konopí seté
Cannabis sativa L.
čeleď: konopovité – Cannabaceae

slovenský název: konopa siata
anglický název: bot. hemp, syn. cannabis
německý název: saathanf, syn. Kulturhanf


Původ druhu: 
Tato stará kulturní rostlina je původem ze střední Asie. V Evropě byla pěstována už několik století před naším letopočtem.  

Areál rozšíření: 
Mezi světovými válkami bylo pěstování konopí velmi rozšířené, pěstovalo se na cca 150 000 ha, za válek ještě více. Z toho asi 1/3 v zemích dnešní EU. V osmdesátých letech po zákazech pěstování značně ustalo na asi jenom 7 000 ha. Ve Francii, Španělsku a Západním Německu se pěstovalo pouze na 7 ha. Po roce 1996 (v ČR 1999) začalo postupné povolování odrůd s obsahem THC (tetrahydrocannabinol) do 0,3%. Nyní je v Evropě povoleno asi 44 odrůd (v ČR byly dříve dvě odrůdy Rastislavické a Uniko B. V současných listinách povolených odrůd se však již nevyskytují a v současné době je u nás povolena pouze jedna odrůda JUSO 11).
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(Zdroj: http://biom.cz/index.shtml?x=62806)
Popis rostliny:
	jednoletá bylina 

kořen je kůlový dosahující až hloubky 1,5 metru
odrůd a kultivarů konopí dnes existují stovky, liší se svým vzhledem a schopnostmi. Štíhlé vysoké (2 až 3 metry i více) vzpřímené rostliny s málo větvemi se pěstují pro vlákno a buničinu. Na olej je třeba košatých rostlin s mnoha jedlými semeny. Bohatě kvetoucí formy vydatně produkující pryskyřici se pěstují pro své psychoaktivní a léčivé vlastnosti. 
lodyha je přímá, lysá nebo chlupatá, většinou čtyř až šestihranná.
listy jsou dlouze řapíkaté s čepelí tří až jedenácti četnou . Lístky úzce podlouhlé, k oběma koncům zúžené, na okrajích pilovité, dlouze zašpičatělé.
Teprve po několika měsících růstu se rostlina definitivně rozhodne, zda se z ní utvoří samec nebo samice. Konopí vytváří samice a samce v poměru zhruba 1:1. Tento poměr ale závisí na podmínkách – např. čím více má rostlina světla, tím více je samic. Výjimečně, zejména v extrémně špatných podmínkách, se vyskytují i rostliny oboupohlavní – hermafroditi. 
Samičí rostliny:
Samičí rostliny jsou větší, více olistěné a více rozvětvené. V úžlabí listů a na koncích výhonků mají svazečky stopkatých květů se srostlým okvětím. Uvnitř je dvouplodolistý pestík se dvěma bílými nebo červenými bliznami, semeník je svrchní, jedno pouzdrý s jediným vaječníkem. Květ je částečně obalen podpůrným listenem, který může být svrchu porostlý žlaznatými chlupy vylučujícími pryskyřici. V průběhu tvorby plodu se mění podpůrný listen v chrupavčitý obal, který uzavírá vejcovitou až kulovitou, mírně zploštělou nažku.Ta je asi 2-5 mm dlouhá a 2-4 mm široká s povrchem bělavým, šedým, hnědým nebo černým, často s mozaikovitou kresbou. Hmotnost tisíce semen kolísá mezi 10-30gramy.
	Samčí rostliny:

Samčí rostliny jsou menší, méně větvené a dozrávají asi o jeden měsíc dříve než rostliny samičí. Květy na nich vyrůstají v řídkých úžlabích nebo vrcholových latách. Mají pětičetné žluté nebo nazelenalé okvětí a pět tyčinek s tenkými nitkami. Převislé prašníky praskají vrcholovou štěrbinou. Tyto rostliny produkují takové kvantum pylu, že jejich oplodnění není vůbec závislé na hmyzu.  (http://blog.lide.cz/XSpedy/konopi/) 	

Obsahové látky: 
pryskyřice produkovaná žlázkami na horních listech rostliny a zejména v samčích květenstvích, v menším množství jsou pryskyřice i ve spodních listech, stonku a semenech.  Je to charakteristicky vonící, žlutou až hnědavou hmotu vylučovanou rostlinou. V důsledku aktivního šlechtění se však barevné spektrum značně rozšířilo a zahrnuje dnes často bílou, oranžovou, fialovou a další barvy. Rostlina tak reaguje na vysokou teplotu a nedostatek vlhkosti v atmosféře. Pryskyřice  představuje  velmi  početnou  směs  tzv. kanabinoidů, příbuzných látek lišících se strukturou svých molekul.  Hlavním nositelem psychoaktivních účinků je  delta-9-tetrahydrocannabinol – THC. Dalšími významnějšími kanabinoidy jsou pak mj. cannabidiol (CBD),  látka  s jistými sedativními,  analgetickými  a  též  antibiotickými vlastnostmi,  která  je vlastně bioprekurzorem THC (mezistupněm při tvorbě samotného THC), dále  pak např. cannabinol (CBN), který je naopak  degradačním  (oxidačním)  produktem
THC (není tedy produkován přímo rostlinou).http://www.legalizace.cz/files/diplomka
 
Ekologie:  
Konopí seté vyžaduje hlinité až hlinitopísčité, dostatečně hluboké půdy s dobrou zásobou živin, především dusíku a draslíku. Nevhodné jsou půdy štěrkovité a kamenité. Konopí lze pěstovat ve výrobních oblastech kukuřičné, řepařské a bramborářské, zpravidla do 450 m.n.m. Na výživu není konopí náročné, ale vyšších výnosů hmoty dosahuje při zařazení v osevním postupu po organicky hnojené předplodině. Konopí roste i bez přípravků proti plevelům, protiplísňových přípravků, nebo pesticidů. Má přirozenou odolnost proti škůdcům.

Význam a využití v praxi:
	Stonky - vlákna 

	textilní průmysl - plátno, potahové látky, koberce aj.- více jak 5 000 druhů textilních produktů 

výroba lan, provazů, nití, plachet, pytlů, kordů do pneumatik 
méně hodnotná a krátká vlákna slouží jako izolační materiál (tepelná, zvuková izolace), pro výrobu klasických a minerálně obohacených plstěných geotextilií;
též jako čalounický materiál, těsnící materiál a výroba hrubého plátna 
	automobilový průmysl (dveřní výplně + pazdeří) 

	Stonky - pazdeří 
	zdroj celulózy - možná výroba více než 25 000 produktů; 
	papírenský průmysl - bankovky, cigaretový papír, filtry
	stavebnictví - výroba pazderodesek, stavebních příček, jako přídavek do spojovacích směsí (až 40%) 
	automobilový průmysl - výplně 

stelivo pro drobné zvířectvo; 
energetické účely (výroba pelet) - spalné teplo slámy činí 18,1 MJ.kg-1 sušiny 
	Semena - olej 
	potravinářský průmysl - např. konzervárenství
	kosmetický průmysl - pleťové krémy, vlasová kosmetika - šampóny a kondicionéry 
	chemický průmysl - výroba laků, fermeží, mazivových olejů, mýdel 
	farmaceutický průmysl (dermatologie) - silný baktericidní účinek; 
	krmivářský průmysl - zvláště plemenná zvířata, ptačí zob (semenec) 
	lékařství (fytin v plevách - chudokrevnost apod.); 
	Květy 
	potravinářský průmysl - ověřováno cca 200 potravinářských výrobků s obsahem konopného květu; mnohé již běžně ve výrobě - nápoje 

kosmetický průmysl (květové silice). 
	Konopí část 
	po sklizni se v některých oblastech kořenová část (spolu s patní částí stonku) využívá k energetickým účelům (přímé spalování). 
	Celé rostliny 
	fytoenergetické využití. 
(http://biom.cz/index.shtml?x=169500)
Zajímavosti: 
Konopí se rozšířilo v průběhu několika generaci z Číny do celého světa a do třicátých let dvacátého století se využívalo jako užitková rostlina. V roce 1917 nastal důležitý zlom ve zpracovatelském průmyslu, kdy byl Goergeovi W. Schlichtenovi vydán patent na dekortikační zařízení které šetřilo práci, zlepšovalo kvalitu papíru a chránilo lesy tím, že vyrábělo laciný a lehce dostupný zdroj pro rostoucí spotřebu světového papírenského průmyslu. Nový stroj dokázal využít 95 % ze stonků konopí oproti předcházejícím 25% a zároveň snížit náklady. Konopí bylo na nejlepší cestě jak se stát nejvýznamnější složkou amerického a posléze i světového hospodářství. Proč se tak nestalo? Roku 1931 v USA jmenoval Melon do své funkce Hooverova ministra financí, budoucího muže své neteře, Harry J. Aslingera vedoucím právě přeorganizovaného státního úřadu pro drogy a opiáty FBNDD. Aslinger vykonával tuto funkci po 31 let a přestože se při nástupu do funkce nijak významně o konopí nezajímal, brzy se stal výjimečně posedlý "zlem", pocházejícím z této rostliny, jejíž květy a listy považoval za skvrnu na tváři lidské rasy. Strach z neznámé látky v té době už zachvátil především státy na Jihozápadě, kde ji užívali hlavně černoši a Mexičané. V polovině 30. let udělal Anslinger co mohl, aby strach vystupňoval v hysterii. Využil své novinářské minulosti a přišel nejdříve s bombasticky a úsečně napsaným článkem "Marihuana - vrah mládeže", aby pak ve stejném duchu navázal sérií statí a knih, poukazujících na hrůzy, skryté za konzumací konopí: vraždy, sebevraždy, školáky sváděné "přátelskými cizinci". (Většina z jeho příkladů byla později samozřejmě vyvrácena.) Jakmile se Anslinger vydal na své tažení, přestal projevovat jakýkoli zájem o jiné zprávy o konopí než ty, které se daly zařadit do jeho katalogu ohavností s názvem "Droga zabiják". Prohlašoval o konopí, že je to "silné narkotikum, z něhož přímo čiší Vražda! Šílenství! Smrt!". Noviny ho milovaly. Oponentem se mu stal Národní institut semenných olejů reprezentující výrobce kvalitních maziv a barev, který udával, že konopný olej je velmi důležitý při jejich výrobě i v jiných průmyslových procesech. Zdůraznil také, že návrh Anslingerova protikonopného zákona je příliš obecný a podněcuje aktivitu potlačení tohoto významného odvětví průmyslu pod kontrolu úřadů, která může znamenat jeho likvidaci. V průběhu jednání vystoupil se zásadní námitkou proti Anslingerovu návrhu, také Dr. William Woodward, právní poradce při American Medical Association. Ten namítal, že konopí v léčebných preparátech nikdy zneužíváno nebylo a navrhované zákonné úpravy způsobí lékařům značné obtíže. Byl briskně umlčen. V té době distribuovaly farmaceutické společnosti dvacet osm různých konopných preparátů. Balíčky s marihuanovými cigaretami se prodávaly například jako lék na astma, jejichž použití nový zákon zrušil. V srpnu roku 1937 bylo ve čtyřiceti šesti ze čtyřiceti osmi států Unie konopí zákonem Marihuana Tax Act zakázáno a jeho pěstování se stávalo pro farmáře stále míň atraktivním. V roce 1941 bylo konopí vyřazeno i z amerického seznamu léčiv - téměř po století rozšířeného užívání. Vládní dozor tak v podstatě zapříčinil úpadek konopného průmyslu, kdy federální agenti donutili majitelé inovujících fabrik zastavit svojí činnost. Jen několik farmářů pokračovalo v pěstování konopí až do vypršení povolení v padesátých letech. Krátké znovuoživení zažilo konopí během války, kdy USA hrozil nedostatek této suroviny k výrobě plachet, sítí a lan pro armádu, neboť válka zabránila dovozu ze zahraničí. V rámci intenzivního programu bylo v roce 1943 v šesti státech na středozápadě osázeno 146 tisíc akrů země. V roce 1943 americké ministerstvo zemědělství přišlo s propagačním filmem, nazvaným Hemp for Victory (Konopím k vítězství). Dle něj musel každý farmář, který chtěl pěstovat konopí, dodržovat nařízení zákona O marihuanové dani z roku 1937. To zahrnovalo povinnou registraci farmářovým nejbližším berním úředníkem a zaplaceni poplatku 1$ a v případě nedodržení nařízení přísné tresty. Tato tzv. "Licence" umožňovala farmáři, aby získal od registrované firmy prodávající konopí semena, zasel a pěstoval tuto plodinu a pak následně dopravil zralé, promáčené konopné stonky do konopného mlýna. Existenci tohoto dokumentu USA později popřelo. Film musely shlédnout všichni farmáři a podpisem potvrdit, že ho viděli. Navíc byla vydána brožura o pěstování konopí, kterou každý farmář obdržel. Také Německo v době války vydalo pro svoje farmáře příručku která doporučovala v těchto těžkých letech pěstování konopí. Nikdo si nepoložil otázku: Když bylo konopí tak důležité v dobách války proč ho nadále nevyužíváme i k mírovým účelům?
Po odchodu z oddělení pro narkotika stanul neúnavný důchodce Anslinger v čele americké delegace u Spojených národů, aby s drogami bojoval i na mezinárodní půdě. V roce 1961 se mu v této funkci podařilo donutit šedesát států k podpisu "Uniform Drug Convention" (Jednotné drogové konvence), zavazující strany, že v průběhu dvaceti pěti let skončí s užíváním konopí. Až v posledních letech došlo ke snížení obsahu THC v konopí, které se využívá pro technické účely a následnému odlišení konopí setého a konopí indického.
Zákonodárci, kteří používali v té době (a používají dodnes) velmi nechutné lživé propagandy a manipulace veřejným míněním pomocí smyšlených tragických příběhů k prosazení svých neopodstatněných návrhů, bohužel našli mnoho následovníků i mezi demokratickými státy.  Současně s platností zákona o dani z konopí se zanedbával vývoj strojů pro průmyslové zpracování konopí. Tuto americkou cestu pak následovalo mnoho států světa. Henry Ford sice ještě vyrobil prototyp automobilu z karoserie z konopných vláken, které používalo konopí i jako palivo, strach z "drogy marihuany" byl však větší a technické využití konopí postupně upadlo v zapomnění. ( http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=101479 )
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