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Úvod, cieľ práce
Riešenie práce na tému: „MAK SIATY - podmienky pestovania v SR,
umiestňovanie na trh, výskyt alkaloidov a analýza rizika“ sa orientuje na zhodnotenie
situácie v rámci SR, ako aj v rámci ES spoločenstva s cieľom zamerať sa hlavne na výskyt
alkaloidov v maku siatom určenom pre potravinárske účely a taktiež zhodnotenie situácie
z pohľadu analýzy rizika alkaloidov v semene maku a jeho vplyvu na zdravie spotrebiteľa.
V práci sa zhodnotili aj podmienky pestovania maku v Slovenskej republike, oblasť platnej
legislatívy, poznatky a skúsenosti ohľadne hodnotenia rizika alkaloidov v maku siatom.
Na základe zhrnutia výsledkov je možné uvedený materiál využiť v rámci hodnotenia rizika,
obsahuje odporúčania pre primárnych producentov, výrobcov v rámci potravinárskeho
priemyslu za účelom zníženia obsahu alkaloidov a tiež ako vhodný materiál pre kompetentné
orgány úradných kontrol v tejto oblasti.

Legislatívny prehľad
V prípade maku siateho sa jedná o komplexný balík platnej legislatívy v oblasti
pestovania, vydávania relevantných povolení a hlavne legislatíva z oblasti kvality
a zdravotnej neškodnosti nakoľko prevádzkovatelia potravinárskeho podniku sú povinní
zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na
zdravotnú neškodnosť a kvalitu ustanovených potravinovým kódexom a osobitnými
predpismi.

Nariadenie EP a Rady (ES) č.178/2002,
Zákon č.152/95 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
Potravinový kódex SR – V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 9. júna 2005, č.
2608/2005-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca ovocie, zeleninu, jedlé huby, olejniny, suché škrupinové plody
a výrobky z nich
Potravinový kódex SR – V Ý N O S Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej
republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č.
28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej
republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie
a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na
výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva
potravín
Nariadenie komisie (ES) č. 2073/2005 z 15. novembra 2005 o mikrobiologických
kritériách pre potraviny
Nariadenie komisie (ES) č. 1441/2007 z 5. decembra 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2073/5005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny
Nariadenie (ES) č. 852/2004 o hygiene potravín
Zákon Národnej rady č. 139/1998 Z.z. o omamných látkach, psychotropných
látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov (260/1999 Z. z., 13/2004 Z. z.)
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V Nariadení EP a Rady (ES) č.178/2002 sa uvádza:
V zmysle oddielu 4, Všeobecné požiadavky potravinového práva, Článok 14, Požiadavky na
bezpečnosť potravín
1. Potraviny sa nesmú umiestňovať na trhu, ak nie sú bezpečné.
2. Za nebezpečné sa budú považovať potraviny, ak sú:
a) zdraviu škodlivé;
b) nevhodné na ľudskú spotrebu.
4. Pri určovaní, či niektorá potravina je škodlivá pre zdravie, bude sa brať ohľad:
a) nielen na pravdepodobne bezprostredne a/alebo krátkodobé a/alebo dlhodobé účinky
tejto potraviny na zdravie osôb, ktoré ju konzumujú, ale aj na nasledujúce generácie;
b) na pravdepodobné kumulatívne toxické účinky;
c) na mimoriadnu citlivosť v súvislosti so zdravím konkrétnej kategórie spotrebiteľov,
ak je potravina určená pre túto kategóriu spotrebiteľov.
Vyššie uvedené skutočnosti §1,2 a 4 Nariadení EP a Rady (ES) č.178/2002 sú relevantné
hlavne z pohľadu analýzy rizika výskytu alkaloidov v semene maku ako aj následne ohľadne
výkonu úradných kontrol.

Mak siaty (Pappaver somniferum L.)
História
Mak je veľmi stará kultúrna rastlina, v okolí Stredozemného mora sa zrejme pestoval už
6000 rokov p. n. l.. Z Egypta, z obdobia XVIII. dynastie (asi 1550-1300 p. n. l.), pochádzajú
nádoby na ópium, ktoré svojim tvarom pripomínajú obrátenú makovicu. Egypťania používali
ópium ako sedatívum pri poraneniach, abscesiach a ťažkostiach s pokožkou vlasov.
Výraznú rolu zohralo ópium v antickom Grécku. Makovice boli atribútom
Hypnosa, gréckeho boha spánku, jeho brata Thanata, boha smrti a ich
matky Nyx. Tá bola zobrazovaná s roztiahnutými čiernymi krídlami a v
každej ruke držala jedno dieťa - biele bol Hypnos a čierne Thanatus.
Synom Hypna bol Morfeus, boh snov. Taktiež ten býva zobrazovaný
ovenčený makovicami. Ópium sa v starom grécku používalo ako liek,
pri veštení, dymových obradoch v chrámoch, pri mystériách, ale taktiež
ako opojný prostriedok pri orgiách a pitkách. Galenos považoval ópium
za najsilnejší zo všetkých známych liekov, ktorý je ale zároveň
nebezpečný a pri predávkovaní môže spôsobiť aj smrť.
Účinky ópia na ľudský organizmus popísal rímsky dvorný lekár Scribonius Largus. V Ríme
sa užívali ópiové prípravky vo forme piluliek, čípkov, klystírov a zábalov. Podľa Plinia sa
ópiom v Ríme liečila elefantiaza, pečeňové obtiaže, uštipnutie škorpiónom a epilepsia.
Moslimský očný lekár Jesus Haly (zomrel 1010) používal k ukľudňovaniu pacientov pred
operáciou šedého zákalu makový sirup. Ópia si vážil Paracelsus, ktorý ho označoval ako
laudanum (chválitebne).
Do Činy sa pestovanie maku dostalo v 9. stor. z Perzie. Po stáročia slúžilo iba k lekárskym
účelom, jeho omamné účinky tam boli zneužívané až od konca 18. stor. a to vďaka
európskemu koloniálnemu vplyvu. Na rozdiel od zemí, kde sa ópium fajčilo tradične, malo
jeho používanie v Čine, vo Vietname a ďalších ázijských krajinách fatálne dôsledky.
Angličania dovážali do Číny ópium z Indie, aby znížili obchodný schodok. Skorumpovali
štátnych úradníkov, ktorí im tento obchod umožňovali. To bolo jednou z príčin troch ópiových
vojen (1839-42, 1856-58, 1859-60), ktoré Angličania a ich spojenci vyhrali a zaistili si tak
množstvo výhod. Jednou z nich bola tiež možnosť dovážať do Číny ópium. V Európe sa
ópium používalo pre lekárske účely (a rovnako zneužívalo pre jeho psychoaktívne účinky)
až od 17. storočia.
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Popis plodiny
Rod Papaver, mak, z čeľade makovitých zahrňuje asi 110 druhov rozšírených
v mimo tropických oblastiach, hlavne na severnej pologuli. Sú to jednoročné
byliny až trvalky, obsahujúce v pletivách mliečnice, roniace po poranení bielu
šťavu. Majú veľké, spravidla jednotlivé kvety, mnoho tyčiniek a piestik, ktorý
nemá čnelky. Semenník je zakončený terčovitou paprsčitou bliznou a vnútri
neúplne prehriadkovaný. Zrelá tobolka (makovica) sa často otvára malými
otvormi medzi paprskami blizny a obsahuje veľký počet drobných semien.
Najvýznamnejší je druh Papaver somniferum, mak siaty.
Latinský druhový názov je odvodený od slova somnus = spánok - takže rastlina
prinášajúca spánok, čo veľmi dobre vystihuje pôsobenie prítomných alkaloidov.
Je to jednoročná bylina s krátko zdužinatelým kolovitým koreňom prenikajúcim do hĺbky 0,50,8 m a veľkým množstvom jemných postranných korienkov. Spravidla len jedna lodyha je
0,3-1,8 m vysoká, na priečnom reze oblá, vyplnená dreňou a na povrchu voskovitá.
Listy sú v obryse podlhovasté, dolné celistvé, stredné a horné nepravidelne zubaté,
poloobjímavé, zvlnené.
Kvet má dva opadavé kališné lístky. 4 korunné lístky sú rozdielnej veľkosti a tvaru a u
väčšiny odrôd so svetlou alebo tmavou škvrnou na báze, ktorá zaujíma 1/4 až 1/3 celkovej
plochy lístku. Niektoré maky majú korunu celú bielu, kvety so svetlou škvrnou bývajú rúžové,
červené aj fialové a kvety s tmavou škvrnou červené až tmavo fialové. Kvet je obojpohlavný
a väčšinou samosprašný. Obsahuje 160-210 tyčiniek, prihnuté k semenníku. Blizna vytvára
hviezdicovitý terč so 4-21 paprskami.
Plodom je tobolka – makovica kužeľovitého, guľovitého alebo mierne splošteného tvaru a
rôznej veľkosti. V dobe zrelosti sa otvára buď' malými otvormi medzi paprskami blizny, alebo
zostáva zatvorená.
Z veľkého počtu ostatných druhov niektoré rastú aj u nás ako poľné buriny, napr. mak
pochybný - Papaver dubium, mak vlčí - Papaver rhoeas (postrádajúci psychotropné
vlastnosti), ktorý má veľké červené kvety a vznikol v porastoch obilovín z pôvodného
Papaver rumelicum. Iné druhy sa pestujú ako okrasné, predovšetkým mak záhradný Papaver pseudoorientale, ďalej Papaver alpinum, Papaver burseri, Papaver bracteatum a
iné.
Na neúplných priehradkách je množstvo drobných semien, ktoré sú ohnuté, biele,
striebrošedé, šedomodré, temno modré aj inak sfarbené (biele, hnedé, alebo čierne).
Drobné semená sú najčastejšie modro-šedé (preto sa často nazýva ako mak modrý).
Hmotnosť 1000 semien sa pohybuje medzi 0,25-0,75 g.
Semená obsahujú v sušine:
- 42-58% oleja (tuky s vysokým podielom nenasýtených mastných kyselín),
- 18-20% bielkovín,
- 16-24% sacharidov,
- 5-8% vlákniny
- a približne 6% minerálnych látok, v ktorých prevažuje vápnik a fosfor, ďalej je to rada
stopových prvkov (horčík, draslík, sodík). Podiel vlákniny v 100g býva okolo 4,5 g.
Z vitamínov treba spomenúť vitamín E.
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V 100g maku sa nachádza až 1400 miligramov Ca, čo je najviac zo všetkých potravín, je to
dvanásťkrát viac ako má mlieko, trikrát viac než syry.
Podľa najnovších výskumov je využiteľnosť vápnika z rastlinných zdrojov oveľa vyššia ako z
mlieka a mliečnych výrobkov, v ktorých je vápnik viazaný na kazeín. Pravidelná konzumácia
maku môže preto významne prispieť k prevencii osteoporózy, upokojujúce účinky maku a
jeho priaznivý vplyv na zdravotný stav vlasov, nechtov a zubov.
Nutričná hodnota v 100 g modrého maku je nasledovná:
OBSAH V 100 G
kalorická hodnota
fluór
biotin
sodík
mangán
fosfor
draslík
meď
zinok
niacín (B3)
magnézium
železo
kyselina listová
vitamín E
thiamin (B1)
vitamín A
vitamín B6
riboflavín (B2)

477 kcal
40 µg
10 µg
21,00 mg
2,00 mg
854,00 mg
705,00 mg
2,20 mg
10,00 mg
0,99 mg
333,00 mg
9,50 mg
100 µg
4 mg
0,86 mg
5 µg
0,55 mg
0,17 mg

ALKALOIDY
Všetky časti rastliny sú pretkané mliečnicami (t.j. stonky, listy a nezrelé makovice) a sú
prudko jedovaté. Ópium (Latex papaveris, Opium crudum) sa získava narezávaním makovíc
a následným zberom zaschnutého mlieka (latexu), potom jeho dosušením za teplôt okolo 60
°C. Ópium z asi 75% obsahuje látky typické pre mlie čne šťavy, t.j. sliz, kaučuk, živice,
bielkoviny, vosk, enzýmy a iné, a zostávajúcich zhruba 25% obsahuje alkaloidy,
organické kyseliny (napr. kyselina mliečna, mekonová, opiánová) a lakton mekonin.
Alkaloidov je v ópiu prítomných okolo 30, z ktorých najdôležitejší je morfín, kodein, thebain
(= alkaloidy morfínového, čiže fenanthrenového typu), papaverin, narcein, noskapin a
retikulin (= alkaloidy benzylisochinolinového čiže papaverinového typu). V ópiu bola
postupne objavená rada ďalších alkaloidov, ktorých je v súčasnosti známych okolo 60
alkaloidov z 25% hmotnosti ópia.
Z ďalších alkaloidov je to napr. gnoskopin, hydrokotarnin, kodamin, kryptopin, lanthopin,
laudanin, laudanidin, laudanosin, mekonin, narkotin, pseudomorfin (oxydimorfin),
oxynakortin, papaveramin, protopin, aporhein, rhoeadin, porfyroxin, xanthalin, neopin,
narkotolin.
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Z praktického hľadiska sú okrem morfínu najdôležitejšie narkotin, papaverin, kodein a
thebain.
Z jednej makovice je možné získať asi 0,2 g ópia, nezrelá makovice bez semien obsahuje
asi 0,3% alkaloidov, ich obsah však nie je konštantný, mení sa nie iba počas vegetácie, ale i
v priebehu dňa. Zrelé makové semeno neobsahuje ópiové alkaloidy. Ópiové alkaloidy
obsahujú, iba nezrelé makovice!
Morfín obsahuje celá rastlina maku okrem semien, nachádza sa hlavne na povrchu semien.
V prípade poškodenia makovíc škodcami (krytonos makovicový) sa reziduá dostávajú na
povrch semien.
Ópium - je to vlastne vysušená mliečna šťava z nedozretých makovíc ópiového maku.
Výroba ópia je náročná na ľudskú prácu. Jedna farmárska rodina v počte 5-10 osôb, z toho
(2-5 dospelých) obhospodaruje spravidla plochu 1 akra (1 aker = 4033 m2). Optimálne
podmienky na produkciu sa dosahujú pri nadmorskej výške 1000 m.
Výroba 1 kg ópia predstavuje cca 480 pracovných hodín, v prepočte 20 000 makovíc.
Najznámejších alkaloidov nachádzajúcich sa v maku je 6 (morfín, narkotin, kodein,
thebain, papaverin a narcein). „Fenantrén alkaloidy“ a sú pod medzinárodnou kontrolou
(morfin, kodein, thebain) a všetky tri sa používajú pri výrobe liekov.
Ekonomicky významné alkaloidy z ópia sú morfín, kodein, thebain a papaverin.
Prehľad obsahu jednotlivých alkaloidov v surovom ópiu:
Látka

Obsah v surovom
ópiu v %

Morfin

2,7 -21,0

Narkotin

6,0 – 10,0

Kodein

0,3 – 4,0

Papaverin

0,8 – 1,0

Thebain

0,1 – 0,6

Morfin – z farmakologického hľadiska patrí morfín medzi hlavné analgetiká, tlmiaci
v terapeutických dávkach aj veľmi intenzívne bolesti, znižuje dychovú frekvenciu a dychový
objem, spôsobuje miózu (zúženie zorníc). Lieková závislosť na morfíne je fyzická aj
psychická. Morfín je jeden z najúčinnejších prostriedkov na utíšenie bolesti. Pôsobí na
nervovú sústavu. Účinná dávka je 0,01 g. Pri opakovanom používaní hrozí nebezpečenstvo
návyku. Tvorba morfínu silne podlieha vonkajším klimatickým podmienkam, hlavne v druhej
polovici vegetácie. Zrážky vyplavujú morfín z jednotlivých makovíc.
Alkaloid MORFÍN (chemický vzorec):
Po chemickej stránke sú alkaloidy nachádzajúce sa v ópiu
predovšetkým deriváty benzylisochinolinu a fenanthrenu.
Stredom záujmu sa stalo ópium, v roku 1803 keď sa podarilo
nemeckému lekárnikovi Sertürnerovi izolovať v kryštalickom stave túto
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dominantnú zložku ópia – alkaloid morfín (chemický vzorec je uvedený vyššie). Morfin bol
súčasne prvým zo skupiny látok zahrnovaných do početnej množiny alkaloidov.
Morfin je hlavný alkaloid ópia
Kodein – patrí vo farmakologicke praxi medzi antitusiká (látky tlmiace kašeľ), pretože
ovplyvňuje centrum pre kašeľ v predĺženej mieche. Kodeín sám o sebe má iba euforizujúce
účinky. Kodeín nemá narkotické účinky, a preto sa používa iba do liekov proti kašľu.
Papaverin - je spazmolytikum
(uvolňuje krče svalstva).

spôsobujúce

relaxáciu

hladkého

svalstva

Oblasti pestovania maku
V súčasnej dobe divo rastie v celej oblasti Stredozemného mora,
ale hlavne v Malej Ázii. Pestuje sa takmer po celom svete.
V súčasnosti je mak pestovaný v miernom a subtropickom
pásme takmer celého sveta prevažne ako potravina, k výrobe
oleja a v lekárstve. Navzdory medzinárodným dohodám je však
v mnohých oblastiach pestovaný ako "nelegálny" zdroj ópia (chudobnejšie ázijské štáty).
Medzi najvýznamnejších pestovateľov patria Turecko, India, Pakistan a Macedónsko.
Najznámejšia oblasť je však tzv. Zlatý trojuholník, zahrňujúci horské oblasti Barmy, Thajska
a Laosu, odkiaľ pochádza značná časť nelegálne získavaného ópia. Menšou pestovateľskou
oblasťou je tzv. Zlatý polmesiac, ktorý zahŕňa hlavne Irán, Afganistan, Pakistan a Indiu,
kde práve ópium je často jediným možným a lukratívnym zdrojom príjmu.
Celosvetová produkcia maku predstavuje plochu cca 270 000-300 000 ha.
Pokiaľ by sme brali do úvahy štatistiky založené na úradných záznamoch Medzinárodného
úradu pre kontrolu narkotík (INCB) Viedeň, evidovaná je plocha 37000-56000 ha, (19891993) pre zákonom oprávnenú výrobu ópia. Pestovateľské plochy v Indii prestavovali v roku
1996 celkove 29 799 ha pre legálnu výrobu ópia.
Kým väčšina krajín EÚ pestovanie maku úplne zakazuje, u nás je stále povolené. Napriek
tomu sú výnosy maku na Slovensku každým rokom menšie. Hoci spolu s Českou republikou
drží Slovensko v produkcii maku pre potravinársky priemysel európsky monopol, nie je pre
našu ekonomiku údajne „vôbec dôležitý“. Údaje o pestovaní maku dokonca nezbiera ani
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.
Niektoré krajiny ako napr. Česká republika sú jedným z najväčších exportérov, pričom
odberateľmi českého maku sú hlavne Poľsko, Rusko, všeobecne stredoeurópske krajiny
ovplyvnené slovanskou kuchyňou (Rakúsko, SR, Maďarsko, Nemecko) a Holandsko.
Postupne sa mak z ČR dostáva aj na trhy U.K., Francúzska a USA, odkiaľ vytláča Turecký
mak.
Na druhej strane, v niektorých krajinách je pestovanie maku zakázané.
Keďže sa makovice nepestujú len pre mak, ale aj pre alkaloidy dôležité pri výrobe liekov,
dohľad nad ich pestovaním je v kompetencií ministerstva zdravotníctva. Dohovor OSN z roku
1961 hovorí o možnosti zákazu, ale aj o dohľade nad pestovaním.
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Slovensko uplatňuje dohľad nad každým makovým poľom s rozlohou vyššou ako 100
štvorcových metrov. Drobní pestovatelia žiadne povolenie nepotrebujú.
OSN nám síce ponúkla odrody maku s nižším obsahom alkaloidov, ale to nevyhovuje
farmaceutickej výrobe.

Súčasné podmienky pestovania maku siateho v Slovenskej
republike a jeho využitie
V súčasnosti sa uvažuje o tom, že predmetom rozvoja modernej rastlinnej výroby
v Slovenskej republike by nemali byť len veľkoplošne pestované plodiny ako napr. pšenica,
kukurica alebo repka olejná, ale zvýšenú pozornosť si zasluhujú aj plodiny, ktorých
pestovanie má na Slovensku dlhú tradíciu, avšak v súčasnosti sú osevné plochy
neadekvátne ich významu, aktuálnej potrebe a spotrebe. Pritom ich pestovanie aj v minulosti
prinášalo dobré ekonomické výsledky, resp. je možnosť uplatniť sa na trhu aj v súčasnosti
Medzi takéto plodiny patrí mak siaty.
V dôsledku nízkych pestovateľských plôch maku na Slovensku, sa makové semeno ako aj
makovina, ktorá je následne spracovávaná v rámci farmaceutického priemyslu, dováža, čím
je negatívne ovplyvnená zahraničná obchodná bilancia a taktiež aj o agronomické
a ekonomické aspekty v rámci tohto stavu pre primárnych producentov. Potreba zaoberať sa
produkciou tejto suroviny je o to väčšia, že v SR máme spracovateľské kapacity: Zentiva a.s.
Hlohovec, ktorá však 95% makoviny dováža z ČR a iba necelých 5 % pochádza z domácej
produkcie, pričom však slovenská surovina vykazuje vyššie kvalitatívne parametre ako
dovezená.

Mak sa predovšetkým využíva ako pochutina v cukrárstve, pekárstve a domácnostiach,
pričom časť jeho produkcie sa vyváža. Výťažnosť oleja získaného lisovaním sa pohybuje
v rozmedzí 30 – 36 % a za horúca až 42 – 45 %.

Veľmi dôležitou cennou surovinou na výrobu dôležitých liekov sú prázdne makovice so
stopkami do 12 cm. Obsahujú morfín, narkotin, kodein, papaverin a veľa ďalších vedľajších
alkaloidov, ktoré sú podstatou viac ako 60 % rozličných druhov liekov.

Mak sa na Slovensku pestuje hlavne pre potravinárske účely. Jeho druhotné využitie pre
farmaceutický priemysel nie je adekvátne významu makoviny. Produkcia maku a makoviny je
limitovaná nízkymi výmerami, i keď v posledných rokoch bol zaznamenaný vzostup
pestovateľských plôch (Graf 1, 2 ,3). Ak sa v roku 2003 pestoval mak na výmere 437 ha
s produkciou 163 ton, v roku 2007 vzrástli plochy na 1 667 ha (súpis plôch k 20. 5. podľa ŠÚ
SR).
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Graf 1
Zberové plochy maku v SR 1970 - 2007
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Graf 2
Produkcia m aku na Slovensku v rokoch 1970 - 2007
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Graf 3
Produkcia maku v SR v rokoch 1997 - 2007
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Legislatívne podmienky pestovania maku siateho v Slovenskej
republike
Pestovanie maku siateho v Slovenskej republike upravuje zákon Národnej rady č. 139/1998
Z.z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších
predpisov (260/1999 Z. z., 13/2004 Z. z.).
Predmetom úpravy tohto zákona je ustanovenie podmienok na pestovanie, výrobu, kontrolu,
veľkodistribúciu, výdaj, používanie na vedecké, výskumné, výučbové a expertízne činnosti,
na dovoz, vývoz a tranzit omamných látok, psychotropných látok a prípravkov.
Omamnými látkami sa rozumejú látky vyvolávajúce návyk a psychickú a fyzickú závislosť
ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so závažnými zdravotnými a psychosociálnymi
následkami. Psychotropnými látkami sa rozumejú látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky
pôsobením na centrálny nervový systém s menej závažnými zdravotnými a
psychosociálnymi následkami.
Omamné látky a psychotropné látky sa zaraďujú podľa ich účinkov na zdravie do troch
skupín uvedených v prílohe č. 1 citovaného zákona, z ktorých sa vyraďujú alebo preraďujú
do inej skupiny podľa rozhodnutia Medzinárodného úradu pre kontrolu omamných látok pri
Organizácii Spojených národov. Vyňaté prípravky sú prípravky, ktoré obsahujú omamné
látky zaradené do II. a III. skupiny v množstve a koncentrácii uvedených v prílohe č. 2.
Svojím zložením a povahou predstavujú zanedbateľné riziko pre zdravie a nemožno z nich
bežným spôsobom a prostriedkami získať potrebné množstvo omamných látok na ich
zneužitie. Zoznam vyňatých prípravkov je uvedený v prílohe č. 2 citovaného zákona.
V zmysle uvedených platných právnych predpisov sú rastliny maku siateho (Papaver
somniferum L.) okrem semien zaradené do II. skupiny omamných látok. Na základe toho
zaobchádzať s omamnými a psychotropnými látkami môže iba fyzická alebo právnická
osoba, ak splní podmienky ustanovené vo vyššie uvedených právnych predpisoch a to na
základe povolenia, ktoré vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Povolenie
sa vydáva na viacero druhov činností, vrátane pestovania.
Základnou podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami pre
fyzické a právnické osoby je odborná spôsobilosť, ktorú musí spĺňať žiadateľ o vydanie
povolenia alebo jeho odborný zástupca. Odborný zástupca je osoba, ktorá dovŕšila vek 18
rokov, je spôsobilá na právne úkony, bezúhonná a zdravotne spôsobilá. Okrem toho,
podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami je zabezpečenie
materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh činnosti ako aj
administratívno-technických
opatrení
na
bezpečné
uchovávanie
omamných a
psychotropných látok a na zabránenie ich zneužitia. Odborná spôsobilosť je presne
definovaná v § 6, písm. (2), ods. a) až e). Ide o vzdelanie v študijnom odbore farmácia,
lekárstvo, veterinárne lekárstvo, chemického zamerania a v ďalších špeciálnych odboroch
farmakológie a toxikológie. Zamestnanci, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť, musia byť s
touto problematikou oboznámení a ich potrebné znalosti musia byt pravidelne doplnené a
najmenej raz za dva roky overované.
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Pre získanie povolenia na pestovanie maku siateho je potrebné uskutočniť
nasledovné kroky:
1) Podanie žiadosti na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave ohľadne oboznámenia
a preverenia vedomostí za účelom vydania osvedčenia odbornej spôsobilosti
- školenia uskutočňuje Slovenská zdravotnícka univerzita, fakulta Ošetrovateľstva
a zdravotníckych odborných štúdií, katedra Farmaceutických činností, Limbova 12, 833 03
Bratislava 37.
2) Podanie žiadosti na miestne príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva o
vydanie posudku na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky
3) Podanie žiadosti na Štátny ústav kontroly liečiv o vydanie posudku o splnení
podmienok
4) Požiadanie stanoviska obce k začatiu činnosti – príslušný obecný úrad
Okrem spomínaných vyššie uvedených podmienok je potrebné predložiť nasledovnú
ďalšiu dokumentáciu:
Doklad zdravotnej spôsobilosti - praktický lekár
Odpis z registra trestov - okresný súd
Výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace - právnické osoby
Doklad o vlastníctve alebo nájme priestorov kde sa bude činnosť vykonávať
a v prípade vykonávania prepravy doklad o vlastníctve alebo nájme a vhodnosti
dopravného prostriedku
e) Doklad o vlastníctve alebo nájme pozemkov kde sa bude pestovanie vykonávať,
s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla
f) Potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere makovej slamy alebo vyhlásenie
žiadateľa o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu.
a)
b)
c)
d)

Všetky tieto potvrdenia a doklady (resp. ich fotokópie) je potrebné doložiť k žiadosti na
Štátny ústav kontroly liečiv (ŠUKL) k vydaniu posudku. Originály všetkých dokladov
a potvrdení spolu s posudkom ŠUKL-u je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie povolenia na
pestovanie maku, ktorá sa doručí na Ministerstvo zdravotníctva SR (Limbova 2, P. O. Box
52, 837 52 Bratislava 37).
Povolenie na pestovanie maku siateho je potrebné vlastniť, ak sa mak pestuje na ploche
väčšej ako 100 m2, a taktiež na dovoz a vývoz makovej slamy pre účely výroby omamných
a psychotropných látok. Pokiaľ držiteľ povolenia na pestovanie maku tri po sebe nasledujúce
roky mak nepestuje na vyššie uvedenej ploche, povolenie sa stáva neplatným.
Každý držiteľ povolenia na pestovanie maku je povinný za dohodnutú cenu odovzdať
spracovateľskej organizácii celú úrodu makovej slamy alebo ju zneškodniť. Každý pestovateľ
maku siateho na potravinárske účely je povinný zabrániť zneužitiu makovej slamy. Je
zakázané narezávať alebo zbierať tobolky maku v mliečnej zrelosti.
Ďalšie stanovené podmienky - ohlasovacie povinnosti:
Držitelia spomínaného povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej
pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roka , musia
predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR:
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- potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením
osevnej plochy maku alebo vyhlásenie držiteľa povolenia o zneškodnení makovej slamy
podľa osobitného predpisu
- vyhlásenie držiteľa povolenia o plánovanej osevnej ploche s uvedením katastrálneho
územia a parcelného čísla
- vyhlásenie, že v príslušnom kalendárnom roku mak pestovať nebude
Ďalej sú držitelia povolenia povinní oznámiť do 31. decembra príslušného kalendárneho
roku:
a) množstvo vyprodukovanej makovej slamy, z toho:
- množstvo odovzdané spracovateľskej organizácii
- skladované množstvo
- zneškodnené množstvo
b) skutočne obsiatu plochu do 31. mája príslušného kalendárneho roku.
Na základe vyššie uvedených skutočností je možné konštatovať, že vzhľadom na náročnosť
platného zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach
a prípravkoch je uvedený právny predpis zásadnou brzdou pestovania je. Potreba plnenia
podmienok tohto zákona významne prispela k zníženému záujmu pestovateľov. Ide najmä
o skutočnosť, že narábanie s makovinou je dané na úroveň narábania s omamnými látkami
skupiny II a plnenie týchto požiadaviek v praxi je veľmi náročné.
Pre pestovanie maku je nepriaznivá aj tá skutočnosť, že mak nie je predmetom podpôr
v systéme doplnkových národných priamych platieb pre plodiny na ornej pôde, hoci
pestovanie repky olejnej, slnečnice a sóje je podporované. V nadväznosti na citovaný zákon
č. 139/1998 Z.z. MP SR v súčasnosti rokuje o možnosti zjednodušenia optimálneho zníženia
nárokov tohto zákona voči pestovateľom spolu so zástupcami Zentivy a.s. Hlohovec,
Šľachtiteľskej stanice Malý Šariš a pestovateľmi. Následne sa pripravuje rokovanie
so zástupcami MZ SR ako gestorom predmetného zákona.
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Zvýšené hodnoty morfínu v makovom semene – možné riziko
poškodenia zdravia
Makové semená možno všeobecne charakterizovať ako semená, ktoré majú typickú chuť
a sú bohaté na tuky a bielkoviny. Preto sú dosť obľúbené pri príprave chleba, koláčov,
ostatných pekárenských výrobkov ale taktiež získavanie stolného oleja.
Aj keď semená pochádzajú z maku siateho, z ktorého sa tiež získavajú farmaceuticky účinné
alkaloidy ako morfín alebo kodeín, obsahuje mak siaty iba stopy týchto látok.
Analýzy ale dokazujú, že obsah morfínu v konzumnom maku silne kolíše a v poslednom
období sa zjavne zvýšili. Hlavne posledné dva roky sa stretávame s narastajúcim
problémom zvýšených hodnôt morfínu, ale aj kodeínu v semene maku. Jedná sa
predovšetkým o stanovenie medzných hodnôt týchto látok z hľadiska zdravotnej neškodnosti
pre spotrebiteľa.
V našej oblasti sa tradične väčšinou pestujú odrody maku siateho s nízkym obsahom
morfínových alkaloidov, no napriek tomu bývajú zaznamenávané aj v našich podmienkach
zvýšené hodnoty týchto látok.
Odrody maku siateho by sme mohli rozdeliť na potravinové odrody a priemyselné odrody. Je
predpoklad, že priemyselné odrody by sa mohli v budúcnosti rozšíriť z dôvodu dopytu
farmaceutického priemyslu.
Jedná sa však predovšetkým o odrody maku, ktoré sú pestované pre makovinu s vysokým
obsahom morfínových alkaloidov, čo je požiadavka farmaceutických firiem a mak je vlastne
druhotnou surovinou.
Zaujímavé sú získané výsledky meraní (BfR - Federal Institut for Risk Assessment, Berlín)
na základe analyzovaných odobratých vzoriek maku siateho. Napríklad v semene maku
pôvodom z Českej republiky, ktorá patrí medzi najväčších pestovateľov v rámci úrody 2005
sa hodnota morfínu pohybovala v rozmedzí 5 – 150 µg/g a u kodeínu 01 -20µg/g, pričom
v jednotlivých okolitých členských štátoch sa maximálne hodnoty na národnej úrovni
pohybujú v rozmedzí 10 do 20 µg/g.
V rámci obchodných podmienok (národnej legislatívy) je napríklad v Nemecku a Rakúsku
stanovená maximálna hranica ohľadne obsahu morfínu v maku na 20 mg/kg a v Holandsku
10 mg/kg.
V prípade národnej legislatívy Maďarska sú limitné nasledovné obsahy alkaloidov:
- morfín: 30 µg/g
- noskafin: 20 µg/g
- thebain: 20 µg/g
- kodein: 20 µg/g.
Tepapeutické dávky morfínu (od 1,9 mg) je možné dosiahnuť už obvyklou porciou
potraviny s makom.

Hodnoty morfínu v makovom semene
Pri posudzovaní hodnoty morfínu a kodeínu v semene maku pri ľudskú spotrebu sú nižšie
uvedené údaje z „Health Assessment No 12/2006“, vydanej nemeckým Federal Institut for
Risk Assessment – BfR, Berlín.
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Jedná sa o maximálne doporučené jednorázové a celkové denné dávky týchto látok
nachádzajúcich sa v semene maku, bez preukázaného vplyvu na zmenu zdravotného stavu
človeka podľa jeho veku a hmotnosti:
Morfín
VEK/HMOTNOSŤ

dieťa do 2 rokov/ do 12,5kg
dieťa 2-6 rokov/ 12,5-20kg
dieťa 6-12 rokov/ 20-40kg
dieťa 12-16 rokov/ 40-50kg
nad 16 rokov/ nad 50kg

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA

do 1,9 mg
1,9-3,8 mg
3,8-7,6 mg
7,6-15,2 mg
7,6-45,6 mg

DENNÁ MAXIMÁLNA DÁVKA

do 17,1 mg
11,4-22,8 mg
22,8-45,6 mg
45,6-91,1 mg
273,3 mg

Kodeín
VEK

JEDNORÁZOVÁ DÁVKA

2-6 rokov
6-12 rokov
nad 12 rokov

2,5-5 mg
5-15 mg
15-44 mg

DENNÁ MAXIMÁLNA DÁVKA

30 mg
60 mg
200 mg

Maximálna denná spotreba maku v nadväznosti na množstvo morfínu nachádzajúcom
sa v semene maku bola uvedeným inštitútom stanovená nasledovne:
MNOŽSTVO MORFÍNU
V SEMENE MAKU

MAXIMÁLNA DENNÁ SPOTREBA SEMENA MAKU

< 4 µg/g
> 4-8 µg/g
> 8-12 µg/g
> 12-16 µg/g
> 16-20 v

nie je stanovené
50g
30g
25g
20g

Odroda maku, čas zberu tejto plodiny a geografický pôvod môžu množstvo výskytu
alkaloidov zásadne ovplyvniť.
Známa je negatívna korelácia medzi úrodou semena a obsahom morfínu v makovine
Hlavnou príčinou pre významne zvýšené hodnoty by malo byť znečistenie alkoloidmi
obsahujúcimi úlomkami makovíc, alebo mliečnou šťavou rastlín pri získavaní semien.
Novo zavedené techniky zberu, pri ktorých sa makovice rozmačkávajú a vystupujúca
mliečna šťava by mohla semená kontaminovať, sú ako dôvod stredobodom diskusie.
V nepriaznivých prípadoch sa tak môže už pri bežnej konzumácii mak obsahujúcich
potravín prijímať veľké množstvo morfínu, ktoré patrí do terapeutickej oblasti a môže sa
tak rozvinúť celé spektrum nežiadúcich účinkov.
Medzi ne môžeme zaradiť centrálne nervové a periférne účinky ako napríklad ovplyvňovanie
vedomia, poruchy dýchania a účinky na srdce a krvný obeh.
Morfín sa terapeuticky používa hlavne k lekárskemu ošetreniu silných bolestí. K nežiadúcim
účinkom, ktoré pri tom môžu vzniknúť, patrí nevoľnosť, zvracanie, otupenosť, dychová
depresia a účinky na srdce a krvný obeh.
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Pritom individuálna citlivosť na substancii značne kolísa. V pokusoch na zvieratách mal
morfín negatívne účinky na vývoj potomstva a rozmnožovanie. Boli taktiež pozorované
účinky poškodzujúce dedičnosť.
Pre pestovanie maku na potravinárske účely sa v budúcnosti musia uprednostniť na osev
odrody s nízkym obsahom morfínu a kodeínu (napríklad rakúska odroda ZENO, alebo poľské
odrody PRZEMKO a MIESZKO).
Mak siaty odrody LAZUR, ktorá je ekonomicky zaujímavá hlavne pre predaj makoviny, je
z hľadiska spotreby maku na potravinárske účely nepoužiteľný.
V nepriaznivých prípadoch sa tak môžu potravinami prijímať také množstvá morfínu, ktoré
skôr patria do terapeutickej oblasti.
V najhorších prípadoch môže pri takýchto dávkach dochádzať k obmedzeniu vedomia,
dychovej depresii a vplyvu na srdce a krvný obeh – varovanie predsedu spolkového
ústavu pre hodnotenie rizika (prof. D.Dr. Andreas Hensel).
Aby sa toto riziko pre spotrebiteľa vylúčilo, odvodil Spolkový ústav pre hodnotenie rizika na
objednávku Ministerstva na ochranu spotrebiteľa maximálne denné prijímané množstvá
a doporučil smernú hodnotu pre morfín a makové semeno.
Pokiaľ by producenti obsah morfínu úspešne neznížili, ústav spotrebiteľov odrádza od
nadmernej konzumácie potravín s vysokým obsahom maku, hlavne počas
tehotenstva.
Okrem medicínskeho významu maku, hrá táto rastlina veľkú úlohu aj v oblasti potravinárstva.
Zrelé semená sa predovšetkým zapekajú do makového koláča, ale môžu byť tiež v menších
množstvách obsiahnuté v bagetách a žemliach. Kvôli vysokému obsahu oleja sa zo semien
vyrába aj olej.
Alkaloidy môžu obsahovať i semená, vyskytujú sa samozrejme iba v stopách.
V konzumnom maku by preto mal byť morfín obsiahnutý iba v najmenších množstvách.
Analýzy obsahu alkaloidov konzumného maku ale ukazujú, že množstvá silne kolísajú
a v posledných rokoch sa ich obsah celkove zvýšil.
Týmto spôsobom kontaminované semeno maku nie je vhodné pre obchod a konzumáciu.
Obtiažnejšie je zdravotné posúdenie konzumácie semien s nízkymi koncentráciami morfínu
z pohľadu prevencie.
Aby sa dal do rúk príslušných autorít úradnej kontroly potravín nejaký nástroj, odvodil
spolkový ústav pre hodnotenie rizík „predbežné maximálne prijímané množstvo“, ktoré by
sa nemalo prekročiť.
To činí 6,3 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti a deň. S ohľadom na
odhadované konzumované množstvá z tohto údaju vychádza predbežná smerná hodnota
pre semeno maku najviac 4 mikrogramy na gram.
Ústav vyzýva producentov, aby podnikli čo najvyššie úsilie pre zníženie obsahu všetkých
farmakologicky aktívnych ópiových alkaloidov v semene maku na technologicky čo najnižšiu
dosiahnuteľnú mieru.
Pokiaľ by to nešlo dosiahnúť, mali by spotrebitelia a hlavne tehotné ženy konzumáciu
potravín s vysokým makových semien obmedziť, alebo úplne od nej upustiť.
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Medzi ne patrí predovšetkým makový koláč, dezerty obsahujúce mak a pokrmy makom
posypané.
Počet vyšetrení sa zvýšil v Nemecku hlavne od roku 2005, vzhľadom prípad otravy makom,
kde bola kojencovi poskytnutá lekárska prvá pomoc potom, čo mu bolo matkou podané na
ukľudnenie mlieko varené s makom podľa starých receptov. Použitý mak pravdepodobne
obsahoval cca 1000 mg morfínu/kg maku.
V Nemecku sa momentálne pravidelne vyšetrujú makové hmoty,
k priemyselnému spracovaniu, ako aj mak spotrebiteľských baleniach.

mak

určený

Zatiaľ čo v roku 2005 bol obsah morfínu v niektorých prípadoch tak vysoký, že mohol
vyvolávať nežiadúce fyziologické účinky, v r. 2006 hodnoty zásadne poklesli.
Napriek tomu u 76% zo 110 vyšetrených vzoriek bol obsah morfínu nad smernú hodnotu
stanovenú BfR v roku 2006, ktorá je spomínaných 4 mg/kg maku siateho, avšak iba 30%
vzoriek prekročilo obsah 20 mg/kg, ktorý je možné z pohľadu BfR považovať za únosný.
Všetky makové hmoty mali obsah morfínu pod smernú hodnotu, mak odobratý z pekárni mal
vyšší obsah morfínu, ako mak z obchodnej sieti.
Pri stanovovaní smernej hodnoty nebolo brané do úvahy, že pri spracovaní (mletie, tepelné
ošetrenie) dochádza k štiepeniu alkaloidov. Z toho dôvodu nie je potrebné posudzovať
príliš kriticky, keď je u výrobcu zistený obsah morfínu zodpovedajúci smernej hodnote.
Horší prípad je, že v obchodnej sieti malo 28% vzoriek obsah morfínu nad 20 mg/kg. To
nesvedčí o tom, že by boli prijaté opatrenia na zníženie obsahu alkaloidov.

Obsah morfínových alkaloidov
Mnohí dodávatelia a distribútori na základe vzťahu dodávateľ – odberateľ a uzavretých
dohôd garantujú odberateľom dodávku tzv. nízkomorfínových odrôd, kde semeno maku sa
následne používa výhradne pre potravinárske účely, resp. k priamej ľudskej spotrebe. Čiže
nejedná sa a semeno maku pestované pre technické použitie vo farmaceutickom priemysle.
Dodávatelia deklarujú odberateľom, že dodávané semeno maku obsahuje nízke hladiny
morfinových alkaloidov ako sú morfín, alebo kodeín.
Podľa krajiny určenia odberatelia požadujú nasledovné medzné hodnoty morfínu v semene
modrého maku v niektorých krajinách ES, napriek tomu, že nie je špecifikovaný
maximálny limit (Rakúsko do 20 µg/g, Nemecko do 20 µg/g a Holandsko do 10 µg/g).

Redukcia morfínu v semene maku určeného pre potravinárske
účely
Vzhľadom na prítomnosť alkaloidy morfínu v semenách maku, ktorý je určený na
potravinárske účely, je momentálne veľmi frekventovanou otázkou redukcia jeho
obsahu, resp. sa rieši jeho redukcia.
Na základe štúdií a riešenia tohto aktuálneho problému bolo cieľom týchto štúdií navrhnúť
pre spotrebiteľov a výrobcov pekárenských výrobkov spôsob, ktorým sa dosiahne zníženie
obsahu morfínu v maku, pričom sa vychádza z jeho dynamiky a degradácie počas mletia
(drvenia), ale taktiež sa dosiahla redukcia obsahu morfínu takými krokmi, ako je pranie
maku, čo bolo vyhodnotené v tejto štúdii.
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Zistená bola významná redukcia morfínu zomletím štandardných makových zŕn. Táto
degradácia nastala priamo pri procese mletia, no v priebehu ďalšieho skladovania za
vhodných a odporúčaných podmienok nepokračovala.
Pranie makových semien v horúcej vode (60ºC) je veľmi efektívnou cestou, vedúcou
k redukcii obsahu morfínu v makovom semene približne až o 70%.
Štúdia preukázala, že optimálne zaobchádzanie so semenom maku siateho po zbere
pozostáva z prania semien (opláchnutia), sušenia a mletia.
Týmto procesom sa zabezpečí významné zníženie obsahu alkaloidu morfínu a súčasne sa
dosiahne zlepšenie kvality a organoleptických vlastností vyrábaných pekárenských výrobkov.

Hodnotenie rizika - obsah blenu čierneho (Hyoscyamus niger L.)
v semene maku
Posúdiť riziko alkaloidov blenu čierneho v maku je veľmi problematické, nakoľko klinické
údaje o ich toxicite v jednotlivých literárnych zdrojoch sú odlišné.
Hlavnými účinnými látkami blenu čierneho (Hyoscyamus niger L.) sú alkaloidy, zastúpené
hyoscyamínom, atropínom a skopolamínom. Plodom blenu čierneho je tobolka, ktorá
obsahuje veľký počet semien vajcovitého tvaru, červenohnedej farby.
Celá rastlina (najviac koreň, menej semená a najmenej zrejme listy) obsahujú alkaloidy,
z ktorých najvýznamnejší je I-hyoscyamin a I-skopolamin, vedľajšími alkaloidmi sú atropoin,
apoatropin a kuskhygrin. Ďalej sú prítomný glykozid hyoscypikrin, triesloviny, silice a olej
v semene.
Obsah týchto alkaloidov v semenách blenu čierneho sa pohybuje v rozmedzí 0,5-0,6 %
1) a 2).
Podľa „Monographs extracted from The Eclectic Materia Medica, Pharmacology and
Therapeutics“ sa semená blenu používajú i na liečebné účely, pričom dávka je odporúčaná
na 2-10 semien.
Smrteľná dávka blenu čierneho podľa zdroja 3) pre dospelého človeka je 100 až 150 semien
a pre dieťa už 20 až 30 semien.
Vzhľadom na skutočnosť, že literatúra uvádza rôzne hodnoty toxicity prítomných alkaloidov
(hyoscyamín, atropín, skopolamín), pri výpočtoch, ktoré uskutočnil VÚP Bratislava sa
využili údaje o počte semien, ktoré sa považujú za smrteľnú dávku pre dospelého človeka
a dieťa a údaj o hmotnosti semien (1500 semien váži 1g) podľa zdroja 4*).
Nižšie sú uvedené zistené nálezy u dvoch analyzovaných vzoriek odobratých v rámci
úradných kontrol v roku 2008:
1. Vzorka - mak modrý Alfa BIO : 1,75 kg
Nález (% blenu čierneho)=0,13 %
MRL= 0,01%
0,13 %=1,3g blenu čierneho na 1 kg maku= 1950 semien/1 kg maku
*1500 semien=1g
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Dospelý človek: 100 - 150 semien (smrteľná dávka ) je v 51,3 – 76,9 g maku modrého Alfa
BIO
Dieťa:
20 - 30 semien (smrteľná dávka ) je v 10,2 – 15,4 g maku modrého Alfa BIO
Smrteľná dávka alkaloidov v blene čiernom v maku hrozí pri skonzumovaní 51,3 -76,9 g
maku pre dospelého človeka a 10,2-15,4 g maku pre dieťa.
2. Vzorka – mak (semeno maku) - ENSA : 3 kg
Nález (% blenu čierneho)=0,15 %
MRL= 0,01%
0,15 %=1,5g blenu čierneho na 1 kg maku= 2250 semien/1 kg maku - ENSA
*1500 semien=1g
Dospelý človek:
100 – 150 semien (smrteľná dávka) je v 44,4 - 66,7 g maku - ENSA
Dieťa:
20 – 30 semien (smrteľná dávka ) je v 8,9 - 13,3 g maku - ENSA
Smrteľná dávka alkaloidov v blene čiernom v maku hrozí pri skonzumovaní 44,4-66,7 g
maku pre dospelého človeka a od 8,9 -13,3 g maku pre dieťa.
1) http://www.maltawildplants.com/SOLN/Hyoscyamus_albus.php
2) http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rhyn.html
3) http://everything2.com/index.pl?node_id=252315
4*)http://www.b-and-t-worldseeds.com/carth.asp?species=Hyoscyamus%20niger&sref=15111
Záver:
Vypočítané množstvá maku sú denne reálne skonzumovateľné, analyzované vzorky (vzorka
č.1.: mak modrý, Výrobca Alfa BIO a vzorka č.2.: mak- semeno maku, Výrobca ENSA) môžu
ohroziť zdravie človeka a môžu predstavovať riziko ohrozenia života u citlivejších osôb.
Profil

| Kontakt Profil | Kontakt

Ovplyvnenie súčasného stavu pestovania maku v SR
Jedná sa o nasledovné faktory:
- dominantné postavenie repky ozimnej v rámci olejnín a následne slnečnice, kde
ekonomické faktory (tržieb), ale aj technológie výroby, dosahujú vysokú úroveň,
- náročnejšie pestovanie maku, čo sa týka technológie a aj rizikovosť pestovania z hľadiska
poveternostných podmienok, rizikovosť je vyššia v dôsledku postupu klimatických zmien,
- nízka úrodnosť maku, priemerné úrody dosahujú 0,5 t/ha,
- zásadnou brzdou pestovania je náročnosť platného zákona č. 139/1998 Z. z.
o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
Potreba plnenia podmienok tohto zákona významne prispela k zníženému záujmu
pestovateľov. Ide najmä o skutočnosť, že narábanie s makovinou je dané na úroveň
narábania s omamnými látkami skupiny II a plnenie týchto požiadaviek v praxi je veľmi
náročné. Pre pestovanie maku je nepriaznivá aj tá skutočnosť, že mak nie je predmetom
podpôr v systéme doplnkových národných priamych platieb pre plodiny na ornej pôde, hoci
pestovanie repky olejnej, slnečnice a sóje je podporované. V nadväznosti na citovaný zákon
č. 139/1998 Z.z. MP SR v súčasnosti rokuje o možnosti zjednodušenia optimálneho zníženia
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nárokov tohto zákona voči pestovateľom spolu so zástupcami Zentivy a.s. Hlohovec,
Šľachtiteľskej stanice Malý Šariš a pestovateľmi. Následne sa pripravuje rokovanie
so zástupcami MZ SR ako gestorom predmetného zákona.
Hospodársko-ekonomické aspekty ohľadne produkcie maku
V roku 2006 produkcia maku dosiahla 681 t s medziročným poklesom o 3,3 %. Celková
ponuka spolu s dovozom dosiahla 1 940 t, to je pokles o 7,4 %. Potravinárska spotreba sa
pritom zvýšila na 1 744 t, čo predstavuje nárast o 10,5 %. Vývoz maku sa medziročne znížil
na 62,2 % t.j. 196 t. Celkové použitie maku pokleslo v porovnaní s hospodárskym rokom
2005/2006 o 7,4% (tab. č. 1 a 2).
Príloha 1
Bilancia maku siateho v SR
Tab. č. 1
Skutočnosť

M. j.

Ukazovateľ

2004/05

Odhad

2005/06

2006/07

2007/08

Osevná plocha

ha

740

1 312

1 488

1 667

Zberová plocha

ha

706

1 300

1 471

1 649

Hektárová úroda

t/ha

0,73

0,54

0,46

0,50

Produkcia

t

516

704

681

824

Dovoz spolu

t

1 319

1 392

1 259

1 280

Celková ponuka

t

1 835

2 096

1 940

2 104

Domáca spotreba

t

1 333

1 578

1 744

1 795

Vývoz spolu

t

502

518

196

309

Celkové použitie

t

1 835

2 096

1 940

2 104

Prameň: ŠÚ SR , Colné riaditeľstvo SR , MP SR október 2007

Produkcia maku siateho v SR v rokoch 1997 - 2007
Tab. č. 2
1997
Mak siaty
Zberová
plocha (ha)
Úroda (t)
Úroda z ha (t)

2001

2002

2004

2003

2005

2006

2007

1998

1999

2000

1 809
986

2 293
1 092

2 714
814

2 083
584

689
330

390
176

386
163

706
516

1300
704

1471
681

1649
824

0,55

0,48

0,3

0,28

0,48

0,45

0,42

0,73

0,54

0,46

0,5

Priemerné ceny poľnohospodárskych výrobcov maku siateho v rokoch 1993 – 2000
Tab. č. 3
Kalend. rok

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Sk/t

36 124

54 457

37 417

34 737

50 839

48 744

49 000

48 909

Priemerné ceny poľnohospodárskych výrobcov maku siateho v rokoch 2000 – 2006
Tab. č. 4
Kalend. rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Sk/t

48 909

51 694

50 586

52 298

51 072

49 875

48 990

Prameň: ŠÚ SR
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V roku 2007 sa osevné plochy maku zvýšili o 179 ha na výmeru 1 667 ha. Priemerné
hektárové úrody sa odhadovali na 0,5 t/ha s produkciou 824 t. Úrodu maku v roku 2007 vo
veľkej miere ovplyvnilo nepriaznivé počasie – vlahový deficit, čo negatívnym spôsobom
poznačilo úrodu makových semien, a tak sa dá očakávať, že pri záverečnej bilancii aj
odhadovaná úroda 0,5 t/ha ešte poklesne.
V hospodárskom roku 2007/2008 celková ponuka maku spolu s dovozom sa predpokladá
2 104 t, t.j. medziročný nárast o 8,5 %.
Domáca spotreba maku v porovnaní s hospodárskym rokom 2006/2007 vzrastie o 2,9 %.
Vývoz sa očakáva na úrovni 309 t.
Ceny výrobcov maku v septembri tohto roku boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého
roku vyššie o 10,6 % a dosiahli úroveň 49 158 Sk/t.
Dovoz maku v posledných 5 rokoch varíroval v rozsahu od 1 713 t v roku 2003 až po
prognózovaných 1 280 t v roku 2007.
Predpokladá sa ďalší nárast cien maku. Potvrdzuje to aj informácia podľa ktorej, v ČR
dosiahla cena semien maku v roku 2007 úroveň 60 000 Sk/t, vo februári 2008 už však cena
dosiahla 70 000 až 80 000 CZK/t. Mak sa v ČR pestuje na výmere 57 000 ha, čím sa stali
v jeho produkcii svetovou veľmocou popri Turecku a Tasmánii.
V najbližšom období sa vytvárajú pre rozšírenie pestovateľských plôch maku nové
perspektívne podmienky.
Patrí medzi ne predovšetkým skutočnosť výrazného zníženia pestovateľských plôch cukrovej
repy v SR v dôsledku vzdania sa produkčných kvót cukru. Pestovateľské plochy cukrovej
repy poklesli z 27,7 tis. ha v roku 2006 na 18,9 tis. ha v roku 2007. Tu sa otvára priestor pre
rozšírenie pestovateľských plôch maku, pretože pôdno-klimatické podmienky v dotknutých
oblastiach pestovaniu maku vyhovujú. Motivujúcim faktorom je aj nárast cien maku na
našom aj zahraničnom trhu.
I napriek veľmi nízkym výmerám je SR významným šľachtiteľom maku (Malý Šariš), keď
naše odrody nachádzajú svoje dobré uplatnenie aj v susedných štátoch, najmä ČR
a ďalších. Stanica reaguje na meniace sa kvalitatívne podmienky výroby maku a makoviny
z hľadiska šľachtenia nových odrôd, ktoré budú zabezpečovať optimálnu úrodu maku, ale
súčasne si v makoviciach zachovajú aj také zloženie alkaloidov, ktoré budú napĺňať
kvalitatívne požiadavky spracovateľa makoviny.
Nárastom plôch produkcie maku narastie aj produkcia makoviny, ktorú zatiaľ pestovatelia len
málo speňažujú a spracovateľ Zentiva, a.s. Hlohovec spracúva 95 % makoviny zo
zahraničia.
Podmienky vplývajúce na kvalitu makoviny (obsah morfínu) sa postupne zvyšujú, čo
sa v budúcnosti prejaví vo výbere odrôd, ale aj celkovej technológii výroby maku.
Z toho dôvodu je potrebné skĺbiť požiadavky na výšku hektárových úrod a kvalitu
maku (ako potravinárskej suroviny) s požiadavkami na kvalitu makoviny (ako suroviny
pre farmaceutický priemysel) a narábaním s ňou po zbere.
V ČR pôsobí združenie „Český mák“, ktorý má v súčasnosti 247 členov a združuje výmeru
19 400 ha. Celková výmera maku siateho v ČR v roku 2007 predstavuje 57 000 ha.
Pestovatelia maku v SR donedávna nemali vlastnú organizáciu. Prejavovalo sa to
nedostatkom informácií ako v pestovateľskej, tak v ekonomickej a obchodnej činnosti,
čo rozvoju tejto plodiny neprospievalo. Prvou organizáciou združujúcou pestovateľov maku
v SR bola spoločnosť „Fortis“ Dunajská Streda, ktorá poskytuje poradenstvo a servis.
Združuje 6 väčších pestovateľov maku a v roku 2008 bolo jej členmi založené občianske
združenie „Slovenský mak“. Združenie už nadviazalo spoluprácu so združením „Český mák“.
Mak siaty pestovaný na potravinárske a farmaceutické účely pri dodržaní správnej
agrotechniky a optimálnom speňažení semena a makoviny môže patriť k najziskovejším
komoditám prvovýroby. Táto skutočnosť dáva predpoklady vytvorenia dobrých podmienok
pre podstatný nárast pestovateľských plôch už v najbližších rokoch. Rozšírenie
pestovateľských plôch súčasne prispeje k podpore trvalo udržateľného rozvoja
poľnohospodárstva a biodiverzity poľnohospodárskej krajiny.
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Analýza legislatívnych podmienok pestovania maku
Podmienky pestovania maku siateho (Papaver somniferum L.) v SR upravuje zákon
č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení
neskorších predpisov, v ČR zákon č. 167/1998 Sb. v znení neskorších predpisov. V obidvoch
republikách, ktoré mali podobný vývoj v oblasti poľnohospodárstva, sa po prijatí týchto
zákonov pestuje mak s rôznou intenzitou. Zatiaľ čo v ČR sa rozvíja, v SR pestovanie takmer
úplne zaniklo (tab. č. 5 a graf. č. 4).
Porovnanie zberových plôch maku ČR a SR
Tab. 5
Zberové plochy maku (ha)
ČR
SR

Rok
1998

27881

2293

1999

45462

2714

2000

29871

2083

2001

33235

689

2002

29637

390

2003

38147

386

2004

27611

706

2005

44613

1300

2006

57785

1471

Graf 4
Vývoj pestovateľských plôch maku siateho v Českej republike po roku 1998 (ha)
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Príčinou tohto stavu sú nevhodné legislatívne opatrenia, upravujúce podmienky pestovania
tejto plodiny v SR. Nízke pestovateľské plochy maku negatívne vplývajú na slovenské
poľnohospodárstvo, pretože jeho reštrukturalizáciou došlo k obmedzeniu pestovania
niektorých plodín, čím vznikla v pestovateľskej praxi potreba ich nahradenia alternatívnymi
plodinami. Jednou z takýchto plodín je aj mak. Obmedzené pestovanie je na druhej strane
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príčinou nedostatku makového semena a makoviny na domácom trhu, preto sa musia
dovážať čím je negatívne ovplyvnená zahraničná obchodná bilancia (tab. č. 6).
Porovnanie nákupu makoviny z ČR a SR farmaceutickým priemyslom
Tab. č. 6
Nákup v kg
Sezóna

Nákup spolu / kg /
ČR

SR

1990/91

3 909 140

1 527 050

5 436 190

1991/92

2 379 032

767 712

3 146 744

1992/93

2 149 871

578 389

2 728 260

1993/94

1 066 296

299 686

1 365 981

1994/95

3 533 314

1 191 523

4 724 837

1995/96

3 705 526

1 144 016

4 849 542

1996/97

838 791

181 374

1 020 165

1997/98

1 125 115

209 904

1 335 019

1998/99

2 411 640

308 204

2 719 844

1999/00

5 269 960

287 128

5 557 088

2000/01

3 526 300

134 636

3 660 936

2001/02

4 683 980

186 245

4 870 225

2002/03

4 344 630

95 956

4 440 586

2003/04

5 814 070

55 288

5 869 358

2004/05

6 735 040

268 468

7 003 508

2005/06

2 590 000

135 380

2 725 380

Priemer:

3 380 169

460 685

3 840 854

Do roku 1998:

2 346 525

689 762

3 036 287

Po roku 1998:

4 709 140

166 157

4 875 297

Rozdiel:
Zdroj: Zentiva a. s.

2 362 615

-523 605

1 839 010

Vychádzajúc z objektívnej reality je zrejmé, že podmienky pestovania maku v SR sú
neprimerane prísne a zaťažené nadmernou a zbytočnou byrokraciou. V ČR sú podmienky
jednoduchšie, pričom pestovanie je pod kontrolou colných orgánov, ktoré majú lepšie
kontrolné právomoci ako v prípade SR.

Odrody maku siateho
Spoločný katalóg odrôd poľných plodín 20071215 (26. úplné vydanie - 2007/C 304
A/01) je publikovaný v súlade s ustanovením článku 17 smernice Rady 2002/53/ES z 13.
júna 2002 o spoločnom katalógu odrôd poľnohospodárskych rastlinných druhov [0],
naposledy zmenenej a doplnenej nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.
1829/2003.
V súlade s nadobudnutím účinnosti Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP)
spoločný katalóg obsahuje tiež odrody z krajín EZVO, ktoré spĺňajú požiadavky tejto
dohody.
Tento katalóg obsahuje zoznam všetkých odrôd, ktorých množiteľský materiál nie je
podľa článku 16 vyššie uvedenej smernice v Európskom hospodárskom priestore
predmetom žiadnych obchodných prekážok súvisiacich s odrodou, okrem prípadov
uvedených v článku 16 ods. 2 a v článku 18 vyššie uvedenej smernice.
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Spoločný katalóg odrôd poľných plodín bol prvýkrát publikovaný 21. júla 1975. Aktuálne
26. úplné vydanie nahrádza 25. úplné vydanie. Obsahuje zoznam odrôd, ktoré nie sú na
území celého Európskeho hospodárskeho priestoru predmetom obchodných obmedzení
súvisiacich s odrodou, okrem prípadov uvedených vo vyššie uvedenej smernici, a to
najneskôr od 15. novembra 2007.
Katalóg je rozdelený podľa druhov, ktoré sú predmetom smernice. V rámci každého druhu,
prípadne poddruhu, obsahuje katalóg zoznam odrôd v abecednom poriadku ich
akceptovaných názvov.
Katalóg sa skladá zo štyroch stĺpcov:
- stĺpec 1: "Odroda",
- stĺpec 2: "Krajina EÚ, v ktorej je odroda zaregistrovaná",
- stĺpec 3: "Krajina EZVO, v ktorej je odroda zaregistrovaná (v súčasnosti Island a
Nórsko)",
- stĺpec 4: "Poznámky".
Pri pestovaní maku na produkciu semena a to odrôd typu súčasne registrovaných –
Maratón, Major, Opal, Gerlach, Bergam a Malsar, kde priemerný obsah morfínu je 0,4 –
0,6 %, je makovina pre spracovateľa nezaujímavá, nehovoriac o možnosti pestovania
poľských nízkomorfínových odrôd s obsahom morfínu 0,04 %
V súčasnosti sa využívajú odrody registrované v SR na extrakciu alkaloidov, ale je to na
hranici ekonomickej efektívnosti. V budúcnosti bude makovina z nich nepredajná, pretože je
predpoklad väčšieho rozšírenia pestovania odrôd, ktoré akumulujú vyšší obsah morfínu na
úrovni 1,5 % a viac, ktoré v súčasnosti sú zapísané v spoločnom EÚ katalógu a dostali sa do
pestovateľskej praxe v ČR aj v SR.
Semeno z odrôd so schopnosťou vysokej akumulácie morfínu je viac kontaminované
zbytkami makoviny a teda aj morfínu, v dôsledku čoho je a bude v budúcnosti ťažko
obchodovateľné alebo možno dokonca nepredajné
Pre pestovanie maku na potravinárske účely sa v budúcnosti musia uprednostniť na
osev odrody s nízkym obsahom morfínu a kodeínu (napríklad rakúska odroda ZENO,
alebo poľské odrody PRZEMKO a MIESZKO).
Mak siaty odrody LAZUR, ktorá je ekonomicky zaujímavá hlavne pre predaj makoviny, je
z hľadiska spotreby maku na potravinárske účely nepoužiteľný.
V súčasnosti sú v spoločnom katalógu zapísané nasledovné odrody maku:

SPOLOČNY KATALÓG ODRÔD POĽNOHOSPODÁRSKYCH RASTLINNÝCH DRUHOV
65. Papaver somniferum L. - Opium poppy
1|2|3|4|
A 1 | | | f: 30.6.2008 |
Afimo | *HU 151223 | | (15) |
Agat | *PL 611 | | (16) |
Albín | *SK 435 | | (16) |
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Alfa | *HU 151223 | | (16) |
Ametiszt | *HU 108810 | | |
Aristo | *AT 20 | | (16) |
Bergam | *SK 435 | | |
Botond | *HU 151223 | | (15) |
Buddha | *HU 151223 | | (16) |
Csiki kék | *HU 105721 | | (16) |
Edel-Rot | *AT 5 | | (16) |
Edel-Weiß | *AT 5 | | (16) |
Evelin | *HU 140531 | | |
Florian | *AT 20 | | (16) |
Gerlach | *CZ 1201, *SK 435 | | (16) |
Gödi N | | | f: 30.6.2008 |
Josef | *AT 89 | | (15) |
Kék Duna | *HU 151223 | | (16) |
Kék Gemona | *HU 151223 | | (16) |
Kompolti M | | | f: 30.6.2008 |
Kozmosz | *HU 151223 | | (15) |
KP Albakomp | *HU 151322 | | (16) |
Lazur | *CZ 1053, *PL 611, *SK 327 | | (16) |
Major | *SK 435 | | (16) |
Malsar | *SK 435 | | (16) |
Maratón | *SK 435 | | |
Marianne | *NL x | | |
Medea | *HU 103859 | | (15) |
Michałko | | | f: 30.6.2009 |
Mieszko | *PL 611 | | (16) |
Minoán | *HU 103859 | | (15) |
Monaco | *HU 151223 | | (16) |
Nigra | *HU 153359 | | |
Opal | *CZ 1201, *SK 435 | | (16) |
Óriás kék | *HU 108810 | | (16) |
Postomi | *HU 151223 | | (16) |
Rosemarie | *NL x | | |
Rubin | *PL 611 | | (16) |
Sokol | *CZ 158 | | (16) |
Tebona | *HU 140531 | | (16) |
Zambo | *PL 611 | | (16) |
Zeno | *HU 106597, *AT 112 | | (15) |
Zeno2002 | *AT 112 | | (15)(32) |
Zenta | *HU 106597 | | (15) |
Zeta | *AT 112 | | |
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Porovnanie a charakteristiky niektorých odrôd zo spoločného katalógu ohľadne obsahu
alkaloidu „morfínu“ a ostatných sledovaných parametrov:
Odroda/
charakteristika
obsah morfínu
(%)
priemerná úroda
(t/ha)
obsah oleja
(%)

"PRZEMKO"

MICHAŁKO"

"MIESZKO"

"LAZUR"

< 0,05

< 0,04

<0,04

0,9-1,0

1-1,2

1-1,2

1-1,2

1-1,2

49

48

49

49

Porovnanie a charakteristiky niektorých odrôd (SR) zo spoločného katalógu ohľadne obsahu
alkaloidu „morfínu“ a ostatných sledovaných parametrov:

Názov odrody

Odroda

ALBÍN

bielosemenná

0,2%

GERLACH

modrosemenná

0,38%

OPÁL

modrosemenná

0,62%

BERGAM

modrosemenná

0,44%

MARATÓN

modrosemenná

0,54%

MALSAR

modrosemenná

0,55%

MAJOR

modrosemenná

0,45-0,5%

LAZUR (Poľsko) modrosemenná

Obsah morfínu Poznámka
v sušine
toboliek

vyšší obsah
0,96%

Slovakofarma a.s.

Závery a navrhované systémové opatrenia
z hľadiska výkonu úradných kontrol a rizika poškodenia zdravia
- pri určovaní, či je niektorá potravina škodlivá pre zdravie spotrebiteľa, musí sa brať
ohľad nielen na pravdepodobné bezprostredné a/alebo krátkodobé a/alebo dlhodobé
účinky tejto potraviny na zdravie osôb, ktoré ju konzumujú, ale aj na nasledujúce
generácie, ďalej na pravdepodobnosť kumulatívnych toxických účinkov a na mimoriadnu
citlivosť v súvislosti so zdravím konkrétnej kategórie spotrebiteľov
- zvýšené hodnoty morfínu v makovom semene sú možným rizikom poškodenia zdravia
- momentálne je veľmi frekventovanou otázkou redukcia jeho obsahu
- analýzy dokazujú, že hodnoty obsahu morfínu v konzumnom maku silno kolísajú
a v poslednom období sa zjavne zvýšili, hlavne posledné dva roky sa stretávame
s narastajúcim problémom zvýšených hodnôt morfínu
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- zrelé makové semeno všeobecne neobsahuje ópiové alkaloidy, ópiové alkaloidy
obsahujú
iba nezrelé makovice, resp. môže nastať kontaminácia semena
alkaloidmi
- v prípade dovozu z tretích krajín sa odporúča odoberať vzorky z importovaných
zásielok maku siateho na obsah morfínu
- predbežné maximálne prijímané množstvo“, ktoré by sa nemalo prekročiť odvodil
Spolkový ústav pre hodnotenie rizika na objednávku Ministerstva na ochranu spotrebiteľa
maximálne denné prijímané množstvá a doporučil smernú hodnotu pre morfín
a makové semeno, čo činí 6,3 mikrogramu na kilogram telesnej hmotnosti a deň.
S ohľadom na odhadované konzumované množstvá z tohto údaju vychádza predbežná
smerná hodnota pre semeno maku najviac 4 mikrogramy na gram
- známa je negatívna korelácia medzi úrodou semena a obsahom morfínu v makovine
- hlavnou príčinou pre významne zvýšené hodnoty by malo byť znečistenie alkaloidmi
obsahujúcimi úlomkami makovíc, alebo mliečnou šťavou rastlín pri získavaní
semien
- pri spracovaní (mletie, tepelné ošetrenie) dochádza k štiepeniu alkaloidov. Z toho
dôvodu nie je potrebné posudzovať príliš kriticky, keď je u výrobcu zistený obsah morfínu
zodpovedajúci smernej hodnote. Pri stanovovaní smernej hodnoty nebolo brané do úvahy
štiepenie alkaloidov pri týchto operáciach. Dynamikou a degradáciou počas mletia
(drvenia) ale aj praním maku je možné obsah alkaloidov znížiť.
- semeno z odrôd so schopnosťou vysokej akumulácie morfínu je viac kontaminované
zbytkami makoviny a teda aj morfínu, v dôsledku čoho je ťažko obchodovateľné alebo
možno dokonca nepredajné v spoločenstve
- zistená bola významná redukcia morfínu zomletím štandardných makových zŕn. Táto
degradácia nastala priamo pri procese mletia, no v priebehu ďalšieho skladovania za
vhodných a odporúčaných podmienok nepokračuje
- pranie makových semien v horúcej vode (60ºC) je veľmi efektívnou cestou, vedúcou
k redukcii obsahu morfínu v makovom semene približne až o 70%
- štúdie preukázali, že optimálne zaobchádzanie so semenom maku siateho po zbere
pozostáva z prania semien (opláchnutia), sušenia a mletia, čím sa dosiahne aj
zlepšenie kvality a organoleptických vlastností
- odber vzoriek maku siateho na analýzu morfínu by sa mal vykonávať aj v prípade
vnútrospoločenskej výmeny
- odber vzoriek je potrebné realizovať u primárnych producentov, taktiež aj v obchodnej
sieti (uvádzanie na trh)
- cielene je potrebné sa zamerať na nevyhnutnosť redukcie obsahu farmakologicky
aktívnych alkaloidov v maku, hlavne morfínu, na technicky prijateľnú hranicu
- vzhľadom na vysokú kontamináciu a následne z dôvodu definovania zdrojov prichádza
do úvahy geografický pôvod, botanický pôvod, výber odrody, podmienky pre pestovanie,
klimatické podmienky, termín zberu (ročník), technika a spôsob zberu, podmienky
a kvalita čistenia semena maku
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- je potrebné vziať do úvahy výsledky a hodnotenie rizika (nízka kontaminácia maku
pôvodom z Turecka, vysoký stupeň kontaminácie maku pôvodom z Austrálie)
- je potrebné vziať do úvahy výsledky pozorovaní Federal Institut for Risk Assessment,
pričom v prípade Papaver somniferum sa jedná o primárny pôvod vysokej
kontaminácie alkaloidmi. Vysoká tvorba a obsah alkaloidov je paralelný zberu maku
odrôd so zadefinovaným vysokým obsahom alkaloidov (morfínu)
- v rámci výkonu úradných kontrol je potrebné sa zamerať na monitoring a odber vzoriek
maku za účelom stanovenia obsahu alkaloidov
- smrteľná dávka blenu čierneho pre dospelého človeka je 100 až 150 semien a pre dieťa
už 20 až 30 semien
- odporúčaná je štandardizácia metód pre stanovenie obsahu alkaloidov (morfínu)
v semene maku v rámci laboratórnej diagnostiky

Závery a navrhované systémové opatrenia
z hľadiska pestovateľských postupov a korelácie s výkonom úradných
kontrol
- obsah alkaloidov v semene maku nie je konštantný, mení sa nie iba počas vegetácie,
ale i v priebehu dňa
- v prípade poškodenia makovíc škodcami (krytonos makovicový) sa reziduá dostávajú na
povrch semien
- v našej oblasti sa tradične väčšinou pestujú odrody maku siateho s nízkym obsahom
morfínových alkaloidov
- odroda maku, čas zberu tejto plodiny a geografický pôvod môžu množstvo výskytu
alkaloidov zásadne ovplyvniť
- pre pestovanie maku na potravinárske účely sa v budúcnosti musia uprednostniť na osev
odrody s nízkym obsahom morfínu a kodeínu (napríklad rakúska odroda ZENO, alebo
poľské odrody PRZEMKO a MIESZKO)
- potrebné je zdokonaliť spôsob zberu maku a metódy pozberového čistenia
(v prípade malých množstiev (dávok) – odstránenie nezrelých makovíc, ručné otváranie
zrelých makovíc, zavádzanie praktík ohľadne prania maku)
- potreba plnenia podmienok zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach,
psychotropných látkach a prípravkoch významne prispela k zníženému záujmu
pestovateľov
- podmienky vplývajúce na kvalitu makoviny (obsah morfínu) sa postupne zvyšujú, čo sa
v budúcnosti prejaví vo výbere odrôd, ale aj celkovej technológii výroby maku
- vychádzajúc z objektívnej reality je zrejmé, že podmienky pestovania maku v SR sú
neprimerane prísne a zaťažené nadmernou a zbytočnou byrokraciou
- odrody sú publikované v Spoločnom katalógu odrôd poľných plodín 20071215 (26. úplné
vydanie - 2007/C 304 A/01)
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