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Konopie – dobra oferta, dobre pieniądze
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Konopie mogą doprowadzić do ekstazy. Nie chodzi tu o działanie
halucynogenne lecz o naprawdę spore pieniądze. Pradawna polska uprawa
przeżywa renesans. Niektóre media już ogłaszają Polskę „konopnym
mocarstwem”. Czy warto zainteresować się ich uprawą?

Uwaga! Nie o „Wolne konopie” tu chodzi
Bardzo duże zainteresowanie uprawą konopi włóknistych na świecie stwarza szansę na dobry
zarobek również naszym rolnikom. Konopie oprócz tradycyjnego wykorzystywania we włókiennictwie
są stosowane w budownictwie, motoryzacji, przemyśle kosmetycznym, spożywczym, medycznym,
farmaceutycznym. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu poleca do uprawy
trzy odmiany konopi: Białobrzeskie, Tygra, Henola. Odmiany te należą do form środkowoeuropejskich
przystosowanych do naszych warunków glebowo-klimatycznych. Są to oczywiście odmiany typowo
włókniste zawierające poniżej 0,2% substancji halucynogennych.

Program konopny IWNiRZ
Programowi Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich przyświeca jeden podstawowy cel:
upowszechnienie upraw konopi przemysłowych i uczynienie z Polski światowego producenta
i eksportera wysokiej jakości materiału siewnego polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut
proponuje rolnikom umowę kontraktacyjną konopi przemysłowych. W ramach umowy rolnicy
otrzymują wysokiej jakości materiał nasienny, gwarancję zakupu całego plonu wg ustalonych cen,
wysoką rentowność przedsięwzięcia. Poza tym Instytut pomaga w dokonaniu zgłoszeń urzędowych,
wsparcie agrotechniczne, szkolenia. – Kontraktacje prowadzimy w całym kraju – informuje pracownik
Instytutu. – Umowa kontraktacyjna dotyczy wyłącznie nasion, natomiast słoma konopna pozostaje
w dyspozycji rolnika. Może ją sprzedać np. firmom budującym „domy konopne”. Interesują się nią
również właściciele stadnin.

Konopie – uprawa warta zachodu
Wszystko wskazuje na to, że jest to bardzo dobry interes. Praktyka pokazuje, że z 1 ha można
uzyskać od 700 – 900 kg nasion. Takie zbiory gwarantują przychód proporcjonalnie 7000 – 9000 tys.
zł z ha. Oczywiście to nie wszystko. Towarem jest również słoma, której sprzedaż łącznie
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z nasionami może dać przychód z 1 ha ponad 10 000 zł. Uproszczony rachunek ekonomiczny
wskazuje, że uprawa konopi włóknistych jest więcej niż bardzo opłacalna. Rolnicy zainteresowani
uprawą powinni wiedzieć, że konopie włókniste zostały wpisane na listę roślin, które obejmuje
rolnictwo ekologiczne i w związku z tym przysługuje uprawie stosowna dotacja – płatność
ekologiczna. Kontraktację uprawy prowadzi wiele podmiotów w kraju gwarantujących skup plonu
i często oferujących sprzęt do zbioru roślin.
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