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Ekološka pridelava konoplje

Slika 1: Ekološka industrijska konoplja en teden po setvi (lokacija pridelave: Dolenji Podboršt, Mirna peč, junij 2022).

Navadna konoplja (Cannabis sativa L.) je vsestransko uporabna poljščina. Iz delov rastline
dobimo surovine za obrtno - industrijsko pridelavo hrane (seme, olje, beljakovine, prehranske
vlaknine in številne minerale in mikroelemente), zdravilne učinkovine (listi za čaj in smolo
bogata s kanabinoidi, ki je v žleznih trihomih ženskih socvetji; seme, olje), oblačila (vlakna iz
stebel), papir (stebla) in gradbeni material (stebla). V naših krajih je bila v preteklosti
tradicionalna poljščina, najbolj pogosta surovina a obrtno predelavo v sukanec, vrvi in težje
platno.
Kemična sestava konopljinih semen je svojevrstna in vsebuje veliko količino esencialnih
beljakovin. V povprečju je v 100 g konopljinih semen 6 g vode, 31 g maščob, 22 g beljakovin,
35 g ogljikovih hidratov, 5 g pepela ter 3 g topnih in netopnih balastnih snovi (vlaknin). Okoli
35 % semen so maščobe, od teh je večina esencialnih maščobnih kislin (linolenska kislina,

omega – 3, omega – 6 in stearidonska kislina), za katere je značilno, da jih človeški organizem
ne more proizvesti sam, zato je nujno, da jih zaužijemo s hrano.
Izbira njive, temeljna obdelava, gnojenje in mesto v kolobarju
Za rast potrebuje globoka, zračna, srednje težka tla. Manj uspešna bo rast na glinastih, težkih
in kislih tleh, neustrezna za pridelavo konoplje so tudi izrazito peščena tla. Za dobro rast in
razvoj potrebuje konoplja dobro obdelano njiv, kar lažje dosežemo s klasično obdelavo. To
pomeni jesensko oranje in spomladansko večkratna predsetvena obdelava z brano tudi z
namenom zmanjšanja zapleveljenosti (pomen slepe setve). Pomembno je temeljno gnojenje
z organskimi gnojili že jeseni ali pa spomladi pred predsetveno obdelavo. V kolobarju uspeva
za vsemi poljščinami (žita, okopavine, zrnate stročnice, detelje, DTM, TDM) in je odličen pred
posevek vsem poljščinam.
Agrotehnični rok in gostota setve
Konopljo sejemo od sredine marca do sredine junija (letos 2022 se je izkazalo da je bil začetek
meseca junija najbolj optimalen čas setve). Gostota setve je odvisna od sorte in od namena
uporabe pridelka. Posevki za vlakna morajo biti gostejši kot za pridelavo semena. Žetev pri
gostejši setvi je lažja, saj so stebla tanjša; gosta setev ovira rast plevelov, ki redke posevke
lahko močno zaplevelijo. Pri gosti setvi posejemo seme z žitno sejalnico na medvrstni razmik
12,5 do 15 cm, razmik v vrsti naj bo 5 do 10 cm, globina setve pa 2 do 4 cm. Pri sortah za
pridelavo semena se lahko uporabi tudi pnevmatska sejalnica za koruzo, ko naravnamo
medvrstni razmik na 50 do 70 cm, razmik v vrsti pa 20 do 30 cm, Pri setvi je potrebno
upoštevati slovensko zakonodajo, ki je povzeta v »Pravilniku o pogojih za pridobitev dovoljenja
za gojenje konoplje in maka« in spremljati njene posodobitve. Vloga na MKGP mora biti
vložena do 10. maja.
Sortiment
Razlikovanje navadne konoplje (Cannabis sativa L.) z majhno vsebnostjo 9 THC (delat- 9
tetrahidrokanabinola), to je < 0,2 % v zgornji tretjini ženske ali dvospolne rastline (industrijska
konoplja), je po videzu nemogoče, z meritvijo vsebnosti 9 THC in CBD in drugih kanabinoidov
pa zelo zahtevno, ker so potrebne za detekcijo učinkovin drage aparature. V Sloveniji se lahko
pridelujejo sorte konoplje, ki so vpisane v Skupnem katalogu sort poljščin, čemur pravimo tudi
evropska sortna lista.
Oskrba posevka ter varstvo konoplje pred pleveli, boleznimi in škodljivci
Konoplja je kot industrijska rastlina navadno precej visoka , pri pridelavi za seme pa je zaradi široke
medvrstne razdalje tudi okopavina in sodi med velike porabnice hranil. Pri ekološki pridelavi je treba
poskrbeti za dobro založenost tal z organsko snovjo (humusom). To lahko storimo z dodajanjem
hlevskega gnoja ali pa zaoravanjem stebel v tla (če le teh ne potrebujemo za vlakna). Gnojila dodajamo
pred setvijo glede na analizo tal in odvzem s pridelkom. Zadostna oskrba z vodo ima velik vpliv na
velikost pridelka. Za oblikovanje enega kilograma suhe snovi konoplja potrebuje 600 do 1000 litrov
vode.
Plevele zatiramo pred setvijo vsaj 2- do 3- krat s slepo setvijo (tla s plugom najprej poravnamo, do
setve pa jih večkrat plitvo obdelamo, da spodbudimo kalitev enoletnih plevelov, ki jih nato s

predsetvenikom uničimo), in sicer semenske plevele v času kalitve (faza belih nitk) in v zgodnjem
razvoju pravih listov s česalom. Če je dovolj velika medvrstna razdalja, izvedemo eno in dve okopavanji.
Med karantenskimi pleveli, ki so lahko razširjeni med semenom ali v posevku konoplje, sta predenica
(Cuscuta epilinum Weihe) in venjati ali razrasli pojalnik (Orobanche ramosa Dum.).
Preventivno varstvo konoplje pred povzročitelji bolezni in škodljivci je setev stran od hmeljišč (to bolj
velja za Štajersko, saj na Dolenjskem ni več nasadov hmeljišč), saj oba rodova (Cannabis in Humulus)
napadejo iste vrste bolezni in škodljivcev. Ker konoplja v preteklosti ni bila razširjena, pri ponovnem
uvajanju ni čezmernih okužb in poškodb, posameznik pridelovalci pa so v zadnjih letih opazili začetni
pojav konopljine pegavosti (Septoria cannabis), od škodljivcev pa škodo zaradi bolhačev (Psyllioides
attenuata Koch.), sovk (Agrotis sp.), koruzne vešče (Ostrina nubilalis), stebelne ogorčice (Ditylenchus
dipsaci), konopljinega zavijača (Grapholita delineana Walk.), konopljine uši (Phorodon cannabis Pass.)
in različne ptice, ki so precej zmanjšale predelek semen.
Tehnološke faze spravila glede na namen uporabe ter pridelek stebel in semen
Že med rastno dobo lahko začnemo konopljo izkoriščati in poskrbimo za sproten zaslužek. Mlada
konoplja je odlična za čaj, cvetoča pa za pridobivanje eteričnih olj in smole bogate s kanabiniodi (CBD
– kanabidiol). Za čebele je krepilna paša na cvetočih moških rastlinah, Konopljin cvetni prah je zdravilen
za čebele in ljudi.
Žetev konoplje za vlakna je 2 do 3 tedne po cvetenju. Za spravilo je potreben poseben stroj z grebensko
kosilnico oziroma silokombajn (ali žetev na roke), ki zreže stebla za gradbene izdelke. Pridelek 4 t suhih
stebel da do 2,5 t vlaken/ha. Suha stebla pri 17 – 18- odstotni vlagi pakiramo v bale.
Žetev konoplje za semena in olje poteka v času polne zrelosti, pri čemer so težave z osipanjem semen,
saj večina sort dozoreva precej neenakomerno in počasi. Spravilo posevka je glavna tehnološka težava
tudi zaradi neustreznih kombajnov, ki so vzrok precejšnjih izgub semena. Če so stebla debela na primer
za vlakna in siliranje, pa lahko pride do uničenja rezil in drugih delov kombajna. Pri dvo-faznem spravilu
je pridelek navadno večji za polovico. Običajno je pridelek 500 do 700 kg/ha, čeprav so pričakovanja
večja(1 do 2 t zrnja/ha pri 8 do 10- odstotni vlagi).
V praksi žanjejo konopljo s starejšim žitnimi kombajni. Zaradi nevarnosti poškodbe stroja poteka pri
spravilu semena žetev zgornje tretjine rastline. Na Goričkem spravilo izvajajo s snopovezalko, ki
konopljo požanje in zveže v snope. Pozneje jih omlatijo ali pa ročno otresejo zrna iz rastlin.
Snopovezalka polaga požeto konopljo na tla. Stoječo ali požeto konopljo se lahko spravlja tudi z večjimi
silokombajni, ki imajo ustrezno zajemalno NAPRAVO. Silokombajn steblo razcefra v puhaste delce. Bolj
kot so noži topi, mehkejši je puh. Puh stisnejo v bale in uporabijo kot izolacijski material ali pa predelajo
v različne tehnične izdelke.
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