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Definicja

Konopie (Cannabis sativa Linn) to gatunek 
z rodziny Cannabaceae, w której poziom tetra-
hydrokanabinolu (THC) jest bardzo niski, zgod-
nie z przepisami wspólnej polityki rolnej (WPR). 
Konopie są uprawiane głównie do celów prze-
mysłowych, a w katalogu UE zarejestrowanych 
jest 75 różnych odmian konopi. Ze względu 
na bardzo niski poziom THC konopie zgodne 
z przepisami WPR nie są wykorzystywane do 
produkcji środków odurzających.

Zgodnie z art. 189 rozporządzenia UE 1308/ 
2013, cały import konopi podlega obecnie wymo-
gowi uzyskania licencji importowej. Dodatkowo:
n	 surowe konopie siewne objęte kodem CN 5302 

10 muszą mieć zawartość THC nieprzekraczają-
cą 0,2%,

n nasiona konopi do siewu muszą być zaopatrzone 
w dowód, że zawartość THC w danej odmianie 
nie przekracza 0,2%,

n nasiona konopi nieużywane do siewu mogą być 
importowane wyłącznie na podstawie zezwole-
nia krajów UE, a upoważnieni importerzy muszą 
przedstawić dowód, że nasiona zostały umiesz-
czone w stanie wykluczającym użycie do siewu,

n kraje UE mogą również stosować bardziej re-
strykcyjne przepisy zgodnie z traktatami UE i zo-
bowiązaniami międzynarodowymi.

Uprawa konopi przyczynia się do realizacji 
celów Europejskiego Zielonego Ładu

Konopie mają wiele korzyści
dla środowiska:

q Składowanie dwutlenku węgla: jeden 
hektar konopi pochłania od 9 do 15 ton 
CO2, co jest podobne do ilości sekwestro-
wanej przez młody las, ale wzrost zajmuje 
tylko pięć miesięcy.

q Przerwanie cyklu chorób: konopie poma-
gają przerwać cykl chorób przy stosowa-
niu w płodozmianie. Ponadto chwasty nie 
są w stanie rosnąć ze względu na szybki 
wzrost i zdolność zacieniania konopi.

q Zapobieganie erozji gleby: gęste liście ko-
nopi stają się naturalną pokrywą glebową, 
zmniejszając utratę wody i chroniąc przed 
erozją gleby. Konopie pokrywają ziemię już 
trzy tygodnie po wykiełkowaniu.

q Bioróżnorodność: cykl kwitnienia wystę-
puje zwykle między lipcem a wrześniem, 
zbiegając się z brakiem produkcji pyłku 
z innych upraw. Konopie wytwarzają duże 
ilości pyłku. Zapewnia również schronienie 
dla ptaków, a nasiona konopi są pokarmem 
dla zwierząt.

q Niskie lub żadne użycie pestycydów: ko-
nopie są podatne na niewiele szkodników 
z powodu braku naturalnych drapieżników, 
co oznacza, że w większości przypadków 
można uniknąć stosowania insektycydów, 
herbicydów i fungicydów.

Wsparcie w ramach WPR

Rolnicy uprawiający konopie kwalifikują 
się do bezpośrednich płatności obszarowych 
w ramach WPR. Muszą spełniać standardowe 
warunki kwalifikowalności do płatności bezpo-
średnich, a także dodatkowe wymagania spe-
cyficzne dla konopi, gwarantując, że żadne 
nielegalne uprawy nie otrzymają wsparcia w ra-
mach WPR.

q Uprawiana odmiana konopi musi mieć za-
wartość THC poniżej 0,2%.

q Rolnicy muszą używać kwalifikowanego ma-
teriału siewnego odmian wymienionych we 
Wspólnym Katalogu Odmian Gatunków Ro-
ślin Rolniczych UE. W tym katalogu zareje-
strowanych jest 75 różnych odmian konopi.

Kraje UE mogą zdecydować o przyznaniu, 
pod pewnymi warunkami, dobrowolnego wspar-
cia związanego z produkcją (VCS) rolnikom 
uprawiającym konopie. VCS dla konopi jest 
obecnie wdrażany we Francji, Polsce i Rumunii.

Rolnicy zajmujący się uprawą konopi mogą 
również korzystać ze wsparcia realizowanego 
za pośrednictwem środków rozwoju obszarów 
wiejskich dostępnych w ramach drugiego filaru 
WPR. Odpowiednie rodzaje wsparcia mają na 
celu ułatwienie inwestycji, budowania wiedzy, 
zakładania przedsiębiorstw, innowacji, organi-
zacji łańcucha dostaw, rolnictwa ekologiczne-
go, ochrony 



BIOPALIWO
Konopie to idealna roślina energetyczna. Nie 
potrzebują herbicydów i nawozów sztucznych 
oraz, w przeciwieństwie do kukurydzy, nie 
wyjaławiają gleby. W przeciwieństwie do ben-
zyny etanol spala się bez wydzielania sub-
stancji szkodliwych, takich jak siarka, które 
odpowiedzialne są za kwaśne deszcze oraz 
zanieczyszczenie dwutlenkiem węgla. Gdyby 
po ulicach jeździło więcej samochodów na 
olej konopny, powietrze byłoby czystsze, 
nie byłoby wojen o ropę naftową, a morza 
nie byłby nią zanieczyszczane. 

ŻEGLARSTWO
Żagle i liny na statkach należących do Wikin-
gów i Fenicjan wykonywane były z konopi. 
Konopie przez setki lat były podstawą ich two-
rzenia. Arabowie jako pierwsi wynaleźli żagiel 
trójkątny i nazwali go ,,canefas'' od greckiego 
słowa „kannabis” (czyli konopie). Bez żagli 
wykonanych z konopi nigdy nie doszłoby 
do odkrycia Nowego Świata.

BUDOWNICTWO
Z konopi można wytworzyć idealny materiał 
izolacyjny do zastosowania w budownictwie. 
Miąższ konopi jest bogaty w celulozę i jest sto-
sowany do izolacji ścian. Sztuczne włókna che-
miczne mogą drażnić drogi oddechowe i skórę. 
Konopie są całkowicie nieszkodliwe. Z kono-
pi wytwarza się tzw. beton konopny (hemp 
crete), dobrą izolację. Jest to także wyjątkowy 
materiał budowlany. Z konopi można budować 
całe domy! Co ciekawe, kostka konopna jest 
ognioodporna.

NATURALNY HERBICYD
Przy pomocy konopi można ograniczyć uży-
wanie toksycznych herbicydów, czyli środków, 
które chronią rośliny przed szkodliwymi chwa-
stami. Herbicydy wytwarzane z konopi są natu-
ralnym i przyjaznym dla środowiska sposobem 
ochrony roślin.Konopie należą do najszybciej 
rosnących roślin, w dwa tygodnie mogą 
urosnąć o 75 cm! Rośliny konopi rosną tak 
gęsto, że wypierają wszystkie chwasty. Chwa-
sty nie dostają wystarczającej ilości światła 
i substancji odżywczych. 

GLEBA
Z konopi Uprawa konopi to sposób na użyź-
nienie gleby na danym terenie. „The American 
Farm Bureau”, największe przedstawicielstwo 
rolnicze w USA, zaleciło przeprowadzenie 
badań ekonomicznego potencjału roślin ko-
nopi. Okazało się, że na polach, na których 
przed uprawą kukurydzy zasiano konopie 
(przedplon), ilość zebranej kukurydzy po-
dwoiła się!

BAWEŁNA
Bawełna jest uprawiana na 3% najlepszych 
ziem uprawnych na świecie, zużywa się na 
nią jednak 26% wszystkich pestycydów. 
W USA około połowa wszystkich stosowa-
nych pestycydów rolniczych rozpylana jest 
nad polami bawełny. Uprawa ekologiczna nie 
stanowi przekonującej alternatywy, ponieważ 
zapotrzebowanie na wodę przy uprawie 
bawełny jest dużo wyższe niż potrzebne 
do uprawy konopi. Skutkuje to obniżeniem 
poziomu wód oraz erozją gleby grożącą bu-
-rzami piaskowymi. Wszystkie bawełniane 
tekstylia, torby, plecaki itd. można również 
wytworzyć z konopi.

ŚCIÓŁKA
Konopie stanowią najlepszą ściółkę dla zwie-
rząt ze względu na dużą pochłanialność wilgoci. 
W Europie konopie stosowane były w tym celu 
już od wieków. Angielska królowa dla swoich 
wartościowych koni stosuje jedynie miękką pod-
ściółkę z konopi. Dół formularza.

PAPIER
Nienasycona żądza papieru prowadzi do za-
grożenia lasów. Połowa ilości wycinanych 
drzew służy do produkcji papieru. Konopie 
zasiane na powierzchni 1 ha dostarcza-
ją tyle samo celulozy, ile można uzyskać 
z hektara lasu. Papier z konopi jest poza tym 
o wiele bardziej wytrzymały niż ten z drewna. 
Na papierze konopnym wydrukowano Biblię 
Gutenberga oraz napisano amerykańską De-
klarację Niepodległości. Już około 1000 roku 
przed naszą erą Chińczycy stosowali konopie 
do produkcji papieru.

ZASTOSOWANIE
KONOPI WŁÓKNISTEJ


