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Dziennik Ustaw Nr 179 poz. 1485 

3. Uprawa konopi włóknistych może być 
prowadzona wyłącznie na potrzeby 
przemysłu włókienniczego, chemicznego, 
celulozowo-papierniczego, spożywczego, 
kosmetycznego, farmaceutycznego, 
materiałów budowlanych oraz nasiennictwa.

4. Uprawa konopi innych niż wymienione w 
ust. 3 jest 

Art. 45. 
<0.2% Δ9THC + THCA  

zabroniona



• podpisać umowę kontraktacyjną z podmiotem 
gospodarczym, posiadającym zezwolenie 
właściwego Urzędu Marszałkowskiego*, 

Przed rozpoczęciem uprawy konopi 
rolnik

• uzyskać zezwolenie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) 
właściwego dla lokalizacji uprawy, 

• zakupić kwalifikowany materiał siewny kategorii elita lub 
innej kategorii w rozumieniu przepisów o nasiennictwie,

• należy zachować etykietę z opakowania nabytych nasion. 

MUSI:

• *rolnik może zobowiązać się, że przetworzy zebrany plon we 
własnym zakresie (zawiadomić Marszałka do 14 dni od 
siewu)



• Białobrzeskie
• Beniko
• Tygra
• Wojko
• Rajan
• Wielkopolskie
• Henola • dobry plon nasion

• odmiany jednopienne – wysoki 
stopień jednopienności,

• niska zawartość Δ9THC i 
THCA (<0.2%)

• wysoka zawartość i plon włókna



Uprawa konopi w Polsce

• w powojennej historii, apogeum uprawy konopi to lata 60-te 
XX w. – ok 30 000 ha

• od lat 60-tych występował spadek uprawy konopi z uwagi na 
konkurencję ze strony tanich włókien tropikalnych (juta, 
sizal), a zwłaszcza upowszechnienie się włókien sztucznych

• w latach 80-tych uprawiano śladowe ilości konopi 

• lata 2004-2008 stopniowy wzrost uprawy konopi do ok. 1500 
ha, po wystąpieniu kryzysu, ponowne załamanie powierzchni 
do ok. 150 ha

• od trzech lat obserowany jest wzrost zainteresowania 
konopiami i powierzchni ich uprawy do 850 ha w roku 2015, 
730 w roku 2016



• gleby żyzne 

• o dobrej strukturze 

• próchniczne 

• bogate w składniki pokarmowe 

• łatwo ogrzewające się 

• o uregulowanych stosunkach wodnych 

• czarnoziemy, czarne ziemie, lessy, 
mady, rędziny, gleby potorfowe 

• kompleks pszenno-buraczany



• okopowe na oborniku, wieloletnie 
motylkowe, kłosowe

• zalecany odczyn gleby – pH 7,0-7,6 
• pH < 5 - wapnowanie konieczne 

• pH 5,1 - 6,0 - wapnowanie wskazane

• gleby zasobne w wapń

• poziom wody gruntowej poniżej 60-80 cm

• bez chwastów



• jesienna orka głęboka (25 cm) + obornik

Uprawa wiosenna 
 włóka, brona 

• nie wskazana orka wiosenna.

• spulchnienie i wyrównanie wierzchniej 
warstwy gleby

• przykrycie nawozów

• zniszczenie kiełkujących chwastów i 
utrzymania gruzełkowatej struktury gleby 



N  :  P  :  K

WŁÓKNO
1:0.7:1.5

NASIONA
1:0.8:1

N 90-120 kg
P2O5 80-100 kg
K2O 90-120 kg



obornik 20-30 t/ha jesienią (jesienią, pod 
orkę)

CaO 2 t/ha Ca (jesienią, pod orkę lub 
podorywkę)



• pchełka chmielowa 
(Psylliodes attenuata)

• mszyca śliwowo-chmielowa 
(Phorodon humuli)

• omacnica prosowianka 
(Ostrinia nubilalis)



• węgorek niszczyk 
(Ditylenchus dipsaci)

• błyszczka jarzynówka 
(Autographa gamma)



• choroby wirusowe

• fuzariozy (Fusarium sp.)

• szara pleśń (Botrytis cinerea)
• zgnilizna twardzikowa 

(Sclerinia sclerotiorum)



• zaraza gałęzista (Orobranche ramosa) §

• Ptaki §



Wyłącznie kwalifikowany materiał 
siewny

W początkowym okresie rozwoju młode rośliny znoszą 
przymrozki do -7oC, ale  długotrwałe chłody hamują 
rozwój konopi. Im roślina starsza, tym bardziej zwiększa 
się jej wrażliwość na przymrozki

• Polska Środkowa    - II i III dekada kwietnia. 

Termin siewu (temp. gleby > 8°C):

• Polska Południowa - I  i II dekada kwietnia,  



Newralgiczny element uprawy konopi w Polsce

Od lat konopie są rośliną niszową (niewielka powierzchnia – brak zainteresowania 
producentów maszyn z przyczyn ekonomicznych).

IWNiRZ posiada dokumentację maszyn do zbioru słomy oraz zbioru wiech (na 
cele medyczne, nasiona, inne). Możliwe uruchomienie produkcji o ile znajdą się 
zainteresowane podmioty gospodarcze i środki.

Osobny zbiór wiech

Zbiór słomy (na cele włókiennicze-
techniczne)



• umiarkowane wymagania nawozowe 
• możliwość uprawy na oborniku (jak okopowe)
• brak potrzeby/możliwości stosowania herbicydów
• brak istotnego porażenia przez szkodniki i choroby = 

brak konieczności stosowania fungicydów i 
insektycydów



• wysoka konkurencyjność w stosunku do chwastów
• odporność na suszę
• roślina niewymagająca w stos. do przedplonu
• zostawiają dużo materii organicznej w glebie
• poprawiają strukturę gleby
• stanowią dobry przedplon dla większości roślin uprawnych
• przyczyniają się do wzrostu bioróżnorodności obszarów 

rolniczych
• uwzględnione na liście gatunków do dywersyfikacji upraw w 

ramach zazielenienia MRiRW



Nakład Wartość
Nasiona siewne 345
Nawozy 1705
Usługi 760,55
Praca ciągnika 739,16
Koszt pracy ludzkiej 576
Podatek 143,3
Razem koszty bezpośrednie 4269,01
Koszty pośrednie 1402,83
Razem koszty 5671,84
Wartość produkcji  
Plon główny (nasiona, plon  500 kg/ha) 4500
Plon uboczny (słoma, plon 4 t/ha) 1000
JPO 462,05
Płatność do konopi 547,59
Razem przychód 6509,64
Wynik finansowy 837,8

Analiza opłacalności uprawy konopi siewnych na nasiona siewne

Źródło: obliczenia własne

Nakład Wartość
Nasiona siewne 345
Nawozy 1705
Usługi 760,55
Praca ciągnika 739,16
Koszt pracy ludzkiej 576
Podatek 143,3
Razem koszty bezpośrednie 4269,01
Koszty pośrednie 1402,83
Razem koszty 5671,84
Wartość produkcji  
Plon główny (nasiona, plon  500 kg/ha) 4500
Plon uboczny (słoma, plon 4 t/ha) 1000
JPO 462,05
Płatność do konopi 547,59
Płatność „zazielenienie” 310,10
Razem przychód 6819,74
Wynik finansowy 1147,9



Głównym surowcem do wytwarzania 
produktów z konopi są rośliny i ich 
części, włókno, paździerze, nasiona

Rośliny konopi na polu

Paździerze konopne Dekortykowane włókno 
konopne

Nasiona konopi



Produkty z udziałem włókna konopnego

Tkanina texas

Tkaniny i dzianiny z udziałem włókna 
konopnego 

(54% konopi) Dzianina (54% konopi)

Celuloza konopna 

• wysokiej jakości papier do druku i pisania,

• papiery archiwalne

• papier kartograficzny

• papier biblijny

• bibułka papierosowa

• papiery smaroszczelne, filtracyjne



Materiały kompozytowe z włóknami 
naturalnymi znajdują coraz szersze 
zastosowanie w różnych dziedzinach 
gospodarki, służąc między innymi do 
wytwarzania mebli, opakowań oraz 
sprzętów wykorzystywanych w sporcie i 
rekreacji.

Produkty z udziałem włókna konopnego

• włókno konopne po odpowiednim 
przygotowaniu są dobrym materiałem 
dla wzmacniania kompozytów 
polimerowych,

• włókno roślinne to materiał o dobrych 
właściwościach fizyczno-
mechanicznych, chemicznych i 
ekologicznych, które są alternatywą dla 
włókien chemicznych,

• polimery wzmacniane włóknami 
naturalnymi charakteryzują się niższą 
masą, podwyższoną elastycznością 
oraz odpornością na korozję,

• polimerowe kompozyty na bazie 
włókien konopnych dają szansę na 
pełen recykling wykorzystywanych 
elementów.



Mata dezynfekcyjna z 
włókna konopnego

Produkty z udziałem włókna konopnego



Produkty z paździerzy konopnych

Paździerze konopne w budownictwie

• doskonałe właściwości termoizolacyjne,

• doskonały, optymalny mikroklimat,

• łatwość stosowania



Podłoże do uprawy grzybów

Ściółka dla zwierząt

Produkty z paździerzy konopnych

• lepsze właściwości zdrowotne niż 
tradycyjnych podłoży ,

• wyższy plon grzybów,

• dobre właściwości zdrowotne

• lepiej schłonie wilgoć



Głęboko nawilża, nawet podczas 
ostrych mrozów

Odżywia i regeneruje chroniąc skórę 
przed wczesnym starzeniem

Dobrze penetruje barierę warstwy 
rogowej, szybko wchłania się i wnika 
w głębsze warstwy naskórka

KANABIA – krem  z olejem KANABIA – krem  z olejem 
konopnym konopnym 

Łagodzi podrażnienia, podnosi odporność skóry

Wygładza skórę, nadaje jej miękkość i jędrność

Zalecany do pielęgnacji skóry suchej, wrażliwej, 
skłonnej do uczuleń

Produkty z nasion konopi



• Jeden z najbardziej bogatych odżywczo olejów na świecie

• Ok. 80 % składników stanowią w nim Niezbędne 
Nienasycone Kwasy Tłuszczowe (NNKT). Wykazuje 
optymalny w diecie stosunek 3:1  kwasów  omega 6 i omega 3

•  Zawiera fosfolipidy, sitosterole, tokoferole, karotenoidy, 
terpeny, salicylan metylu oraz inne cenne związki o znaczeniu 
przeciwdrobnoustrojowym, przeciwzapalnym i 
przeciwutleniającym

• Stanowi ekskluzywny dodatek do potraw kulinarnych, a przed 
laty, popularny składnik pożywienia, szczególnie podczas 
postu 

• Można przyjmować doustnie 1 łyżkę oleju jeden, dwa razy 
dziennie

OLEJ KONOPNY  OLEJ KONOPNY  tłoczony na zimno 
z nasion konopi siewnej Cannabis sativa L.

Produkty z nasion konopi



• uzupełnia możliwy niedobór kanabinoidów w 
układzie endokanabinoidowym człowieka, 
wspomaga prawidłowe wchłanianie i 
wykorzystywanie wapnia i fosforu

HEMP ELEMENT HEMP ELEMENT suplement diety z witaminą D, olejem 
konopnym i kanabinoidami CBD+CBDaCBD+CBDa

Dwumiesięczne stosowanie pięciu kropli 
dziennie przed posiłkiem, rano lub  
wieczorem, jest dobrym wyborem dla  osób  
świadomych potrzeby suplementacji  
zawartych w produkcie cennych  
składników.

• wpływa na prawidłowe funkcjonowanie 
mięśni i układu odpornościowego

• wspomaga utrzymanie prawidłowego 
poziomu wapnia we krwi oraz utrzymanie 
zdrowych kości i zębów

Produkty z kwiatostanów konopi
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