Perspektywiczne kierunki
i priorytety w hodowli
konopi włóknistych
w Polsce i na świecie

dr inż. Małgorzata Strzelczyk

Systematyka konopi
siewnych
Konopie siewne (Cannabis sativa L.) należą do
Rodziny konopiowatych (Cannabaceae)
Rodzaj Cannabis
Gatunek Konopie siewne (Cannabis sativa L.)
- indyjskie (Cannabis sativa L. var. indica)
- konopie siewne (Cannabis sativa L var. sativa).
nazywane również włóknistymi (definicja chrakteryzująca
konopie w myśl Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Dz. U. z 2016 roku
poz. 224, 437).
Zatem w celu ujednolicenia nazewnictwa dla konopi siewnych stosowana będzie
nazwa włókniste.
(Frohne 1992, B. de Backer, i in. 2009, Johnson 2013).

Systematyka konopi
siewnych
Inny podział Konopi siewne (Cannabis sativa L.) :
a) zawartość substancji psychoaktywnej ∆9THC
indyjskie zawartość THC powyżej 2%
pośrednie zawartość THC od 0,3 do 2,0 %,
włókniste zawartość THC do 0,2%.
b) pochodzenie:
północne niskiego pokroju od 70 do 100 cm; okres wegetacji wynosi 60-75 dni; rośliny szybko
dojrzewają; włókno jest grube i nadające się do produkcji między innymi ciężkich powrozów.

południowe średnia wysokość roślin wynosi 4 m,
a długość okresu wegetacji mieści się w granicach 130-150 dni. Konopie te osiągają bardzo dobre plony włókna,
niestety kosztem jego jakości

środkowo-europejskie okres wegetacji od 80 do 120 dni, a w warunkach klimatycznych Polski
120-140 dni. Wysokość roślin wynosi od 150 cm.

c) formy jednopienne; formy dwupienne

Konopie dwupienne
♂

Dwupienność (diooecja)
Występowanie żeńskich i męskich
organów rozrodczych na różnych
osobnikach. Dymorfizm płciowy
(Mediavilla i in. 1999, Struik i in. 2000, Grabowska i in. 2004,
Remberg i in. 2009).

Zjawisko występuje w sposób naturalny,
wynikający z cech charakterystycznych
danego gatunku, np.
Rośliny nasienne : topola, wierzba, konopie,
chmiel, pokrzywa
Rośliny zarodnikowe: liczne wątrobowce,
niektóre mchy, widłaki.

♀

Konopie jednopienne
Jednopienność (monoecja)
występowanie u roślin rozdzielnych męskich i żeńskich
(jednopłciowych) narządów rozrodczych na jednym osobniku.
W przypadku roślin nasiennych jednopiennymi nazywane są te
rośliny, na których występują zarówno kwiaty męskie, jak
i odrębne kwiaty żeńskie (Jaranowska i in. 1962, Mediavilla i in. 1999 Grabowska i in. 2004,
Faux A. M. 2014).

Zjawisko jednopienności występuje
w sposób naturalny, wynikający
z cech charakterystycznych danego
gatunku, np. u kukurydzy, dyni, czy
roślin z rodziny sosnowatych.

Determinacja płci

Komórki są diploidalne, w komórkach somatycznych 2n= 20 chromosomów
Gamety - haploidalnymi komórkami cyklu życiowego 1n= 10
(Hirata 1927, Truţă i in. 1988, Truta i Băra, 1994,Nelson 2000 )

(W konopiach wyróżniamy 18 par chromosomów homologicznych (autosomy) i
chromosomy płci ; 2n+18 XX+XY.
XX- głowacze homogametyczne, XY- płaskonie heterogametyczne.
(chromosomy płci głowaczy (XX), (XXX) i (XXXX); płaskoni (XY), (XYY) i (XXYY).
(Hirata 1927, Nelson 2000)

Odmiany jednopienne
a) (18+XY; 18xy) 60-70% ♂ kwiatków, 40-30% kwiatków ♀
b) (18+ Xy; 18 yy) 40-50% ♂ kwiatków; 60-50% kwiatków ♀
Sengbusch, Neuer (1943)

Wykorzystanie
konopi

2017 r 42 500 ha UE

57%
2013 rok= 25 000 ton

0,1 %
26%

0,9%
2%
14%
Rinders, 2018. EIHA 2018.

Wykorzystanie
konopi

45%

2%

19%
2013 rok= 43 000 ton

16%

18%
Rinders, 2018. EIHA 2018.

Wykorzystanie
konopi

44%
2013 rok= 11 500 ton

43%
0,3%

Niecałe
13%

Rinders, 2018. EIHA 2018.

Wykorzystanie
konopi
Fitokannabinoidy
Jedną z charakterystycznych cech
wyróżniających konopie jest obecność
specyficznych związków zwanych fitokannabinoidami, oraz lotnych terpenów
które są produkowane w gruczołach
epidermy liści, najliczniej występują
w podsadce otaczającej kwiatki żeńskie,
w
szczytowych
częściach
wiech,
zarówno w przypadku konopi włóknistych,
jak również indyjskich. Kannabinoidy
zaliczane są do bogatej grupy związków
terpenofenolowych.

Terpeny

Te specyficzne mieszaniny aktywnych składników
uwalniają się poprzez liczne włoski wydzielnicze zawierają
ponad 500 specyficznych substancji chemicznych.
Z czego ponad 123 to fitokannabinoidy

Turnera i in. (1980) Izzo i in. (2009) Amar (2006) (Truta i in. 2009 za Grotenhermen i Russo 2002), Truta i in. (2009) za Radwan i in. (2009).

Wykorzystanie
konopi
Fitokannabinoidy

CBD przeciw
lękowe
przeciwnowotworowe
(białaczki,
nowotwory
piersi, glejaki), opóźnia
i hamuje rozrost komórek,
zapobiega
przerzutom,
wspomaga leczenie AIDS i
anoreksji, jest pomocny
po urazach i zawałach
mózgu.

∆9THC w wysokich stężeniach
działa
psychoaktywnie
oraz
leczniczo na organizm

∆8THC, ze względu na
mniejsze efekty uboczne
w porównaniu ∆9THC, rokuje
nadzieje,
na
szerokie
zastosowanie terapeutyczne,
wykazano silne jego działanie
przeciwwymiotne.

CBC
przeciwzapalne,
przeciwbólowe,
przeciwbakteryjne
przeciwgrzybicze

CBN Kannabinol (CBN) to
niepsychoaktywny produkt utleniania
tetrahydrokannabinolu
(THC),
który najliczniej występuje w
suszonym oraz starszym surowcu
konopnym. Kwasowa postać CBN pod
wpływem
podgrzewania
jest
dekarboksylowana do CBN.

(Ziment i Tashkin 2000, Krajnik i Żylicz 2003, Herer 2004, Kazula 2009,
Ignatowska-Jankowska 2011, Tkaczyk i in. 2012, Motyka i Marcinkowski 2014 a, Pacewicz 2015, Vetulani 2016, Bahański 2016, Firenzuoli i in. 2016).

Wykorzystanie
konopi

Konopie wytwarzają żywicę o lepkiej
konsystencji, a w jej skład wchodzi
wiele związków chemicznych, takich
jak lotne terpeny i mniej lotne
kannabinoidy).
Specyficzny zapach konopi pochodzi
z lotnych monoterpenów (58)
i seskwiterpenów (38).

Terpeny

W olejku konopi można oznaczyć również charakterystyczne
dla nich kannabinoidy, w tym ∆9THC, CBD (które
w zależności od odmiany występują w śladowych ilościach
(około 0,12%-0,2%) dla konopi włóknistych

Stahl i Kunde 1973), Mediavilla i Steinemann (1997), Kaniewski i in. (2000, 2008)

Wykorzystanie
konopi

2013 rok= 240 ton

Wykorzystanie farmaceutyczne
konopi znane jest od ponad
5 000 tysięcy lat.

Kannabinoidy

Terpeny
Przemysł farmaceutyczny rozwija się dynamicznie.
W roku 2010 w tym sektorze wykorzystano zaledwie 7,5 tony surowca z konopi
włóknistych, trzy lata później już około 240 ton tego materiału (kwiatostany i liście)
(głównie Δ9THC i CBD), jak również w suplementacji w postaci np. olejku (wyciąg z
wiech, potocznie nazywany olejem lub olejkiem z wiech konopi)
w przemyśle spożywczym do produkcji olejków eterycznych, jako dodatek do
pożywienia lub napojów.
olejki eteryczne: w przemyśle kosmetycznym, naturalne środki ochrony roślin,
zaprawianie nasion.
(Truta i in. 2009, eiha 2017, Strzelczyk 2017),

Uprawa i Hodowla konopi
na świecie

Kanada, Chiny, Chile, Francja
i Korea Północna są obecnie
największymi producentami konopi.

Kanada
W 1606 r. Francuski botanik Louis Hebert jako pierwszy uprawiał konopie
Produkcja konopi kanadyjskich została oficjalnie zaniechana w 1938 r.
W Kanadzie i Stanach Zjednoczonych konopie zostały zakazane lata 70-80 XX w, ponieważ były mylone z
indyjskimi.

W 1994 r. Health Canada ponownie rozpoczęła wydawanie licencji na badania konopi
Uprawa konopi została ponownie dopuszczona w 1998 r (Organizacja Health Canada)
Od 1998 r. Kanada uprawia konopie przemysłowe na nasiona i na włókno (20 lat)
W 2012 uruchomiono kilka programów hodowlanych, materiałami wyjściowymi były dziko rosnące
konopie, w celu otrzymania odmian o dużej wydajności nasion i włókna.
Wspólnie z instytutem Bast (Ukraina) rozpoczęto program oceny upraw konopi w Kanadzie, obejmujący
uprawy ukraińskie: USO 14, USO 31 Zolotonoshskaya 11 (Zolo 11) oraz dwie kanadyjskie odmiany, Anka i
Carmen (E.M.J. Salentijn et al. / Industrial Crops and Products (2014)
Wszystkie konopie przemysłowe uprawiane w Kanadzie są wolne od GMO.
Australian Industrial Hemp Conference 2018

Uprawa i Hodowla konopi
na świecie

Producenci i instytucje naukowo-badawcze, które
chcą pracować z konopiami, muszą uzyskać licencje
od Health Canada w Ottawie.

Kanada
Tylko kwalifikowany materiał siewny, dopuszczalna granica 0,3% THC
Kanadyjski przemysł początkowo uprawiał odmiany, które były importowane i były
pochodzenia europejskiego. Np. SILESIA W ostatnich latach kanadyjskie programy hodowli
roślin rozwinęły wiele wysoko wydajnych odmian, które są odpowiednie i dostosowane do
warunków pogodowych Kanady.
W 2014 r. W Kanadzie uprawiano ponad 20 odmian konopi przemysłowych, 4 odmiany
(Finola, CFX-2, X59 i CRS 1) Uprawiane są odmiany dwupienne i jednopienne.
Kanada jest największym producentem i eksporterem konopi na świecie.
Prowincja Alberta- główna organizacja badawcza zajmująca się badaniami i rozwojem, obecnie
prowadzi najbardziej kompleksowy program badawczy w Ameryce Północnej dotyczący konopi
przemysłowych. Program "Ziarno do produktu końcowego" – głównie badania agrotechniczne.
Krzyżowanie konopi indyjskich i włóknistych w programach hodowlanych konopi jest obecnie
zabronione.
Australian Industrial Hemp Conference 2018

Uprawa i Hodowla konopi
na świecie
Kanada
Główne kierunki hodowli konopi w Kanadzie:
Nasiona- główny kierunek, nasiona spożywcze, ekologiczne, nie stosuje się środków ochrony
roślin, rynek jest bardzo wrażliwy na tę kwestię, brak zarejestrowanych środków
Głównie spożywcze wykorzystanie, mniejsze paszowe.
Nasiona: Niskie (konsekwencja- niskie plony biomasy!) , wysoki plon orzeszków, wysoka zawartość
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym kwasu gamma-linolenowego (GLA) w oleju z nasion.
Otrzymano odmiany o wysokiej zawartości tego kwasu tłuszczowego w oleju, np. Canda> 3,5%, Debby>
5%, a Joey> 4% .
Olej z konopi ma doskonały, unikalny profil kwasów tłuszczowych. Olej ma wysoką wartość odżywczą ze
względu na stosunek 3: 1 kwasów tłuszczowych omega-6 do omega-3.

Włókno- dynamicznie rozwija się infrastruktura przemysłowa do przetwarzania włókien.
Odmiany charakteryzują się dużym plonem biomasy i mniejszym plonem orzeszków.

Australian Industrial Hemp Conference 2018

Uprawa i Hodowla konopi
na świecie
USA
USA jest największym importerem produktów z konopi, uzyskując większość nasion z Kanady
i włókna z Chin.
W ustawie rolnej z 2014 r. rząd USA zezwolił badania nad produkcją przemysłową konopi. W
związku z tym produkcja konopi i badania gwałtownie wzrosły w wielu stanach.
Rok

Powierzchnia
uprawy w ha

Jednostki badawcze
Uniwersytety

2014

13,35

6

2015

1617.31

16

2016

3904.73

29

Produkcja konopi w USA może mieć wpływ na globalny handel, poprzez ograniczenie importu
konopi z krajów eksportujących.

Schluttenhofer C; Yuan L. (2017) Australian Industrial Hemp Conference 2018

Uprawa i Hodowla konopi
na świecie
Chiny
Chiny mają długą historię uprawy konopi i od wielu lat stanowią podstawę ich gospodarki. Od ponad 6 000 lat
w Chinach uprawia się konopie głównie na włókno i nasiona.
Ze względu na długą historię upraw i szerokie rozprzestrzenienie tej rośliny włóknistej w różnych strefach
geograficznych klimatu w Chinach (zakres szerokości geograficznej około 23-50◦N), ustalono setki miejsc występowania
konopi. Wszystkie te tereny są cennymi zasobami materiału wyjściowego do dalszego rozmnażania konopi, a niektóre z
nich nadal są uprawiane w pewnych rejonach kraju.
Bardzo duża kolekcja materiałów genetycznych została zebrana i utrzymana w Yunnan Academy of Agricultural
Sciences, która obejmuje około 350 obiektów.
W 1970 roku wyhodowano kilka odmian konopi włóknistych (na przykład 882, 812, 333, 112, 544, 370 i szczep
hybrydowy 2) i, choć rzadko, niektóre z nich są obecnie wykorzystywane do produkcji, głównie na włókno.
Od lat 70. do końca XX wieku prowadzono ograniczone badania nad hodowlą konopi.
W minionej dekadzie powstało wiele nowych zastosowań biomasy konopnej, którym towarzyszył rozwój powiązanych
gałęzi przemysłu i wzrost obszaru upraw konopi w Chinach.
Od 2007 r. Badania nad hodowlą konopi otrzymywały stałe wsparcie finansowe z China Agriculture Research System.
Wówczas wyhodowano pięć odmian konopi przemysłowych (YunMa 1, YunMa 2, YunMa 3, YunMa 4, YunMa5), które
uprawia się do dnia dzisiejszego.
W 2016 r Łączna powierzchnia upraw konopi na świecie wynosząca około 120 000 ha przy czym w powierzchnia
uprawy w Chinach stanowiła 42% światowych upraw (50 400 ha).
Schluttenhofer C., Yuan L. (2017). Trends in Plant Science, November 2017, Vol. 22, No. 11

Hodowla konopi
na świecie
Europa
W połowie lat 30-tych XX w Niemczech hodowcy Sengbusch i Bredemann opracowali
metodę hodowli odmian dwupiennych, a powstałe wówczas odmiany przewyższały
parametrami istniejące odmiany dwupienne (wyższa zawartość włókna).
Zespół ten w 1951 roku wyhodował pierwszą jednopienną odmianę konopi. Po dziś dzień
odmiana ta jest znana na rynku i chętnie uprawiana, jednak pod zmienioną nazwą – Fibrimon.

Po II wojnie światowej intensywne prace hodowlane rozpoczęto także we Francji,
Włoszech, Turcji, Szwecji.

W latach 50’ na Węgrzech z odmiany dwupiennej uzyskano odmianę jednopienną (obecna
nazwa – Kompolti).
Przełom w uprawie odmian jednopiennych; we Francji nastąpił w 1952 roku, w Szwecji – sześć
lat później
(Jaranowska i in. 1962).

Hodowla konopi
na świecie
Europa
Kierunki hodowli twórczej Cannabis sativa L
- Wyhodowanie odmian o śladowej zawartości (nie przekraczającej 0,2% Δ9 THC),
- Ustabilizowanie jednopienności
- Zwiększenie plonu włókna, nasion, biomasy z hektara, poprawę jakości włókna
- Zwiększenie zawartości kannabinoidu CBD i innych niepsychoaktywnych
kannabioniodów (klonowanie)
W 1995 r. zarejestrowanych w UE było odmian 12 konopi
(z czego siedem odmian francuskich).

W 2004 r. Liczba zarejestrowanych odmian konopi wzrosła do 45 (Ranalli, 2004),
w 2008 r. wykaz zawierał 46,
a obecnie liczba odmian zarejestrowanych w UE wynosi ponad 60.
COBORU 2018

Hodowla konopi
na świecie
Polska
Prace hodowlane w Polsce rozpoczęto w 1946 r. Pierwsze polskie odmiany należały do
konopi dwupiennych.
W 1956 roku rozpoczęto prace hodowlane w celu uzyskania jednocześnie
dojrzewających konopi jednopiennych.
W IWNiRZ wyhodowano 8 odmian jednopiennych konopi włóknistych

Wykaz odmian konopi włóknistych w KR
(dane www.coboru.pl, 2018)
Nazwa
odmiany

Komponenty
rodzicielskie

Data rozpoczęcia
prac hodowlanych

Czas trwania
hodowli

Data wpisu

Data wygaśnięcia

Beniko

Fibrimon 21
x Fibrimon24

1964

21

23.12.1985

01.11.2020

Białobrzeskie

[LKCSD
x Kompolti]
x Fibrimon

1956

11

31.12.1967

01.11.2020

Tygra

Biaobrzeskie
x Ukraińskie (odmiany
Zołotonowska 14. 31)

1998

9

05.03.2007

31.12.2017

Wielkopolskie

Fibrimon 23
x Kompolti

2004

5

06.03.2009

31.12.2019

Wojko

Jemrachrowskie X Beniko

2000

11

08.03.2011

31.12.2021

Rajan

Gigantheus
x Białobrzeskie

2000

14

17.02.2014

31.12.2024

Henola

Zlotonoska 13
X Zenica

2004

13

10.02.2017

31.12.2027

Glyana

Bd*

Bd*

Bd*

24.02.2017

31.12.2027

Wykaz odmian konopi włóknistych
zgłoszonych do badań rejestrowych do COBORU
(dane www.coboru.pl, 2018)

Data zgłoszenia do
badań rejestrowych

Odmianajednodwupienna

Nazwa odmiany

Hodowca/zgłaszający
odmianę

Głoba

Olimax NT sp. z o.o.

07.03.2017

jednopienna

MZO

Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOWMAR Maria J. Kowalska

22.03.2018

dwupienna

KOW 607

Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOWMAR Maria J. Kowalska

07.03.2017

Mietko

Gospodarstwo Rolno-Nasienne KOWMAR Maria J. Kowalska

07.03.2017

Sofia

Olimax NT sp. z o.o

22.03.2018

dwupienna
jednopienna

jednopienna

Kierunki hodowli twórczej Cannabis sativa L. w IWNIRZ
Program hodowli konopi, przewiduje:
- wyhodowanie odmian o wysokim stopniu jednopienności oraz o śladowej
zawartości (nie przekraczającej 0,2% Δ9 THC),
- Zwiększenie plonu włókna, nasion, biomasy z hektara, poprawę jakości
włókna i skrócenie okresu wegetacji
- Zwiększenie zawartości celulozy i olejków eterycznych
- Zwiększenie zawartości kannabinoidu CBD

PĘTKOWO
PET 09 (F12) – biomasa, wysoki plon słomy.

Konopie – roślina jednoroczna,
obcopylna, wiatropylna.
Metody hodowli w konopiach
stosowane w IWNiRZ

*Selekcja podstawową metodę hodowlaną
(wybieraniu roślin o określonych
właściwościach spośród większej
populacji roślin).
Rośliny takie podlegają selekcji:
Sztuczna celowe działanie hodowcy
Naturalna przystosowanie do lokalnych
warunków środowiska
Fot. Oleszak 2016 . Henola

Izolowanie roślin jest niezbędne do
zapewnienia w hodowli określonego
sposobu kojarzenia
Izolacja przestrzenna (Ustawa o
nasiennictwie z dn. 9 listopad 2012,
Dz. U. z 2012 poz. 1512)
Materiały szkółkarskie i elitarne 5000 m
kwalifikowane 1000 m

Fot. Oleszak 2016 . Henola

Metoda rezerw

Jednopienność (monoecja) podlega prawom dziedziczenia.
Osobniki żeńskie przekazują cechy związane z wykształceniem płci żeńskiej,
męskie natomiast – cechy jedne i drugie Poprzez mutacje powszechnie
występujące w naturze powstają osobniki, u których proces prawidłowego
dziedziczenia płci zostaje zaburzony. Osobniki wówczas mogą wytwarzać
zarówno kwiatki męskie, jak i żeńskie na jednej roślinie
Ekspresja płci u konopi- czynniki
(środowiskowe, ingerencja hodowcy)

genetyczne

i

zewnętrzne

((Jaranowska i in. 1962, Mediavilla i in. 1999). Grabowska i in. 2004, Faux A. M. 2014).

Jednopienność można uzyskać :
-

Drodze hodowli, metody tradycyjne (selekcja pozytywna, negatywna)długotrwałe.
- Traktowanie roślin substancjami chemicznymi i fitohormonami

DZIAŁANIE FEMINIZUJĄCE zmniejszają tendencje do występowania męskich
kwiatów
* Etylen, Auksyny, Cytokininy - podanie w większych dawkach osobnikom
męskim - pojawianie się kwiatów żeńskich.
* Ethrel (kwasu 2-chloroetylofosfonowy)- Zastosowanie gametocydu –
regulowanie ilości kwiatów męskich i żeńskich. Powoduje męsko- sterylność
(Arinsztejn i Łosewa 1958; Hughes 1974, Rowell i Miller 1978)
DZIAŁANIE MASKULINIZUJĄCE
* Gibereliny
* Inhibitory etylenu - działają maskulinizująco, zmieniają ekspresje płci
* azotan srebra (indukcja męskich kwiatków)
(Heslop-Harrison

1963, Mochat Ram i Jaiswal 1972 , Mochat Ram i Sett 1982, Mochat Ram i Sett 1979, Sarath i Mochan Ram 1978, Ainsworth (2000), Grabowska i inn. 2004).

Ekspresja płci- cecha podlagająca silnym wpływom środowiska
(Tanurdzic i Banks, 2004; Manoj i in.2005, Truta i in. 2007)

Wyższe dawki azotu wpływają na indukcję męskich kwiatków. Proporcje,
ilość i stopień jednopiennych roślin zwiększa się wraz ze wzrostem N.
(Arnoux, 1963, 1966, 1969)

Fotoperiod – konopie RKD
długie dni i wzrósł temperatury – maskulinizacja,
krótkie dni, niskie temperatura— feminizacja.
Traktowanie orzeszków konopi gazem etylenu zwiększa ilość roślin
żeńskich o około 50% (Nelson 2000).

Zawartośc kannabinoidów w tym THC i
CBD ulega silnym wpływom środowiska
Mechtler i in. (2003). W obrębie jednej populacji
zawartości różne.
Wpływ nawożenia azotem na zawartość
THC- im wyższe dawki tym niższa
zawartość kannabinoidu (Bócsa i in. 1997)
Wpływ wysokiej temperatury , wilgotność
powietrza i sumy opadów
na zawartość tetrahydrokannabinolu
(Stefanidu i in. (2000, Sikora i in. (2011).
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