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ČESKÉ ŠLECHTĚNÍ MÁKU  
A CHARAKTERISTIKA VYBRANÝCH ODRŮD 

Viktor VRBOVSKÝ1,2, Michal JURČÍK1, Lenka ENDLOVÁ1,2 
1OSEVA PRO s.r.o., 2OSEVA vývoj a výzkum s.r.o. 

Úvod 

Šlechtění je dlouhodobý proces, během ně-
hož jsou nově vytvořené šlechtitelské materiály 
opakovaně testovány po několik let a na řadě lo-
kalit. Jen ty nejlepší z nich, které prokážou vyso-
kou výnosovou úroveň, dobrou plasticitu, adapta-
bilitu a kvalitu mají šanci stát se novými odrůda-
mi. Samotné registrační řízení pak zahrnuje zpra-
vidla tříleté zkoušení na lokalitách umístěných 
v rozdílných výrobních oblastech ČR. Nespornou 

výhodou českých odrůd je tak jejich dobrá adap-
tace do půdně-klimatických podmínek České re-
publiky, protože celý náročný šlechtitelský a re-
gistrační proces v těchto podmínkách absolvovaly. 
V příspěvku bychom vás rádi seznámili s výsled-
ky našeho šlechtění, kterými jsou moderní odrůdy 
máku – modrosemenný Opex a bělosemenný 
Orel.  

Opex 

Vysoký výnosový potenciál odrůdy Opex je 
dán především kombinací většího počtu tobolek, 
dobrou odolností rostlin proti polehání a nízkou 
tendencí k tvorbě otevřených tobolek (hleďáků). 
Podle odrůdových pokusů ÚKZÚZ je průměrný 
počet tobolek na rostlinu (2,3 ks), společně 
s odrůdou Onyx, nejvyšší z celého sortimentu. 

V rámci registrovaných modrosemenných 
máků se jedná o nejranější materiál, který dozrává 
v průměru o 2 dny dříve než většina ostatních 
odrůd (Graf 1). Z pohledu pěstitele je ranost, 
zvláště u máku, významnou vlastností. Především 
intenzivní letní bouřky, časté v době sklizně, mo-
hou porost značně poškodit a způsobit závažné 
ztráty. Dřívější sklizeň vede k významnému sní-
žení tohoto rizika.  

Díky rychlému počátečnímu vývoji rostlin, 
dobrému větvení a vysokému počtu tobolek tvoří 
Opex dobře zapojené a kompaktní porosty. Rost-
liny vykazují dobrou odolnost proti polehání (7,9), 
což společně s nízkou tendencí k tvorbě hleďáků 
(do 2 %) dává předpoklad minimalizace před-
sklizňových a sklizňových ztrát. Z hlediska kvali-
ty produkce se Opex vyznačuje vysokou odolností 
proti prorůstání mycelia helmintosporiózy dovnitř 
tobolek (6,8). Tato choroba způsobuje znehodno-

cení semen v napadených makovicích a tím sníže-
ní kvality sklizeného osiva.  

 
zdroj: odrůdové pokusy ÚKZÚZ 2013-2016 

V Tabulce 1 jsou uvedeny významné hos-
podářské vlastnosti u nás registrovaných a pěsto-
vaných odrůd máku. Jedná se o data získaná 
z maloparcelních pokusů realizovaných Ústřed-
ním kontrolním a zkušebním ústavem zeměděl-
ským (ÚKZÚZ), ve kterých jsou vytvořeny pro 
mák ideální podmínky (půdní vyrovnanost, husto-
ta porostu 40 rostlin/m2, ruční jednocení a skli-
zeň), proto zde výnos dosahuje ve velkokovýrob-
ních podmínkách nerealizovatelných hodnot. 
V praxi pak bývají meziodrůdové výnosové rozdí-
ly minimální. 

Orel 

Orel je aktuálně jednou z nejvýnosnějších 
bělosemenných odrůd. Starší bílé odrůdy zpravi-
dla výnosově zaostávaly za odrůdami modrose-
mennými, navíc byly výrazně citlivější k herbici-
dům a po ošetření často docházelo k poškození 
rostlin (fytotoxicita). Moderní bělosemenné odrů-

dy, mezi které se Orel rozhodně počítá, těmito 
neduhy už prakticky netrpí a výnosově i pěstitel-
sky jsou srovnatelné s odrůdami modrými. 

Rostliny odrůdy Orel jsou spíše vyšší, 
středně odolné až odolné proti polehání. Ranost 
dozrávání je střední. Barva semen je jasně bílá, 
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vyrovnaná. Orel nevyžaduje žádnou specifickou 
agrotechniku, jen je třeba mít na zřeteli, že seme-
na bílého máku obsahují vyšší podíl oleje oproti 
máku modrému. Je proto nutné provádět sklizeň 
jen plně vyzrálého porostu a jen správně seřízenou 
mlátičkou, aby nedošlo k narušení semen, uvolně-

ní oleje a jeho následnému žluknutí. Stejně tak je 
potřeba jisté šetrnosti při následné manipulaci, 
čištění apod. O důsledném oddělení technologic-
kých linek modrého a bílého máku snad nemusí-
me ani hovořit. 

Tabulka 1: Významné agrobiologické vlastnosti modrosemenných odrůd máku 

výška 
rostlin 

odolnost 
polehání 

tobolek na 
rostlině 

výskyt 
hleďáků 

Helmintosporióza – 
mycélium prorostlé 

do tobolek 

vegetační 
doba 

výnos 
semen Odrůda 

(cm) (1 – 9)* (ks) (%) (1 – 9)* (dny) (t/ha) 
Opex 114 7,9 2,3 2,0 6,8 129 2,1 
Orbis 112 8,3 1,9 8,5 6,5 131 2,0 
Onyx 112 8,1 2,3 0,9 7,1 130 2,2 

Aplaus 116 6,8 1,9 6,6 6,3 131 2,1 
Maratón 116 7,1 1,9 5,4 6,2 131 2,2 
Bergam 114 7,5 2,1 5,4 6,5 131 2,2 

*/ 1 = náchylná, 9 = odolná 
Zdroj: Odrůdové pokusy ÚKZÚZ  2013 – 2016 (vlivem sucha nebylo možné pokusy z let 2017 a 2018 vyhodnotit) 

Tabulka 2: Významné agrobiologické vlastnosti odrůd máku 

výška rostlin vegetační doba výnos obsah oleje Znak 
Odrůda (cm) (dny od setí) (t/ha) (%) 

barva semene 

Orel 121 132 1,9 50,0 bílá 
Racek 121 131 1,9 50,0 bílá 
Redy 114 128 1,6 50,2 okrová 
Opal 109 132 2,1 46,7 modrá 

Gerlach 113 132 2,2 46,4 modrá 
Zdroj: Odrůdové pokusy ÚKZÚZ  2012 – 2015 

Osivo pro rok 2020 

V letošním roce pro vás bude připraveno 
osivo odrůd Orel a Opex v papírových pytlích 
(á 10 a 20 kg), ošetřené přípravkem M-Sunagreen 
(30 l/t) a na požádání (dle udělení výjimky MZe 
pro rok 2020) mořené insekticidním přípravkem 
Cruiser OSR (25 l/t). Osivo bude testováno na 
zkoušku vitality (ČZÚ). 
 
Sledování kvality 

Během šlechtitelského procesu jsou důsled-
ně sledovány kvalitativní parametry nově vytvá-

řených odrůd. Za tímto účelem jsou na našem 
opavském pracovišti využívány moderní analytic-
ké metody. Ty jsou vedle šlechtění uplatnitelné 
také v běžném hodnocení suroviny, kdy u máku 
stanovujeme obsah morfinu a dalších alkaloidů 
v makovině, obsah morfinu v semeni a kvalitu 
semene s ohledem na obsah oleje a skladbu mast-
ných kyselin v makovém oleji. Naše Zkušební 
laboratoř OSEVA č. 1727 je akreditována podle 
ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a nabízí služby 
pěstitelům, zpracovatelům i dalším zájemcům.  
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