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Charakterystyka polskich odmian konopi zgromadzonych  
w banku genów Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin 

Zielarskich w Poznaniu 
 

 

 

Grażyna Mańkowska, Grzegorz Oleszak 

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 

 

 

 

rogram Ochrony Zasobów Genowych oprócz nadrzędnego zadania zachowania 

różnorodności biologicznej spełnia także inne funkcje. Dostarcza bowiem cennego 

materiału wyjściowego do dalszych prac hodowlanych. W ramach tego programu 

IWNiRZ w Poznaniu gromadzi i ocenia kolekcję obejmującą 160 obiektów konopi. Do 

niedawna w wielu krajach uprawa tej rośliny z uwagi na zagrożenie narkomanią była 

zabroniona. Zniszczono wówczas cenne materiały hodowlane jak również populacje 

miejscowe. Ważna jest zatem waloryzacja odmian i ekotypów konopi wykorzystywanych w 

dalszych pracach genetyczno - hodowlanych. 

Program Ochrony Zasobów Genowych gwarantuje także niezbędną i stałą ocenę 

zgromadzonych genotypów pod względem różnych cech użytkowych i kierunków 

wykorzystania pozyskiwanych surowców. 

Dla danych obiektów, poza cechami paszportowymi, określa się cechy morfologiczne i 

biologiczne oraz wartość użytkową. Są to cenne informacje dla hodowców przy wyborze 

wartościowych komponentów rodzicielskich, albowiem nowe kierunki wykorzystania konopi 

zmieniły oczekiwania odbiorców surowca.  

W ramach tematu „Gromadzenie, ochrona, ocena i utrzymywanie w stanie żywym 

oraz udostępnianie dla potrzeb gospodarki narodowej zasobów genowych roślin użytkowych 

i ich patogenów - w zakresie odmian i ekotypów konopi” założono doświadczenie w 

warunkach polowych z polskimi odmianami konopi w Zakładzie Doświadczalnym IWN i RZ w 

Pętkowie (woj. wielkopolskie). 

Doświadczenie obejmowało 9 odmian: 3 odmiany dwupienne (LKCSD, Dolnośląskie, 

W – 1), 1 formę dziką (Dziki Polski) i 5 odmian jednopiennych (Białobrzeskie, Beniko, Silesia, 

Tygra, Wojko). Obiekty te wysiano po 300 nasion z każdej odmiany na poletkach o 

P 
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powierzchni.2,25 m2. Doświadczenie prowadzono zgodnie z zaleceniami agrotechnicznymi 

dla konopi włóknistych. Z uwagi na dwupienność, obcopylność i wiatropylność konopi przy 

pracach związanych z rozmnażaniem i odnawianiem wartości siewnej założono izolatory 

przed kwitnieniem roślin. Natomiast w przypadku rozmnażania form jednopiennych w 

okresie kwitnienia usuwano osobniki męskie. 

W czasie wegetacji prowadzono obserwacje faz rozwojowych konopi, wylegania oraz 

występowania chorób i szkodników oraz określono ilość roślin na jednostce powierzchni. W 

okresie kwitnienia pobrano próbki kwiatostanów w celu oznaczenia zawartości substancji 

halucynogennych. 

Po zbiorze w warunkach laboratoryjnych wykonano: pomiary morfologiczne roślin: 

długość ogólną (długość łodygi mierzona od miejsca ścięcia do końca wiechy), długość 

techniczną (od miejsca ścięcia do połowy wiechy) i grubość łodygi. 

Oznaczano masę 1000 nasion (MTN) wg ISTA (Duczmal, 2000) i analizę zawartości substancji 

halucynogennych - przy pomocy chromatografu gazowego, zgodnie z EU Council Regulation ( 

EC) nr 1251/1999, załącznik 5, art. 7b, aneks. 

Konopie cechuje szybkie tempo wzrostu w porównaniu z innymi roślinami uprawnymi. 

W pełni kwitnienia w miesiącu sierpniu osiągają maksymalnie dzienne przyrosty, pełnię 

wzrostu wraz z zakończeniem kwitnienia w miesiącu wrześniu. Najkrótszym okresem 

wegetacji w naszym doświadczeniu charakteryzowała się forma dzika Dziki Polski (103 dni), 

natomiast najdłuższym odmiana Beniko (120 dni). Wyniki obserwacji przebiegu faz 

rozwojowych badanych odmian oraz formę pienności przedstawiono w tabeli 1.  

Dla wszystkich odmian określono plon ogółem, plon słomy i plon nasion oraz masę 

1000 nasion (tabela 2). Plon ogółem wahał się od 48,6 t/ha (LKCSD) do 11,6 t/ha (Dziki 

Polski), plon słomy od 30,5 t/ha (LKCSD) do 6,5 t/ha (Dziki Polski). Plon nasion wahał się od 

1,86 t/ha (Tygra) do 0,9 t/ha (Beniko), a MTN od 18,5 g (W-1) do 9,8 g (Dziki Polski).  
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Tabela 1.Fazy rozwojowe, długość wegetacji polskich odmian konopi 

Odmiana Forma 
pienności 

Data 
wschodów 

Data 
kwitnienia 

Data 
dojrzewania 

Długość 
wegetacji 

dni 

Białobrzeskie  jednopienne 28.05 28.08 20.09 115 

W - 1  dwupienne 30.05 20.08 22.09 114 

Dziki Polski  dwupienne 30.05 10.08 10.09 103 

Beniko  jednopienne 30.05 26.08 27.09 120 

Silesia  jednopienne 28.05 23.08 22.09 117 

LKCSD  dwupienne 28.05 12.08 13.09 108 

Tygra  jednopienne 28.05 22.08 22.09 117 

Dolnośląskie   dwupienne 28.05 20.08 22.09 117 

Wojko  jednopienne 28.05 25.08 19.09 116 

 

Tabela 2. Cechy gospodarcze polskich odmian konopi 

Odmiana  Plon ogółem 
t/ha  

Plon słomy 
t/ha 

Plon nasion t/ha MTN (g)  

Białobrzeskie 28,5 23,6 1,48 13,2 

W – 1 20,5 9,9 1,30 18,5 

Dziki Polski 11,6 6,5 1,35 9,8 

Beniko 26,1 22,7 0,9 14,0 

Silesia 28,8 23,9 1,51 17,0 

LKCSD 48,6  30,5 1,25 16,2 

Tygra 30,0 23,8 1,86 15,5 

Dolnośląskie 25,1 12,4 1,50 16,0 

Wojko 26,2 22,2 1,30 14.0 

 

Wyniki pomiarów morfologicznych przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Pomiary morfologiczne polskich odmian konopi 

Odmiana  Długość 
ogólna łodygi 

(cm) 

Długość 
techniczna 
łodygi (cm) 

Długość wiechy 
(cm) 

Grubość 
łodygi 

Białobrzeskie 233,5 169,5 64,0 8,6 

W - 1 229,5 185,0 44,5 9,0 

Dziki Polski 217,5 145,5 72,0 8,4 

Beniko 261,5 195,0 66,5 10,2 

Silesia 253,5 197,5 56,0 9,8 

LKCSD 231,0 173,0 58,0 11,0 

Tygra 253,5 201,5 52,0 9,8 

Dolnośląskie 245,0 211,5 33,5 7,6 

Wojko 311,0 152,5 61,0 9,2 
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Długość ogólna wahała się od 311 cm (Wojko) do 217,5 cm (Dziki Polski), długość techniczna 

od 211,5 cm (Dolnośląskie) do 145,5 cm (Dziki Polski). Długości wiech kształtowały się od 72 

cm (Dziki Polski) do 33,5 cm (Dolnośląskie), natomiast grubość łodygi wahała się od 11 mm 

(LKCSD) do 7,6 mm (Dolnośląskie). 

Gatunek Cannabis sativa L. dzieli się na konopie haszyszowe i włókniste. Konopie haszyszowe 

zawierają > 0,2 % 9 THC natomiast konopie włókniste cechuje zawartość 9 THC poniżej tej 

wartości. Badanie zawartości 9- THC jest ważne nie tylko z punktu widzenia ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii w Polsce ale coraz większego zastosowania konopi do prac 

hodowlanych. Zawartość substancji narkotycznych w konopiach - Δ9-THC - 

(tetrahydrokannabinol) jest wynikiem współdziałania zarówno czynników dziedzicznych jak i 

środowiskowych (Kurhański, 1995). 

Zawartości 9 THC w badanych odmianach polskich konopi kształtowała się 

następująco: najwyższa zawartość 0,448 % (W-1), najniższa 0,0104 % (Beniko). Zróżnicowane 

zawartości wykazano dla pozostałych odmian (rys.1). 
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Rysunek 1. Zawartość 9- THC (%). 

 

Pierwsze polskie odmiany konopi wyhodowano w latach 50 – tych i należały do 

konopi dwupiennych typu środkowo – europejskiego. Były to odmiany W – 1, LKCSD, 

Dolnośląskie. Spośród tych odmian do szerokiej uprawy w Polsce wprowadzona została 

LKCSD i Dolnośląskie, które dając wysokie plony nasion (3 – 4 t/ha), słomy (7 t/ha) 

konkurowały z czołowymi uprawianymi wówczas odmianami dwupiennymi konopi typu 
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południowego (odmiany francuskie). Odmiany takie jak Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko 

wyhodowane w IWNiRZ w Poznaniu są aktualnie w Rejestrze Krajowym COBORU i we 

Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).  

Polskie odmiany konopi dwupiennych jak i jednopiennych cechowały się zbliżonym 

przebiegiem faz rozwojowych porównywalnym z okresem wegetacji odmiany Białobrzeskie. 

Odmiana Białobrzeskie jest pierwszą polską jednopienną odmianą włóknistą, znajdująca się 

w Rejestrze Krajowym COBORU od 1968 roku. Zawiera poniżej 0,2% substancji 

halucynogennych, należy do form środkowo-europejskich i przystosowana jest do polskich 

warunków klimatyczno-glebowych. Okres wegetacji tej odmiany wynosi 80 – 120 dni, 

wysokość roślin (w zależności od technologii uprawy) 200 - 350 cm, plon nasion (w zależności 

od kierunku uprawy 0,3-1,2 t/ha), plon słomy ok. 10 t/ha (Grabowska,1998). 

Przy zastosowaniu właściwej agrotechniki, polskie odmiany konopi gwarantują 

wysokie i stabilne plony. Kształtowanie się wskaźników doświadczenia dowiodło, że konopie 

dwupienne dorównują pod względem plonu ogółem, plonom ogółem konopiom 

jednopiennym. Plon słomy dla konopi dwupiennych ustępował konopiom jednopiennym i był 

odpowiednio niższy o 5%. Natomiast plon nasion dla odmiany Tygra wyróżniał się, dając 

największy plon z hektara. 

Poszczególne odmiany konopi mają nasiona różnej wielkości. Wskaźnikiem 

dorodności nasion jest masa tysiąca nasion. Przeciętny ciężar 1000 nasion konopi 

południowych wynosi 18 – 26 g, konopi pośrednich 12 – 18 g, konopi dzikich 8 – 12 g. 

Zgromadzone w kolekcji polskie odmiany charakteryzują się zróżnicowaną masą 1000 nasion 

począwszy od 18,2 g dla odmiany W-1 do 9,8 g dla formy dzikiej Dziki Polski (Mańkowska, 

2007). 

Cechy morfologiczne świadczą o wartości użytkowej konopi. Długość ogólna, długość 

techniczna, długość wiechy, grubość łodygi wpływają szczególnie na jakość pozyskiwanego z 

nich włókna. Włókno konopne stanowi doskonały surowiec do produkcji długowłóknistej 

celulozy, kompozytów, tkanin technicznych, lin i powrozów. 

Prowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że polskie konopie charakteryzują się 

średnią długością ogólną łodygi (200 – 300 cm), średnią długością techniczną i zróżnicowaną 

grubością łodygi. Grubość łodygi w przypadku odmian LKCSD i Beniko 10 - 11 mm ma duży 
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wpływ na jakość włókna Im większa średnica łodygi tym gorsza jakość włókna w odniesieniu 

do kontroli jaką stanowi odmiana konopi Białobrzeskie. 

Konopie włókniste według prawa polskiego (ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o 

przeciwdziałaniu narkomanii – Dz. U. nr 179, poz.1485) i prawa unijnego, to konopie 

zawierające poniżej 0,2% 9-THC (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego). Polskie odmiany 

konopi Białobrzeskie, Beniko, Tygra, Wojko posiadają ustabilizowaną zawartość THC poniżej 

0,2%. Uprawa ich jest bezpieczna i nie stanowi zagrożenia narkotycznego. Natomiast 

zawartość THC dla odmiany dwupiennej W-1 znacznie przekracza tę wartość i służy tylko jako 

obiekt zgromadzony w Banku Genów IWNiRZ. 

 

Wnioski 

1. Polskie odmiany konopi zgromadzone w IWNiRZ w Poznaniu to zarówno odmiany dwu i 

jednopienne jak i formy dzikie. 

2. Polskie odmiany konopi stanowią cenny materiał dla hodowli i badań naukowych, biorąc 

pod uwagę ich cechy gospodarcze i użytkowe: masę tysiąca nasion, plon ogółem, plon słomy, 

plon nasion. 

3. Polskie odmiany konopi włóknistych, (które mogą zawierać najwyżej 0,2% psychoaktywnej 

substancji THC) znalazły zastosowanie w medycynie, budownictwie, ekologii czy energetyce. 
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