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KONOPIE PRZEMYSŁOWE. Plusy i minusy uprawy Cannabis sativa

Uprawy  
pod specjalnym nadzorem
Coraz częściej rolnicy rozważają 
uprawę konopi przemysłowych. 
Zachęca ich do tego Program 
Konopny czy płatność 
do powierzchni uprawy konopi 
włóknistych. Według danych 
Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, 
w ubiegłym roku do dopłat 
zostało zgłoszone ponad 3 tys.  
hektarów uprawy tej rośliny. 

Dane Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi wskazują, że  w la-
tach 2004-2007 areał upraw konopi 
włóknistych w Polsce nie przekraczał 
1300 ha. Agencja Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa podaje 
natomiast, że w 2017 roku areał ten 
wynosił 1288 ha, w 2018 roku – 1969 
ha, natomiast w 2019 roku – już 3556 
ha, w 2020 roku było to ponad 3 tys. 
ha. To dane na podstawie upraw de-
klarowanych do płatności grunto-
wych dla rolników. W rzeczywistości 
na  terenie Polski konopie uprawia-
ne są na większej powierzchni – nie 
wszyscy rolnicy ubiegają się o przy-
znanie płatności gruntowych.

Poza tradycyjnym, włókienniczym 
wykorzystywaniem, konopie są uży-
wane w przemyśle budowlanym, mo-
toryzacyjnym, kosmetycznym, far-
maceutycznym, spożywczym, a także 
medycznym.

Konopie w Programie
W Instytucie Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich w Poznaniu po-
wstał Program Konopny stanowiący 
praktyczne wykorzystanie opraco-
wanych i  wdrożonych w  IWNIRZ, 
wysoko cenionych na świecie odmian 
konopi przemysłowych. Każdy rolnik 
w naszym kraju, który jest zaintere-

sowany uprawą konopi przemysło-
wych, może przystąpić do  realizacji 
„Programu Konopnego”.

Cel eksport
Jego celem jest upowszechnienie 
upraw konopi przemysłowych oraz 
umiędzynarodowienie pozycji Polski 
jako globalnego producenta i  eks-
portera materiału siewnego polskich 
odmian konopi przemysłowych wy-
sokiej jakości. Jesteśmy obecni w Pol-
sce, Europie, Ameryce Północnej 
i Południowej oraz Australii.
IWNiRZ oferuje rolnikom możli-
wość uprawy polskich odmian kono-
pi na  cele nasienne w oparciu o  za-
wartą z  Instytutem Włókien Natu-
ralnych i  Roślin Zielarskich umowę 
kontraktacyjną. Zapewnia też swoim 
plantatorom nasiona odmian wyso-
kiej jakości, należących do IWNiRZ, 
a  także pomoc przy zgłoszeniach 
urzędowych, wsparcie agrotechnicz-
ne w  całym okresie upraw, opiekę 
merytoryczną oraz zakup całego plo-
nu według ustalonych cen i rentow-
ność.

Ekonomiczny napęd
Siłą napędową uprawy konopi włók-
nistych na  nasiona są korzystne dla 
plantatorów warunki ekonomiczne. 
Przyjmując orientacyjny plon 700-
1000 (odmiany włókniste) 1200-
1500 (odmiana oleista) kg/ha nasion, 
można uzyskać przychód na  pozio-
mie do 15 000 zł/ha. 
Istnieje również możliwość sprzeda-
ży słomy konopnej, której plon z ha 
wynosi 1200-1600 kg oraz omło-
tu. Łączny przychód może wynieść 
nawet 20 000 zł/ha, nie licząc do-
płat bezpośrednich z UE do uprawy 
konopi włóknistych (127,16 zł/ha 
za 2020 rok).

THC w normie
Produkcja materiału siewnego ko-
nopi włóknistych jest opłacalna pod 
warunkiem, że  nie zostanie prze-
kroczona dopuszczalna zawartość 
tetrahydrokanabinolu  (THC), która 
wynosi 0,2%. Właśnie z powodu zbyt 
wysokiej zawartości THC, do  płat-
ności bezpośrednich w  Polsce nie 
kwalifikują się od tego roku konopie 
odmiany Finola. 

Płatność do powierzchni uprawy 
konopi włóknistych
Płatność przysługuje rolnikom, 
którzy prowadzą uprawę konopi 
włóknistych na gruntach kwalifiku-
jących się do przyznania jednolitej 
płatności obszarowej, przy zasto-
sowaniu odmian zawierających 
w uprawie polowej maksymalnie 
0,2% tetrahydrokannabinolu (THC) 
w suchej masie rośliny. Uprawa 
jest prowadzona na podstawie 
zezwolenia na uprawę konopi 
włóknistych, wydanego przez wój-
ta (burmistrza, prezydenta miasta) 
właściwego ze względu na miejsce 
położenia uprawy, na podstawie 
ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii.

Od roku 2021 konopie odmiany Fi-
nola nie kwalifikują się do płatności 
bezpośrednich w  Polsce, ponieważ 
zawartość THC w latach 2019 i 2020 
przekroczyła dopuszczalną w  Unii 
Europejskiej wartość 0,2%.

Powierzchnia kwalifikowana do płat-
ności nie może być większa niż po-
wierzchnia objęta zezwoleniem. Od 
2018 roku posiadanie zezwolenia 
na uprawę konopi jest także wyma-
gane od jednostek naukowych oraz 
Centralnego Ośrodka Badania Od-
mian Roślin Uprawnych, w  ramach 
działalności statutowej, a  także od 
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Uprawa konopi w Gminie Lwówek Śląski – 2019 rok. Fot. Andrzej Larek

podmiotów zajmujących się hodowlą roślin i  sto-
sujących konopie włókniste w  celach izolacyjnych 
(zezwolenie wydawane przez Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego).

Zezwolenie na  uprawę konopi włóknistych, może 
zostać wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się 
o przyznanie płatności do gruntów, albo co najmniej 
jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.
Nie jest wymagane zawarcie umowy,  natomiast 
do wniosku o przyznanie płatności należy dołączyć 
zezwolenie na uprawę konopi włóknistych, oświad-
czenie o  uprawie konopi oraz oficjalne etykiety 
stosowane na opakowaniach nasion konopi włókni-
stych. W przypadku odmian dla zachowania bioróż-
norodności, należy dostarczyć etykiety dostawcy lub 
nadruk albo stempel stosowany na  opakowaniach 
materiału siewnego. Natomiast w przypadku upra-
wy konopi włóknistych, złożonej z  materiału ma-
tecznego pochodzącego od hodowcy danej odmiany, 
będzie to oświadczenie, stanowiące dokument rów-
noważny etykietom.

Jeśli siew przypada po ostatecznym terminie złożenia 
wniosku o przyznanie płatności, etykiety lub inne do-
kumenty równoważne etykietom należy dostarczyć 
do 30 czerwca 2021 r., a w przypadku uprawy konopi 
w międzyplonach, etykiety lub inne dokumenty rów-
noważne etykietom należy dostarczyć najpóźniej do  
1 września 2021 r.
Minimalna powierzchnia działki rolnej wynosi  
0,1 ha.
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Taki mamy klimat 
i gleby pszenno-
buraczane

Według ekspertów, występujące w ca- 
łej Polsce warunki klimatyczne są od-
powiednie do uprawy konopi na ma-
teriał nasienny. Tymczasem dobór 
gleb nie jest obojętny. Wysokie plo-
ny nasion konopi można uzyskiwać 
na glebach dobrych i średnio przydat-
nych rolniczo (nie słabsze niż kl. IVb) 
o dużej zasobności w składniki pokar-
mowe i  obojętnym odczynie gleby –  
potocznie zaliczanych do  pszenno-
-buraczanych. Natomiast gleby bie-
licowe, zalegające na piasku, podmo-
kłe, kwaśne i  zlewne, nie nadają się 
do uprawy konopi na nasiona.

Konopie 
za pozwoleniem

Uprawa konopi włóknistych w  Pol-
sce została uregulowana przepisami 
Ustawy o  przeciwdziałaniu narko-
manii (DZ.U. z 2005 r. nr 179, poz. 
1485 z późniejszymi zmianami). Zo-
bowiązują one producentów konopi 
do uzyskiwania zezwolenia z urzędu 
gminy lub miasta właściwego dla po-
łożenia planowanej plantacji.

Deklaracja w gminie
Wcześniej rolnik składa w  gminie 
deklarację uprawy konopi. Taka in-
formacja jest gminie potrzebna, po-
nieważ musi ona wystąpić do  mar-
szałka województwa, który dokonuje 
rejonizacji uprawy konopi. Dlatego 
deklaracja uprawy tej rośliny powin-
na dotrzeć do  gminy z  wyprzedze-
niem (od października do listopada), 
w  roku poprzedzającym ich uprawę. 
Dopiero po  przyznaniu rejonizacji 
,rolnik może wystąpić z  wnioskiem 
na uprawę.

Chęć, nie obowiązek
IWNiRZ w  Poznaniu posiada ze-
zwolenie na uprawę konopi w całym 
kraju, prowadzi kontraktację na skup 
m.in. kwalifikowanych nasion oraz 
słomy konopnej. Zgłaszanie plano-
wanej powierzchni uprawy konopi 
w  urzędzie gminy, właściwym dla 

miejsca prowadzenia plantacji, odby-
wa się od września (roku poprzedza-
jącego uprawę) do przełomu listopa-
da i  grudnia. Informację dotyczącą 
ostatecznego terminu składania de-
klaracji należy uzyskać bezpośrednio 
z  urzędu marszałkowskiego dane-
go województwa. Zgłoszenie chęci 
uprawy pod koniec roku nie zobo-
wiązuje plantatora do uprawy konopi 
wiosną przyszłego roku. Dopełnienie 
wszystkich formalności prawnych 
jest jednak konieczne, aby taka plan-
tacja mogła zostać założona.
Obowiązkowe jest także zawar-
cie umowy kontraktacyjnej z  pod-
miotem, który posiada zezwolenie 
na  prowadzenie działalności w  za-
kresie skupu lub przetwarzania ko-
nopi zgodnie z określonymi ustawo-
wo celami. 

Plantacje 
kontrolowane

Warto także mieć świadomość, 
że  plantacje konopi mogą podlegać 
kontrolom. Skutkiem działania nie-
zgodnego z  przepisami może być 
wysoka kara grzywny lub nawet kara 
pozbawienia wolności (od 6 miesięcy 
do 8 lat).

Plony konopi: nasiona 0,3-1,5 t/ha, 
słoma 8-10 t/ha, włókno 2,5-3 t/ha.  
W  kształtowaniu biomasy ważną 
rolę odgrywa odmiana, gęstość siewu, 
termin zbioru oraz nawożenie. Nie 
bez znaczenia jest wpływ warunków 
pogodowych (ilość wody i  tempera-
tura powietrza w  okresie wegetacji) 
na plony biomasy oraz na zawartość 
substancji aktywnych, a w szczegól-
ności kannabinoidów.
Konopie zawierają specyficzne che-
miczne substancje, w  tym terpeny, 
związki fenolowe oraz kannabinoidy. 
Najważniejsze z nich to tetrahydro-
kannabinol – THC, kannabidiol – 
CBD oraz kannabinol – CBN.

W przypadku uprawy konopi prze-
mysłowych w Polsce spełnione musi 
zostać kilka warunków, w tym m.in.:
•	  śladowa ilość THC (mniej niż 

0,2%),
•	  zwiększona zawartość celulozy, 

CBD i olejków eterycznych,

•	  wysoka jednopienność,
•	  wysoka jakość włókna,
•	  wysoka ilość plonu nasion.

Nie narkotyk
Konopie uprawiane w  Polsce nie 
stanowią zagrożenia narkotycznego 
ze względu na  znikomą zawartość 
THC. W naszym kraju roślina ta ho-
dowana jest w następujących celach:
•	  przemysł spożywczy (m.in. olej 

tłoczony z nasion, mleczko ko-
nopne, słodycze),

•	  produkcja paszy i  ziarna dla 
zwierząt,

•	  produkcja suplementów diety,
•	  przemysł farmaceutyczny,
•	  przemysł kosmetyczny,
•	  przemysł celulozowo-papierni-

czy,
•	  przemysł odzieżowy i  włókien-

niczy (materiały są przewiewne, 
lekkie, wytrzymałe),

•	  budownictwo (materiały kom-
pozytowe, płyty stolarskie),

•	  energetyka (brykiet opałowy),
•	  produkcja biopaliw.

Konopie 
w budownictwie

Technologia wykorzystania konopi 
w  budownictwie ma szansę powo-
dzenia, ponieważ z  roku na  rok po-
większają się tereny upraw konopi 
przemysłowych. Hamulcem jest jed-
nak brak zaplecza technologicznego 
do masowego zbioru i przerobu sło-
my konopnej na cele budowlane. 

Źródła:

„Konopie przemysłowe to dobry pomysł na biznes na wsi”, 

Wiktor Cesak, „Świat Rolnika” 

https://wiescirolnicze.pl/uprawy/uprawa-konopi-

wloknistych-na-co-zwrocic-szczegolna-uwage/

https://swiatrolnika.info/biznes-na-wsi-konopie-prze-

myslowe

https://konopteka.pl/blog/konopteka-pl-blog/wykorzy-

stanie-konopi-w-przemysle

https://konopteka.pl/kategoria/zywnosc-konopna

https://diagnozujmy.pl/korzysci-z-konopi-przemyslowej-

i-jej-wszechstronne-zastosowanie/

http://wolnekonopie.org/2017/11/budownictwo-

ekologiczne-wykorzystaniem-konopi-wloknistych-1-

dom-konopi/

https://sklepsativa.pl/uprawa-konopi
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