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Kanapės - vienas seniausių žinomų sukultūrintų augalų 
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• Naudotas įvairiausiais tikslais: pluoštui, maistui, 
vaistams. 

• Kaip vertingas žemės ūkio augalas iš Azijos žmonių 
išplatintas  visuose žemynuose, išskyrus Antarktidą.  
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Kanapių prisitaikymas ir įvairovė 

⦿ Prisitaikiusios augti labai įvairiose klimatinėse zonose: nuo tropinių iki labai atšiaurių 
subarktinių. 

⦿ Tai lemia didelė kanapių genetinė įvairovė, fiziologinis plastiškumas, skirtingi fotoperiodai, 
chemotipai 
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Trichomos 

⦿ Trichomos yra įvairioms augalų rūšims būdingi epidermio dariniai, padedantys 
apsisaugoti nuo natūralių priešų, kenkėjų, žalingo aplinkos poveikio, kai kuriais atvejais 
gali padėti susimedžioti grobį. 

⦿ Tai gali būti aštrūs maži dygliai, dilginamieji plaukeliai, ar dervingos liaukutės. 
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Kanapių trichomos 

Kanapėms būdingos įvairių dydžių liaukinės trichomos – lašelio formos, dervingos 
struktūros saugo kanapes nuo žalingo aplinkos poveikio, natūralių priešų. 

 

⦿ Saugo nuo UV spinduliuotės. 

⦿ Saugo nuo infekcijų sukėlėjų. 

⦿ Saugo nuo įvairių kenkėjų. 

⦿ Saugo nuo sausros.  
 

⦿ Šios mažos epidermio liaukutės, gamina  

ir kaupia didžiąją daugumą kanapėse  

randamų biologiškai aktyvių antrinių  

metabolitų, kurių kanapėse randama daugiau 700. 
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Pagrindiniai kanapių sintetinami biologiškai aktyvūs 
antriniai metabolitai 

 
⦿ Terpenai  

 

⦿ Flavonoidai  

 

⦿ Kanabinoidai 
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Terpenai 

⦿ Terpenai – labai didelė junginių klasė, kurių dauguma augalams suteikia 
specifinius aromatus bei yra pagrindinės veikliosios kai kurių vaistinių augalų 
medžiagos, turinčios labai didelį medicininio poveikio spektrą, dažnai malšina 
uždegiminius procesus, turi antimikrobinį poveikį. 
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Kanflavonai 

⦿ Devintame dešimtmetyje Britų mokslininkė dr. Merlina Barrett išskyrė du kanapėse 
esančius naujus flavonus – kanflavoną a ir kanflavoną b;  

tirdama pastarųjų medžiagų priešuždegiminį poveikį žmogaus reumatoidinėse ląstelėse, 
nustatė, jog kanflavinas a turi 31 kartą didesnį priešuždegiminį poveikį nei aspirinas 
(Barrett, Scutt, & Evans, 1985).  

 

⦿ 2013 m. mokslininkai Mohamedas M. Radwan, Mahmudas ElSohly ir kt. Misisipės 
univiversitete, JAV iš kanapių išskyrė kanflavoną c. 

 

⦿ Kol kas yra labai mažai tyrimų, kuriais remiantis galima būtų įvertinti medicininį 
kanflavonų potencialą. Taip pat gerai neištyrinėta jų sintezė, kaupimasis bei kinetika 
įvairių rūšių kanapėse. 
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Kanabinoidai 

⦿ Bene labiausiai iš kanapėse esančių darinių savo biologiniu poveikiu pasižymi 
fitokanabinoidai.  

⦿ Tai išskirtinai kanapėms būdingos medžiagos, kurių jose randama daugiau nei 
100. 

⦿ Žmogaus organizmo ląstelės turi kanabinoidų receptorius, reguliuojančius 
daugybę įvairiausių procesų: imuninius, neurocheminius, vaisingumo ir kt. 

⦿ Bene labiausiai plačiai visuomenei žinomas kanabinoidų atstovas yra THC. 

⦿ Absoliuti dauguma kanapėse esančių fitokanabinoidų neturi narkotinio 
poveikio, tačiau turi medicininį potencialą, naudojami vaistams, maisto 
papildams, kosmetikai ir gali būti išgaunami iš pluoštinių kanapių.  
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Kanabidiolis (CBD) 

⦿ Bene plačiausiai žinomas, daug vilčių teikiantis fitokanabinoidas. 

⦿ Narkotinio poveikio neturi. 

⦿ Kanabidiolis pagrinde veikia imuninėje sistemoje esančius CB2 kanabinoidų receptorius, 
turi priešuždegiminį poveikį, stimuliuoja imuninę sistemą (Malfait et al., 2000).  

⦿ Įrodytas CBD efektyvumas gydant retas epilepsijos formas. 

⦿ Europoje įregistruotas pirmasis vaistinis kanabidiolio pagrindu sukurtas preparatas 
Epidiolex. 

⦿ Šiuo metu vykdoma daugybė klinikinių tyrimų, siekiant įvertitni CBD efektyvumą gydant 
kitas ligas. 
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Kanabidiolis pluoštinėse kanapėse 
 

⦿ Kanabidiolis – dominuojantis fitokanabinoidas pluoštinėse kanapėse. 

⦿ Įvairiose Europoje registruotose pluoštinių kanapių veislėse kanabidiolio 
koncentracija gali siekti 2 proc. ir daugiau. 

⦿ Tai priklauso nuo genetikos, agrotechnologijos 

        bei klimatinių sąlygų. 

⦿ CBD dažniausiai išgaunamas iš moteriškų  

        kanapių žiedų. 
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Kanabigerolis (CBG) 

⦿ Kanabigerolis (CBG) yra dar vienas reikšmingais kiekiais kanapėse sutinkamas, medicininį 
potencialą turintis fitokanabinoidas. Šis junginys nepasižymi psichotropiniu poveikiu.  

⦿ 2015 m. žurnale Neurotherapeutics publikuotame straipsnyje aprašytas didelis 
neurodegeneracinius procesus stabdantis kanabigerolio aktyvumas bei galimas pastarojo 
pritaikymas gydant Hantingtono ligos simptomatiką, pristabdant neurodegeneracinius 
procesus.  

⦿ Taip pat 2018 m. žurnale „Molecular sciences“ publikuotame straipsnyje aprašomas 
eksperimentas, kurio išvados patvirtina jog CBG mažina neuronų uždegiminius procesus ir 
oksidacinį stresą (Gugliandolo & Pollastro, n.d.). 

⦿ 2013 m. Biochemical Pharmacology žurnale publikuotame straipsnyje aprašytas 
eksperimentas, kuris atskleidė galimą CBG efektyvumą Krono ligos gydyme (Borrelli et al., 
2013). 

⦿ Galimas kanabigerolio pritaikymas gydant diabetą (Smeriglio et al., 2018). 

 

⦿ Kanabigerolis randamas specifinio chemotipo pluoštinėse kanapėse. 
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Įvairūs kanapių vaistinės žaliavos išeigą įtakojantys veiksniai, 
remiantis moksline literatūra 
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Tręšimas 
 

 Čekų atliktas pluoštinių kanapių tręšimo eksperimentas, tiriant įvairių 
kombinuotų mineralinių trąšų įtaką kanabinoidų CBD ir delta-9-THC kiekiui. 

 

Tirti 5 tręšimo variantai:  

 

⦿ 1 - kalcio nitratas plius kalio chloridas (N 61,5 kg/ha, K2O 100 kg/ha),  

⦿ 2 - superfosfatas plius kalio chloridas (K2O 100 kg/ha, P2O5 45 kg/ha) ,  

⦿ 3 - kalcio nitratas plius superfosfatas (N 61,5 kg/ha, P2O5 45 kg/ha),  

⦿ 4 - kalcio nitratas, superfosfatas bei kalio chloridas (N 61,5 kg/ha, P2O5 45 kg/ha,K2O 
100 kg/ha),  

⦿ 5 – jokio tręšimo. 
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Rezultatai 

⦿ Tręšiant kalcio nitratu, superfosfatu bei kalio chloridu (N-P-K) gauti mažiausi CBD ir THC 
kiekiai, lyginant su netręštu variantu CBD kiekis buvo mažesnis beveik 17 proc., THC 
kiekis – beveik 13,5 proc. 

⦿ Tręšiant kalcio nitratu bei kalio chloridu gautas didžiausias CBD kiekis, beveik 28 proc. 
didesnis nei netręštame variante, o THC kiekis didesnis beveik 25 proc. 

⦿ Tręšiant fosforo ir kalio chloridu – THC kiekis lyginant su netręštu variantu padidėjo kiek 
daugiau nei dvigubai, o CBD kiekis gautas panašus kaip ir kalcio nitrato ir kalio chloridu 
variante – kiek daugiau nei 23 proc. didesnis nei netręštame variante. 

⦿ Tręšiant kalcio nitratu bei superfosfatu gauti labai panašūs CBD ir THC kiekiai lyginant 
su netręštu variantu (Hanus & Campus, 1994). 
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Sėjos tankis 

⦿  Šveicarijoje atlikto tyrimo metu tirta įvairių pluoštinių kanapių veislių, 
skirtingų sėjos tankių, bei derliaus nuėmimo įvairiais žydėjimo tarpsniais įtaka 
eterinių (aromatinių) aliejų išeigai bei kokybei.  

 

⦿  Nustatyta, jog didelę reikšmę žiedų derliui turėjo sėjos tankis. Iš taikytų 2, 5, 10, 
30 ir 60 kg/ha sėjos tankių variantų, didžiausias žiedų derlius gautas sėjant 5 kg/ha – 15 
augalų kvadratiniame metre (Meier & Mediavilla, 1998). 
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 Poznanės natūralaus pluošto institute atliktame tyrime nustatyta, jog:  

 

⦿ didžiausią žiedų ir sėklų derlių pluoštinės kanapės davė sėjant 10-15 kg/ha,  

⦿ sėjant 30 kg/ha jis sumažėjo daugiau nei perpus;  

⦿ didžiausias biomasės kiekis – 13,3 t/ha buvo gautas sėjant 30 kg/ha;  

⦿ didesnę įtaką žiedų derliui turėjo žiedų ėmimo data (Burczyk, Grabowska, Strybe, & 
Konczewicz, 2009). 
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Piktožolių užstelbimas 

⦿ Daugelis autorių pažymi, kad kanapės gerai konkuruoja su piktžolėmis, bet 
ankstyvesniais augimo tarpsniais reikalinga piktžolių kontrolė (Bertoli, Tozzi, 
Pistelli, & Angelini, 2010), (Campiglia et al., 2017), nors kanapės ir pasižymi 
alelopatinėmis savybėmis (Pudełko, Majchrzak, & Narozna, 2014). 
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Iššūkiai norint užauginti aukštos kokybės vaistinę kanapių žaliavą 
 

⦿ Stengiantis padidinti produkcijos kokybę dažnai kyla nauji iššūkiai.  

⦿ JAV išpopuliarėjus vaistinei žaliavai skirtų kanapių auginimui, dėl leistino 
narkotiko THC kiekio normos viršijimų 2016 m. vien Kolorado valstijoje 
sunaikinta apie 2000 hektarų kanapių laukų (Gray et al., 2017).  

⦿ Vienas pagrindinių ir aktualiausių šių dienų iššūkių – atrasti būdus padidinti 
auginamos medicininės žaliavos vertę, neviršijant leistinų THC normų.  
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LAMMC žemdirbystės institute planuojami tyrimai 

2019 m. – 2022 m. LAMMC žemdirbystės institute planuojami eksperimentai skirti 
ištirti įvairių agrotechnologinių veiksnių įtaką fitokanabinoidų bei kitų vaistinių 
medžiagų kiekybiniams bei kokybiniams rodikliams pluoštinėse kanapėse.  

 

 

 Tyrimų vadovė   dr. Vita Tilvikienė 

 Doktorantas             Renaldas Ruzgas 
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Ačiū už dėmesį 
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