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Uprawa konopi włóknistych - żniwa konopne.
Autor: Katarzyna Szponar
Data: 28 października 2017

Uprawa konopi włóknistych po wielu latach doczekała się swojego renesansu.
Rokrocznie wzrasta zainteresowanie tą uprawą. W dzisiejszym filmie
opowiemy jak wygląda od strony prawnej możliwość uprawy konopi
włóknistych oraz jej agrotechnika.

Uprawa konopi włóknistych – procedura
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Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych można ściągnąć ze strony:
www.biznes.gov.pl

Uprawa konopi włóknistych, zresztą podobnie jak mak, podlega Ustawie z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Stąd, żeby móc ją zasiać należy wcześniej podjąć
odpowiednie kroki. Zezwolenie na uprawę konopi włóknistych może uzyskać m.in. rolnik, jako osoba
fizyczna – w celu wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowopapierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz
nasiennictwa. Mówi o tym wyżej wspomniana Ustawa (rozdział 6, art. 45, ust. 3). Z przepisów
o nasiennictwie wynika, że materiał do siewu musi być kategorii elitarny lub kwalifikowany,
a uprawa powinna być prowadzona na określonej powierzchni i w wyznaczonych rejonach.
Dodatkowo, osoba mająca zamiar uprawiać konopie musi dysponować umową kontraktacji.

Biurokracja nie taka straszna
Jeżeli planujemy w przyszłym roku uprawiać konopie włókniste, niezależnie na jaki cel, dobrze było
by już teraz zgłosić się do swojego Urzędu Miasta i Gminy i powiadomić odpowiednie osoby o tym
zamyśle. Jeżeli już wiemy jakie odmiany, na jakich działkach i powierzchni chcemy uprawiać
konopie to możemy od razu zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy z wypełnionym
wnioskiem o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych. Taki wniosek znajdziemy m.in.
na ministerialnej stronie internetowej, w zakładce: dokumenty. Twój wniosek zostanie przekazany do
Urzędu Marszałkowskiego, gdzie po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. zdrowia oraz do
ministra właściwego ds. rolnictwa, zostanie podjęta podczas sejmiku uchwała w sprawie
określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych
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w danym województwie oraz rejonizacji tych upraw w danym roku.

Uprawa konopi w liczbach

Na fot. odmiana konopi Białobrzeskie. Rośliny bardzo wysokie, przyrastają nawet do 5 metrów

Uprawa konopi włóknistych nadal jest niszową uprawą w naszym kraju. Biorąc pod uwagę podjęte
uchwały sejmików z wszystkich województw w sprawie określenia ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych w poszczególnych województwach oraz
rejonizacji tych upraw w 2017 roku wynika, że w 2017 roku uprawiano konopie włókniste na
łącznym areale 6777,431 hektarów. Poniżej zaprezentowano zestawienie obejmujące wszystkie
województwa wraz z powierzchnią uprawy konopi włóknistych. Województwa poszeregowano
zgodnie z malejącą powierzchnią uprawy konopi włóknistych. Niewątpliwym liderem w uprawie tej
rośliny jest województwo warmińsko-mazurskie (2868,852 ha), z kolei w województwie opolskim
w mijającym sezonie nie zasiano ani jednego hektara konopi.
L Województwo
p.

Powierzchnia uprawy
w 2017 r. [ha]

1

warmińsko – mazurskie

2868,852

2

zachodniopomorskie

874,12

3

podkarpackie

552,85

4

wielkopolskie

462,62

5

świętokrzyskie

429,70

6

pomorskie

352,21

7

dolnośląskie

241,6492

8

lubelskie

190,76
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9 śląskie
10 podlaskie

188,64
156,52

11 małopolskie

143,87

12 kujawsko – pomorskie

116,55

13 mazowieckie

107,13

14 łódzkie

87,7

15 lubuskie

4,26

16 opolskie

0

Do młodych, pracowitych i odważnych świat należy

Największy koszt w uprawie konopi włóknistych stanowi ręczny zbiór. Bez modernizacji w przyszłości
się nie obędzie..

Dzisiejsza wizyta na gospodarstwie rolnym odbyła się na terenie województwa dolnośląskiego.
Gościliśmy u Państwa Danieli i Lesława Lech z Rogowa Sobóckiego. Pani Daniela i Pan Lesław Lech
to młodzi, przedsiębiorczy ludzie. Nie boją się nowości, nie patrzą na opinie innych – po prostu
działają! W 2017 roku na Dolnym Śląsku określono rejonizację upraw konopi włóknistych na terenie
14 gmin o łącznej powierzchni uprawy: 241,6492 hektarów. W tych liczbach znajduje się również
areał uprawy konopi naszych gospodarzy. Tematem konopi czy raczej jej przetwórstwem żyją na co
dzień. Mają niezwykle dużą wiedzę dotyczącą tej rośliny oraz jej przetwórstwa (m.in. na cele:
lecznicze, zdrowotne, kosmetyczne).
Dla Państwa Lech ten rok uprawy konopi włóknistych był pierwszym i nowym doświadczeniem. Już
postanowili, że w przyszłym roku zwiększą areał uprawy.
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Daniela i Lesław Lech już się zastanawiają nad modernizacją gospodarstwa i mechanicznym zbiorem
konopi włóknistych

Innowacyjny był sam siew, bo postawili na pasową uprawę roli (strip till), co jak się później okazało
było strzałem w „10”. Szybkie i wyrównane wschody konopi zagłuszyły chwasty występujące na polu.
Odmianę białobrzeskich, uprawiają na materiał nasienny do dalszej reprodukcji pod Instytut Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich. Dużą trudność sprawia zbiór ręczny konopi – ale Gospodarze już
mają pomysł na zbiór mechaniczny w przyszłym roku. Największymi szkodnikami w tej uprawie
(szczególnie jeżeli cel uprawy to materiał nasienny) są ptaki, a raczej chmara ptaków…

Więcej na temat agrotechniki konopi włóknistych dowiesz się
w filmie
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