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Kanapė (lot. Cannabis) priskiriama magnolijūnų (Magnoliophyta) genčiai
kanapinių (Cannabaceae) šeimai.

Viena iš klasifikacijų pripažįsta tik vieną – Cannabis sativa – rūšį, kuri gali
būti skirstoma į tokius porūšius:

⦿ Cannabis sativa var. vulgaris (sėjamoji (auginamoji) kanapė),
⦿ Cannabis sativa var. indica Lam. (indiškoji kanapė),
⦿ Cannabis sativa var. indica Lam. subvar. gigantea (gigantiškoji

kanapė),
⦿ Cannabis sativa var. ruderalis Janisch (laukinė kanapė).

Pagal kitą klasifikaciją skiriamos tokios trys kanapės rūšys:
⦿ Cannabis sativa (jos porūšiai Cannabis sativa sativa (vulgaris),

Cannabis sativa indica ir Cannabis sativa spontanea),
⦿ Cannabis indica,
⦿ Cannabis ruderalis.
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C. sativa, kitaip sėjamoji kanapė,
paplitusi visame pasaulyje;
auginama dėl sėklų, pluošto ir THK;
nuo pagrindinio stiebo simetriškos
šakos auga aukštyn; lapų lapeliai
siauri; aukštis – ~3-3,5 m, bet gali
užaugti iki 6 metrų aukščio; kilusi iš
Centrinės Azijos.

C. indica paplitusi daugiausia Indijoje,
Pakistane; auginama dėl sėklų, THC;
nuo pagrindinio stiebo simetriškos
šakos auga beveik horizontaliai į
šonus; lapų lapeliai platūs;
dažniausias aukštis - ~1,8 m.

C. ruderalis daugiausia paplitusi
Šiaurės Europoje ir Rusijoje; auga
kaip piktžolė; panašios į C. sativa tik
daug mažesnės; užauga iki ~0,6m.
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Fitokanabinoidai – kanapių augale randamos cheminės medžiagos (viso
kanapėse randama virš 60 kanabinoidų rūšių (66) (labai įvairiais,
mažais kiekiais).

4 pagrindiniai kanabinoidai:
- THC - ∆-9-tetrahidrokanabinolis (veikiantis psichiką) (9 tipai);
- CBG – kanabigerolis (pirmasis atrastas kanabiniodas; 6 tipai);
- CBD – kanabidiolis (7 tipai);
- CBC – kanabichrominas (5 tipai).

Koks kanabinoidų vaidmuo kanapės augale, tiksliai dar nenustatyta, tačiau
mokslininkai mano, kad jie vykdo apsaugines funkcijas biotiniams
(vabzdžiai, bakterijos, grybai) ir abiotiniamas (ultravioletinis
spinduliavimas) veiksniams.
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* Brenneisen, R. and T. Kessler 1987. Psycho-trope Drogen. V. Die Variabilitat der Cannabinoidführung von Cannabispflanzen aus 
Schweizer Kulturen in Abhängigkeit von genetischen und ökologischen Faktoren [Psychotropic drugs. V. Variability of cannabinoid 

liberation from Cannabis plants grown in Switzerland in relation to genetic and ecological factors]. Pharm. Acta Helv. 62(5-6): 134-139. 
Cituojama: Franjo Grotenhermen and Michael Karus, Industrial hemp is not marijuana: Comments on the drug potential of fiber Cannabis 

// Journal of the International Hemp Association, Vol. 5 No. 2 December 1998, p. 96-100; 
(http://mojo.calyx.nl/~olsen/HEMP/IHA/jiha5210.html; skaityta 2006-11-21)

Kanapių chemotipai
Chemotypes of Cannabis (modified according to Brenneisen et al. 1987*).

Chemotype Designation,
products

Leading
cannabinoids

THC content Psychoactivity

Drug type marijuana,
hashish, 

Cannabis
tincture

THC >1-20% yes

Intermediate
type

THC, CBD > 0.3-1.0% yes

Fiber type industrial hemp,
fiber, oil

CBD < 0.3% no

THC = Δ9-tetrahydrocannabinol; CBD = cannabidiol
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Pluoštinio tipo kanapėse psichiką veikiančio TCH yra labai mažai, o
psichikos neveikiančio CBD būna beveik dvigubai daugiau (THC ir
CBD santykis būna mažesnis nei 1,0 (0,11-0,66)).

Narkotinio tipo kanapėse dažnai būna 5-10 % THC, o CBD kiekis labai
kinta – nuo nulio iki dažniausiai 5 %.
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Kanapė nuo senų laikų buvo auginama Lietuvoje pluoštui gaminti,
vaistams ir maistui, todėl nenuostabu, kad ji apdainuota ir lietuvių
liaudies dainose, minima tautosakoje.

Manoma, kad vieni pirmųjų kultūrinių augalų dabartinėje Lietuvos
teritorijoje buvo kanapės ir soros.

Kanapių pluošto ir sėklų rasta senkapiuose. XV-XVII a. kanapių pluoštas
buvo plačiai naudojamas virvėms vyti, maišams austi, tinklams pinti,
audimo nytims gaminti. Iš sėklų spaustas gardus aliejus, vartotos
paskrudintos sėklos. Kanapėmis mokėjo duokles, jas pardavinėjo
kitose šalyse. XVII a. per Karaliaučių ir Rygą kanapės buvo
eksportuojamos.
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LŽI prieškario metais buvo išvesta pietinių kanapių veislė Dotnuvos X. Šios
veislės kanapės, pasėtos gegužės pirmoje pusėje, subręsdavo ir
užaugdavo iki 2-2,5 m.

Lietuvos žemdirbystės instituto Savitiškio bandymų stoties tyrimai parodė,
kad pokario metais Lietuvoje kanapės buvo auginamos ir tiriamos.
Geromis auginimo sąlygomis durpinėse dirvose kanapių derlius siekė
700-1000 kg ha-1 pluošto ir 300-400 kg ha-1 grūdų, o mineralinėse
dirvose kanapių pluošto derlius buvo 600-800 kg ha-1, grūdų – 500-
800 kg ha-1 (Kriščiūnas, 1959).

1956 m. Lietuvoje buvo pasėta 331 ha kanapių, o 1964 m. kanapes augino
keli Panevėžio apylinkių ūkiai.
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Pluoštinių kanapių plotai (ha) Lietuvoje
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Kanapės Europoje
⦿ Pluoštinės kanapės Europoje auginamos seniai. Nuo

Viduramžių iki burinių laivų eros pabaigos kanapės buvo labai
svarbūs augalai daugelyje šalių (JK, Prancūzijoje, Olandijoje,
Vokietijoje, Ispanijoje, Italijoje). Stiprūs pluošto gaminiai ypač
svarbūs buvo laivyboje.

⦿ 1993-1996 m. pluoštinių kanapių auginimas buvo legalizuotas
daugumoje ES šalių, kitos prisijungė vėliau. In 2011 m. plotai
labai sumažėjo (net iki 8 000 ha), bet 2012, 2013, 2014 ir 2015
m. vėl padidėjo.

⦿ 2016 m. ES kanapės augo daugiau nei 33 000 plote, nors iki tol
ilgą laiką jų plotai svyravo apie 15 000 ha. Dėl unikalių jų
savybių, daugelio panaudojimo galimybių ir draugiškumo
aplinkai, jos yra labai svarbios bioekonomikai.
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Pluoštinių kanapių plotai (ha) ES
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Tendencijos Europoje

⦿ Daugėja įmonių, perdirbančių kanapių sėklas ar
žiedynus/lapus:

• 11 500 t sėklų 2013 m. (palyginus su 6 000 t 2010 m.)
• 240 t žiedynų/lapų medicininiam panaudojimui
(THC/CBD), maisto papildams (CBD) ir eterinių aliejų
gamybai mastui ir gėrimams) 2013 m. (palyginus su tik 7,5 t
2010 m.)
⦿ Tuo tarpu pluošto ir spalių panaudojimo pokyčiai 2010 ir

2013 m. nėra dideli. Sėklų gamyba/išauginimas išaugo 92
%, o žiedynų/lapų – 3 000 %.

⦿ Labai svarbu paminėti, kad pluoštinės kanapės yra vieni iš
nedaugelio augalų Europoje, kurie gali būti auginami
ekologiniuos ūkiuose, be jokių chemikalų.
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Kodėl kanapės turėtų būti 
auginamos?

Stiprus, prisitaikantis augalas, 
puikiai tinkantis augti Europos 
klimato sąlygomis
Greitas augimas (iki 3-4 m per 
100-120-140 dienų), didelis 
biomasės derlius (9-10 t sausos 
masės iš ha prie vidutinio 
patręšimo)
Puikiai stelbia piktžoles dėl greito 
augimo auginant tankų pasėlį, 
nereikia herbicidų; aplamai 
reikalingas labai mažas pesticidų 
(trąšos) kiekis
Gali būti auginama 
rekultivuojamuose, užterštuose 
plotuose

Gerinama ir purenama dirva (lieka 
lapai ir šaknys, nelieka piktžolių)
Tinka augalų rotacijai sėjomainose
Tinka auginti ekologiniuose ūkiuose 
derlingose žemėse
Ekologiškumas didinamas
pakeičiant stiklo pluoštą
biokompozitais su natūraliais
(kanapių) pluoštais, naudojant
izoliacinėms medžiagos; naudojant
kanapių pluoštą vietoj medvilnės;
naudojant kanapių spalius
statybinėms medžiagoms ir kt.
Naudojant energetiniams tikslams,
leistų sumažinti miškų kirtimą
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Šaltinis: Carolyn Ditchfield, Hemp and Other
Natural Fibres Today and Tomorrow: A report

for the Rural Industries Research and
Development Corporation, 1999

25 000 – 50 000 įvairių 
produktų gali būti 
pagaminti iš kanapių
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Šaltinis:
http://www.google.lt/imgres?imgurl=http://www.jays
elthofner.com/images/hemp%2520resource%2520tre
e.jpg&imgrefurl=http://www.jayselthofner.com/Indust
rialHemp.html&h=312&w=255&sz=25&tbnid=ubbskb
xzsShZfM:&tbnh=86&tbnw=70&prev=/search%3Fq%
3Dhemp%2Btree%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoo
m=1&q=hemp+tree&usg=__1MectpMjUntnWDw4_29S

8XK80y0=&docid=v1_IDC-
KKVtwgM&hl=lt&sa=X&ei=tBkrUcunOonmswaT4oH4D

Q&sqi=2&ved=0CDAQ9QEwAg&dur=47



LAMMC

Stiebai / biomasė

⦿ Kanapės užaugina 10-13 t/ha sausos 
biomasės
⦿ Kanapės gali užaugti 1-5 m aukščio
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⦿ Stiebo storis gali būti 
3-30 mm. Optimalus –
6-8 mm.

⦿ Kanapių stiebuose yra
27-30 % pluošto
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Pluoštas

Kanapių siūlai ir audiniai
Špagatas
Neaustinės medžiagos, pakuotės
Izoliacinės medžiagos
Dekoratyviniams dirbiniams, interjerui
Biokompozitai automobilių pramonėje, aviacijoje, 
laivų statyboje, plastiko pakaitalas
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Natūralių pluoštų 
fizikinės-mechaninės savybės

Pluošto tipas Elementariųjų 
pluoštelių 
ilgis, mm

Celiuliozės 
kiekis, %

Lignino 
kiekis, %

Stiprumas,
kg j

Skaidimosi 
metrinis 
numeris

Linų 18,0 73 4,0 12-32 90-700

Kanapių:
Vyriškų augalų
Moteriškų augalų 
Žalio pluošto

6,9
8,3
9,0

60
60
60

5,4
5,7
5,5

26-40
34-45
25-34

30-160
20-85
25-140

Džuto 4,0 64 20,0 14-18 160

Kenafo 3,0 61 21,0 16-21 120

Šaltinis: Сенченко и др. Конопля, 1978, Санкт-Петербург, с. 6. 
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Kanapių pluošto 
panaudojimas (EIHA 2012)
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LAMMCBasin, hemp fibre and thermoset, Resin Transfer Moulding (RTM)
(The Netherlands). Picture: NPSP Composites
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Agrotekstilėje (pipirnės auginimui)
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Sodinant želdinius
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Geotekstilėje
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Kanapės stiebai turi daug celiuliozės. Todėl dar viena labai
svarbi kanapių panaudojimo sritis yra popieriaus gamyba.
Pirmasis, Kinijoje išrastas ir pagamintas, popierius buvo
kanapinis.

Žymioji JAV Nepriklausomybės deklaracija taipogi surašyta
ant kanapinio popieriaus.

Iš šio augalo yra daug lengviau išgauti celiuliozę, nei iš
medienos, be to, sunaudojama daug mažiau kenksmingų
chemikalų, todėl kanapių popieriaus fabrikai daug mažiau
nuodija aplinką. Pats popierius gaunamas švaresnis,
baltesnis ir stipresnis. Miškui iki kirtimo užaugti reikia ne
mažiau 60 metų. O kanapių derlių tropinio klimato
juostose galima imti kad ir tris kartus per metus.
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Spaliai

Statybinėms medžiagoms (plokštės, izoliacinės medžiagos, betonas);
Baldų gamybai;
Pakratams;
Energetikai.

Degimo šilumos, 
kJ/kg

Pelenų %

Rapsų stiebai 15 945 8,2

Kviečių stiebai 16 640 5,9

Kanapių spaliai 18 500 1,2
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Kanapių spalių 
panaudojimas (EIHA 2012)
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Alaus distribucijos centras, UK
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Hemclad® –
Mark & Spencers Cheshire, UK

Hemclad features large timber cassettes which are manufactured 
in a controlled factory environment. They are partially filled with 
Tradical Hemcrete – a bio-composite insulating material made 
from a lime based binder and hemp shiv. This is then pre-dried 
off site, before a hemp and flax fibre insulation quilt called 
Breathe is installed creating a panel with a U-value of 0.12 
W/m2K. The panels are then delivered to site and lifted into 
place.
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Sodininkystėje-daržininkystėje
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Keletas faktų....
⦿ Kanapės užaugina labai daug biomasės (apie 10 tonų per

4 mėnesius). Biomasė gali būti paverčiama metanu,
etanoliu arba gazolinu.

⦿ Kanapių biomasės šiluminė vertė yra 11,6-18,6 MJ/kg, su
labai mažu pelenų kiekiu bei maža sieros emisija.

⦿ Iš kanapių galima gauti 10 kartų daugiau metanolio nei iš
javų.

⦿ Iš kanapių galima gauti 4 kartus daugiau celiuliozės nei iš
to paties miško ploto, tai leistų saugoti medžius malkoms.

⦿ Kanapinis kuras dega švariai, o deginant naftos produktus
išsiskiria siera.

⦿ Kanapinio kuro naudojimas prisideda prie globalinio
atšilimo mažinimo...
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⦿ Spalių panaudojimas energijos gamybai padidina
celiuliozinių pluoštinių augalų naudingumą ir remia
energijos transformaciją iš tradicinės energijos į energiją iš
atsinaujinančių šaltinių. Spaliai gali būti sudeginami tiesiog
perdirbimo gamykloje arba gali būti papildomas pajamų
šaltinis juos parduodant.

⦿ Lenkijoje, Natūralių pluoštų ir medicininių augalų institute
atlikti tyrimai rodo, jog kanapių spalių energinė vertė yra
apie 17-18 MJ/kg sausos medžiagos.

⦿ Kanapių spalių naudojimas energijos gavybai dėl
gamtosauginių bei ekonominių aspektų yra teigiami
vertinamas ES politikos.
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⦿ Ne visose ES šalyse yra legalizuotas pramoninių kanapių
auginimas energiniais tikslais.

⦿ Šis augalas dėl didelio biomasės derliaus ir didelės
šiluminės vertės (apie 19 MJ/kg, lenkų duomenimis) gali
būti puikus šaltinis energijos gamybai.

⦿ Yra šaltinių, teigiančių, jog šilumine verte 1,5 t kanapių
stiebų prilygsta 1 t vidutinės kokybės anglies. Tokiu būdu,
kanapių stiebai iš 1 ha energine verte prilygsta 11 t
anglies.

⦿ Privalumas yra ir tai, jog kanapės yra vienmetis augalas,
užaugantis be cheminių priežiūros priemonių bei po
auginimo paliekantis geros būklės dirvą.
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⦿ Kanapių spaliai yra apibūdinami kaip turintys nepalankų
svorio ir tūrio santykį, tad palaidus juos sunku laikyti,
transportuoti bei saugiai deginti. Palaidiems spaliams
netinka laikymas atvirame ore, kur juos veikia vėjas ir
krituliai.

⦿ Todėl iš spalių reiktų gaminti briketus arba granules, nors
tam ir reikalingos papildomos energijos ir pinigų
investicijos.

⦿ Šiame procese sausi spaliai yra sulipinami natūraliomis
augalinėmis medžiagomis ir dideliu spaudimu, be jokių
cheminių priedų. Priešingai nei medienos skiedrų (chips),
prieš briketavimą ar granuliavimą spalių nereikia
džiovinti.
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⦿ Briketai gali būti gaminami stūmokline (vožtuvine) arba
sraigtine įranga. Dėl didelio silicio kiekio spaliuose,
stūmoklinė įranga greičiau susidėvi, tačiau tokia įranga
pagaminti kanapių spalių briketai yra labiau suspausti nei
juos gaminant sraigtine įranga.

⦿ Spaliai dažnai turi nemažą kiekį trumpo pluošto
priemaišų, kurios gali trukdyti briketų suspaudimui bei
būti briketų subyrėjimo priežastimi. Be to, pluošto
elastingumas ir susikaupimas (konglomeracija) trukdo
spalių padavimą į briketavimo įrangą.
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⦿ Smulkūs kanapių spaliai gali būti naudojami granulių
gamybai. Tokias granules galima naudoti automatiniam
kuro padavimui į krosnis bei naudoti jas dviejų degimo
stadijų krosnyse.

⦿ Spalių naudojimas energijos gamybai prisideda prie
gamtos apsaugos. Deginant spalius – kurą iš
atsinaujinančių šaltinių – mažinamas šiltnamio efektas.
Dujos, išsiskyrusios į atmosferą deginimo metu, yra
absorbuojamos augalų jų augimo metu.
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Šluotelės (žiedynai)

Eteriniam aliejui gaminti
Alui gaminti
Repelentai
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Sėklos

⦿ 1000 sėklų sveria 8-25 g
⦿ Sėklose būna: 35-38 % riebalų, 18-28 % baltymų, 25 %

angliavandenių
⦿ Spaudžiamas aliejus, naudojamas maistui, parfumerijos, 

lakų-dažų pramonėje, farmacijoje, gali būti naudojamas 
biodegalų gamybai

⦿ Sėklos naudojamos įvairiems žmonių maisto 
produktams, paukščių lesalams (padidina vištų 
dėslumą), žuvų maitinimui

⦿ Sėklų išspaudose yra apie 6-12 % riebalų, išspaudos 
naudojamos galvijų pašarui
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Auginimas

Geriausiai kanapės auga 
derlinguose, vandeniui 
laidžiuose dirvožemiuose, kurių 
pH 7,1-7,6.

Dirvos dirbimas priklauso nuo 
priešsėlio – tai gali būti ražienų 
skutimas ir arimas arba tik 
arimas. 

Pavasarį prieš sėją dirva 
kultivuojama ar germinuojama. 

Gali būti auginamos sunkiaisiais metalais užterštuose dirvožemiuose.
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Auginimas

Tręšimas (atsižvelgiant į dirvos turtingumą):
Jei duodama mėšlo – tręšti rudenį 20-30 t/ha arba atiduoti 

mėšlą priešsėliui;
Mineralinėmis trąšomis – tik pavasarį:

NPK apie 90:120:150. 
Auginant kanapes pluoštui ar sėklai, naudoti mažiau azoto, 

auginant biomasei – azoto normą padidinti. 
Didelės azoto normos mažina pluošto išeigą, nors žalios masės 

derlius ir padidėja.
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Auginimas

Atsėliuoti kanapių nepatartina, nes mažėja jų derlius, 
gali pasireikšti ligos, kenkėjai. 

Kanapes į tą patį lauką reikėtų sėti po 2-3 metų. 

Priešsėlis kanapėms turėtų palikti derlingą dirvą. 

Gerai kanapės auga po javų, cukrinių runkelių, 
daugiamečių žolių (geriau varpinių ir ankštinių 
mišinio). 

Po kanapių gerai dera kviečiai, kadangi lauke nebūna 
piktžolių.
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Auginimas

Sėti kanapes reikėtų kuo anksčiau, kai sėklos įterpimo 
gylyje dirvos temperatūra pasiekia 8-10ºC. 

Tokioje dirvoje kanapės sudygsta per 8-10 dienų.

Sėklas įterpti geriausia 3-4 cm gyliu.
(priklausomai nuo dirvožemio granuliometrinės sudėties, drėgnumo).

Auginant kanapes sėklai – sėti 45-60 cm tarpueiliais. 

Auginant pluoštui – 7,5-10,0-12,0 cm tarpueiliais.
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Auginimas
Sėklos norma:
(reikėtų atsižvelgti ir į sėklų stambumą, sėklos kokybę) 

sėkliniam pasėliui – 10-15 kg/ha; 

auginant pluoštui – 50-70 kg/ha; 

auginant biomasei – 30-40 kg/ha.
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Auginimas

Sėkla įsigyjama dažniausiai beicuota – nes būtina pirkti 
sertifikuotą sėklą...

Pasėlių priežiūrai pesticidai (insekticidai, herbicidai, 
fungicidai) nenaudojami. 

Auginant kanapes plačiais tarpueiliais, būtina prižiūrėti 
tarpueilius, naikinti piktžoles.
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Pluoštinių kanapių augimo 
tarpsniai

šaknelės dygimas – 0001 (A); 
skilčialapių išsiskleidimas – 0003 (B);
Pirmoji tikrųjų lapelių pora – 1002 (C);

Trečioji tikrųjų lapelių pora – 1006;
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Pluoštinių kanapių augimo tarpsniai

2000         vegetatyvinės dalies augimas                 2001
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Pluoštinių kanapių augimo tarpsniai

žydėjimas  - 2102                         sėklų brendimas    2204 – 2306...

vyriškas 
žiedas –

su 
kuokeliais

Moteriškas 
žiedas –

su piestele

“varpelė” –
šluotelės 

dalis

sėkla 
ir  apyžiedis



LAMMC78

Derliaus dorojimas

Nuėmimo laikas:
Jei kanapės auginamos tik sėklai – derlius imamas, kai sėklos 

pribręsta šluotelės viduryje;
Jei kanapės auginamos tik pluoštui – jos nuimamos visiško 

žydėjimo tarpsniu arba žydėjimo pabaigoje;
Jei kanapės auginamos ir sėklai, ir pluoštui – derlius imamas, 

kai sėklos pribręsta apatinėse šluotelėse (praėjus apie 1 
mėn. po visiško žydėjimo). Tokias kanapes siūloma 
džiovinti sustatytas pėdais.
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Derliaus dorojimas

Jei kanapės auginamos biomasei:
biodujų gamybai – nuimamos 

rudenį, kai būna didžiausias 
biomasės derlius;

kietam kurui – galima palikti 
stiebus stovėti per žiemą –
taip jie būna sausesni. Be to, 
kietojo kuro iš kanapių 
savybės žymiai pagerėja, kai 
kanapių derlius nuimamas 
pavasarį, o ne rudenį.
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Lenkijoje
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Sėklinio pasėlio derliaus dorojimas Lenkijoje
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Kanapių pjaunamoji (Lenkijoje)
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Čekijoje – Clipper 4.3 MMH (firma Tebeco) 

http://www.saskflax.com/documents/presentations/14B_Bednar.pdf
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Clipper 4.4 MMH

http://www.saskflax.com/documents/presentations/14B_Bednar.pdf
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http://www.canapa-info.ch/info/fr/Machine-a-recolter-le-chanvre.html

Vokietijoje - Blücher 02  ir  Blücher 04 
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Derliaus dorojimas Ukrainoje
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Derliaus dorojimas Ukrainoje
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Stiebų nulaužymas 
volais

Sutraukimas į pradalges -
grėbliu

Sukimas į ritinius

Ritinių surinkimas

Šluotelių nukūlimas

Derliaus dorojimas Ukrainoje



LAMMC89

Rumunijoje 

http://www.hempworld.com
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JAV

http://hempforyou.com/wp-content/uploads/2011/02/hemp-harvesting1.jpg
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LAMMC

Ačiū už dėmesį !


