
57dôvodov  pre  návrat
konopy siatej





„Z konopy sa dá vyrobiť viac ako 25.000 produktov, 
od celofánu až po dynamit.“

Časopis Popular Mechanics, 1938



Konope  vs. bavlna

1. Jeden hektár konope ročne vy-
produkuje 2-3 krát viac vlákni-
ny ako hektár bavlny a o 6-krát 
viac ako ľanu, omnoho silnejšej, 
mäkšej a svoje vlastnosti si ucho-
vá dvakrát dlhšie ako bavlna a to 
bez náchylnosti plesnenia.

2. Bavlna rastie len v miernom 
podnebí a vyžaduje štvornásob-
né množstvo vody ako kono-
pe, ktoré je možné vypestovať 
takmer všade na svete.

3. Bavlna vyžaduje veľké množ-
stvo pesticídov a herbicídov (až 
50% týchto toxických chemikálií 
svetovej produkcie sa používa 

na pestovanie bavlny). Konope 
nevyžaduje pesticídy ani herbicí-
dy, z dôvodu rýchleho rastu, tzn. 
burina nemá šancu obmedzovať 
rast konopy, a prakticky nemá 
ani iných škodcov, ktorí by zne-
hodnocovali rastlinu.

4. Konopné lykové vlákna sú jedny 
z najdlhších prírodných mäkkých 
vlákien. Vynikajú osemkrát vyš-
šou pevnosťou v ťahu a štvor-
násobkom odolnosti v porovnaní 
s vláknom bavlny.

5. Konopné vlákna sú oveľa viac ab-
sorpčné, odolné proti plesniam 
a vykazujú vyššie izolačné vlast-

nosti ako vlákna bavlny. To 
znamená, že konope 
udrží v zime viacej 
tepla a naopak 
v lete izoluje 
pred vysoký-
mi teplotami.

6. Konop-
né látky 
b loku -
jú až 
1 0 0 % 
škodli-
vého UV 
žiarenia.



Konope  vs. stromy / lesy

7. Hektár konopy vyprodukuje 2-4 krát viact  papiera ako 
hektár lesa, pričom pole konope zbierame už 

o 120 dní od zasiatia, drevo rastie do ťažby až  
20 rokov!!!

8. Konopný papier vydrží bez degra-
dácie stovky rokov a môže byť oveľa viac-

krát recyklovaný.

9. Na rozdiel od dreva, konope má 
nízky obsah lignínu, čo znamená,  že 
na drvenie hmoty je potrebných me-
nej chemikálií.

10. Bielenie konope je možné po-
mocou jemného peroxidu vodíka, na rozdiel 

od toxických zlúčenín chlóru a dioxínov, ktoré ostávajú 
ako vedľajší produkt pri výrobe papiera z dreva.

Množstvo týchto toxických chemikálií používaných pri spra-
covaní dreva znečisťuje naše potoky, rieky a jazerá. Vypúš-
ťanie ťažkých kovov a toxínov, ako sú kyselina sírová alebo 
dioxín by mohlo byť znížené o 60 až 80 percent tým, že sa 
prejde na priemyselnú výrobu z konope.



Poľnohospodárstvo

11. Poľnohospodári zaznamenávajú až 20%tný nárast výnosu zimnej pšenice zasiatej po konope.

12. Rastlina konope buduje a dopĺňa vrchnú i spodnú vrstvu pôdy. Má husté, hlboké korene, ktoré prevzdušňujú pôdu a počas celého 
rastu rastlina zhadzuje listy, čím si pomáha udržiavať vlhkosť.

13. Konope zanecháva pôdu vo výbornom stave bez buriny na budúce zasiatie akejkoľvek náročnej plodiny.



Stavebníctvo

14. Do 30-tych rokov minulého sto-
ročia boli všetky farby, tmely, 
laky, fermeže vyrábané najmä 
z konopy a ľanu, no lacnejšia 
výroba toxických látok vytlačila 
tieto suroviny z trhu. Dnes už 
ale sledujeme návrat konopy aj 
v tomto odvetví priemyslu.

15. Konope môže byť použité na vý-
robu nosníkov, podpier sololitu, 
alebo OSB dosiek. Použitím ko-
nope na tieto výrobky dostane-
me  dvakrát ľahšie, silnejšie, vode 
a plesni odolné výrobky.

16. Konopný betón je ideálny sta-
vebný materiál, ktorý nesie so 

sebou množstvo nenahraditeľ-
ných výhod: Stavba je difúzne 
otvorená, ktorú netrápia tepelné 
mosty ani plesne.

17. Konopný betón je 7krát ľahší 
než klasický betón, stavbu nie 
je nutné dodatočne izolovať, je 
nehorľavý, má nízky dopad na ži-
votné prostredie

18.  Počas rastu konope vstrebáva 
CO2, čiže môžeme hovoriť o zá-
porných číslach CO2 pri výrobe 
betónu



Konopné plasty

19. Konopa je zo 77 % celulóza, základná chemická surovina 
používaná na výrobu chemikálií, umelých hmôt a vlákien. 
Hektár konopy môže preukázateľne vyprodukovať 50 až 
100 krát viac celulózy ako kukurica,  alebo cukrová trs-
tina - po konope ďalšia jednoročná rastlina s najvyšším 
obsahom celulózy.

20. Jedno z najpodstatnejších riešení pre našu zem je konop-
ný plast. Dá sa z nej vyrobiť množstvo plastických hmôt 
ako napríklad kreditné karty, nábytok, hračky, automobi-
lové diely, snowboardy, gitary a v podstate všetko plasto-
vé čo sa dnes vyrába toxickým spôsobom. Jednou z naj-
väčších výhod konopného plastu je kompostovateľnosť. 
Po spálení je možno použiť popol ako hnojivo napríklad 
na ďalšie vypestovanie konope..

21. Henry Ford po rokoch výskumu vyrábal autá s plastovou 
karosériou. Pevnosť materiálu je zaistená zmesou vlákien 
celulózy, medzi ktorými nechýba ani konope. Odolá 10x 
silnejšiemu nárazu než oceľ, bez toho aby sa pretlačil



Textil

22. Látky, ktoré používame sú 100% 
prírodné bez použitia kvapky 
chemikálie pri raste a spracovaní

23. Vlákna sú veľmi odolné a pevné

24. Prvé rifle boli vyrobené z kono-
pe. Levi Strauss. Používali ich 
aj zlatokopi, ktorí celé dni boli 
po kolená vo vode.

25. Oblečenie je vzdušné, no v zime 
hreje a v lete chladí, má skvelé 
izolačné vlastnosti

26. Viacero zdrojov uvádza, že ko-
nopná látka odráža až 100% 
škodlivého UV žiarenia

27. Vlákno je odolné voči plesniam, 
mikróbom a moliam. ( Preto vaša 
prababka má 80 ročné plachty 
na povale, ktoré sú bez poško-
dení.)

28. Čím viac sa nosí konopné oble-
čenie, tým je pohodlnejšie a kraj-
šie, na rozdiel od iných látok.

29. Vhodné pre ľudí s citlivou po-
kožkou, pomáha liečiť ekzémy, 
ranky...

30. Zachytáva pach

31. Vytvára prirodzenú klímu pre 
kožu 

32. Konopné vlákna majú veľmi vy-
sokú životnosť. Dokazujú to nie-
len tie staré plachty na povale, 
ale väčšina starých krojov, pou-
žívaných dodnes. 

33. Vhodná na skladovanie potravín

34. Na človeka oblečeného do ko-
nope, neútočia komáre



Potravinárstvo

35. Konopné semeno  obsahuje 20-25% bielkovín, 20-30% 
karbohydrátov (polysacharidov), 10-15% vlákniny, množ-
stvo minerálov, napr. vápnik, horčík, fosfor, draslík, síru 
a vitamín A .

36. Konopné semeno sa dá upravovať do výrobkov, ktoré sa 
vyrábajú zo sóje, pričom je lepšie stráviteľné a neobsahu-
je ťažké kovy.

37. Konopný chlieb, cestoviny, olej, koláče, sladkosti, mlieko, 
syry, zmrzlina...

38. Konopné maslo svojou výživnou hodnotou zahanbuje 
maslo arašidové.

39. Konopný olej je najbohatším zdrojom (až 81 %) nenasýte-
ných mastných kyselín. Pridaním do šalátu, získate veľmi 
chutný pokrm a pocíti to i vaše telo.

40. Konopný olej obsahuje „gamma lenoleovú kyselinu“, 
ktorá sa v prírode nachádza len v čiernych ríbezliach, 
prvosienke a materinskom mlieku. Táto kyselina je nevy-
hnutná k dobrému stavu pokožky, vlasov očí a celkovej 
kondícií tela.

41. Konopné semeno bolo dlho obľúbeným krmivom pre 
mnoho zvierat. Zobú ho hlavne vtáky pre jeho výnimoč-
né výživné kvality. Väčšina vtáčích kŕmnych zmesí dodnes 
obsahuje konopné semená. Po vylisovaní oleja zo seme-
na, tvoria bielkoviny až štvrtinu zo zvyšného semenného 
koláča (pokrutiny), ktorý je vhodnou potravou pre domá-
ce zvieratá, ako aj pre dobytok a hydinu

42. Jedna hrsť konopných semien pokryje potrebu proteínov 
a mastných kyselín dospelého človeka na jeden deň!



43. Záznamy o štátnom bankete čínskej dy-
nastie Čou ( cca 1000 rokov pr. n. l.) uka-
zujú, že varenie konopného semena bolo 
súčasťou ich cereálnych jedál

44. Konope je superpotravina. Obsahuje 
Omega 3 a Omega 6 mastné nenasýtené 
kyseliny, okrem nich kompletné aminoky-
seliny vrátane esenciálnych nenasýtených 
mastných kyselín, ktoré si telo nevytvára.

45. Vzhľadom na zloženie je konopné semiač-
ko výbornou náhradou mäsa, čo ocenia 
najmä vegetariáni a vegáni. Konopné po-
traviny sú vhodné pre alergikov, neobsa-
hujú lepok.



Zdravotníctvo

46. CBD - jeden z asi 80 kanabino-
idov obsiahnutých v konope je 
tá podstatná látka pre medicínu. 
Môžeme ho nazvať i univerzál-
nym harmonizátorom tela.

47. Účinky CBD:

• protizápalové
• antispazmatické
• antioxidačné
• protirakovinové
• pomáha pri anxietách
• proti vracaniu
• podporuje zdravý spánok
• prispieva k zdravej pokožke
• pomáha pri vysokom 

očnom tlaku

• pri roztrúsenej skleróze
• znižuje napätie a stres

48. CBD je veľmi vhodné aj ako 
prevencia, či už pre deti alebo 
starších. Nie je možné sa touto 
látkou predávkovať a nemá ved-
ľajšie účinky. 

49. Slovensko je jednou z mála 
krajín, kde je CBD za-
kázané v domnienke, 
že má psychoaktívne 
účinky, čo ale nie je 
pravda. Psychoaktív-
na látka v konope je 
THC.

50. Užívanie CBD je možné viacerý-
mi spôsobmi. Napríklad ako tink-
túra, kvapky, kapsule, pridáva 
sa do mastí, dokonca sa vyrába 
náplň do elektronických cigariet.



Ďalšie zaujímavosti

51. Pečivo zabalené v konopnom plátne vydrží čerstvé dlhšie 
ako v „igelitke“. Tým, že konopná látka zadržiava v sebe kys-
lík, zabraňuje plesni, a časová degradácia pečiva je pod-
statne oneskorená.

52. Harry Anslinger bol ten, ktorému sa podarilo spolu s ďalší-
mi priemyselníkmi zakázať konope a tým i konopné vlákno. 
Tým sa mu otvoril priestor na zisky z nylonu a papiera z 
dreva. Zakrátko sa stal jedným z najväčších producentov 
nylonu a iných produktov z ropy.

53. Konopný olej sa môže použiť na výrobu netoxickej moto-
rovej nafty, farieb, pracích práškov, atramentu, mazacieho 
oleja...

54. Ako obnoviteľný zdroj zo živých rastlín konope nepri-
spieva k skleníkovému efektu. Rastúce rastliny absorbujú 
toľko CO2 koľko sa uvoľní do ovzdušia pri spaľovaní ko-

nopného oleja alebo inej časti rastliny. Na rozdiel od fo-
sílnych palív ako je ropa, uhlie, zemný plyn alebo jadrové 
palivo, konope zásobí ľudstvo dostatkom suroviny na tisíce 
rokov bez toho aby sa menila zemská klíma a bez produk-
cie odpadu, ktorý zostane rádioaktívny ešte milióny rokov.

55. Konopné semeno obsahuje 30 % oleja. Tento olej môže 
byť použitý ako prvotriedny dieselový pohonný olej a olej 
do leteckých motorov a presných strojov. Nezabúdajme, 
že po celú históriu sa z konopného semena vyrábal olej na 
svietenie.

56. Tak isto ako kukurica, konope môže byť použité na výrobu 
etanolu, pretože produkuje najviac biomasy zo všetkých 
rastlín vrátane kukurice.

57. Najstaršie údaje o používaní konopy pochádzajú spred 
siedmich tisíc rokov zo starého Babylonu.



"Neviem, či konope zachráni tento svet, ale poviem Vám toto...
Je to jediná vec, ktorá to môže dokázať"

www.hoja-hemp.sk
Ak máte pripomienky, návrhy alebo nápady na doplnenie, napíšte na info@hoja-hemp.sk

Jack Herer


