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•Nuo 2013 m ekologinių 
pluoštinių kanapių 
auginimas. 
 
•Ekologišku pluoštinių 
kanapių sėklų 
perdirbimas (UAB 
Borela) – aliejus, 
lukštentos kanapių 
sėklos, proteinas ir 
miltai. 
 
•Aurora Cannabis – 
viena didžiausių kanapių 
verslo grupių pasaulyje. 
 



Agropro ekologinių 
pluoštinių kanapių 
plotai ir derlingumas 

•2013 –  107 ha 

•2014 –  500 ha 

•2015 – 1 600 ha 

•2016 – 2 180 ha 

•2017 – 2 377 ha 

•2018 – 1 855 ha 
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2019 koncepcija 

 

◦ Augintojų atsakomybė - nuo sėjos iki 
derliaus nuėmimo; 

◦ Agropro atsakomybė - derliaus nuėmimas, 
džiovinimas, valymas ir kitą; 

◦ Fiksuotų hektarų (atitinkančių minimalius 
kriterijus) pirkimas rugpjūčio mėnesį; 

◦ Priedų/nuoskaitų sistema už +/- derlių;  

◦ Dauginamosios medžiagos kreditavimas; 

◦ Minimalūs reikalavimai kokybei. 

 

 

 

 

 



Minimalūs 
kriterijai 
perkamam 
laukui 

 Minimalus vidutinis augalo aukštis – 80 cm; 

 Minimalus vidutinis šluotelės ilgis – 15 cm; 

 Minimalus augalų skaičius – 80 augalų 1 kvadratinio 
metro plote; 

 Ar laukas atitinka Minimalaus Derliaus kiekį (t.y. 500 
kg/ha). 

  

  

 Agropro tikslas nupirkti visus laukus su kuo didesniu 
derlingumu.  

  

Jeigu laukas dėl kriterijų 
neatitikimo neperkamas, 
augintojas atsiskaito už 
kredituotą dauginamąją 
medžiagą.  



Technologijos aprašymas 
•Agropro įsipareigoja nuimti derlių kai sėklų branda siekia 65-95 proc., 
laiku nenuėmus mokama pagal potencialų derlingumą sutartą rugpjūčio 
mėn.; 

•Nuimtas derlius iškarto vežamas į džiovinimo ir valymo cechą ir derlius 
tvarkomas eilės tvarka; 

•Derliaus tvarkymo metu augintojas pilnai turi galimybę stebėti procesą; 

•Nuo sėklų nuėmimo iki galutinio sutvarkymo, Agropro įsipareigoja sėklų 
nuostolius iki 10 proc., kas daugiau Agropro kaštai; 

•Stiebų biomasė paliekama lauke – gali pasitarnauti dirvožemio gerinimui. 



Kokybės tyrimai 

 

oMėginio ėmimas derliaus nuėmimo metu (pesticidai, 
reikalingas jeigu iškils klausimas atlikus galutinį tyrimą). 

oDerliaus fiksavimas (su priemaišomis), mėginio ėmimas po 
džiovinimo ir pirminio sėklų atskyrimo (minusiajame 
priemaišas ir 10 proc. valymo nuostoliai, pesticidai ir 
sunkieji metalai). 

oGalutinis derliaus fiksavimas ir galutinis atsiskaitymas su 
augintojais. Tik į didžiąją pusę augintojams, jeigu realiai 
gausime mažiau nei apskaičiuota per prieš tai imta mėginį 
– nereikalausime grąžinti sumokėtų pinigų. 



Atsiskaitymo 
sąlygos 

o50 proc. avansinis mokėjimas per 14 d. nuo protokolo 
pasirašymo už Minimalius kriterijus atitinkantį lauką. 

oLikusi suma per 60 dienų nuo paskutinio krovinio važtaraščio, 
atėmus skolą už dauginamąją medžiagą. 

oGalutinis atsiskaitymas per 14 d. nuo galutinės derliaus 
tvarkymo atskaitos, tuo atveju jeigu nuostoliai mažiau nei 10 
proc. (galima tik ūkininko naudai). 
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