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Charakterystyka rodów maku niskomorfinowego 
zgłoszonych do badań rejestrowych  

w COBORU w 1997 roku 

Characteristics of low morphine poppy varieties submitted  
for official testing to COBORU in 1997 

W roku 1997 zgłoszono do badań rejestrowych 
w COBORU trzy kolejne rody maku nisko-
morfinowego. BOH 697, BOH 797 i POH 697. 
Różnią się one od odmiany Przemko kolorem 
jak i pokrojem płatków kwiatu, zachowując 
jednak tak ważne cechy odmiany Przemko jak 
plon nasion, wysoka zawartość tłuszczu w 
nasionach, niebieska barwa nasion oraz niska 
zawartość morfiny w makowinach. 

Three new varieties of low morphine poppy 
(BOH 697, BOH 797 and POH 697) were 
submitted for official agricultural testing to 
Research Centre for Cultivar Testing 
(COBORU). New varieties are distinguished by 
good yielding, high oil content in seeds, blue 
colour of seeds, low morphine content in 
capsules and different colour and shape of 
petals from PRZEMKO variety. 

 
Zakaz uprawy w Polsce maku wysokomorfinowego, a także ścisła rejonizacja 

uprawy maku niskomorfinowego, miały być tymi czynnikami, które zlikwidują lub 
przynajmniej znacznie ograniczą produkcję środków odurzających z maku. Celu 
tego jednak w pełni nie osiągnięto. Identyczny kolor i pokrój płatków kwiatu 
odmiany niskomorfinowej Przemko i odmian wysokomorfinowych (Niebieski KM, 
Modry, Lazur) utrudniał kontrolę zasiewów. Niemożliwe było bowiem odróżnienie 
w warunkach polowych bezbłędnie tych dwóch typów odmian. Niezbędne stało się 
wprowadzenie do form niskomorfinowych takich cech kwiatu, aby rozróżnienie 
wysianych typów odmian było proste i jednoznaczne. Wieloletnie prace hodowlane 
prowadzone w oparciu o posiadane materiały pozwoliły na zgłoszenie w 1997 roku 
trzech kolejnych (po POH 596 i BOH 596) rodów maku niskomorfinowego  
o zmodyfikowanym pokroju i kolorze płatków kwiatu. Dwa z nich — BOH 697  
i BOH 797 to rody o kwiatach różowych i płatkach całobrzegich, jeden — POH 697 
o kwiatach różowych i płatkach strzępiastych. Wszystkie te rody charakteryzują się 
wysoką stabilnością takich cech, jak: kolor kwiatów, kształt płatków kwiatu, wysoka 
zawartość tłuszczu w nasionach, niska zawartość alkaloidów morfinowych w doj-
rzałych makówkach. Rodowodowa metoda hodowli połączona z chowem wsobnym 
i selekcją indywidualną opartą o analizy chemiczne i cechy fenotypowe, takie jak 
kolor i kształt płatków kwiatu, pozwoliła ustabilizować wyżej wymienione cechy  
w zgłoszonych rodach na wysokim poziomie. 



Tabela 1 
Charakterystyka nowych rodów maku niskomorfinowego — Characteristics of new varieties of low morphine poppy 

Cecha  
 Feature 

Przemko BOH 697 
 (Agat) 

BOH 797 
 (Rubin) 

POH 697 
 (Zambo) 

Pochodzenie odmiany 
Origin of new varieties 

[S x (M x C)] BO 647/85 x BP ZMN x BP (S x B) x [S x (P x C)] 

Zawartość alkaloidów morfinowych 
Morphine content  [%] 

< 0,05 < 0,04 < 0,04 < 0,05 

Zawartość tłuszczu w nasionach  
Oil content in seeds [%] 

49    47 47 46

Plon nasion — Seed yield [dt/ha] 10–12 10–12 10–12 10–12 

Barwa nasion —  Seed colour   niebieska —  blue niebieska —  blue niebieska — blue niebieska —  blue 

Barwa kwiatów  
Flower colour 

biała  
z fioletowym oczkiem 
white with violet eye 

ciemnoróżowa  
z fioletowym oczkiem

 dark pink  
with violet eye 

różowa z jasnofioletowym 
oczkiem 

pink with very light  
violet eye 

różowa z fioletowym 
oczkiem 

pink with violet eye 

Kształt płatków korony  
Shape of petals 

całobrzegie  
smooth 

całobrzegie 
smooth 

całobrzegie 
 smooth 

strzępiaste 
laciniated 

Kształt makówek  
Shape of capsules 

okrągłe 
globose 

wydłużone 
prolate 

wydłużone 
 prolate 

okrągłe 
 globose 

ZMN — zesyp mieszańców niskomorfinowych — mixture of low morphine hybrids 
BP  — odmiana Biały Puławski — Biały Puławski variety 
S     —  linie wyselekcjonowane z odmiany Soma — lines selected from Soma variety 
P     —  linie własne maku typu europejskiego — breeding lines selected of European type poppy 
B    —  linie wyselekcjonowane z odmiany Biały Puławski — lines selected from Biały Puławski variety 
C    —  linie wyselekcjonowane z maku tasmańskiego — lines selected from Tasmania type poppy  
M   —  odmiana Modry — Modry variety 

 




