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W związku z obowiązującą ustawą O przeciwdziałaniu narkomanii w Zakładzie Genetyki  

i Hodowli Roślin Oleistych IHAR-PIB w Poznaniu podjęto badania, których głównym celem było 
poznanie przebiegu akumulacji morfiny w makowinach maku siewnego odmian nisko- i wysoko-
morfinowych w trakcie ich tworzenia i dojrzewania. Na podstawie otrzymanych wyników możliwa 
będzie identyfikacja typu uprawianej odmiany. Badania przeprowadzono w ciągu dwóch sezonów 
wegetacyjnych w latach 2009 i 2010, na dwóch niskomorfinowych odmianach Mieszko i Rubin oraz 
wysokomorfinowej odmianie Lazur. Makowiny z oznaczonych w czasie kwitnienia roślin pobierano 
systematycznie dwa razy w tygodniu z dwóch poziomów na roślinie: A – pęd główny, B – pierwszy 
pęd boczny. Pierwszy zbiór nastąpił po zawiązaniu makówki na pędzie głównym, a ostatni po 
osiągnięciu pełnej dojrzałości roślin. Jednorazowo z każdej odmiany pobierano makówki z 10 roślin, 
w których oznaczono zawartość morfiny metodą kolorymetryczną. 

Przedstawione w pracy badania nad akumulacją morfiny obrazują przebieg gromadzenia się 
alkaloidów w makowinach w zależności od terminu zbioru i położenia makówki na roślinie. 
Otrzymane wyniki wskazują, że zakres zmienności zawartości morfiny w ciągu całego okresu 
wegetacji jest typowy zarówno dla odmian niskomorfinowych jak i wysokomorfinowych. Badanie 
zawartości morfiny bez względu na stopień dojrzałości, w którym zostaje pobrana próba, pozwala na 
jednoznaczne określenie typu uprawianej odmiany. Stwierdzony brak istotnych różnic między 
zawartością morfiny w makowinach z pędu głównego i pierwszego pędu bocznego pozwala na 
określenie typu odmiany na podstawie analizy z dowolnie wybranej makówki. Różnice w zawartości 
morfiny w makowinach są tak duże pomiędzy odmianami nisko- i wysokomorfinowymi, że różnice 
pomiędzy makówkami z różnych rozgałęzień nie przeszkadzają w określeniu typu odmiany. 
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Due to the current law about preventing drug addiction, the Department of Genetics and Breeding 
of Oilseed Crops IHAR-PIB in Poznan undertook a study whose main objective was to determine the 
dynamic of morphine accumulation in capsules of low and high morphine poppy during plant 
development. On the basis of this information cultivar identification will be possible.   

The study was conducted during two growing seasons: 2009 and 2010, on two cultivars of low 
morphine: Mieszko and Rubin and one high morphine cultivar Lazur. Capsules were collected 
regularly, from plants marked during the flowering, twice a week from two levels of a plant: A — the 
main stem, B — the first lateral stem. The first harvest took place after capsule formation on the main 
stem and the last after full maturity. Each time capsules were taken from 10 plants of each of the 
poppy plantations and the morphine content was determined by colorimetric method.  

The presented studies illustrate the course of alkaloid accumulation in capsules according to the 
harvest date and capsule location on the poppy plant. The results indicate that the range of morphine 
content throughout the growing season is typical of both low and high morphine cultivar. Evaluation 
of morphine content allows unambiguous definition of the cultivar type regardless of the degree of 
maturity, at which a capsule is collected. The absence of significant differences between the morphine 
content in capsules collected from the main and lateral stems allows cultivar specification based on 
the analysis of arbitrarily chosen capsules. Differences in the content of morphine in capsules  
between low and high morphine cultivars are so big that the differences between  capsules from 
different branches do not disturb  the  determining of the type of cultivars. 

Wstęp 

Mak siewny (Papaver somniferum L.) w krajach bliskowschodnich jest uprawiany 
głównie w celu pozyskania opium bogatego w alkaloidy. Opium zawiera kilka-
dziesiąt różnych alkaloidów (Wałkowski 2005), które są wykorzystywane do 
produkcji leków (Rumińska 1973, Németh i in. 2002, Lovkova i in. 2006, Acharya 
i Sharma 2009, Yadav i in. 2006) i wyrobu narkotyków (Krzymański i Jönsson 
1989, Muśnicki 2003). Współczesna hodowla maku w Europie została ukierun-
kowana na tworzenie nowych odmian do produkcji nasion na cele spożywcze oraz 
dla przemysłu farmaceutycznego (Bernáth i in. 2003). Pozostałe po omłotach puste 
makówki/makowiny mogą służyć do pozyskiwania alkaloidów. Morfina — główny 
alkaloid maku — jest gromadzona głównie w makówkach (Vašák 2010). Jak 
podają Mărculescu i Bobit (2001) oraz Yadav i in. (2006) morfina może stanowić 
do ¾ ogólnej zawartości wszystkich alkaloidów znajdujących się w roślinie. Bajpai 
i in. (2000) podają, że zawartość morfiny w makówkach waha się w zakresie  
od 0,02 do 1,05%, natomiast w szypułkach kwiatowych jej zawartość może być  
9-krotnie niższa (maleje wraz z odległością od makówki). 

Na podstawie zawartości morfiny odmiany maku siewnego i oleistego można 
zaszeregować do dwóch grup: wysoko- i niskomorfinowe. Bernáth i Németh 
(1999) proponują podział form maku na wysokomorfinowe, zawierające od 1,5 do 
2,5% morfiny, niskomorfinowe zawierające poniżej 0,1% morfiny oraz ozdobne 
(jak podano w części I pracy str. 30). Efektem prac hodowlanych prowadzonych  
w IHAR-PIB Oddział w Poznaniu we współpracy z ZDHAR Borowo było 
wyhodowanie niskomorfinowych odmian o zawartości morfiny poniżej 0,05%: 
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Przemko o kwiatach białych i całobrzegich płatkach, Michałko charakteryzującej 
się białymi postrzępionymi płatkami, Mieszko z ciemnoróżowymi całobrzegimi 
płatkami, Rubin o rubinowych całobrzegich płatkach, Agat o kwiatach różowych  
i całobrzegich płatkach oraz Zambo o różowych, strzępiastych płatkach z fioleto-
wym oczkiem (Liersch i in. 1998, Liersch i Krzymański 2000). 

W Polsce Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005) za mak nisko-
morfinowy przyjmuje „roślinę z gatunku mak lekarski należącą do odmiany, w której 
zawartość morfiny w torebce (makówce) bez nasion, wraz z przylegającą do niej 
łodygą o długości do 7 cm, wynosi poniżej 0,06% w przeliczeniu na suchą masę 
wymienionych części rośliny”. 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2005) ustala również zasady 
uprawy maku w Polsce — zabrania się uprawy odmian maku wysokomorfinowego,  
a na uprawę maku niskomorfinowego konieczne jest zezwolenie. Krajowe organa 
administracji publicznej są zobowiązane do prowadzenia ścisłego monitoringu 
upraw maku na terenie kraju. Postanowienia zawarte w ustawie ściśle określają 
rejony i powierzchnie, na których mogą być zlokalizowane plantacje maku. Zezwo-
lenia na uprawę maku wydają władze lokalne, właściwe dla miejsca położenia upraw.  

Celem przeprowadzonych badań było określenie momentu, w trakcie rozwoju 
roślin maku, w którym można rozróżnić odmianę wysokomorfinową od nisko-
morfinowej. Dlatego badano akumulację morfiny w makowinach maku siewnego 
od przekwitnięcia do pełnej dojrzałości.  

Materiał i metody 

Badania przeprowadzono w ciągu dwóch sezonów wegetacyjnych w latach 
2009 i 2010 na polach Spółki Hodowla Roślin Strzelce – Grupa IHAR, Oddział  
w Borowie, na dwóch niskomorfinowych odmianach Mieszko i Rubin oraz 
wysokomorfinowej odmianie Lazur.  

Warunki atmosferyczne — dekadowy rozkład opadów, temperatury i wilgot-
ności powietrza w czasie wegetacji maku w Borowie przedstawiono w pierwszej 
części pracy, w tabeli 2. 

Materiał roślinny pochodził z plantacji należących do Spółki Hodowla Roślin 
Strzelce – Grupa IHAR, Oddział w Borowie. W czasie kwitnienia oznaczono na 
polu potrzebną ilość roślin, zapisując dokładną datę kwitnienia. Wybierano rośliny 
znajdujące się w takim samym stadium rozwoju. W trakcie dojrzewania z oznaczo-
nych roślin pobierano systematycznie dwa razy w tygodniu makowiny z dwóch 
pędów na roślinie: A — pęd główny, B — pierwszy pęd boczny. Pierwszy zbiór 
nastąpił po zawiązaniu makówki na pędzie głównym, czyli po przekwitnięciu 
kwiatu na pędzie głównym i opadnięciu płatków, a ostatni po osiągnięciu pełnej 
dojrzałości roślin. Jednorazowo z każdej plantacji pobierano makówki z 7 cm 
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odcinkiem pędu z 10 roślin, w których oznaczono zawartość morfiny metodą 
kolorymetryczną (Czernik-Kołodziej i in. 1999). W 2009 roku analizy zawartości 
morfiny wykonano na 800 próbach, a w 2010 roku na 770 próbach. Otrzymane 
wyniki opracowano korzystając z programów Sergen, SAS Enterprise Guide i Excel. 

Wyniki i dyskusja 

Zmiany zawartości morfiny w makowinach w 2009 i 2010 roku podczas 
dojrzewania roślin oraz sumy opadów i sumy temperatur w kolejnych dekadach 
badanego okresu w Borowie przedstawiono w tabelach 1 i 2. Analizując średnią 
zawartość morfiny w makowinach u trzech badanych odmian zaobserwowano 
powolne, ale systematyczne gromadzenie się tego alkaloidu (tab. 1 i 2). Jest to 
zgodne z badaniami Krzymańskiego i Przyłuskiej (1967) oraz Kuźmińskiej (1969), 
która stwierdziła, że zawartość morfiny wzrasta od początku zawiązania makówki 
aż do pełnej dojrzałości roślin.  

Tabela 1 
Zmiany zawartości morfiny w makowinach u trzech badanych odmian w 2009 roku 
Changes of morphine content in capsules of three cultivars investigated in 2009 year 

Pęd główny 
Main stem 

Makówka A — Capsule A 

Pierwszy pęd boczny 
First lateral stem 

Makówka B — Capsule B 

Warunki pogodowe  
w dekadzie 

Weather conditions  
in the decade Dni 

Days 
średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

suma opadów 
rainfall 

suma temp. 
temperature 

sum 
Odmiany niskomorfinowe — Low morphine cultivars 

Mieszko 
  5 0,042 20,05   16,8 179,8 
  9 0,079 30,13 0,091 27,41 16,8 179,8 
12 0,081 15,56 0,076 23,61 16,8 179,8 
16 0,081 31,55 0,084 25,69 24,8 176,4 
19 0,074 17,31 0,058 24,75 24,8 176,4 
23 0,071 19,38 0,080 23,96 14,2 164,2 
26 0,076 16,53 0,078 19,52 14,2 164,2 
30 0,076 31,48 0,078 21,08 14,2 164,2 
33 0,050 57,16 0,052 42,73 14,2 164,2 
37 0,054 25,24 0,047 35,01 17,2 165,5 
40 0,039 38,18 0,032 18,74 17,2 165,5 
44 0,050 23,59 0,040 25,28   0,2 161,3 
47 0,059 25,23 0,056 46,82   0,2 161,3 
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ciąg dalszy tabeli 1 

Pęd główny 
Main stem 

Makówka A — Capsule A 

Pierwszy pęd boczny 
First lateral stem 

Makówka B — Capsule B 

Warunki pogodowe  
w dekadzie 

Weather conditions  
in the decade Dni 

Days 
średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

suma opadów 
rainfall 

suma temp. 
temperature 

sum 
Rubin 
  5 0,049 25,70   16,8 179,8 
  9 0,017 40,18 0,021 45,99 16,8 179,8 
12 0,035 60,37 0,038 45,42 16,8 179,8 
16 0,053 45,20 0,053 44,46 24,8 176,4 
19 0,054 22,65 0,052 16,44 24,8 176,4 
23 0,057 17,61 0,050 16,33 14,2 164,2 
26 0,053 35,35 0,054 37,96 14,2 164,2 
30 0,043 14,61 0,054 19,64 14,2 164,2 
33 0,042 38,15 0,048 46,72 14,2 164,2 
37 0,034 48,71 0,045 24,64 17,2 165,5 
40 0,040 22,94 0,037 42,05 17,2 165,5 
44 0,044 36,34 0,045 31,23   0,2 161,3 
47 0,035 26,37 0,034 56,55   0,2 161,3 

Odmiana wysokomorfinowa — High morphine cultivar 
Lazur 
  9 0,681 11,47 1,045 19,18 16,8 179,8 
13 0,921 29,96 1,002 22,30 16,8 179,8 
16 0,862 20,27 0,947 28,96 16,8 179,8 
20 0,956 15,32 0,918 17,95 24,8 176,4 
23 0,869 35,26 0,947 26,51 24,8 176,4 
27 1,078 21,37 1,238 15,78 14,2 164,2 
30 1,265 22,51 1,152 23,78 14,2 164,2 
34 1,140 24,75 1,166 26,80 14,2 164,2 
37 1,246 13,29 1,404 21,93 14,2 164,2 
41 1,230 16,97 1,284 12,72 17,2 165,5 
44 1,164 23,69 1,086 27,56 17,2 165,5 
48 1,223 19,00 1,216 19,46   0,2 161,3 
51 1,130 22,70 1,203 23,04   0,2 161,3 
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Tabela 2 
Zmiany zawartości morfiny w makowinach u trzech badanych odmian w 2010 roku 
Changes of morphine content in capsules of three cultivars investigated in 2010 year 

Pęd główny 
Main stem 

Makówka A — Capsule A 

Pierwszy pęd boczny 
First lateral stem 

Makówka B — Capsule B 

Warunki pogodowe  
w dekadzie 

Weather conditions  
in the decade Dni 

Days 
średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

suma opadów 
rainfall 

suma temp. 
temperature 

sum 
Odmiany niskomorfinowe — Low morphine cultivars 

Mieszko 
  2 0,028 77,38     5,8 179,9 
  6 0,040 42,12 0,039 36,30   5,8 179,9 
  9 0,024 32,24 0,019 35,23   5,8 179,9 
13 0,027 26,18 0,033 27,68 32,2 210,8 
16 0,043 23,15 0,043 15,46 32,2 210,8 
20 0,047 27,40 0,045 22,37 32,2 210,8 
23 0,062 12,50 0,048 17,05 29,2 178,4 
27 0,052 19,76 0,038 35,10 29,2 178,4 
30 0,085 14,13 0,096 18,22 29,2 178,4 
34 0,076 23,17 0,079 31,41 31,2 170,7 
37 0,064 21,17 0,065 19,40 31,2 170,7 
41 0,039 31,48 0,049 32,27 30,4 169,4 
44 0,061 17,86 0,059 22,73 30,4 169,4 

Rubin 
  2 0,048 25,94   19,2 159,4 
  4 0,051 23,04     5,8 179,9 
  8 0,041 34,20 0,044 47,80   5,8 179,9 
11 0,039 42,80 0,036 58,36   5,8 179,9 
15 0,031 24,71 0,034 19,49 32,2 210,8 
18 0,060 129,62   0,049 17,45 32,2 210,8 
22 0,043 35,07 0,051 21,47 32,2 210,8 
25 0,033 47,42 0,030 27,40 29,2 178,4 
29 0,034 26,65 0,028 16,07 29,2 178,4 
32 0,068 20,29 0,076 16,19 29,2 178,4 
36 0,078 24,43 0,080 20,17 31,2 170,7 
39 0,074 24,32 0,076 18,54 31,2 170,7 
43 0,053 29,48 0,054 11,90 30,4 169,4 
46 0,050 24,09 0,048 21,00 30,4 169,4 
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ciąg dalszy tabeli 2 

Pęd główny 
Main stem 

Makówka A — Capsule A 

Pierwszy pęd boczny 
First lateral stem 

Makówka B — Capsule B 

Warunki pogodowe  
w dekadzie 

Weather conditions  
in the decade Dni 

Days 
średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

średnia 
mean 

wsp. zm. 
coefficient 

of variability 

suma opadów 
rainfall 

suma temp. 
temperature 

sum 
Odmiana wysokomorfinowa — High morphine cultivar 

Lazur 
  2 0,395 48,05   19,2 159,4 
  4 0,362 66,25     5,8 179,9 
  8 0,637 21,67 0,605 17,89   5,8 179,9 
11 0,600 28,26 0,560 18,42   5,8 179,9 
15 0,716 19,47 0,639 27,71 32,2 210,8 
18 0,949 18,09 0,815 20,42 32,2 210,8 
22 0,802   8,81 0,835 14,48 32,2 210,8 
25 1,116 21,39 0,969 21,25 29,2 178,4 
29 1,115 21,24 0,972 29,29 29,2 178,4 
32 1,336 14,54 1,154 24,67 29,2 178,4 
36 1,376 13,92 1,172 21,65 31,2 170,7 
39 1,129 15,79 1,079 21,62 31,2 170,7 
43 1,115 17,65 1,049 21,34 30,4 169,4 
46 1,077 17,98 0,981 18,02 30,4 169,4 

 
Dla porównania zawartości morfiny w makowinach z pędu głównego (A)  

i pierwszego pędu bocznego (B) tej samej rośliny policzono współczynniki 
korelacji. Stwierdzono wysoce istotną zgodność zawartości morfiny w mako-
winach tej samej rośliny dla wszystkich badanych odmian w dwóch latach badań 
(tab. 3). Potwierdzają to również wykonane analizy wariancji dla każdej odmiany 
— brak istotnych różnic w zawartości morfiny między makowinami z pędu głów-
nego i pierwszego pędu bocznego (tab. 4). Ogrodowczyk i Wawrzyniak (2007) 
uzyskały również istotne korelacje między zawartością morfiny w makowinach 
pochodzących z pędu głównego i dwóch kolejnych pędów bocznych rośliny (od 0,91 
do 0,93) oraz ze średnią zawartością morfiny w roślinie (od 0,97 do 0,98), a także 
średnią z poletka (od 0,89 do 0,90).  

W pracy badano również zależność zawartości morfiny w makowinach od 
ilości opadów oraz sumy temperatur (tab. 3). Dla odmian niskomorfinowych nie 
stwierdzono istotnej zależności zarówno dla makwiny pochodzącej z pędu 
głównego jak i bocznego; wyjątek stanowi odmiana Mieszko, dla której wykazano 
słabo istotną zależność zawartości morfiny w makowinach A z sumą temperatur  
w 2009 roku i sumą opadów w 2010 r.  
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Natomiast dla odmiany wysokomorfinowej Lazur stwierdzono, potwierdzające 
się dla makowin z obu pędów, istotne zależności zawartości morfiny od ilości 
opadów w 2010 roku. Suma opadów od kwietnia do sierpnia 2009 roku wynosiła 
234 mm, a w analogicznym okresie 2010 r. — 320 mm. Wyraźnie wyższa ilość 
opadów w 2010 roku wpłynęła pozytywnie na zawartość morfiny w makowinach 
odmiany Lazur. Analizując zależność zawartości morfiny od sumy temperatur 
stwierdzono istotną ujemną zależność dla makowin z obu pędów tylko w 2009 
roku (tab. 3), mimo iż suma temperatur od kwietnia do sierpnia w obu latach była 
podobna: w 2009 roku wynosiła 1955oC, a w 2010 roku — 1989oC. 

Hofman i Menary (1980) w swojej publikacji podają, że zawartość morfiny 
może być zależna od warunków atmosferycznych. Spadek może być związany ze 
zjawiskiem „wypłukiwania” morfiny z makówek w czasie dojrzewania (Liersch  
i in. 1997), niektóre choroby grzybowe również powodują rozkład morfiny. Bunting 
(1963) podkreśla, że maksymalna zawartość morfiny w makówkach występuje, gdy 
w czasie dojrzewania roślin jest sucho i ciepło, a zawartość wody w nasionach  
i makowinach jest minimalna. 

 
Tabela 3 

Badanie zależności zawartości morfiny w makowinach od sumy opadów i sumy temperatur 
w kolejnych dekadach po kwitnieniu — Investigation of the dependence of morphine 
content in capsules on the total amount of rainfall and temperature sum in the decades 
during ripening  

Współczynnik korelacji pomiędzy zawartością morfiny  
Coefficient of correlation  

pęd główny — main stem 
makówka A — capsules A 

pierwszy pęd boczny 
first lateral stem 

makówka B — capsules B 

Rok 
Year 

Odmiana
Cultivar 

w makówce A  
i makówce B 
in capsules A 

and  
in capsules  B 

opady 
precipitation 

temperatura 
temperature 

opady 
precipitation 

temperatura  
temperature 

Odmiany niskomorfinowe — Low morphine cultivars 
2009 Mieszko 0,92** 0,42 0,64* 0,34 -0,51 

 Rubin 0,88** 0,20 -0,27 0,26 -0,30 
2010 Mieszko 0,93** 0,53* -0,40 0,45 -0,39 

 Rubin 0,95** 0,16 -0,50 0,29 -0,30 

Odmiana wysokomorfinowa — High morphine cultivar 
2009 Lazur 0,75** -0,46 -0,90** -0,54* -0,81** 
2010 Lazur 0,98** 0,72** -0,13 0,66** -0,51 

*  — istotne na poziomie α = 0,05 — significant at α = 0.05 
**  — istotne na poziomie α = 0,01 — significant at α = 0.01 
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Tabela 4 
Badanie zmian zawartości morfiny w makowinach trzech odmian maku po kwitnieniu – analiza 
wariancji — Investigation of differences in the content of morphine in capsules of three 
cultivars of poppy plants during ripening – analysis of variance 
Odmiana 
Cultivar 

Źródło zmienności 
Source of variation 

Stopnie swobody 
Degrees of freedom 

Średni kwadrat 
Mean square 

F obl. 
F cal. 

Odmiany niskomorfinowe — Low morphine cultivars 
Mieszko termin — time 11 0,000229 0,38 
 pęd — shoot 1 0,000012 0,02 
 interakcja: termin × pęd 

interaction: time × shoot 
11 0,000025 0,04 

 błąd — error 24 0,000603  
Rubin termin — time 11 0,000339 1,39 
 pęd — shoot 1 0,000015 0,06 
 interakcja: termin × pęd 

interaction: time × shoot 
11 0,000013 0,05 

 błąd — error 24 0,000244  
Odmiana wysokomorfinowa — High morphine cultivar 

Lazur termin — time 11 0,134571 5,64** 
 pęd — shoot 1 0,009064 0,38 
 interakcja: termin × pęd 

interaction: time × shoot 
11 0,003376 0,14 

 błąd — error 24 0,023846  
 
Wykonana analiza wariancji dla każdej z badanych odmian oddzielnie 

pokazała, że poza brakiem istotnych różnic w zawartości morfiny w makowinach 
pochodzących z dwóch pędów (o czym pisano wcześniej), tylko dla odmiany 
wysokomorfinowej Lazur można wykazać istotne różnice w zawartości morfiny  
w trakcie dojrzewania roślin (tab. 4). Zmiany zawartości morfiny w makowinach  
z pędu głównego (A) i pierwszego pędu bocznego (B) trzech odmian maku  
w trakcie dojrzewania roślin ilustruje rysunek 1. Na wykresie przedstawiono 
również krzywe regresji opisujące zmiany zawartości morfiny w makowinach  
w trakcie dojrzewania roślin. Zdaniem Aksanowskiego i in. wzrost zawartości 
morfiny w miarę rozwoju makówek nie przebiega w sposób ciągły. W kilka dni  
po opadnięciu kwiatów zawartość morfiny nawet nieco się obniża w wyniku 
szybkiego wzrostu makówek. Ponowne zwiększenie akumulacji morfiny następuje 
w późniejszym okresie w czasie wolniejszego wzrostu makówek (Aksanowski i in. 
1962, Kuźmińska 1969). Najwyższe stężenie alkaloidu w makówkach występuje 
w drugiej i trzeciej dekadzie po kwitnieniu (Bǎra i in. 2007). Natomiast 
Krzymański i Przyłuska (1967) podają, że wyraźne gromadzenie się morfiny  
w makowinach występuje w pierwszych dekadach po zakwitnięciu licząc czas 
kwitnienia od chwili wyprostowania się łodygi z pąkiem, a maksymalną wartość 
osiąga po około 40 dniach od zakwitnięcia. 
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Rys. 1. Zmiany zawartości morfiny w makowinach pędu głównego A i pierwszego pędu 
bocznego B trzech odmian maku w trakcie dojrzewania roślin — Changes of morphine 
content in capsules of the main stem A and first lateral stem B of three poppy cultivars 
during ripening    
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Równania regresji z rysunku 1 oraz odpowiadające im współczynniki deter-
minacji mówiące o stopniu dopasowania funkcji regresji do rzeczywistych obser-
wacji przedstawiono w tabeli 5. W kolumnie 6 i 7 tej tabeli podano wyliczone  
z równania regresji współrzędne wierzchołka paraboli — pierwsza to dzień, w któ-
rym zawartość morfiny osiągnęła maksimum, a druga to maksymalna zawartość 
morfiny w makowinie. W kolumnie 8 dla porównania przedstawiono wartości 
średnie zawartości morfiny (z całego badanego okresu) dla każdej odmiany, 
makowin i roku badań.  

Tabela 5 
Badanie zmian zawartości morfiny w makowinach z pędu głównego (A) i pierwszego pędu 
bocznego (B) trzech odmian maku w trakcie dojrzewania roślin – analiza funkcji regresji  
Inwestigations of changes of morphine content in capsules of the main stem A and first 
lateral stem B of three poppy cultivars during ripening   

Maksimum1  

Rok 
Year 

Odmiana
Cultivar 

Pęd 
Shoot 

Równanie regresji 
Regression equation R2 dzień

day 

zawartość 
morfiny 

morphine 
content 

Średnia 
zawartość
morfiny 
Mean  

morphine 
content 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Odmiany niskomorfinowe — Low morphine cultivars 
2009 Mieszko A -0,00004x2 + 0017x + 0,0559 0,40 21,3 0,074 0,065 
  B -0,0012x + 0,0981 0,62 – – 0,066 

 Rubin A -0,00003x2 + 0,015x + 0,0384 0,19 25,0 0,047 0,041 
  B -0,00006x2 + 0,0036x + 0,0017 0,72 30,0 0,056 0,042 

2010 Mieszko A -0,00004x2 + 0,0027x + 0,0141 0,54 33,8 0,060 0,049 
  B -0,00004x2 + 0,0032x + 0,0047 0,46 40,0 0,069 0,051 
 Rubin A 0,0007x + 0,0317 0,28 – – 0,050 
  B 0,0007x + 0,0308 0,25 – – 0,051 

Odmiana wysokomorfinowa — High morphine cultivar 
2009 Lazur A -0,0005x2 + 0,0386x + 0,3869 0,83 38,6 1,132 1,059 
  B -0,0002x2 + 0,0165x + 0,7936 0,46 41,3 1,134 1,124 

2010 Lazur A -0,0007x2 + 0,0514x + 0,2004 0,89 36,7 1,144 0,909 
  B -0,0006x2 + 0,0482x + 0,1486 0,89 40,2 1,117 0,903 

R2 — współczynnik determinacji — determination coefficient 
1 — maksimum obliczone dla równania regresji — maximum calculated for regression equation 
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Proces akumulacji morfiny w makowinach dla odmiany wysokomorfinowej 
Lazur trwał w 2009 roku do 39. dnia po przekwitnięciu dla pędu głównego i do 41. dla 
pierwszego pędu bocznego, później następował nieznaczny spadek morfiny (tab. 5). 
W 2010 roku proces akumulacji trwał nieco krócej do 37. dnia po przekwitnięciu dla 
pędu głównego i do 40. dla pierwszego pędu bocznego. Wysokie współczynniki 
determinacji (0,46–0,89) świadczą o dobrym dopasowaniu funkcji regresji do 
rzeczywistych obserwacji. 

Podobny efekt spadku zawartości morfiny w czasie dojrzewania makówek 
opisał Krzymański i Przyłuska (1967) badając jeden z rodów odmiany Niebieski 
KM. Autorzy zaobserwowali, że maksymalna zawartość morfiny w makówkach 
występowała po około 40 dniach od początku zakwitnięcia. Potem następował 
wyraźny spadek zawartości morfiny.  

Zawartość morfiny może być zależna od kondycji rośliny, im lepsze zaopa-
trzenie w składniki pokarmowe, tj. azot, potas, bor, mangan, cynk, tym wyższa 
zawartość tego alkaloidu (Blaim 1965; Anwar i in. 1993; Cihlář i in. 2003; Lošák, 
Richter 2004). W warunkach polowych mogą wystąpić wahania zawartości 
morfiny w makówkach spowodowane wypłukiwaniem przez wodę (Krzymański, 
Przyłuska 1967). Straty mogą dochodzić do 60–80% w dojrzałych makówkach. 
Według Hofmana i Menary (1984) im mniej dojrzałe makówki, tym straty są 
mniejsze gdyż substancje woskowe znajdujące się na niedojrzałych makówkach 
stanowią ochronę przed działaniem niekorzystnych czynników zewnętrznych.  

Akumulacja morfiny jest silnie związana ze stanem fizjologicznym roślin. 
Zawartość morfiny w makowinach odmian dopuszczonych do uprawy w Polsce 
była typowa dla danego typu odmian, tzn. zawartość morfiny w makowinach 
odmian niskomorfinowych wahała się w czasie wegetacji w granicach od 0,02 do 
0,08% w przypadku odmiany Rubin, od 0,02 do 0,09% u odmiany Mieszko, 
natomiast u odmiany wysokomorfinowej Lazur wzrastała od 0,36 do 1,40%.  

Szczegółowe poznanie procesu akumulacji morfiny w dojrzewających 
makowianach jest szczególnie ważne w przypadku oceny legalności upraw przez 
odpowiednie organa administracji publicznej, jak również w pracach hodowlanych. 

Wnioski 

1. Zakres zmienności zawartości morfiny w ciągu całego okresu wegetacji jest 
typowy dla odmian niskomorfinowych i wysokomorfinowych.  

2. Badanie zawartości morfiny bez względu na okres, w którym zostaje pobrana 
próba pozwala na jednoznaczne określenie czy jest to odmiana wysoko-
morfinowa czy niskomorfinowa. 
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3. Stwierdzony brak istotnych różnic między zawartością morfiny w makówkach 
dwóch pierwszych pięter pozwala na określanie typu odmiany na podstawie 
analizy z głównego lub pierwszego pędu bocznego. 

4. Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane przy planowaniu metodyki prac 
badawczych i hodowlanych. 
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