsahu alkaloidů. Zastínění květů a tobolek vede k tvorbě
menších semen a při silném zastínění se nemusí tvořit semena vůbec. Rostliny ozimého
máku a rostliny běžných odrůd z podzimních výsevů reagují na délku a intenzitu osvětlení
velice citlivě. Při výsevu máku je proto důležité volit optimální spon. Obvykle je využíván
spon čtvercový 125×125 mm nebo obdélníkový 250×50–100 mm. [1][13]
Nároky na teplo se mění během vegetace. Vzcházející rostliny jsou odolné, snášejí
teploty -3 až -4 °C, ale teplota -8 °C představuje pro jejich přežití kritický limit. S nástupem
rychlého růstu stonku se odolnost vůči nízkým teplotám snižuje. [13] Vzhledem k tomu,
že vzešlé porosty dokáží snášet nízké teploty, je možné provádět podzimní nebo zimní
výsevy. Problémem u takovýchto výsevů může být choulostivost zárodků tyčinek vůči jarním
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mrazíkům, poškození tyčinek mrazem má pak za následek snížený počet semen,
v extrémních případech až tvorbu makovic bez semen. Z tohoto důvodu není vhodné
provádět ozimé výsevy v nížinách, ale preferovat spíše náhorní místa. [1] Teplota je
důležitým faktorem pro rychlost klíčení a dobu vzcházení semen. [2] Při teplotách 4–8 °C
vyklíčí semena za 7–10 dnů, doba vzcházení je pak 14–21 dnů; při teplotách 10–15 °C klíčí
semena 5–6 dnů, doba vzcházení je 7–12 dnů a při teplotách 15–18 °C klíčí maková semena
3–4 dny a doba vzcházení odpovídá 5–7 dnům. [1]
Nároky na vláhu se mění během vegetace. Zvýšené nároky mají rostliny od vzejití
do doby kvetení. Největší nároky mají 2–3 týdny před rozkvětem. [13] Celková spotřeba
vláhy v průběhu vegetace se odhaduje na minimálně 300 l/m2, při podzimním výsevu se
zvyšuje ještě asi o 50–80 l/m2. Při výsevu je vhodné, aby osivo leželo ve vlahé půdě a bylo tak
podpořeno jeho klíčení. Z tohoto důvodu je výhodné vysévání do seťové rýhy, kdy tento
způsob omezuje nežádoucí kondenzaci a odpar vody a následné vyschnutí semene. [1]
Nebezpečné je střídání vlhkých a suchých období při počátečním vzcházení rostlin,
jež přispívá k tvorbě půdního škraloupu. Nadměrná vlhkost v kombinaci s vyššími teplotami
v době vzcházení přispívají k šíření houbových nákaz. [1][13]
3.6.2 Nároky na výživu a hnojení
Spotřeba na výnos 1 t semene je v průměru 70 kg dusíku, 26 kg fosforu, 90 kg draslíku,
70 kg vápníku a 15 kg hořčíku. [1] Mimo hlavní živiny vyžaduje mák i dostatek stopových
prvků, největší nároky má na molybden a bór. [69] Čerpání živin je rozdílné v průběhu
vegetace. V počátečních fázích vývoje, než se vytvoří kůlový kořen, je mák na přísun živin
velmi náročný, neboť má nízkou schopnost živiny přijímat. [1] Na počátku vegetace je
důležitý příjem dusíku. Zvýšené nároky na dusík přetrvávají až do období tvorby
generativních orgánů. V období tvorby poupat a kvetení působí vysoký obsah dusíku spíše
negativně. Přispívá k nadměrnému kvetení, prodlužuje jeho dobu i dobu dozrávání. Současně
roste i riziko poléhání porostů. [2] Podle dvouletého výzkumu se pro dosahování nejvyšších
výtěžků latexu a semen jeví postupné dávkování dusíku. Tedy aplikování 25 % při setí, 50 %
v období listové růžice a 25 % v období před kvetením. [70] Dávka dusíku by neměla
překročit 70 kg/ha, vyšší dávky jsou aplikovány pouze na chudých půdách, případně pokud je
vyséváno po obilnině. [69] K vytvoření kořenového systému je dále potřeba značné množství
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fosforu a vápníku. Do fáze, kdy mají rostliny 3–4 páry pravých listů jsou nejvyšší nároky
na draslík, dusík a vápník. Od vytvoření listové růžice dochází k nárůstu potřeby síry, hořčíku
a zinku. [1]
3.6.3 Základní agrotechnika máku
Původní ruční pěstitelskou technologii, zahrnující pěstování v širokých řádcích
a využívající plečkování, nahradila na počátku 70. let Schreierova velkovýrobní technologie.
Zavedením této technologie se pěstování máku stalo plně mechanizované. Začalo se
pěstovat v úzkých řádcích (125-250 mm) bez jednocení, používat výsevy malého množství
osiva, odplevelovat pomocí herbicidů a sklízet kombajnově. [1][2][13]
V osevním postupu má mák po sobě následovat nejdříve po čtyřech až pěti letech. [13]
Předplodina musí na pozemku vytvořit dobrou zásobu živin, proto je vhodné jej pěstovat
po plodině hnojené hnojem nebo po luskovině. [12] Jako předplodiny jsou kromě luskovin
využívány cukrovka, brambory, jarní ječmen nebo pšenice. [5] Mák bývá také zařazován
do osevních postupů ozimých obilnin nebo kukuřice, kde se uplatňuje jeho zúrodňovací
a fytosanitární vliv, jakožto přerušovače obilních sledů. [5][1] Po vymrzajících meziplodinách,
jako je hořčice bílá, ředkev olejná či svazenka vratičolistá, se nedá půda pro pěstování máku
dobře připravit. Vlivem přítomnosti organických zbytků je příliš suchá a maková semena pak
špatně vzchází. Dále není vhodné pěstování odrůd máku s odlišným zbarvením semen
na témže pozemku. Následkem je snížení kvality sklizně nežádoucí příměsí jinak zbarvených
semen. Z důvodu možného přenosu chorob a škůdců by neměly sousedit ani porosty máku
jarního a ozimého. [1] Kvůli nízké konkurenční schopnosti máku v období vzcházení, musí být
pozemek pro pěstování bez vytrvalých plevelů, proto by již v předplodinách měly být
zlikvidovány obtížné plevele jako je pcháč, šťovík, merlíky, laskavce nebo vlčí mák. [5]
Postemergentní likvidace těchto plevelů bývá velice problematická. Kvůli negativní reakci
makových

porostů

na rezidua

herbicidů,

jako

jsou

sulfonylmočoviny,

triaziny

nebo napropamid, [5] je vhodné mák na pozemky, kde není výskyt těch reziduí vyloučen,
raději nezařazovat. Mák dále nemá být v osevních postupech kombinován s ozimou řepkou,
neboť se navzájem zaplevelují výdrolem, rizikový je i vliv napropamidu, který se běžně užívá
v řepkových porostech. Dalším problémem může být výskyt společného škůdce hlízenky
(Sclerotinia sclerotiorum). [1][71]
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Na přípravu půdy je mák velice náročný, postupy úpravy jsou individuální
pro jednotlivé regiony a pozemky a volba strojů či operací závisí i na stavu pozemku
a dostupné mechanizaci. [1] Pro likvidaci plevelů a omezení výdrolu předplodiny je důležitá
správně provedená podmítka. [2] Podmítka je základní operací zpracování půdy, následné
postupy se mohou různit.
Příprava půdy má být mělká na hloubku do 5 cm, tzv. na půl prstu. [13]
Správně připravená půda pro výsev máku je hrudkovitá a drobtovitá s pevným seťovým
lůžkem. [1] Hrudky do 5 cm jsou předností, slouží jako tepelná izolace chránící klíčící mák
před mrazy a půdu před kornatěním. [13]
Pro správné založení porostu bývá nejvhodnější podzimní tradiční (orebný) způsob
přípravy půdy, zahrnující podmítku a provedení klasické středně hluboké orby (18–25 cm)
[1], při níž je v případě potřeby možné zapravení organického hnojení. [71] Výhodou orebné
technologie je dobrý odplevelovací účinek a také kvalitní zapravení organických zbytků do
půdy. [1] Správné provedené orby vede k získání drobtovité, nakypřené, promísené, pórovité
a provzdušněné půdy. [71]
Dalším způsobem jsou bezorební neboli minimalizační způsoby přípravy, a to
s hloubkou přípravy do 10–12 cm nebo s hloubkou kypření 15-20 cm. Tento postup dosahuje
přijatelných výsledků na těžkých půdách a bývají jím dosahovány i nižší projevy fytotoxicity
herbicidů. [1][71] Na těžších půdách může být u minimalizačního způsobu přípravy půdy díky
mělčímu kypření omezen dlouživý růst hlavního kořene, což vede k omezení jeho větvení
a tím čerpání živin. Porosty pak mohou být náchylnější k poléhání. [2]
Posledním, ne však vhodným způsobem je setí do nezpracované půdy. [1] V tomto
případě není zajištěno pro maková semena vhodné seťové lůžko a pěstování komplikuje
i následný boj s pleveli. [2]
Nezbytným předpokladem pro kvalitní výnosy je biologicky hodnotné osivo a správný
způsob jeho výsevu. Výsevem musí být zajištěna vhodná organizace porostu, kde bude
umožněn optimální růst a vývin jednotlivých rostlin. Komplexně by měl porost tvořit celek
schopný konkurence vůči plevelům či vůči dalším nežádoucím faktorům. Ideální je provádět
výsevy co nejdříve, ihned po jarní přípravě seťového lůžka, nejpozději však do poloviny
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dubna. [13] Optimální doba výsevu je závislá na charakteristikách pozemku, vlastnostech
odrůdy a průběhu počasí. [13]
Velikost výsevku se pohybuje obvykle mezi 1,5 a 1,75 kg na ha. [1] Pro výnos je důležitá
správná hustota rostlin, za optimální považujeme porost s maximálně 70 rostlinami na 1 m2
[13]. Při takovéto hustotě se rostliny neutlačují a minimálně se větví. [71]
Důležitým faktorem výnosu je velikost sponu, neboť mák se seje na konečnou vzdálenost.
Nejlépe vyhovuje spon čtvercový. [13] V současnosti se v běžném zemědělství uplatňuje setí
do úzkých řádků, kde meziřádková vzdálenost představuje 15–25 cm. [71] Optimální je
vzdálenost 10–15 cm. [13] V řídkých porostech s 25–30 jedinci na 1 m2 se zvyšuje výživná
plocha pro jednotlivé rostliny a s ní tloušťka lodyhy, počet větví, listů i makovic. Kvalita
výnosu je však ohrožena v důsledku nerovnoměrného dozrávání jednotlivých tobolek
a současně roste i riziko zaplevelení. Řídké porosty jsou typické pro malovýrobu
či pro ekologické zemědělství a vyžadují většinou ruční sklizeň. [1][5] Naopak v přehoustlých
porostech se rostliny tísní, jsou slabé, vysoké, je snížena velikost tobolek a i výše výnosu. [71]
K setí se hodí jakýkoliv typ secího stroje, který je schopen vyset potřebný objem osiva,
rovnoměrně a mělce. [69] Důležité je, aby bylo osivo překryto 5–20 mm zeminy, která se
na semena samovolně sesype po jejich umístění na dno seťové rýhy. [1][13]
Terénní experiment hodnotící vliv režimů vlhkosti a způsobů výsevu ukazuje, že pro dosažení
vyšší míry klíčivosti je nejvhodnější provedení výsevu do předem zavlažené půdy v kombinaci
s hloubkou výsevu 2,5 cm a překrytí půdou. [72]
Péče o rostliny po vzejití zahrnuje výživu a hnojení, ochranu vůči plevelům,
proti poruchám, chorobám a škůdcům. Termín sklizně závisí na zralosti porostu. Sklízí se
ihned po dosažení sklizňové zralosti. Malé plochy je možno sklízet ručně, následně lze
semena získat využitím stacionárních mlátiček nebo vyklepat ručně. [71] Ve velkovýrobě
probíhá mechanizovaná sklizeň buď samotných semen nebo i současně sklizeň makoviny. [1]
3.6.4 Pěstitelská rizika
Ontogenetický vývoj makových rostlin je ovlivňován různými abiotickými a biotickými
faktory. Mezi abiotické činitele patří především vliv stanoviště, půdní podmínky, dále vliv
světla, teploty nebo dostupnost vody. V průběhu vegetace jsou ovlivňovány rostliny i řadou
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biotických faktorů jako jsou různé fyziologické poruchy, virová, bakteriální, houbová
onemocnění či živočišní škůdci. [9] Škodliví činitelé snižují celkovou produkci a zhoršují
kvalitu výsledných produktů. Obecně je tedy v rámci pěstitelských technologií uplatňován
systém integrované ochrany rostlin. Důraz je kladen na správnou volbu agrotechniky, volbu
odolných odrůd, včasnou a správnou diagnostiku příčin poškození a následnou mechanickou,
chemickou nebo biologickou ochranu. [69]
3.6.4.1 Plevele
Při pěstování máku bývá problémem zaplevelení porostů, proto je účinná ochrana
vůči plevelům důležitou součástí pěstitelské technologie. [13] Za plevel považujeme vše, co
roste současně spolu s kulturní rostlinou proti vůli pěstitele. [69] Svým růstem nežádoucí
druhy konkurují rostlinám máku, utlačují je, ochuzují o živiny, světlo, vodu. Dále snižují
kvalitu a komplikují sklizeň a čištění. [71] Vlastní makové porosty se vyznačují velmi pomalým
počátečním růstem, tedy i nízkou konkurenční schopností. Ochrana proti plevelům by tedy
měla začít již v předplodinách. [2] V makových porostech se můžeme setkat prakticky se
všemi druhy plevelných rostlin. Nejčastěji se vyskytuje laskavec, merlík bílý, lebeda
rozkladitá, heřmánky, svízel přítula, zemědým lékařský, pohanka opletka, rdesna, mák vlčí,
pcháč rolní, kokoška pastuší tobolka, hořčice rolní, ohnice, konopice, peťour maloúborný,
výdrol řepky, pýr plazivý. [13] Mezi velmi problematické druhy patří například pcháč.
Pokud není tento plevelný druh vyhuben již v předplodině, pozdější likvidace v makovém
porostu již není možná, neboť herbicidy použitelné v máku na něj neúčinkují.
Dalším problematickým plevelem jsou merlíky. Jejich růst je velice rychlý a potřebná citlivost
vůči herbicidům je pouze v ranných vývojových stádiích. U těchto plevelů je tedy nutná
správně provedená preemergentní aplikace. Riziková je také například příměs semen merlíků
či laskavců v makovém semeni. Tato semena jsou od makových těžce oddělitelná, zhoršují
skladovatelnost a chuťové vlastnosti. Velmi nebezpečná je také příměs toxických semen
blínu černého. [71]
Jednotlivé druhy plevelů se liší svou škodlivostí a potřebným způsobem likvidace. [71]
Klíčovým opatřením je prevence, tedy výběr pozemku, volba osevních postupů, použití
kvalitního osiva, správně provedená předseťová úprava půdy, volba vhodných meziplodin
nebo například dodržení odstupu od pěstování řepky. [1][69][71] Z přímých metod eliminace

28

jsou pak využívány vláčení, plečkování či, pokud to výměra pozemku dovoluje, ruční pletí.
[12] Ve velkovýrobní technologii je hlavním prostředkem eliminace doprovodných rostlin
aplikace herbicidů. Vzhledem k nízké rozloze pěstování máku nejsou vyvíjeny specifické
herbicidy do makových porostů. Používány jsou herbicidy primárně určené do jiných plodin,
které byly pro mák dodatečně registrovány. Problémem je pak fytotoxicita vůči makovým
porostům. Riziko poškození spojené s aplikací obzvláště postemergentních herbicidů je
vysoké. Při aplikaci hubících přípravků je důležité dodržovat metodická opatření
a doporučení.

[69]

Před

vzejitím

se

zpravidla

používají

preemergetní herbicidy

proti jednoletým dvouděložným plevelům na bázi chlortoluronu. [13] Přípravky proti
plevelům dvouděložným jsou pro mák nebezpečné, avšak jejich použití je v pěstitelské
technologii klíčové. Většina těchto přípravků se aplikuje v době, kdy má rostlina máku
minimálně 6 pravých listů. [71] U většiny je také nutné před vlastní aplikací alespoň 3 dny
dlouhé období bez srážek z důvodu vytvoření dostatečné voskové vrstvy. [13] Výběr a použití
herbicidů vychází ze seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, jež poskytuje
ÚKZÚZ.
3.6.4.2 Choroby
Jako choroba je popisován stav, kdy dochází k odchylce od normálních fyziologických
funkcí organismu, která vede k oslabení až/nebo odumírání napadené rostliny. [73]
Původci chorob mohou být viry, viroidy, fytoplazmy, bakterie či houby. [69] Choroby tvoří
nepříznivé podmínky pro vývoj rostlinných orgánů a způsobují tak ztráty výnosu. [13]
První skupinu makových chorob tvoří choroby způsobené houbovými původci:
Významnou

makovou

chorobou

je

plíseň

maková.

Jejím

původcem

je

Peronospora arborescens. [13] Tato choroba specializovaně napadající mák se vyskytuje
ve všech oblastech pěstování této plodiny. [9] Zdrojem nákazy mohou být rostlinné zbytky
na pozemcích, ale ve většině případů jím bývá infikované osivo. Během klíčení semen
nastává systémová infekce, mycelium proniká do stonku a kořene a odtud se šíří do listů. [1]
Projevy jsou odlišné v závislosti, zda se jedná o primární infekci, kdy je napadena mladá
rostlina, nebo sekundární infekci, kdy je napaden dospělý list. [1][9] V případě napadení
mladé rostliny se postižené části deformují. [13] Nejvíce bývá napaden vzrostný vrchol,
stonky jsou zakřivené, deformované a zduřelé. [1] Listy jsou zakrnělé, zvlněné a křehké, jejich
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okraje se stáčejí směrem dolů. Dále jsou na nich pozorovatelné chlorotické skvrny
a na spodní straně je patrný bílý až šedofialový povlak mycelia. Takto napadené rostliny
většinou hynou. Pokud přežijí, obvykle nevykvetou. Při napadení již diferencovaného pletiva
jsou

zřetelné

ostře

ohraničené

žluté,

později

hnědé

nekrotické

skvrny.

[9]

Ochrana proti makové plísni je problematická. Důležité je střídání plodin a používání
prověřených semen z neinfikovaných porostů. Přenosu infekce ze semen na rostliny
předcházíme mořením mořidlem s fungicidní složkou. Fungicidní ochrana postřikem
nedosahuje požadované účinnosti. [1][9]
Pleospora papaveraceaea, jež způsobuje chorobu zvanou helminthosporióza máku, je
dalším patogenem přežívajícím v posklizňových zbytcích a přenášeným pomocí osiva. [13]
V makových porostech způsobuje značné ztráty. Za příznivých podmínek, kterými jsou
chladno, vlhko a vytvořený půdní škraloup [1], může vést až k 50% snížení výnosu. [13]
Houba napadá především listy a makovice, může se však projevovat již na mladých
rostlinkách. U těch dochází k hnědnutí a zaškrcování kořenového krčku těsně nad povrchem
půdy a následnému odumření rostliny. Na starších rostlinách jsou patrné tmavě hnědé
skvrny ohraničené žilnatinou. Při vlhkém počasí může být na jejich povrchu pozorovatelné
šedavé mycelium. Listy předčasně usychají, stonky a tobolky zůstávají zelené, případně se
na stoncích objevují modročerné skvrny. Houba proniká i do tobolek. Tobolky mohou být
zdeformované a pokryté povlakem. Nemusí však vůbec jevit známky nákazy, i když se uvnitř
silně rozvíjí houbové mycelium. [9]
Další chorobou je skleróciová (bílá) hniloba máku, jež je vyvolaná napadením houbou
Sklerotinia sclerotiorum. První příznaky nákazy se objevují až po odkvětu. [13]
Patogen přežívá v půdě ve formě sklerócií, jejich životnost je minimálně 3 roky. Ze sklerocií
klíčí mycelium, jež prorůstá přes kořeny rostlin nebo se tvoří plodnice a spóry, které pak
napadají stonky. [1] Infekce začíná v paždí listů, kde se objevují světlezelené skvrny, a které
se následně šíří po stonku. Později jsou patrné postupující hnědé skvrny. [13] Stonky ztrácejí
pevnost, dochází k zahnívání, předčasnému vadnutí a zasychání rostlin. [1] Stonky jsou též
více náchylné ke zlomení či vývratu. Tobolky nedorůstají a semena jsou nevyzrálá. [9]
Z méně významných houbových chorob máku můžeme jmenovat plíseň šedou,
způsobenou původcem Botryotinia fuckeliana. Tato houba nenapadá specificky pouze
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makové rostliny, ale vyskytuje se na řadě rostlinných druhů. Její přítomnost je
charakteristická hlavně ve vlhkých, přehuštěných porostech, a to především ve fenofázi
dlouživého růstu až zelených makovic. Symptomy jsou nejprve žloutnutí listových čepelí,
poté jejich hnědnutí a zasychání. Lodyhy též hnědnou, měknou a lámou se. Tobolky rostou
jednostranně a jsou pokřivené. [13] Na všech napadených částech je patrné šedohnědé
mycelium. [1] Dalším minoritním houbovým onemocněním je čerň maková, jež může být
způsobena saprofytickými druhy Alternaria spp., Cladosporium spp., Ulocladium spp.
či Stemphyllium spp. Tyto houby mají též mnoho hostitelů a nejsou specifické pro rostliny
máku setého. [1] Čerň maková se vyskytuje zpravidla na konci vegetace, hlavně za vlhkého
počasí. Charakteristický je tmavý povlak tobolek, případně jiných nadzemních částí. [9]
Dále může u máku setého docházet k tzv. padání klíčních rostlin (damping-off), jež je
způsobeno převážně patogenními druhy rodu Pythium (např. Pythium dissotocum). Může být
však vyvoláno i houbou Helicobasidium purpureum. [9] Onemocnění se projevuje u mladých
rostlin, 2–4 týdny po zasetí. Napadené rostliny při vzcházení nejprve žloutnou, poté padají
a hynou. [74] Pokud se mák pěstuje z nemořeného osiva, je výskyt onemocnění velmi častý.
V rámci prevence je tedy důležité využívat ošetřené osivo. [1]
Za původce hniloby makových rostlin, v anglické literatuře nazývané collar-rot,
je považována houba Rhizoctonia solani. Patogen přežívá v půdě a organických zbytcích
ve formě sklerocií. Infekce začíná chlorotickými skvrnami s hnědými nekrotickými lézemi
v oblasti spodních listů, později se šíří do stonku a kořenů. Postupně rostliny odumírají. [74]
Mezi potencionální makové patogeny můžeme dále zařadit Entyloma fuscum,
způsobující sněť makovou, nebo Erysiphe communis, jež napadá spíše rostliny
z čeledi brukvovitých a je původcem bílých povlaků na různých rostlinách, tzv. padlí. [1][13]
Další skupinu tvoří makové choroby bakteriálního původu:
Bakteriální skvrnitost listů máku, vyvolaná bakterií Xanthomonas campestris pv.
Papavericola, patří k chorobám, jejichž výskyt není tak častý. [9] Pokud se však v porostu
objeví, způsobují významné hospodářské ztráty. [75] K rozvoji choroby přispívá teplé a vlhké
počasí. [75] Zdrojem infekce bývá kontaminovaná půda. [9] Skvrny na listech způsobené
tímto původcem jsou nejprve vodnaté, poté žloutnou, hnědnou a zasychají. Když bakterie
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spotřebují buněčný obsah, skvrny zprůsvitní. [13] Léze se mohou vyskytovat i na stoncích,
květech či makovicích. [75]
Stonková

hniloba

neboli

stonková

bakterióza

máku,

jejímž

původcem

je Erwinia carotovora ssp. carotovora, je v našich podmínkách spíše ojedinělé onemocnění.
Výskyt je spjat především s přemokřenými pozemky. [9] Bakterie přežívají na rostlinných
zbytcích či v rhizosféře jiných rostlin. [1] Nákaza se šíří kontaktně, deštěm, větrem
či hmyzem. [9] Do rostliny pronikají bakterie především v místě poranění. Infekce se
projevuje již v době vývoje prvních poupat. Rostliny začínají ztrácet turgor a hnědnou. [1]
V horní polovině stonku se objevují tmavá, měkká ložiska, kde většinou dochází k lámání
pletiva. Na průřezu bývá stonek hnědý až černý, na vnitřních stěnách bývá patrný zapáchající
sliz. Pokud jsou napadeny starší stonky, nelámou se, ale rozklad probíhá uvnitř, takže rovněž
zasychají a odumírají. [9]
Virové choroby máku setého nejsou v současnosti příliš prozkoumané. Výskyt viróz
souvisí s přítomností vektorů, a to hlavně mšice makové. Nejčastějším virem napadajícím
mák je virus žloutenky řepy (BYV), přenášený mšicí broskvoňovou a mšicí makovou.
Napadené listy žloutnou, mohou se na nich vyskytovat i oranžové až hnědé nekrotické léze.
Makovice mohou mít nepřirozenou barvu a jejich tvar může být deformovaný. Dále může
docházet i k poruchám tvorby semen, tudíž snížení výnosu. Škodlivost virových onemocnění
však zatím nedosahuje hospodářky významné úrovně. [1]
3.6.4.3 Škůdci
Ekonomicky významným škůdcem máku je do fáze 3-4 pravých listů brouk z čeledi
nosatcovitých krytonosec kořenový, Stenocarus ruficornis. [9] Jeho silný výskyt může být
důvodem k zaorání celého porostu. [73] Četnost výskytu bývá ovlivněna teplotou, ročníkem
i lokalitou. Krytonosec kořenový preferuje teplé a slunné počasí, [76] neprosperuje
v chladném, deštivém počasí. [13] Škodlivé jsou larvy i imága. Imága přezimují v půdě, aktivní
začínají být při teplotách 10–17 °C, tj. v období dubna. Tato vývojová stádia žírem poškozují
listy a vegetační vrcholy. [9] Samičky kladou do hlavního nervu listů okolo 300 vajíček, z nichž
se líhnou larvy. Ty po krátké době listy opouštějí a putují na zem. [73] Larvy tvorbou rýh
a chodbiček poškozují kořenový systém a oslabují tak rostliny. Takto napadené rostliny často
hynou. [9] Prevencí je provádění včasných výsevů. Chemická ochrana je však nutná na celém
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území České republiky. V boji se osvědčilo moření osiva a včasně provedená listová aplikace
insekticidu. [73] Kritickým počtem je nález 3–4 brouků na 1 metru řádku. V tomto případě je
nutné provést foliární ošetření. [76] Aplikace musí být okamžitá, neboť škody na porostech
vznikají velice rychle. Přípravky jsou určeny k likvidaci dospělců s cílem zabránit nakladení
vajíček. Proti larvám, žijícím na kořenech, jsou insekticidní přípravky neúčinné. [73] V rámci
ochrany je též důležité sledovat rostliny v období vzcházení až do fáze 4. a 5. listu, kdy jsou
na žír obzvláště citlivé. [76]
Dalším

škůdcem

z čeledi

nosatcovitých

je

krytonosec

makovicový,

Ceutorhynchus (Neoglocianus) macula-alba [13], původce tzv. „červivosti“ makovic. [9]
Patří též mezi závažné škůdce, při silném napadení může být postiženo 50–70 % tobolek. [73]
Ve stádiu dospělců přezimuje v půdě. Na počátku května začínají dospělci opouštět svá
zimoviště. [13] Po spáření samičky kladou vajíčka do mladých makovic. Vylíhnuté larvy se
vyvíjí uvnitř tobolek a živí se jejich semeny a přehrádkami. [9] Po dokončení vývoje si larvy
vytvoří v makovici otvor, padají k zemi, kde zalezou do půdy a zakuklí se v hliněném kokonu.
[73] Larvy škodí nejen žírem v tobolkách, ale i tvorbou brány vstupu pro další škůdce.
Otvory vytvořené larvami usnadňují sekundární průnik bakteriálních infekcí, patogenních
hub či bejlomorky makové. [77]
Dalším makovicovým škůdcem je bejlomorka maková, Dasineura papaveris. Jedná se
o drobný hmyz, jehož samičky kladou vajíčka přímo do tobolek máku. K nakladení
vyhledávají především tobolky poškozené krytonoscem makovicovým. [9]V makovicích se
vyvíjí oranžové larvy, které poškozují jejich vnitřní struktury. Sáním pletiv dochází ke zduření
stěn. [13] Po dokončení vývoje se v tobolkách larvy zakuklí. Napadené tobolky jsou vlivem
sání zakrnělé a deformované, semena jsou neplnohodnotná, poškozená, scvrklá a netypicky
zbarvená. [1]
Významným makovým škůdcem je dále žlabatka stonková, Timaspis papaveris. [1]
Tento blanokřídlý hmyz přezimuje ve stádiu kukly na zbytcích stonků. Od května se pak
začínají líhnout imága. Samičky žlabatky kladou vajíčka zejména do spodních částí stonků.
V místě vpichu jsou pozorovatelné charakteristické černé kapičky zaschlého latexu. [9]
Vylíhnuté larvy způsobují žírem ve stoncích chodbičky. Tím se poškozují cévní svazky a je
narušen přívod živin. Dochází k usychání a předčasnému žloutnutí makovic, případně celé
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rostliny předčasně odumírají. V boji proti žlabatce je vhodné načasování aplikace postřiku
do období dlouživého růstu, neboť samičky preferují pro nakladení spodní internodia stonku.
[77]
Mšice maková, Aphis fabae je široce polyfágní škůdce. [77] Může sát až na několika
stech druzích rostlin. [73] Jako vajíčko přezimuje na brslenech, na jaře pak napadá
hostitelské rostliny jako je řepa, bob nebo slunečnice. [13] V obdobích teplého a mírně
vlhkého počasí se mohou vyskytovat v početnějších populacích a poškozovat i makové
porosty. [77] Drobné černé mšice tvoří kolonie, lokalizované na spodní straně listů, stoncích
i nezralých makovicích. [1] Napadené části jsou deformované a žloutnou. Semena či celé
makovice se nedokonale vyvíjejí. [77] Mšice maková může sloužit jako vektor pro viry,
napadající makové rostliny. [1]
Klopušky z rodů Lygus, Lygocoris, Plesiocoris a Orthops jsou též významnými polyfágy.
Běžně se vyskytují na téměř všech polních plodinách. Nymfy a dospělci poškozují různé
nadzemní části sáním. Napadené rostlinné části se deformují, poškozené pletivo žloutne
a vznikají nekrotické skvrny. Květy a mladé plody mohou opadat. Tito škůdci nezpůsobují
hospodářsky významné škody. [73]

3.7 Ekologické zemědělství
Zemědělská produkce v Evropě prošla v posledních desetiletích výraznou intenzifikací.
Současná zemědělská výroba tak zajišťuje pro populaci dostatek produktů. Problémem jsou
však využívané netradiční postupy, nerespektující základní charakteristiky krajiny.
Intenzivními zásahy krajina ztrácí důležité vlastnosti, jako je přirozená druhová rozmanitost
nebo úrodnost. Ekologické zemědělství se vrací k využívání přírodě blízkých technik,
realizovaných moderními prostředky. Primárním zájmem je tedy ochrana životního
prostředí, zachování biodiverzity, zlepšení rázu krajiny a podpora přirozených vztahů
mezi organizmy a člověkem. [78] Na rozdíl od konvenčního zemědělství je preferována
kvalita před kvantitou a dosahování biologicko-ekologické rovnováhy je kladeno
před ekonomické aspekty. Preferována jsou organická a nesnadno rozpustná hnojiva.
Cílem je dále dosažení samovolné regulace škodlivých činitelů bez nutnosti aplikace
agrochemikálií, biocidů, regulátorů atp. [69] Pěstitelé jsou k ekologickému zemědělství často
motivováni i finančně, neboť jejich šetrný přístup je v současnosti kompenzován dotacemi.
34

Příznivá je i situace na trhu, kde poptávka po bioproduktech stoupá. Výhodou pro
spotřebitele je například absence reziduí pesticidů nebo geneticky modifikovaných
organismů. [78] V oblasti ekologického zemědělství jsou klíčové předpisy EU pro ekologické
zemědělství a ekologickou produkci a zákon č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství
a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
3.7.1 Mák setý v ekologickém zemědělství
Pěstování léčivých rostlin v České republice v režimu ekologického zemědělství není
obecně příliš rozšířené.
Ekologické pěstování máku je díky výskytu plevelů, škůdců a chorob obtížné. Z důvodu
nízké konkurenční schopnosti je regulace plevelů v makových porostech velmi náročná,
proto je mák ekologicky pěstován pouze na malých plochách. V roce 2016 se pěstováním
ekologického máku zabývali 4 pěstitelé, a to na celkové ploše 44,26 ha. Produkce z této
plochy dosáhla zisku 31,02 t semene. [79] Výnosy semen jsou srovnatelné s výnosy
v konvenčním zemědělství, neboť rostliny nejsou vystavovány stresovým vlivům herbicidní
ochrany. [1]
V ekologickém zemědělství je vhodné volit odrůdu nejen dle výše výnosu,
ale především dle odolnosti vůči chorobám a škůdcům. [1] V České republice je osivo
pro ekologickou produkci máku těžce dostupné. Oficiální databáze ekologických osiv ÚKZÚZ
v současné době neeviduje žádné dostupné ekologické osivo máku setého. [80]
Využíváno musí tedy být osivo pocházející ze zahraničí nebo lze po udělení výjimky použít
osivo

pro konvenční

zemědělství,

jež

nebylo

ošetřeno

přípravky

neschválenými

v ekologickém zemědělství. [12] V ekologickém zemědělství by mělo být užito vitální osivo
z podzimních výsevů, kalibrované a ošetřené. [1] Ošetřování (moření) osiva je důležitou
součástí pěstitelské technologie máku. Ekologické zemědělství využívá jiné metody moření
než zemědělství konvenční. Rizikový je i výsev nemořeného osiva. Lze využít metody
fyzikální, jako je metoda e-ventus či moření horkou vodou (HWT), nebo biologické metody,
tedy ošetření vhodným ekologickým přípravkem s fungicidním účinkem. Princip metody
e-ventus spočívá v působení nízkoenergetických elektronů vůči houbovým patogenům,
bakteriím a virům. Při HWT metodě jsou semena po stanovenou dobu ponořena ve vodě
o teplotě okolo 50 °C. [81]
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Výběr pozemku se řídí dle obecných požadavků na půdní vlastnosti a umístění.
Stejně tak příprava půdy. Z hlediska zaplevelení je důležitý výběr předplodiny a vyvarování se
pěstování různých odrůd máku setého na témže pozemku bez dodržení potřebného
odstupu. Pro zajištění dostatečného zásobení rostlin živinami lze použít hnůj, kompost
či zelené hnojení za doplnění povolenými minerálními hnojivy. [1]
Díky nízké konkurenceschopnosti makových rostlin komplikují ekologické pěstování
především plevele. Možností regulace plevelů je využití přímých metod, jako je vláčení,
plečkování, pletí a okopávka či termické a biologické metody. Nepřímými metodami lze
zaplevelení předcházet. Důležitá je správná volba pozemku, způsob zpracování půdy
a příprava půdy bezprostředně před setím. Například bezorebná minimalizační technologie
není pro mák vhodná, jak už z důvodu nedostatečné přípravy seťového lůžka, tak i z důvodu
problematické regulace plevelů. Ani pěstování v úzkých řádcích, běžné pro konvenční
způsob, neumožňuje zvládnutí plevelů bez pomoci herbicidu. V ekologickém zemědělství
musí být mák pěstován v řádcích širokých, umožňujících plečkování. Dále je nezbytné kvalitní
osivo, dodržování osevních postupů či péče o používaná statková hnojiva. [2]
Pěstování dále komplikují škůdci a choroby. Důležitá je včasná diagnóza a prevence.
Možností ochrany vůči houbovým chorobám je moření osiva metodou e-ventus a ošetření
mladých rostlin biofungicidy Polyversum či Supresivit. [1] Tyto biologické přípravky využívají
spory Trichoderma harzianum (v preparátu Supresivit) či Pythium oligandrum (v preparátu
Polyversum). Konidie těchto mykoparazitických hub kolonizují povrch kořenů a ovlivňují
odolnost rostlin vůči stresovým faktorům. [81]
Účinná ochrana v rámci ekologických přístupů vůči hlavním škůdcům makových
porostů, krytonosci kořenovému a krytonosci makovicovém není vyvinuta. Vhodnou, však
náročnou, metodou je sběr. Výhodné je i vytvoření tzv. záchytných výsevů, kdy je v blízkosti
porostu vytvořen pruh dříve vysetého máku téže odrůdy. Ten pruh makových rostlin je díky
vyššímu vývojovému stádiu pro škůdce atraktivnější. [1] Preventivním opatřením může být
přesunutí ekologické produkce do vyšších nadmořských výšek, kde je tlak teplomilných
škůdců nižší. [2]
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3.8 Biologická ochrana rostlin
Rostlinné patogeny ročně způsobují značné hospodářské a finanční ztráty. Běžně jsou
v boji proti nim využívány agrochemikálie. Používané chemické pesticidy mají negativní vliv
na životní prostředí a jsou často spojovány i s negativním dopadem na konečného
spotřebitele. Dnes existují přísná pravidla pro jejich používání a zájmem je i odstranění
nejnebezpečnější chemikálií z trhu. Snahou moderního zemědělství je tedy rozvoj
alternativních strategií ochrany rostlin, které budou spolehlivé a zároveň environmentálně
šetrné. [82] K rozmachu biologických metod ochrany rostlin došlo koncem 20. století.
Využívány jsou především jako alternativa chemické ochrany v rámci ekologického
zemědělství. [73]
Biologickou ochranou rostlin se rozumí použití organismů k omezení populace určitých
škodlivých živočichů, patogenů nebo plevelů. Principem je využití přirozeného antagonismu
některých organismů. [73] K biologické ochraně rostlin jsou využívány mikroorganismy
i makroorganismy. Všechny využívané organismy se musí vyznačovat dostatečným
bioregulačním potenciálem, možností masové produkce v laboratoři a tolerancí
vůči pesticidům. [83] Vlastní provedení biologické ochrany může znamenat buď podporu,
introdukci nových či umělé namnožení a vysazení užitečných organismů. [73]
V anglické literatuře bývá organismus, který potlačuje škůdce nebo patogen,
označován jako biological control agent (BCA). Aby se organismy vzájemně ovlivňovaly, musí
mít určitou formu přímého nebo nepřímého kontaktu. Biologická ochrana je tedy výsledkem
různých specifických a nespecifických interakcí. Tato forma ochrany nejčastěji vychází
z vzájemného vztahu typu mutualismu mezi mikroby a jejich hostitelskými rostlinami nebo
z antagonismu mezi mikroby a patogeny. Nejvíce nepřímou formou antagonismu je
stimulace rostlinných obranných mechanismů vůči patogenům nepatogenními BCA. [82]
Pokud je patogen přímo napaden konkrétním BCA, jedná se o hyperparazitismus.
Existuje několik houbových parazitů rostlinných patogenů, příkladem je Pythium oligandrum
přímo napadající hyfy. Jeden patogen může být napaden i několika hyperparazity.
Některé BCA vykazují predační chování pouze v podmínkách s nedostatkem živin.
Příkladem jsou některé druhy rodu Trichoderma, produkující enzymy zaměřené proti
buněčným stěnám hub. Mechanismus, kterým mohou BCA napadat patogen, je produkce
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antibioticky účinných látek. Bylo potvrzeno, že antibiotika produkovaná mikroorganismy jsou
velice účinná při potlačení rostlinných patogenů a jimi vyvolaných onemocnění. Aby bylo
dosaženo ochranného účinku, antibiotika musí být produkována v dostatečném množství
v blízkosti patogenu. Je známo několik BCA schopných produkce více typů antibiotik, což
vede k podpoření biologické ochrany. BCA mohou dále produkovat lytické enzymy
či vylučovat jiné metabolity, které mohou interferovat s růstem patogenů a/nebo jejich
aktivitou. Tyto enzymy mohou hydrolyzovat širokou škálu polymerních sloučenin, včetně
chitinu, celulózy, hemicelulózy nebo DNA. Pravděpodobně je cílem rozrušování komplexních
polymerů snaha o zisk uhlíku, využitelného pro výživu. [82] Mezi další mikrobiální vedlejší
produkty,

které

mohou

přispívat

k

potlačení

patogenů,

patří

kyanovodík.

Kyanovodík, produkovaný určitými fluorescenčními pseudomonádami, účinně blokuje cestu
cytochrom-oxidázy a je vysoce toxický pro všechny aerobní mikroorganismy již
při pikomolárních koncentracích. [82]
Některé produkty BCA mohou nepřímo přispívat k potlačení onemocnění.
Rostliny aktivně reagují na různé abiotické podmínky prostředí, ale též na různé chemické
stimuly vyvolané mikroorganismy spojenými s půdou a rostlinami. Takové podněty mohou
prostřednictvím biochemických změn vyvolávat obranu hostitele, která zvyšuje následnou
odolnost vůči infekcím různými patogeny. Jedná se o tzv. indukci rezistence. Tato indukce
může být lokální a/nebo systémové povahy. Silnou indukci obrany rostlin vykazují například
některé kmeny Pseudomonas sp. nebo Trichoderma sp. Jako silné induktory obrany
hostitelských rostlin jsou známy i oligosacharidy odvozené od buněčné stěny hub. [82]
Mechanismem biologické ochrany může být i kompetice o živiny či prostor.
Obecně platí, že půdní patogeny, jako jsou druhy Fusarium a Pythium, které infikují
na základě myceliálního kontaktu, jsou náchylnější ke kompetici než patogeny, které přímo
klíčí na povrchu rostlin. [82]
3.8.1 Polyversum
Polyversum

je

obchodní

název

pro

biopreparát

registrovaný

společností

BIOPREPARÁTY, spol. s r.o. Účinnou látku tvoří klíčivé spóry Pythium oligandrum,
v koncentraci 1 x 106 oospor v 1 gramu přípravku, umístěné na minerálním nosiči.
Přípravek je formulován jako dispergovatelný prášek. Aplikace může proběhnout formou
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moření (suchou či mokrou cestou), foliární cestou, zálivkou či máčením sazenic nebo kořenů
rostlin těsně před výsadbou. Tento přípravek je registrován pro ochranu máku setého vůči
helmintosporióze a plísni makové. 1. a 2. aplikace se provádí ve fázi BBCH 12-19, 3. aplikace
do

fáze

BBCH

51.

[84]

Při

registračním

pokusu

byla

sledována

účinnost

na Helmintosporiosum papaveris, kde kombinace moření a postřiku dosáhla 45% účinnosti
oproti neošetřené kontrole. [85]
Pythium oligandrum je půdní oomyceta, jež kolonizuje kořenový systém mnoha druhů
plodin. Většina druhů rodu Pythium jsou rostlinné patogeny. Pythium oligandrum se však
odlišuje svou schopností chránit rostliny před biotickými faktory a současně i podporovat
jejich růst. [86] Díky schopnosti mykoparazitismu nalézá uplatnění i v potlačování
dermatomykóz u člověka.
První popis Pythium oligandrum pochází z roku 1930. Postupně se začaly objevovat
studie, jež poukazovaly na jeho schopnost biologické ochrany rostlin. Ochrana vyvíjená tímto
organismem je výsledkem složitého procesu, který zahrnuje přímé účinky prostřednictvím
antagonizmu a nepřímé účinky na rostliny, tj. indukci rezistence a podporu růstu.
Využívá mykoparazitismu, antibiotického působení, konkurenčního boje o živiny a prostor
a vyvolání rezistence v rostlinách. O vlivu abiotických faktorů na Pythium oligandrum není
mnoho známo, všechny však mohou mít významný dopad na úroveň ochrany. Oomycety se
musí v rhizosféře přizpůsobit abiotickým faktorům, fyzikálně-chemickým a strukturálním
vlastnostem půdy a podobně i biotickým faktorům, např. hostitelům, mikrobiálnímu osídlení
rhizosféry a rostlinným patogenům. [87]
Atypický je vztah této oomycety vůči rostlině. Její vstup do kořenových tkání je stejně
rychlý jako u patogenních druhů. V rostlině však přežívat nemůže. Životnost hyf v rostlině je
menší než 12 hodin. [51] Po kolonizaci kořenů a aktivaci imunitního systému rostlin se
degeneruje, a to bez poškození hostitelských tkání. [86] V kortexu ani rhizoplánu kořenů
nebylo Pythium oligandrum detekováno. Naopak u všech testovaných plodin bylo zjištěno
jeho velké množství v půdě těsně přiléhající ke kořenům, rhizosféře. Rozdíly velikosti
populace Pythium oligandrum v rhizosféře jsou patrné mezi kultivary téže plodiny.
Kolonizace tedy závisí také na znacích hostitele. [88]
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Pythium oligandrum je schopno přímo, pomocí různých mechanizmů, napadat
houbové patogeny. Tyto mechanizmy zahrnují mykoparazitismus a antibiózu, případně jejich
kombinaci, v závislosti na konkrétním patogenu. Mykoparazitismus je charakterizován
aktivním růstem podél hostitelské hyfy. [87] Pythium oligandrum tvoří v blízkosti kořisti
hyfální síť. Následuje rozpoznávání buněčného povrchu hostitele a vazba na něj. [86]
Mykoparazitismus dále zahrnuje i tvorbu hydrolytických enzymů, které degradují
nebo porušují stěnu hostitelské buňky. [87] Zatímco mykoparazitismus je pravděpodobně
hlavním

procesem,

kterým

Pythium

oligandrum

napadá

svou

kořist,

produkce

antimikrobiálních sloučenin může být v některých interakcích jediným mechanismem
odpovědným za vlastní smrt patogenu. [86] Antibióza je specifická interakce, při které je cíl
zničen

toxickými

sekundárními

metabolity,

produkovanými

antagonistickými

mikroorganismy. Tvorba těchto látek je u Pythium oligandrum závislá na abiotických
faktorech. Konkurence o prostor a živiny je pravděpodobně minoritním mechanismem
biologické ochrany. [87]
Rostlinný imunitní systém může být stimulován specifickými signály od potenciálního
patogena. I nepatogenní mikroorganismy se schopností penetrace do rostlin, v nich mohou
spustit imunitní odpověď. [86] Vzniklá rezistence se následně projevuje zvýšenou odezvou
k dalšímu patogennímu útoku. Mnohé studie ukazují tvorbu rezistence u rostlin ošetřených
hyfami Pythium oligandrum nebo jeho elicitory [87], tj. látkami spouštějícími obrannou
reakci na buněčné úrovni. [89] Elicitory produkované Pythium oligandrum jsou
nízkomolekulární protein

oligandrin a tzv. cell wall proteins (CWPs). Po zavedení

do rhizosféry indukují oomycety Pythium oligandrum rezistenci na místní úrovni,
tj. v kořenech. Tento účinek se však šíří na všechny části rostliny a stává se systémovým. [87]
Šíření oligandrinu pomocí cévního systému bylo potvrzeno u rostlin rajčat. [90] Dále byla
v rostlinách rajčat, jejichž kořeny byly touto oomycetou kolonizovány, po napadení
patogenem potvrzena indukce tzv. PR proteinů. [87] PR proteiny jsou definovány jako
stresové proteiny, jejichž syntéza je indukována přítomností specifického infekčního
organismu. Jedná se o velice různorodou skupinu se složitou klasifikací a mechanismy všech
PR proteinů nebyly dosud objasněny. Princip účinku je popsán například u skupiny PR-2
a PR-3 proteinů, jež narušují základní stavební struktury buněčných stěn hub. PR-2 proteiny
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účinkují jako β-glukanázy, hydrolyzují tedy strukturu β-glukanů. PR-3 jsou chitinázy,
které narušují chitinové polymeru buněčných stěn hub. [89]
Prokázána je i podpora růstu rostlin. Podpora růstu nastává až po zprvu latentním
období,

které

pravděpodobně

odpovídá

fázi

pronikání

do

kořenových

tkání.

Podstatou indukce růstu je u rajčat, kde byl tento fenomén pozorován, produkce tryptaminu,
prekurzoru auxinu. [87]

Obr. č. 8 Shrnutí interakcí Pythium oligandrum s jeho přirozeným prostředím, převzato z [87]

3.9 Metody stanovení alkaloidů máku setého v rostlinném materiálu
S poptávkou po makových alkaloidech roste i potřeba analytických metod pro jejich
hodnocení. Ke stanovení alkaloidů v rostlinných částech rostlin druhu Papaver somniferum
či v samotném opiu je využívána řada metod. Výběr metody závisí zejména na dostupném
vybavení a na charakteru vzorků.
Analýzu znesnadňují například minimální strukturální rozdíly morfinu a kodeinu.
Jejich současná kvantifikace je tedy obtížná. [91]
Nejvýznamnějšími

metodami

jsou

metody

chromatografické.

[92]

Nejpoužívanější z důvodu vysokého rozlišení a automatizace je vysokoúčinná kapalinová
chromatografie

(High

Performance

Liquid

Chromatography,

HPLC).

Nejstaršími

a nejzákladnějšími metodami jsou HPLC s normálním či reverzním uspořádáním fází. [93]
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Pro stanovení alkaloidů máku byly používány i například iontoměničové kolony. [95]
Nejčastěji je analyzováno pomocí kolon, obsahujících oktadecylovaný silikagel (C18).
Prováděny byly srovnávací studie různých reverzních fází na separaci makových alkaloidů.
Ačkoliv je C18 silikagel nejpoužívanější stacionární fází, dosahovaly i jiné reverzní fáze
přijatelných výsledků. V jedné ze srovnávacích studií bylo ze tří stacionárních fází
modifikovaného silikagelu (C1, C8 a C18), dosaženo největšího rozlišení v případě C8 silikagelu.
Uspořádání s reverzními fázemi vyžaduje vysoce polární mobilní fázi s obsahem organického
modifikátoru.

Široce

používanými

modifikátory

jsou

methanol

či

acetonitril.

Rozhodující pro rozlišení chromatografického systému je dále pH rozpouštědla. Vzhledem
k tomu, že mají stanovované složky máku setého zcela odlišnou polaritu, je užitečné použít
při analýze většího množství komponent gradientové uspořádání mobilní fáze. [93]
Většina současných metod vyžaduje použití iontových párových činidel (dodecylsulfát sodný
nebo alkylsulfonáty), kyselou mobilní fázi a reverzní fázi stacionární. [94]
K detekci je ve spojení s HPLC využíván UV detekční systém s fixní vlnovou délkou
či výhodnější UV systém s proměnnými vlnovými délkami v daném rozsahu. [93]
Optimalizována byla pro separaci alkaloidů máku setého metoda HPLC/DAD. Spojení HPLC
s reverzní fází s UV/VIS detektorem s diodovým polem (Diode Array Detector, DAD),
poskytující rychlý a přesný screening alkaloidů v máku. [92]
Velice rozšířenou po UV detekci je též detekce pomocí hmotnostní spektrometrie
(Mass Spektrometry, MS). [96] Pro stanovování nežádoucích alkaloidů v semenech máku
setého, určeného pro potravinářskou produkci byla vyvinuta účinná rutinní metoda analýzy
morfinu a kodeinu. Tato metoda využívá kapalinovou chromatografii v kombinaci
s hmotnostní spektrometrií pomocí trojitého kvadrupólového analyzátoru (HPLC/MS/MS).
Optimalizovány byly i podmínky pro přípravu vzorku. Tato metoda nevyžaduje velké
množství vzorku a náročné čištění. Výhodou je i vysoká selektivita hmotnostní detekce. [97]
Možná je ve spojení s HPLC též detekce chemiluminiscenční. [98] Využity mohou být
i elektrochemické či fluorimetrické detektory, jejichž použití je však kvůli nutné předchozí
derivatizaci omezené. [93]
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Rostlinný materiál máku setého obsahuje mnoho biosynteticky příbuzných látek běžně
stanovovaných alkaloidů, které narušují jejich HPLC separaci a kvantifikaci. Pro úpravu
vzorku před vlastní analýzou je možno využít například extrakci kapalina-kapalina
(Liquid-Liquid Extraction, LLE), tedy separaci analytu mezi dvě nemísitelné fáze, například
pomocí methanolu, nebo směsi methanolu a amoniaku. Tento způsob extrakce je však
náročný a vyžaduje použití toxického chloroformu. Současně methanolické extrakty obsahují
nečistoty, které posléze ovlivňují separaci alkaloidů. Možností je také extrakce kyselinou
octovou a separace s použitím stacionární fáze na bázi deaktivovaného oxidu křemičitého.
[99]
Rychlá a spolehlivá je extrakce na pevné fázi (Solid-Phase Extraction, SPE), založená
na interakci analytu s pevnou fází, jež byla používána pro analýzu alkaloidů v biologických
tekutinách, jako je moč a plazma, a ukázalo se, že poskytuje čisté extrakty bez ztrát vzorku
v důsledku tvorby emulze. [99] I firma OSEVA PRO s.r.o využívá pro stanovení máku setého
analýzu pomocí HPLC s UV/VIS detekcí, s přesně navrženými a validovanými podmínkami,
jež zahrnuje úpravu vzorku pomocí SPE. [96]
Klasické extrakční metody jsou stále více nahrazovány modernějšími, jako je například
ultrazvukem

podpořená

extrakce

(Ultrasonic

Assisted

Extraction,

UAE).

[100]

Účinek ultrazvuku je, v důsledku narušení buněčných stěn a zvýšeného přenosu buněčného
obsahu, schopen urychlit extrakci aktivních látek, obsažených v rostlinných tkáních. [101]
Ve srovnání

s konvenčními

extrakčními

technikami

je

UAE

metoda

ekologičtější

a ekonomičtější alternativou. [100]
Plynová chromatografie (Gas Chromatography, GC) se pro stanovení alkaloidů
v rostlinných extraktech jeví jako méně vhodná, a to z důvodu velkého množství těkavých
látek, které se při stanovení koextrahují. Hlavním omezením GC je tedy nutnost předchozí
derivatizace, čímž se příprava stává složitou a nákladnou. Optimalizována byla metoda
GC/FID/MS, tedy spojení plynové chromatografie s plamenoionizačním detektorem
(Flame Ionization Detector, FID) a hmotnostní spektrometrií. [92] Běžně je pro GC využívána
univerzální kolona s polaritou 5 %. Morfin je však díky jeho polaritě obtížné analyzovat s tak
nízko polární kolonou. Jeho kvantifikaci pomocí GC je tedy vhodnější provést po derivatizaci,
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pro snížení jeho polarity. Analýza bez derivatizace je též možná, ale pík morfinu je pak velmi
malý. [102]
Další z využívaných chromatografických metod je tenkovrstvá chromatografie.
Využívána je klasická tenkovrstvá chromatografie (Thin-Layer Chromatography, TLC)
s UV/VIS detekcí. Nevýhodou této metody je její nepřesnost pro kvantitativní analýzu [102]
a časová náročnost provedení. [102] Dále bývá využíváno miniaturizované uspořádání TLC
tzv.

vysokoúčinná

tenkovrstvá

chromatografie

(High

Performance

Thin-Layer

Chromatography, HPTLC) s fluorescenční detekcí. [103]
Mnohé z výše jmenovaných analytických technik mají omezení s ohledem na jejich
citlivost (TLC, superkritická kapalinová chromatografie), interferenci matrice, derivatizaci
(GC) či nízké rozlišení asymetrických píků (HPLC). V posledních letech je tedy pro určení
hlavních

alkaloidů

máku

setého

široce

využívána

kapilární

elektroforéza

(Capillary Electrophoresis, CE). [104] Při hodnocení vzorků v rámci jedné studie pomocí CE
bylo dosaženo podobných výsledků jako s využitím HPLC. CE je tedy vhodnou alternativou
k HPLC pro kvalitativní i kvantitativní analýzu alkaloidů máku setého. Je též vhodná
pro analýzu komplexních směsí, obsahujících chemické látky různých struktur a vlastností.
Nevýhoda této metody tkví v její menší citlivosti v porovnání s HPLC. Nicméně se zdá, že CE
je vhodnější pro stanovení alkaloidů, jež jsou přítomny v nízkých koncentracích. [105]
Nejčastěji je využívána tvz. kapilární zónová elektroforéza (Capillary Zone Electrophoresis,
CZE). Vyznačuje se velkým potenciálem pro separaci a analýzu aniontových, kationtových
i neutrálních organických molekul. Je výhodná nejen pro stanovení alkaloidního obsahu
v makových rostlinách, ale též pro kvantifikaci opiátů v biologickém materiálu, např. v moči.
[95] Umožňuje jednoduchou analýzu alkaloidů bez nutnosti předchozí derivatizace a čištění.
Spojena může být například s chemiluminiscenční detekcí. [106].
Pro analýzu nízkých koncentrací papaverinu lze využít analytickou techniku kombinující
povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii (Surface–Enhanced Raman Scattering, SERS)
s mikrofluidikou. Na rozdíl od běžně využívaných metod chromatografie a hmotnostní
spektrometrie jsou činidla používaná pro tuto metodu snadno dostupná, poměrně levná,
a nevyžadují citlivé podmínky skladování a manipulace. [107]
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Jako výhodná pro forenzní analýzu i hodnocení rostlinného materiálu se jeví též
spektroskopické metody v IČ oblasti a Ramanova spektroskopie. Konkrétně se nejčastěji
jedná o NIR-FT-Ramanovu spektroskopii a ATR-IR spektroskopii. Tyto dvě perspektivní
metody jsou rozšířeny jak v zemědělství, tak v potravinářství. Jedná se o rychlá,
semikvantitativní stanovení. Doba přípravy vzorku a doba měření netrvá obvykle déle než
5 minut. Zatímco pro HPLC analýzy je obvykle třeba více než 1 hodina. [108]
Ke stanovení alkaloidů Papaver somniferum byly minoritně využívány i další metody
jako je polarografie, kolorimetrie, stanovení pomocí cirkulární dichroismus, metodu ELISA,
chemometrické metody či voltametrická analýza. [109]
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4 Experimentální část
4.1 Všeobecné postupy
4.1.1 Příprava rozpouštědel
Komerční rozpouštědla (kromě rozpouštědel deklarovaných pro HPLC) byla
před použitím přečištěna destilací, dále pak byla uchovávána v nádobách z hnědého skla.
4.1.2 Odpařování (zahušťování) extraktů
Odpařování bylo prováděno pomocí vakuové odparky Laborata 4000 Heidolph ve vodní
lázni za sníženého tlaku. Teplota vodní lázně byla vždy přizpůsobena typu rozpouštědla.
4.1.3 HPLC analýza
Při analýze byl využit chromatografický systém s reverzními fázemi. Jako nepolární
stacionární fáze byl použit modifikovaný silikagel s chemicky vázaným alkylem C18,
tzv. okatadecylsilikagel (ODS). Současně se jednalo o typ gradientové eluce, kdy je v průběhu
analýzy programově měněno složení mobilní fáze. Detailní parametry použitého HPLC
systému uvádí Tab. č. 5.
Tab. č. 5 Parametry HPLC metody
chromatografický systém
sestava

kolona
mobilní fáze
typ eluce
gradientový profil

dávkování do systému
vlnová délka
teplota kolony
rychlost průtoku mobilní fáze

Agilent 1260 Infinity
čerpadlo
G1311C
autosampler
G1329B
detektor
UV/VIS detektor G1365D
Merck LiChroCART 250-4 column (Purospher STAR RP-18e, 5μm)
H2O : NH4OH, 1000 : 1 (solvent A); ACN (solvent B)
gradientová
0-5 min 5-25 % B, 5-7 min 25 % B, 7-15 min 25-45 % B, 15-19
min 45-90 % B, 19-22 min 95 % B, 22-25 min 95-5% B, 25-28 min
5%B
10 μl, 2 × 2 min sonikace, filtrace přes filtr póry 0,22 μm
254 nm (UV)
30 °C
1 ml/min
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Použitými analytickými standardy byly:
•

morfin (ČL 2017: morfin-hydrochlorid trihydrát, MW 375,85 = 1 mol)

•

kodein (ČL 2017: kodein-fosfát hemihydrát, MW 406,37 = 1 mol)

•

papaverin (ČL 2017: papaverin-hydrochlorid, MW 375,85 = 1 mol)

•

thebain (izolovaný na Katedře farmaceutické botaniky, FaF UK)

•

narkotin: (S,R)-noskapin (Sigma Aldrich, Praha)

4.2 Potřeby
4.2.1 Použité chemikálie
•

ethanol 96%, denaturovaný methanolem (EtOH)

•

kyselina chlorovodíková 2%, p.a. (Penta) (HCl)

•

diethylether, p.a. (Penta) (Et2O)

•

uhličitan sodný 10%, p.a. (Lachema) (Na2CO3)

•

ethylacetát, p.a. (Penta) (EtOAc)

•

síran sodný, bezvodý, p.a. (Penta) (Na2SO4)

•

chloroform, p.a. (Penta) (CHCl3)

•

ultračistá voda pro HPLC (H2O)

•

hydroxylamin, p.a. (Penta) (NH4OH)

•

acetonitril, p.a. (Penta) (ACN)

4.2.2 Pomocný materiál
•

křemelina Celite C 535 John’s Manville (Sigma Aldrich)
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4.2.3 Přístrojové vybavení
•

Analytické váhy Kern ABT 120 – 5 DM

•

Analytické váhy Kern 220 – 4 DM

•

Vakuová odparka Laborota 4000 efficient (Heidolph, Schwabach, Germany)

•

Ultrazvuková lázeň Sonorex Super 10 P (Bandelin, Berlin, Germany)

•

Elektromagnetické míchadlo MR 3001 K (Heidolph, Schwabach, Germany)

4.3 Izolace
4.3.1 Materiál
Využitý rostlinný materiál využitý byl součástí souboru vzorků, jež byly získány
Petrem Kamanem, Dis. v rámci pěstitelské části jeho diplomové práce. V jeho práci byl
popsán i způsob založení porostu, péče o něj, způsob ošetření biopreparátem Polyversum
a insekticidem a záznamy meteorologických dat.
Pro fytochemickou analýzu prováděnou kolegou Petrem Kamanem, Dis. byly záměrně
vybrány nejlepší a nejzralejší rostliny každé parcely a sklizeň byla provedena po dosažení
zralosti konkrétních vytipovaných rostlin. Naopak vzorky rostlinného materiálu pro tuto práci
byly náhodně získány z jednotlivých parcel tak, aby reprezentovaly danou variantu.
Výběr rostlin byl proveden až při sklizni celé parcely, kdy bylo ve fázi plné zralosti více jak
95 % porostu. Oproti vzorkům Petra Kamana, Dis. byly rostliny využité v experimentální části
této práce v průběhu dozrávání vystaveny dešti.
Makovice byly společně s 10 cm stonku sklizeny, rostlinný materiál byl usušen
a makovice zbaveny semen. Suché rostlinné části byly následně rozemlety elektrickým
mlýnkem. Analýza makovic a stonků z jednotlivých parcel probíhala odděleně. Z obou typů

materiálu byly vždy pro jednotlivé parcely vytvořeny dva vzorky, které byly zpracovávány
samostatně.
.
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Tab. č. 4 ukazuje systém rozvržení jednotlivých parcel, rozmístění odrůd a ošetření
preparátem Polyversum. Z této tabulky je dále patrné číslování jednotlivých vzorků
v experimentu.
Tab. č. 4 Rozvržení experimentu – rozmístění odrůd a ošetření Polyversem
(tmavě podbarvená pole znázorňují ošetřené parcely)

3

Orbis Lazur Orbis Lazur
17
19
21
23

2

Orbis Lazur Orbis Lazur
9
11
13
15

1

Orbis Lazur Orbis Lazur
1
3
5
7
A

B

C

D

4.3.2 Vlastní izolace alkaloidů
Při izolaci alkaloidů z přírodního materiálu bylo využito jejich bazických vlastností.
Nejprve byla provedena izolace směsi všech přítomných alkaloidů do organického
rozpouštědla. Přečištění směsi bylo docíleno převedením alkaloidů na soli (hydrochloridy)
rozpustné ve vodě. Následovala alkalizace a zpětně převedení do organické fáze.
Postup izolace alkaloidů vycházel z postupu zpracovaného prof. Opletalem, FaF UK.
Z rostlinné části (odděleně makovice a stonky) bylo odváženo dvakrát (vždy vzorek A a B)
množství přibližně 2 gramů. V případě nízkého množství výchozího materiálu, které by
nedostačovalo pro dvojí navažování, byl použit pouze přibližně 1 gram. Přesné navážky byly
pro účel výpočtů zaznamenávány. Vzorky drogy byly přelity 40 ml 96 % ethanolu a 15 minut
(od okamžiku varu) podrobeny varu ve vodní lázni pod zpětným chladičem. Po vyjmutí
z lázně a zchladnutí byl získaný výluh zfiltrován přes filtrační papír. Zbytky byly
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pro zefektivnění znovu podrobeny varu v ethanolu za stejných podmínek. Následně bylo
ke zbytkům přidáno opět 40 ml ethanolu a provedena 10minutová sonikace v ultrazvukové
lázni. Takto získané ethanolické extrakty byly smíseny a následně zfiltrovány přes vrstvu vaty
a křemeliny ve filtračním tubusu s Willstädterovou jehlou. Následně byl filtrát odpařen
do sucha na vakuové odparce. Do baňky bylo k odparku přidáno 30 ml 2% kyseliny
chlorovodíkové a provedena sonikace v ultrazvukové lázni po dobu přibližně 5 minut.
Okyselený extrakt byl pro odstranění nežádoucích látek třikrát vytřepáván v dělicí nálevce
s 15 ml diethyletheru. Vrchní etherová vrstva byla vyřazována, vodná vracena zpět
do nálevky. Následně byla provedena její alkalizace pomocí 10% uhličitanu sodného na pH
9-10. Po přídavku 20 ml ethylacetátu bylo opět v dělicí nálevce vytřepáváno až do oddělení
vrstev. Ethylacetátem bylo vytřepáváno celkem třikrát. Vrchní ethylacetátová vrstva byla
vysušena přídavkem bezvodého síranu sodného, přefiltrována přes filtrační papír a odpařena
na vakuové odparce při 30 °C. Získané odparky byly rozpuštěny v minimálním množství směsi
chloroformu a 96% ethanolu (1 : 1). Pomocí Pasteurovy skleněné pipety bylo po kapkách
převedeno do předem zvážených ampulek takové množství roztoku, jež po odpaření
a zahuštění v proudu vzduchu, odpovídalo přibližně 1 mg. Přesná množství odváženého
extraktu byla pro účely výpočtů zaznamenávána s přesností na 5 desetinných míst.
Ampulky byly do doby vlastní HPLC analýzy uchovávány ve vakuovém exsikátoru nad perlami
silikagelu.

4.4 Vlastní provedení HPLC analýzy
Použité standardy v pěti různých odstupňovaných koncentracích byly pomocí
uvedeného chromatografického systému dvakrát proměřeny. Standard morfinu byl použit
v koncentracích 1,2; 0,6; 0,24; 0,12; 0,024 mg/ml, standard kodeinu v koncentracích 0,24;
0,12; 0,048; 0,024; 0,0048 mg/ml, standard papaverinu v koncentracích 0,28; 0,14; 0,056;
0,028; 0,0056 mg/ml, standard thebainu v koncentracích 0,042; 0,021; 0,0084; 0,0042;
0,00084 mg/ml a standard narkotinu v koncentracích 0,14; 0,07; 0,028; 0,014; 0,0028 mg/ml.
Vlastní vzorky experimentu byly taktéž za stejných podmínek dvakrát proměřeny. Totožnost
alkaloidů byla stanovena srovnáním retenčního (elučního) času vzorku a standardu.
Na základě proměření řady standardů bylo možno vytvořit kalibrační závislosti pro jednotlivé
alkaloidy. Graf č. 2 demonstruje na příkladu standardu morfinu vyhodnocení kalibrační
závislosti metodou lineární regrese. Získaná závislost byla využita pro kvantitativní analýzu.
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Koncentrace alkaloidů v jednotlivých vzorcích byla vztažena na celkové množství získaného
extraktu a vyjádřena v mg/ml. Dle přesných navážek výchozího materiálu byly hodnoty
přepočítány na procentuální obsah v makovicích/stoncích.

Graf č. 2 Kalibrační křivka standardu morfinu

Obr. č. 8, 9, 10 ukazují chromatogramy reálných vzorků získaných při analýze.

Obr. č. 8 Chromatogram vzorku 7A (1)
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Obr. č. 9 Chromatogram vzorku 9BST (1)

Obr. č. 10 Chromatogram vzorku 15BST (1)
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5 Výsledky experimentální části
Následující tabulky (Tab č. 6 až Tab. č. 19) uvádějí výsledky provedené HPLC analýzy.
Uvedeny jsou pouze čtyři z pěti sledovaných alkaloidů, neboť thebain se ve vzorcích
nepodařilo detekovat. Kvantifikace obsahu papaverinu v některých vzorcích nebyla též
možná, neboť naměřené hodnoty byly pod mezí stanovitelnosti (<LOQ).

5.1 Naměřené výsledky
Tab. č. 6 Naměřené obsahy morfinu ve vzorcích makovic odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR makovice

Číslo vzorku
7A
7B
11A
11B
23A
23B
3A
3B
15A
15B
19A
19B

Obsah morfinu v
extraktu [mg/ml]
0,349
0,311
0,613
0,642
0,287
0,337
0,702
0,549
0,499
0,527
0,374
0,388

Obsah morfinu v droze [%]
0,231
0,214
0,501
0,423
0,208
0,328
0,403
0,328
0,320
0,319
0,231
0,279

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR stonky

Tab. č. 7 Naměřené obsahy morfinu ve vzorcích stonků odrůdy Lazur
Číslo vzorku

Obsah morfinu v
extraktu [mg/ml]

Obsah morfinu v droze [%]

7Ast
7Bst
11Ast
11Bst
23Ast
23Bst
3Ast
3Bst
19Ast
19Bst
15Ast
15Bst

0,324
0,368
0,302
0,355
0,186
0,175
0,173
0,220
0,245
0,239
0,426
0,207

0,062
0,096
0,062
0,098
0,076
0,077
0,045
0,069
0,066
0,093
0,146
0,103
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Tab. č. 8 Naměřené obsahy morfinu ve vzorcích makovic odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS makovice

Číslo vzorku
13A
13B
1A
1B
17A
17B
5A
5B
21A
21B
9A
9B

Obsah morfinu v extraktu
[mg/ml]
0,403
0,736
0,848
0,525
0,771
0,814
0,667
0,563
0,685
0,439
0,644
0,886

Obsah morfinu v droze [%]
0,231
0,550
0,035
0,332
0,525
0,407
0,497
0,271
0,323
0,365
0,363
0,513

Tab. č. 9 Naměřené obsahy morfinu ve vzorcích stonků odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS stonky

Číslo vzorku
1Ast
1Bst
17Ast
17Bst
13Ast
13Bst
5Ast
5Bst
21Ast
21Bst
9Ast
9Bst

Obsah morfinu v
extraktu [mg/ml]
0,415
0,370
0,114
0,529
0,326
0,288
0,450
0,470
0,196
0,480
0,316
0,391
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Obsah morfinu v droze [%]
0,113
0,092
0,023
0,146
0,178
0,156
0,115
0,107
0,063
0,155
0,113
0,128

Tab. č. 10 Naměřené obsahy kodeinu ve vzorcích makovic odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR makovice

Číslo vzorku
7A
7B
11A
11B
23A
23B
3A
3B
15A
15B
19A
19B

Obsah kodeinu v
extraktu [mg/ml]
0,0624
0,0604
0,1066
0,1207
0,0657
0,0754
0,0535
0,0509
0,1520
0,1270
0,0835
0,0863

Obsah kodeinu v droze [%]
0,0413
0,0414
0,0872
0,0796
0,0475
0,0734
0,0330
0,0366
0,0873
0,0760
0,0537
0,0522

Tab. č. 11 Naměřené obsahy kodeinu ve vzorcích stonků odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR stonky

Číslo vzorku
7Ast
7Bst
11Ast
11Bst
23Ast
23Bst
3Ast
3Bst
19Ast
19Bst
15Ast
15Bst

Obsah kodeinu v
extraktu [mg/ml]
0,0925
0,0815
0,0961
0,1077
0,1010
0,0977
0,0831
0,1060
0,0527
0,0419
0,1349
0,0669
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Obsah kodeinu v droze [%]
0,0177
0,0213
0,0197
0,0298
0,0412
0,0431
0,0216
0,0334
0,0142
0,0163
0,0462
0,0332

Tab. č. 12 Naměřené obsahy kodeinu ve vzorcích makovic odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS makovice

Číslo vzorku
13A
13B
1A
1B
17A
17B
5A
5B
21A
21B
9A
9B

Obsah kodeinu v
extraktu [mg/ml]
0,0508
0,0921
0,0335
0,0185
0,0469
0,0611
0,0686
0,0524
0,0629
0,0349
0,0469
0,0611

Obsah kodeinu v droze [%]
0,0291
0,0689
0,0014
0,0117
0,0278
0,0204
0,0512
0,0252
0,0297
0,0290
0,0265
0,0354

Tab. č. 13 Naměřené obsahy kodeinu ve vzorcích stonků odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS stonky

Číslo vzorku
1Ast
1Bst
17Ast
17Bst
13Ast
13Bst
5Ast
5Bst
21Ast
21Bst
9Ast
9Bst

Obsah kodeinu v extraktu
[mg/ml]
0,0223
0,0162
0,0348
0,0534
0,0268
0,0269
0,0724
0,0701
0,0229
0,0589
0,0330
0,0390
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Obsah kodeinu v droze [%]
0,0061
0,0040
0,0070
0,0147
0,0146
0,0146
0,0185
0,0159
0,0074
0,0190
0,0118
0,0128

Tab. č. 14 Naměřené obsahy papaverinu ve vzorcích makovic odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR makovice

Číslo vzorku
7A
7B
11A
11B
23A
23B
3A
3B
15A
15B
19A
19B

Obsah papaverinu v
extraktu [mg/ml]
0,0273
0,0263
<LOQ
<LOQ
0,0108
0,0115
0,0221
0,0210
0,0296
0,0295
0,0263
0,0312

Obsah papaverinu v droze
[%]
0,0180
0,0181
<LOQ
<LOQ
0,0078
0,0112
0,0136
0,0151
0,0170
0,0177
0,0169
0,0188

Tab. č. 15 Naměřené obsahy papaverinu ve vzorcích stonků odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR stonky

Číslo vzorku
7Ast
7Bst
11Ast
11Bst
23Ast
23Bst
3Ast
3Bst
19Ast
19Bst
15Ast
15Bst

Obsah papaverinu v
extraktu [mg/ml]
0,0601
0,0418
<LOQ
<LOQ
0,0158
0,0149
0,0117
0,0145
0,0311
0,0205
0,0202
0,0100
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Obsah papaverinu v droze
[%]
0,0115
0,0109
<LOQ
<LOQ
0,0065
0,0066
0,0030
0,0046
0,0084
0,0080
0,0069
0,0050

Tab. č. 16 Naměřené obsahy narkotinu ve vzorcích makovic odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR makovice

Číslo vzorku
7A
7B
11A
11B
23A
23B
3A
3B
15A
15B
19A
19B

Obsah narkotinu v
extraktu [mg/ml]
0,0084
0,0087
0,0386
0,0437
0,0495
0,0528
0,1838
0,1731
0,0423
0,0388
0,0211
0,0259

Obsah narkotinu v droze
[%]
0,0055
0,0060
0,0316
0,0288
0,0358
0,0514
0,1134
0,1246
0,0243
0,0232
0,0136
0,0157

Tab. č. 17 Naměřené obsahy narkotinu ve vzorcích stonků odrůdy Lazur

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

LAZUR stonky

Číslo vzorku
7Ast
7Bst
11Ast
11Bst
23Ast
23Bst
3Ast
3Bst
19Ast
19Bst
15Ast
15Bst

Obsah narkotinu v
extraktu [mg/ml]
0,0339
0,0262
0,0643
0,0619
0,0375
0,0368
0,0226
0,0278
0,1507
0,1032
0,0203
0,0091
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Obsah narkotinu v droze
[%]
0,0065
0,0069
0,0132
0,0171
0,0153
0,0162
0,0059
0,0087
0,0406
0,0402
0,0069
0,0045

Tab. č. 18 Naměřené obsahy narkotinu ve vzorcích makovic odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS makovice

Číslo vzorku
13A
13B
1A
1B
17A
17B
5A
5B
21A
21B
9A
9B

Obsah narkotinu v extraktu
[mg/ml]
0,0035
0,0053
0,0117
0,0048
0,0012
0,0013
0,0111
0,0009
0,0224
0,0112
0,0098
0,0129

Obsah narkotinu v
droze [%]
0,0020
0,0040
0,0005
0,0030
0,0008
0,0006
0,0082
0,0004
0,0106
0,0093
0,0055
0,0075

Tab. č. 19 Naměřené obsahy narkotinu ve vzorcích stonků odrůdy Orbis

OŠETŘENO
NEOŠETŘENO

ORBIS stonky

Číslo vzorku
1Ast
1Bst
17Ast
17Bst
13Ast
13Bst
5Ast
5Bst
21Ast
21Bst
9Ast
9Bst

Obsah narkotinu v extraktu
[mg/ml]
0,0035
0,0033
0,0227
0,0224
0,0149
0,0181
0,0341
0,0287
0,0228
0,0644
0,0208
0,0211
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Obsah narkotinu v
droze [%]
0,0010
0,0008
0,0046
0,0062
0,0082
0,0098
0,0087
0,0065
0,0074
0,0208
0,0075
0,0069

5.2 Vyhodnocení experimentu
Tabulky Tab. č. 20 až č. 23 uvádějí srovnání zprůměrovaných hodnot obsahů alkaloidů
pro jednotlivé odrůdy v jednotlivých rostlinných částech. Tab. č. 24 obsahuje hodnoty
přepočtu procentuálního obsahu alkaloidů na makovinu a statistické vyhodnocení pomocí
směrodatné odchylky. V Tab. č. 25 je uvedeno procentuální ovlivnění obsahu alkaloidů
vlivem ošetření.
Tab. č. 20 Průměrné obsahy morfinu ve vzorcích
Odrůda Část rostliny
makovice
Lazur
stonek
makovice
Orbis
stonek

Ošetření
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno

Obsah morfinu v
extraktu [mg/ml]
0,423
0,506
0,285
0,252
0,683
0,647
0,340
0,384

Obsah morfinu
v droze [%]
0,317
0,313
0,079
0,087
0,347
0,389
0,118
0,114

Tab. č. 21 Průměrné obsahy kodeinu ve vzorcích
Odrůda Část rostliny
makovice
Lazur
stonek
makovice
Orbis
stonek

Ošetření
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno

Obsah kodeinu v
extraktu [mg/ml]
0,0819
0,0922
0,0961
0,0809
0,0505
0,0545
0,0300
0,0494

Obsah kodeinu
v droze [%]
0,0617
0,0565
0,0288
0,0275
0,0265
0,0328
0,0102
0,0142

Tab. č. 22 Průměrné obsahy papaverinu ve vzorcích
Odrůda Část rostliny
makovice
Lazur
stonek
makovice
Orbis
stonek

Ošetření

Obsah papaverinu
v extraktu [mg/ml]

ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno

0,0190
0,0266
0,0332
0,0180
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ
60

Obsah
papaverinu v
droze [%]
0,0138
0,0165
0,0089
0,0060
<LOQ
<LOQ
<LOQ
<LOQ

Tab. č. 23 Průměrné obsahy narkotinu ve vzorcích
Odrůda Část rostliny
makovice
Lazur
stonek
makovice
Orbis
stonek

Ošetření
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno
ošetřeno
neošetřeno

Obsah narkotinu v Obsah narkotinu
extraktu [mg/ml]
v droze [%]
0,0336
0,0265
0,0808
0,0525
0,0434
0,0125
0,0556
0,0178
0,0046
0,0018
0,0114
0,0069
0,0141
0,0051
0,0320
0,0096

LAZUR

makovice
stonek
makovina

ORBIS

makovice
stonek
makovina

Ošetření

Část
rostliny

Odrůda

Tab. č. 24 Srovnání obsahů jednotlivých alkaloidů
(O = ošetřeno, N = neošetřeno, σ = směrodatná odchylka)

O
N
O
N
O
N
O
N
O
N
O
N

Obsah morfinu
[%]

Obsah kodeinu
[%]

Obsah narkotinu
[%]

Obsah
papaverinu [%]

průměr

σ

průměr

σ

průměr

σ

průměr

σ

0,317
0,313
0,079
0,087
0,211
0,259
0,347
0,389
0,118
0,114
0,289
0,318

±0,112
±0,052
±0,014
±0,032
±0,099
±0,033
±0,177
±0,088
±0,051
±0,027
±0,130
±0,068

0,062
0,056
0,029
0,027
0,043
0,050
0,027
0,033
0,010
0,014
0,022
0,028

±0,019
±0,020
±0,010
±0,011
±0,005
±0,033
±0,021
±0,009
±0,005
±0,004
±0,002
±0,003

0,027
0,052
0,013
0,018
0,011
0,043
0,002
0,007
0,005
0,010
0,003
0,008

±0,016
±0,047
±0,004
±0,016
±0,003
±0,008
±0,001
±0,003
±0,003
±0,005
±0,017
±0,003

0,014
0,017
0,009
0,006
0,010
0,014

±0,004
±0,002
±0,002
±0,002
±0,006
±0,002
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<LOQ

6 Diskuse
Makovina, jakožto vedlejší produkt při získávání makového semene, představuje
pro Českou republiku jediný zdroj farmaceuticky významných alkaloidů. Při výkupu je
makovina hodnocena z mnoha hledisek. Musí být zdravá, suchá, bez plísní a škůdců,
hnědožluté barvy, sklizená v období plné zralosti. [96] Jedním z nejdůležitějších parametrů
makoviny je obsah alkaloidů a jejich vzájemný poměr. Obsah alkaloidů je primárně dán
geneticky. Nejúčinnější metodou ovlivňování je tedy šlechtění. Cílem mnoha studií a institucí
je ověření dalších faktorů, postupů a technologií, které by ještě více stimulovaly produkci
těchto sekundárních metabolitů a mohly tak být využity k optimalizaci pěstitelských metod.
Vzhledem k tomu, že je potvrzen negativní vliv některých parazitických hub na obsah
alkaloidů, je fungicidní ošetření perspektivní metodou pro zvyšování produkce těchto
metabolitů. [48] Současně se v moderním zemědělství věnuje stále větší pozornost
přípravkům, jež se svým charakterem hodí do podmínek ekologického zemědělství.
Zemědělské studie vlivu Pythium oligandrum na makové rostliny byly dosud prováděny
pouze se zaměřením na hodnoty výnosu, nikoliv s cílem sledování změn obsahových látek.
Ve studiích na území České republiky se ošetření Polyversem jevilo jako pozitivní jak
z hlediska výnosu, tak z hlediska ochrany proti helmintosporióze. [110] I v dalších
experimentech byla aplikace biofungicidních přípravků na bázi mikroorganismů hodnocena
pozitivně, jakožto opatření ovlivňující zdravotní stav rostlin, zapojení porostu, a tedy
i výnosové parametry. V porovnání s konvenčními metodami ochrany však dosahují nižších
výsledků.
Cílem tohoto experimentu bylo hodnocení vlivu biologické ochrany, navozené
oomycetou Pythium oligandrum v komerčním preparátu Polyversum, na produkci pěti
sledovaných farmaceuticky využitelných sekundárních metabolitů máku setého. V roce 2012
byl na Katedře farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty v Hradci Králové obdobný
pokus již proveden. Získané výsledky ukazují, že nebyl nalezen jednoznačně pozitivní
či negativní vliv ošetření na obsah sledovaných alkaloidů. [111][112]
Výsledky tohoto experimentu není snadné interpretovat. Pro vyhodnocení cíle
experimentu jsou výsledky neprůkazné a nejednoznačné. Jednoznačným trendem je
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majoritní obsah morfinu v obou rostlinných částech obou odrůd. V makovině rostlin odrůdy
Lazur z neošetřených parcel byl stanoven obsah 0,211 ±0,099 %, u neošetřené kontroly
obsah 0,259 ±0,033 %. V případě odrůdy Orbis obsahy dosahovaly hodnot 0,289 ±0,130 % při
ošetření a 0,318 ±0,068 % u parcel kontrolních. Tyto obsahy jsou výrazně nižší ve srovnání
s obsahy morfinu v sušině makoviny, jež pro dané odrůdy udává OSEVA PRO s.r.o., VÚO
Opava. Výsledky sklizně pro rok 2015 udávají obsah morfinu v odrůdě Orbis 0,97 %
v konvenčním zemědělství. Pro odrůdu Lazur nejsou data z tohoto roku dostupná, neboť tato
odrůda již není příliš využívána. Z roku 2017 jsou uváděny výsledky 1,26 % morfinu v odrůdě
Orbis a 0,92 % morfinu v odrůdě Lazur. [113] Nicméně i v rámci polních pokusů prováděných
OSEVA PRO s.r.o., VÚO Opava v období těchto let byly dosaženy výnosy morfinu nižší.
Například u odrůdy Orbis v pěstitelském roce 2015 hodnoty obsahu morfinu 0,78 %. [114]
Dalším jednoznačným trendem, avšak předpokládaným a vyplývajícím z biosyntézy, je
nižší obsah alkaloidů ve stoncích ve srovnání s tobolkami.
Z výsledků dále vyplývá, že ošetření Polyversem nemělo na produkci všech alkaloidů
pozitivní vliv. Změnu obsahu jednotlivých alkaloidů vlivem ošetření použitým přípravkem
uvádí Tab. č. 25.
Tab. č. 25 Vliv ošetření Polyversem na obsah alkaloidů v makovině

odrůda

Změna obsahu
morfinu v makovině
vlivem ošetření [%]

Změna obsahu
kodeinu v makovině
vlivem ošetření [%]

Změna obsahu
narkotinu v
makovině vlivem
ošetření [%]

Změna obsahu
papaverinu v
makovině vlivem
ošetření [%]

Lazur

-18%

-14%

-75%

-27%

Orbis

-9%

-20%

-65%

LOQ

K nejvýznamnějšímu poklesu došlo po ošetření u narkotinu v makovině obou odrůd
(až o 75 % v případě odrůdy Lazur). Při vyhodnocování se z průběžných výsledků jako
pozitivní jevil dopad ošetření na obsah kodeinu u odrůdy Lazur, kde ošetřené parcely
vykazovaly nárůst obsahu v průměrech makovic i stonků. Po přepočtu na makovinu
(dle skutečných hmotnostních poměrů rostlinných částí) byl však trend též negativní.
V následujících tabulkách Tab. č. 26 až Tab. č. 29 jsou pro srovnání uvedeny hodnoty
získané Petrem Kamanem v rámci jeho diplomové práce. Práce uvádí, že neošetřené parcely
měly stejný anebo vyšší obsah alkaloidů oproti parcelám ošetřeným. [115] Výsledky tedy
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vykazují obdobné trendy ve srovnání s výsledky této práce. Příčinou nižších hodnot
sledovaných alkaloidů byl zřejmě odlišný způsob výběru rostlin. Ke snížení hodnot
pravděpodobně došlo výluhem, způsobeným vlivem deštivého počasí nebo i delší prodlevou
mezi sklizní a vlastním zpracováním materiálu.
Tab. č. 26 Srovnání průměrných hodnot obsahu morfinu
(výsledky získané Petrem Kamanem, převzato z [115] × výsledky této práce)

MORFIN

Odrůda Ošetření

Obsah
Obsah ve stoncích
v makovicích [%]
Obsah v
[%]
(výsledky
makovicích [%]
(výsledky
stanovené
(výsledky této
stanovené
Petrem
práce)
Petrem Kamanem)
Kamanem)

Obsah ve
stoncích [%]
(výsledky této
práce)

O

0,58 ± 0,11

0,347 ± 0,177

0,12 ± 0,01

0,118 ± 0,051

N

0,62 ± 0,09

0,389 ± 0,088

0,10 ± 0,01

0,114 ± 0,027

O

0,48 ± 0,09

0,317 ± 0,112

0,10 ± 0,04

0,079 ± 0,014

N

0,57 ± 0,13

0,313 ± 0,052

0,12 ± 0,02

0,087 ± 0,032

ORBIS

LAZUR

Tab. č. 27 Srovnání průměrných hodnot obsahu kodeinu
(výsledky získané Petrem Kamanem, převzato z [115] × výsledky této práce)

KODEIN

Odrůda Ošetření

Obsah
Obsah ve stoncích
v makovicích [%]
Obsah v
[%]
(výsledky
makovicích [%]
(výsledky
stanovené
(výsledky této
stanovené
Petrem
práce)
Petrem Kamanem)
Kamanem)

Obsah ve
stoncích [%]
(výsledky této
práce)

O

0,06 ± 0,01

0,027 ± 0,021

0,02 ± 0,01

0,010 ± 0,005

N

0,07 ± 0,01

0,033 ± 0,009

0,02 ± 0,0

0,014 ± 0,004

O

0,05 ± 0,01

0,062 ± 0,019

0,02 ± 0,01

0,029 ± 0,010

N

0,07 ± 0,01

0,056 ± 0,020

0,03 ± 0,01

0,027 ± 0,011

ORBIS

LAZUR
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Tab. č. 28 Srovnání průměrných hodnot obsahu papaverinu
(výsledky získané Petrem Kamanem, převzato z [115] × výsledky této práce)

PAPAVERIN

Odrůda Ošetření

Obsah
Obsah ve stoncích
v makovicích [%]
Obsah v
[%]
(výsledky
makovicích [%]
(výsledky
stanovené
(výsledky této
stanovené
Petrem
práce)
Petrem Kamanem)
Kamanem)

Obsah ve
stoncích [%]
(výsledky této
práce)

O

0,00 ± 0,00

<LOQ

0,00 ± 0,00

<LOQ

N

0,00 ± 0,00

<LOQ

0,00 ± 0,00

<LOQ

O

0,01 ± 0,01

0,014 ± 0,004

0,00 ± 0,00

0,009 ± 0,002

N

0,01 ± 0,00

0,017 ± 0,002

0,00 ± 0,00

0,006 ± 0,002

ORBIS

LAZUR

Tab. č. 29 Srovnání průměrných hodnot obsahu narkotinu
(výsledky získané Petrem Kamanem, převzato z [115] × výsledky této práce)

Obsah
Obsah ve stoncích
v makovicích [%]
Obsah v
[%]
(výsledky
makovicích [%]
(výsledky
stanovené
(výsledky této
stanovené
Petrem
práce)
Petrem Kamanem)
Kamanem)

Obsah ve
stoncích [%]
(výsledky této
práce)

O

0,0053 ± 0,0016

0,002 ± 0,001

0,0010 ± 0,0002

0,005 ±0,003

N

0,0046 ± 0,0010

0,007 ± 0,003

0,0008 ± 0,0003

0,010 ±0,005

O

0,0239 ± 0,0115

0,027 ± 0,016

0,0075 ± 0,0056

0,013 ±0,004

N

0,0557 ± 0,0114

0,052 ± 0,047

0,0149 ± 0,0043

0,018 ±0,016

NARKOTIN

Odrůda Ošetření

ORBIS

LAZUR

Thebain se ve vzorcích nepodařilo stanovit. Důvodem nízkého obsahu může být,
vzhledem k biosyntetické dráze, skutečnost, že je pouze prekurzorem k syntéze dalších
alkaloidů morfinanové větve a rostliny byly sklizeny až v období plné zralosti. [31] Svou roli
mohou hrát i změny alkaloidů v důsledku skladování. [116]
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Vzhledem k terénnímu uspořádání pokusu byly rostliny vystaveny vlivu mnoha vnějších
biotických i abiotických faktorů, jež mohly ovlivňovat složení i množství sekundárních
metabolitů.
Z výsledků OSEVA PRO s.r.o., VÚO Opava vyplývá, že rok 2015 nebyl pro produkci
morfinu ideální, v letech 2012, 2013, 2016, 2017 byly dosaženy vyšší výnosy morfinu
v makovině ve srovnáním s rokem 2015. [113] Paradoxně ročník, kdy byl experiment
prováděn, disponoval teplými a suchými podmínkami, jež by měly syntézu alkaloidů
podporovat. Tyto podmínky jsou dle literárních zdrojů příznivé především pro syntézu
papaverinu. [46]
Využitý pozemek z hlediska charakteristik půdy nebyl pro pěstování máku optimální.
Při provádění pokusu bylo snahou docílit optimálního zavlažování porostů, což je však
v suchém, teplém roce náročné, a důsledkem mohla být nerovnoměrná distribuce živin.
Před provedením experimentu nebyly do půdy přidány žádné živiny. Nedostatek dusíku nebo
i jiných živin (například síry) mohl vést ke snížení obsahu morfinu v makovině. [1]
I přes nízké napadení porostů škůdci a jinými patogeny mohly mít tyto negativní
faktory vliv na vegetaci rostlin. Petr Kaman, Dis. uvádí, že byl pozorován mírný výskyt
helmintosporiózy a krytonosce kořenového.
V úvahu je nutno vzít i vzájemné interakce mezi rostlinami máku a použitým
přípravkem a dále interakce na úrovni půdního prostředí. O vlivu abiotických faktorů
na Pythium oligandrum není mnoho známo, všechny však mohou mít významný dopad
na úroveň ochrany. Oomycety se musí v rhizosféře přizpůsobit abiotickým faktorům,
fyzikálně-chemickým a strukturálním vlastnostem půdy a podobně i biotickým faktorům,
např. hostitelům, mikrobiálnímu osídlení rhizosféry a rostlinným patogenům. [87]
Z výsledků experimentu plyne, že vliv biopreparátu Polyversum na sledované alkaloidy
je v celkovém trendu spíše negativní. Nicméně vzhledem k tomu, že v získaných výsledcích
byl pozorován velký rozptyl hodnot, nelze je považovat za jednoznačně průkazné.
Předmětem tohoto experimentu nebylo sledování korelace mezi výnosem makoviny
a obsahem sledovaných alkaloidů v závislosti na ošetření. V dalších experimentech by bylo
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vhodné zaměřit se i na tuto souvislost a zkoumat, zda zvýšení výnosu makoviny v závislosti
na ošetření nemá negativní dopad na procentuální obsah alkaloidů v makovině.
V rámci dalších studií by bylo vhodné ověřit vliv v jiných podmínkách, například
nahradit terénní podmínky skleníkovými či in vitro experimenty. Při proběhlém experimentu
bylo napadení ošetřených i kontrolních parcel houbovými chorobami pouze minoritní.
Nebylo tedy možno dostatečně sledovat vliv biofungicidního ošetření. Studie by mohly být
zaměřeny na umělou kolonizaci makových rostlin houbovými patogeny.
Vzhledem k tomu, že ke stanovení alkaloidů v makovině jsou využitelné různé metody,
je možnou cestou ke zpřesnění výsledků i úprava metody fytochemické analýzy.
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie obecně poskytuje spolehlivé výsledky, výhodné by
však bylo vyžití metody vyvinuté, optimalizované a validované přímo pro stanovování
sledovaných alkaloidů. V roce 2012 byla například navržena a validována metoda HPLC
pro určení šesti hlavních alkaloidů (morfinu, kodeinu, oripavinu, thebainu, papaverinu
a noskapinu) máku setého, jež má potřebnou správnost, selektivitu, linearitu, přesnost
a reprodukovatelnost. [94] Vhodné by bylo i další přečištění extraktu před vlastní analýzou.
Vzhledem k tomu, že byly použity vysokomorfinové odrůdy, výhodné by mohlo být například
odstranění morfinu z extraktu, čímž by se usnadnila analýza ostatních, oproti morfinu
minoritních, alkaloidů.

7 Závěr
Souhrnné výsledky tohoto jednoletého polního experimentu ukazují, že v zajištěných
podmínkách se u sledovaných odrůd máku setého nepodařilo prokázat pozitivní vliv
biologické ochrany biopreparátu Polyversum na obsah sledovaných sekundárních
metabolitů.
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Abstrakt
Veselá T.: Vliv biologické ochrany rostlin na produkci sekundárních metabolitů
Papaver somniferum IV. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci
Králové, Katedra farmaceutické botaniky, Hradec Králové 2018.
V experimentální části práce byl zkoumán vliv biologické ochrany rostlin na produkci
hlavních

farmaceuticky

využitelných

sekundárních

metabolitů

máku

setého

(Papaver somniferum L.). Sledovány byly obsahy alkaloidů morfinu, kodeinu, thebainu,
papaverinu a narkotinu v makovicích a stoncích. K pokusu byly vybrány dvě odrůdy máku,
Orbis a Lazur. Polovina parcel byla ošetřena fungicidním biopreparátem Polyversum,
obsahujícím klíčivé spóry oomycety Pythium oligandrum. Pythium oligandrum přímo napadá
houbové patogeny. Využívá však i nepřímé mechanismy ochrany, indukuje v rostlinách
rezistenci a podporuje jejich růst. Zbývající neošetřené parcely sloužily jako referenční
kontrola. Z jednotlivých vzorků byl připraven extrakt. Následně byla s využitím vysokoúčinné
kapalinové chromatografie provedena analýza. Výsledky vztažené na makovinu nevykazují
pozitivní vliv ošetření na obsah všech kvantifikovaných alkaloidů. Biosyntéza alkaloidů
i aktivita Pythium oligandrum může být ovlivněna řadou vnějších faktorů. V experimentu se
tedy tato biologická ochrana neukázala jako efektivní pro zvýšení produkce sledovaných
alkaloidů máku setého.
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Abstract
Vesela T.: Influence of plant biological control on production of secondary metabolites
of Papaver somniferum IV. Diploma thesis, Charles University, Faculty of Pharmacy in Hradec
Kralove, Department of pharmaceutical botany, Hradec Kralove 2018.
In the experimental part of the thesis was studied the influence of plant biological
control on the production of the main pharmaceutically usable secondary metabolites
of opium poppy (Papaver somniferum L.). The contents of alkaloids morphine, codeine,
thebain, papaverine and narcotine were monitored in the capsules and stems. Two poppy
varieties, Orbis and Lazur, were selected for the experiment. Half of the plots were treated
with the fungicidal biopreparate Polyversum, containing the germinable spores of oomycete
Pythium oligandrum. Pythium oligandrum directly attacks the fungal pathogens. It also uses
indirect control mechanisms, induces resistance in plants and promotes their growth.
The remaining untreated plots served as a reference check. The extract was prepared
from the individual samples. Subsequent analysis was performed using high performance
liquid chromatography. The results show no positive effect of treatment on the content of all
quantified alkaloids in poppy straw. Biosynthesis of alkaloids and Pythium oligandrum
activity can be affected by external factors. This biological control in the experiment did not
prove to be effective to increase the production of monitored alkaloids of poppy poppy.
Key words: Papaver somniferum L., alkaloids, biological control, Pythium oligandrum
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