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1 UVOD
Navadna konoplja (Cannabis sativa L.) spada med pomembne predivnice in oljnice
(Kocjan Ačko, 1999a). Ker je vse več potrošnikov, ki se želijo naravno oblačiti, zdravo
prehranjevati in živeti v okolju prijaznih bivalnih prostorih, se zanimanje za konopljo
povečuje, s tem pa prihaja do preporoda uporabe navadne konoplje. Od sredine 20. stoletja
je bilo pri nas in po svetu gojenje konoplje zelo oteženo s strani zakonodaje in zaradi
pomanjkanja primerne kmetijske mehanizacije, kar je vplivalo na ceno izdelkov iz
konoplje. Predniki so iz vlaken konoplje izdelovali sukance, vrvice, ribiške mreže,
preproge, oblačila in druge koristne izdelke. Z izumom naprave za bombaž, ki loči vlakna
od semen, se je začelo zanimanje za konopljo zmanjševati. Mnogi avtorji navajajo, da je
konoplja vsestranska rastlina (Kocjan Ačko, 2015; Mansouri in sod., 2016; Müssig in
Amaducci, 2018; Andre in sod., 2016), ki ima tako okoljske kot tudi ekonomske prednosti.
Zaradi ekološke usmeritve trga, to je predvsem zaradi onesnaževanja, ki nastaja v postopku
pridobivanja bombažnih in sintetičnih vlaken, se konoplja vrača v tekstilstvo. Za namene
industrijske pridelave bombažnih vlaken se namreč porabljajo velike količine vode in
kemičnih pripravkov. V sintetični industriji pa je z vidika onesnaževanja najbolj sporna
uporaba fosilnih goriv (Gedik in Avinc, 2017). V gradbeništvu je vse več zanimanja za
zelene gradbene tehnologije (biokompozite). Konoplja je uporabna v lesni industriji za
izdelovanje parketa, garnitur in omar. Steklena vlakna se lahko nadomestijo z vlakni iz
konoplje za posamezne dele avtomobilov, čolnov, rolk in drugih trdnih izdelkov. Plodovi
se uporabljajo v kulinariki in za prehrano domačih živali. Konoplja je koristna tudi za
pridobivanje biogoriva. Ne draži kože in dihal, zato je primerna za alergike in astmatike
(Robinson, 2015).
Na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete je bil leta 2016 zasnovan preliminaren
enoletni poljski poskus, v katerem smo ugotavljali primernost sedmih sort navadne
konoplje za pridelovanje plodov in stebel. Uporabljene so bile enodomne in dvodomne
sorte. Rezultati študije bodo predstavljeni v diplomski nalogi.
V laboratoriju smo ločeno od prejšnjega poskusa izvedli meritve dvanajstih sort navadne
konoplje, ki so bile posejane na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v letu 2017 v
okviru CRP projekta Konoplja (Flajšman in Kocjan Ačko, 2017). Izmerili smo višino
rastlin in premer stebel ter za vsako sorto pripravili po en histološki preparat.
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1.1 NAMEN DELA
Namen poljskega poskusa s sedmimi sortami navadne konoplje v letu 2016 je bil ugotoviti,
kako se sorte med sabo razlikujejo v morfoloških lastnostih (višina in premer rastlin) ter v
pridelku plodov in stebel ob uporabi dveh gostot setve (namen pridelave za plod in namen
pridelave za stebla). Ugotoviti nameravamo ali gostota setve (različna medvrstna razdalja)
in sorta vplivata na višino rastlin, premer stebel, na število rastlin na m2 in na pridelek
plodov in stebel.
Namen drugega dela naloge pa je bil pripraviti histološke preparate stebel dvanajstih sort
kot podlago za znanstveno raziskavo, ki bo statistično zasnovana. Sorte, ki so bile
uporabljene za pripravo histoloških preparatov, so bile posejane v okviru poljskega
poskusa v letu 2017. Želeli smo prešteti vlakna v enem polju ter izmeriti površino vlaken
ter debelino celične stene s pomočjo računalniškega programa »CellSens Dimension«.
1.2 DELOVNE HIPOTEZE
Domnevamo, da se bo gosta setev izkazala za bolj primerno za pridobivanje stebel in da
bodo rastline pri gosti setvi višje ter bodo imele manjši premer stebel. Glede pridelka
plodov predpostavljamo, da bomo pri redki setvi pridelali več plodov pri posamezni sorti.
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2 PREGLED OBJAV
2.1 IZVOR, BOTANIČNA PRIPADNOST IN RAZŠIRJENOST
Konoplja (Cannabis sativa L.) spada v družino konopljevk (Cannabaceae) in rod kanabis
(Cannabis). Za njeno provenienco določamo območje severozahodne Himalaje do
Aralskega jezera in Kaspijskega morja (Kocjan Ačko, 2015). V centralni Aziji so jo
uporabljali že od 2. tisočletja pred našim štetjem. V samem začetku so jo uporabljali
predvsem kot zdravilo – narkotik. Na Kitajskem in Japonskem je bila konoplja prva
rastlina, ki je bila uporabljena za predivo. Med ključne dokaze o gojenju konoplje spadajo
mnogi grobovi in druga najdišča, kjer so najpogosteje najdeni peščeni lonci, prekriti s
konopljinimi trakovi, kamniti tolkači za trenje konoplje, konopljina tkanina in papir. V
pokrajini Hebei so arheologi izkopali ostanke delavnic za tkanje konoplje in blago iz
konoplje. Znan primer so tudi čevlji iz konopljinega papirja, sešiti s konopljinimi nitmi iz
groba v Tirfanu. Iz plodov so izdelovali črno barvilo za oblačila. Poznali so koristne
lastnosti ženskih rastlin za medicino in pomen odstranjevanja cvetočih moških rastlin iz
pridelka konoplje (Robinson, 2000 ). S selitvijo narodov se je konoplja širila iz srednje in
jugovzhodne Azije proti zahodu. Najstarejši zapisi iz Indije segajo v obdobje okoli leta
2.500 pred našim štetjem. Ključno vlogo pri prenosu konoplje poznavalci pripisujejo
Skitom, ki so se preselili iz srednje Azije v Evropo (Bavec, 2000). Dolga konopljina
vlakna so velikim osvajalcem pomagala pri osvajanju pomorskih trgovskih poti, saj so iz
konoplje izdelovali debele vrvi, platnena jadra in ribiške mreže. Izraz Cannabis so prvi
uporabili stari Grki, latinsko »sativa« pa v slovenskem prevodu pomeni »gojena«
(Robinson, 2000).
Konoplja izvira iz samonikle rastline (Cannabis sativa var. spontanea). Navadno ali
industrijsko konopljo (Cannabis sativa ssp. sativa L.) in indijsko konopljo ali kanabis
(Cannabis sativa L. var. indica (Lam.)) poznamo kot podvrsti konoplje (ITIS, 2018), ki sta
nastali z odbiro samonikle rastline in z njenim prenosom po svetu. Poznamo dva ključna
ekotipa konoplje – evropski, ki se deli na severnoruskega, srednjeruskega in južnega
(imenovan tudi italijanski podtip), ter vzhodnoazijski ekotip, ki se deli na kitajski, japonski
in primorski oziroma mediteranski podtip (Bavec, 2000).
Številni konopljo povezujejo s prestopniki, zasvojenci in mladostniki brez ciljev, ki so
uteho iskali v kajenju marihuane. Zanimanje med mladimi se je najbolj razširilo v prvi
polovici 20. stoletja, kar je vplivalo na kasnejše razmere in prepoved uporabe. Danes je vse
več ljudi ozaveščenih, da se rastline konoplje razlikujejo po vsebnosti psihoaktivnega
kanabinoida delta-9-tetrahidrokanabinola (Δ⁹THC), ki ga je mogoče določiti le s pomočjo
kemijske analize (Kocjan Ačko, 2015). Konopljo delimo na dva osnovna tipa – tip
konoplje za pridobivanje vlaken ter tip konoplje za koriščenje droge. Bistvena razlika med
njima je vsebnost THC in njegovega kislinskega predhodnika tetrahidrokanabinolne
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kisline, ki jo označimo s kratico THCA (Mansouri in sod., 2016). Navadna konoplja
vsebuje več kanabidola (CBD), ki na THC deluje antagonistično – zmanjšuje njegov
učinek. Razmerje THC in CBD lahko presega razmerje 1 : 5 pri sortah za stebla. Pri
Indijski konoplji se vrednost THC giblje med 1,5 in 8 % ter vsebuje THC in CBD v
razmerju 2 : 1 (Kocjan Ačko, 1999a). Rekreativni uživalci ter bolniki iz medicinskih
razlogov kadijo konopljo podobno kot tobak. Vsebnost THC se analizira z
visokoločljivostno tekočinsko kromatografijo. Smolo lahko predelajo v hašiševo olje,
lahko pa tudi v kanabis – marihuano (Kocjan Ačko, 2015).
Po zadnjih podatkih iz leta 2016 je največ konoplje za plod pridelala Francija, sledile so ji
naslednje države: Kitajska, Čile, Ruska Federacija, Ukrajina, Madžarska, Iran, Romunija,
Poljska, Pakistan ter druge (FAOSTAT, 2018).
Preglednica 1: Svetovna pridelava konoplje za plod leta 2016 (FAOSTAT, 2018)
Država
Pridelek plodov (t)
Pridelek (t/ha)
Francija
80.895
6,1
Kitajska
9.821
2,6
Čile
1.507
6,8
Ruska feder.
589
2,8
Ukrajina
586
6,6

Površina (ha)
13.254
3.724
2.215
2.333
891

V svetovnem merilu predstavlja Kitajska vodilno vlogo v pridelavi konoplje za vlakna.
Velik pridelek beležijo tudi na Nizozemskem, v Demokratični ljudski republiki Koreji,
Italiji ter Čilu (FAOSTAT, 2018).
Preglednica 2: Svetovna pridelava konoplje za stebla leta 2016 (FAOSTAT, 2018)
Država
Pridelek stebel (t)
Pridelek (t/ha)
Kitajska
17.930
3,4
Nizozemska
17.417
7,7
DLRL
14.759
7,0
Italija
5.115
6,9
Čile
4.241
9,5

Površina (ha)
5.216
2.262
21.261
731
4.484

Leta 2015 je bilo v Sloveniji s konopljo posejanih 470 ha zemljišč, leta 2016 pa le še 360
ha (SURS, 2017). Leta 2016 so slovenski pridelovalci konoplje sejali 12 različnih sort.
Največ je bilo pridelane sorte 'Fedora 17', 'KC Dóra', nekoliko manj 'USO 31', 'Finola'.
Redkeje so se odločali za sorto 'Santhica 27', 'Monoica', 'Futura 75', 'Tisza', 'Tiborszallasi',
'Felina 32', 'Kompolti hibrid TC' in 'Ferimon'.
Hektarski pridelek suhih stebel konoplje je od 2 do 5 t/ha (Bavec, 2000). Kocjan Ačko
(2015) navaja povprečni pridelek suhih stebel, ki se giblje okoli 5 do 7 t/ha, od tega je
približno 20 % vlaken (1 do 3 t/ha). Prav tako navaja, da je z južnimi ekotipi mogoče
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pridelati do 15 t/ha, s tem pa 3 do 5 ton vlaken. Pridelek plodov konoplje je manjši, in sicer
obsega od 1 do 3 t/ha (Kocjan Ačko, 1999a).
2.2 MORFOLOŠKE LASTNOSTI IN UPORABA KONOPLJE
Z ustrezno agrotehniko lahko učinkovito vplivamo na morfološki izgled rastlin (Kocjan
Ačko, 1999b). Višina stebla je odvisna je od gostote setve, vremena, količine gnojenja in
ekotipa rastlin. S temi lastnostmi je pogojen tudi premer stebel (Bavec, 2000).
2.2.1 Koreninski sistem
Konoplja ima glavno korenino, ki v zgornjem delu oblikuje vretenaste korenine drugega in
tretjega reda. V primerjavi z nadzemnimi deli ima slabotno koreninsko mrežo, vendar
lahko ob primerni oskrbi z vlago in hranili razvije večji koreninski sistem. Največja masa
korenin se razvije v globini zemlje med 30 in 40 cm. Glavna korenina lahko doseže tudi do
2,0 m, medtem ko se korenine drugega reda razraščajo tudi do 60 cm v globino. Ženske
rastline praviloma razvijejo večji koreninski sistem v primerjavi z moškimi rastlinam
(Bavec, 2000). Na razraščenost koreninskega sistema vpliva tudi kakovost zemlje. Na
površinah, kjer zastaja voda, bo razvila kratko glavno korenino in močne stranske korenine
z gosto koreninsko mrežo. Glavna korenina sega globoko v zemljo, kadar je konoplja
gojena na globokih in dobro obdelanih tleh (Sadar, 1951).
Korenine konoplje so se v medicini uporabljale več tisočletij, a je njihova uporaba v
sodobnem času zamrla. Ryz in sod. (2017) opozarjajo na pomembnost uporabe korenin
konoplje v terapevtske namene. Korenine ne vsebujejo visokih koncentracij kanabinoidov
in terpenov, so pa bogat vir triterpenoidov, friedelina in epifridelana 18. Prav tako
vsebujejo alkaloide, kanabisativ 18, 25 do 27 in anhidrokanabisativ 24 ter druge spojine, ki
imajo terapevtski učinek.
2.2.2 Steblo
Glede na ekotip se rastline konoplje razlikujejo po morfološkem izgledu, fizioloških in
kemijskih ter gospodarskih lastnostih (Bavec, 2000). Stebla rastlin v zrelem obdobju
dosežejo premer od 1 cm do 6 cm (Kocjan Ačko, 1999b ). Višina rastlin variira med 0,5 m
in 6 m. Tako višinina kot tudi premer stebla konoplje sta odvisna od medvrstne razdalje,
gnojenja, podnebnih razmer, ekotipa rastlin. Severnoruska konoplja je malo razvejana in
zraste od 0,5 do 0,6 m v višino. Srednjeruska konoplja ima tanka in nerazvejana stebla. V
višino meri 1,3 do 2 m. Rastline južnega podtipa zrastejo od 2,5 do 4,5 m. Najvišje so
rastline vzhodnoazijskega ekotipa s 4 do 6 m v višino (Bavec, 2000). Konoplja se stransko
razrašča od 40 do 50 cm, lahko doseže tudi do 80 cm (Čeh, 2009). Moške rastline so v
primerjavi z ženskimi rastlinami višje za 30 do 40 cm. Ravno steblo se na vrhu rahlo
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razraste, kadar je uporabljen način goste setve, v primeru redke setve pa pride do bolj
bujne razrasti vrhov. Oblika stebla se spreminja glede na višino in s starostjo. Steblo
konoplje je votlo po celi dolžini, čisto na dnu in na vrhu pa je zapolnjeno s strženom.
Spodnji del stebla je okrogel, v sredini rastline pa je šesterokotne oblike, ki v zgornjem
delu stebla prehaja v štirikotno obliko. Konopljino steblo ima od 5 do 20 internodijev, pri
čemer imajo ženske rastline krajše internodije. Več kot je internodijev, boljša je kakovost
vlaken (Bavec, 2000).
Mlado steblo konoplje je primarne zgradbe, v zrelem stanju pa ima steblo konoplje
sekundarno zgradbo. Krovno tkivo stebla predstavlja epiderm. Pokriva ga kutikula, ki ščiti
rastlino pred izsušitvijo, mehanskimi poškodbami in temperaturnimi šoki. Povrhnjica
konoplje je preraščena z žleznimi trihomi. Pod epidermom je primarna skorja, ki je
zgrajena iz parenhimskih celic. V steblu primarne zgradbe so med parenhimiskimi celicami
v krogu razporejene nedovršene kolateralne žile, ki so značilne za dvokaličnice, med katere
spada konoplja. Na zunanji strani nedovršene kolateralne žile je floem, na notranji strani pa
ksilem. Žilni kambij ločuje omenjeni prevajalni tkivi. Ksilem prevaja vodo z organskimi
snovmi iz korenin v liste, floem pa naprej v druge organe rastlin, kjer ne poteka
fotosinteza. Prenos organskih snovi iz zunanjega dela stebla proti notranjosti omogočajo
streženovi trakovi, ki jih gradijo parenhimske celice med žilami. V sredini osrednjega
cilindra so prisotne parenhimske celice, ki gradijo osrednji stržen (Prijatelj, 2003; Vodnik,
2012).
Sekundarna zgradba stebla je rezultat tvorbe vaskularnega kambija. S sklenitvijo
medžilnega (intrafascikularnega) kambija z žilnim (fascikularnim) kambijem se izgradi
kambijalni obroč. Sekundarni floem, se razvije proti zunanjosti stebla (Vodnik, 2012).
Gradijo ga sitaste cevi (sitaste celice razporejene v nize). Proti notranji osi stebla nastane
sekundarni ksilem oziroma les, ki je zgrajen iz trahej, traheid, sklerenhimskih vlaken in
parenhimskih celic (Prijatelj, 2003). Sklerenhimska vlakna, ki imajo olesenelo celično
steno najdemo v ksilemu, floemska sklerenhimska vlakna pa imajo ponavadi manj lignina
in večji delež celuloze.
Za industrijo so bistvena izvenksilemska oz. floemska vlakna konoplje, ki jim pravimo tudi
zunanja (primarna) vlakna. Primarna vlakna so prisotna pri vseh stadijih rasti konoplje,
medtem ko se notranja (sekundarna) vlakna začnejo formirati šele s sekundarno debelitvijo
stebla konoplje, ki nastopi v času cvetenja in so pokazatelj zrelosti konoplje (Mediavilla in
sod., 2001; Schäfer in Honermeier, 2006).
Tehnično vlakno je izraz, ki se uporablja v tekstilstvu in predstavlja posamezna
(elementarna) vlakna, povezana s pektinom, hemicelulozo in ligninom ter združena v snop.
Tehnično vlakno sestavlja 10 do 40 elementarnih vlaken. Elementarna vlakna merijo v
dolžino 4 do 10 mm, tehnična vlakna pa tudi 100 do 200 cm (Gašparič in sod., 2012).
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Posušeno steblo konoplje vsebuje okoli 55 % lesnih vlaken in približno 28 % celuloznih
vlaken (Carus, 2013). Za celulozna vlakna je značilna visoka vsebnost celuloze, za lesna
vlakna pa visoka vsebnost lignina. Povprečno vsebujejo (celulozna in lesna) vlakna
konoplje od 57 do 78 % celuloze, 4 do 20 % hemiceluloze, približno 0,8 % pektina, 9 do
13 % lignina, 0,7 % maščob in voska (Rijavec in sod., 2017; Franck, 2005 ). Konopljina
vlakna so zaradi čvrstih in grobih vlaken zaželena predvsem v industriji. Kakovost vlaken
je odvisna tudi od spola rastlin. Rastline z ženskimi cvetovi se uporabljajo za izdelovanje
vrvi, saj so vlakna na otip bolj groba. Rastline z moškimi cvetovi uporabljajo za izdelavo
platna, saj jih odlikujejo močna, a mehka vlakna (Kocjan Ačko, 1999a). Konopljo se lahko
prede v kombinaciji z juto v grobo prejo ali samo. Če so vlakna konoplje ustrezno
obdelana jih je mogoče presti tudi z bombažem (Motnikar, 2018).
2.2.3 Listi
Število listov se v različnih obdobjih rasti konoplje spreminja. Običajno imajo pozne sorte
več listov kot zgodnje. Listi konoplje so dlanasto deljeni, krpe podolgasto suličaste in
nazobčane. Kadar je posevek gost, spodnji listi pogosto porumenijo (Sadar, 1951). Listi so
pecljati. Po celotni rastlini so razporejeni žlezni trihomi, vendar so zastopani v manjšem
številu kot na cvetnih in stebelnih listih blizu cvetov. Tovrstne žleze so poglaviten vir
THC. Izločajo visoko koncentracijo kanabinoidov (80 do 90 %), terpenov, eteričnih olj,
fenolov in voska. Smola je izrazita pri neoplojenih ženskih rastlinah, najdemo pa jo tudi na
enodomnih oziroma hermafroditnih rastlinah (Kocjan Ačko in Baričevič, 2002; Kocjan
Ačko, 1999a).
2.2.4 Cvet in socvetje
Konoplja je dvodomna rastlina z ločenimi ženskimi in moškimi cvetovi. Ženske rastline
cvetijo 15 do 30 dni, moške rastline pa običajno cvetijo prej kot ženske. Čas cvetenja se
razlikuje med rastlinami določenih ekotipov (Bavec, 2000). Cvetovi so enospolni in se
glede na spol razlikujejo tudi po morfološkem izgledu. Moške rastline imenujemo belice
(sin. beličnice, prašnične rastline, prašna konoplja). Te imajo socvetje izoblikovano v rahle
late, katerih cvetovi so zgrajeni iz cvetnega peclja, cvetnega odevala in prašnikov. Cvetno
odevalo moških rastlin je sestavljeno iz petih podolgovatih lističev (peterodelen perigon).
Moški cvet ima pet prašnikov z dolgimi prašnimi nitmi (Sadar, 1951). Cvetovi so
razporejeni na stranskih poganjkih. Na poganjkih, ki izraščajo iz pazduh braktej, se
izoblikujejo ženski cvetovi, v zalistjih po dva skupaj. Sestavljeni so iz pestiča z nadraslo
plodnico. Cvetovi so oviti v žlezasto dlakavo brakteolo. Po oploditvi pestiči potemnijo v
roku 1,5 do 2 dni. Ženske rastline konoplje imenujemo tudi črničnica, črnica ali plodnica.
Cvetni prah se prenaša z vetrom od 10 do 20 km. Če bi prišlo do oprašitve navadne
konoplje z indijsko, bi indijska konoplja vsebovala manj THC (Kocjan Ačko, 1999a). Od
stadija oploditve do polne zrelosti traja 40 dni. Pojav prvih cvetov je znak, da bo v roku 5
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do 10 dni cvetel ves posevek. Konopljo uvrščamo med rastline kratkega dne (Kocjan Ačko
in sod., 2002), saj začne cveteti, ko so dnevi krajši ali temnejši od kritične dolžine
osvetlitve. Vendar pa konoplja za aktivno rast potrebuje daljšo osvetlitev v prvih treh
mesecih (Kocjan Ačko, 1999a). Žlahtnitelji konoplje stremijo k pridobivanju enodomnih
rastlin, da se lahko rastline zaradi enakomernega dozorevanja požanjejo istočasno.
Enodomne sorte imajo na isti rastlini tako moške kot tudi ženske cvetove (Kocjan Ačko,
1999a).
2.2.5 Plod
Plod konoplje je dvokrilni orešek, ki je okrogle do jajčaste oblike in velik le od 2 do 4 mm.
Barva plodu variira vse od sivozelene do rjave barve (Kocjan Ačko,1999b), vsebuje lahko
tudi sivkastosrebrne do črne odtenke z mozaičnimi lisami nepravilnih oblik (Bavec, 2000).
Plodovi konoplje so cenjeni zaradi protimigrenskega, antiseptičnega in antikancerogenega
delovanja, zaradi visoke vsebnosti gama linolenske kisline (GLA) pa deluje protivnetno in
pomaga uravnavati hormonske spremembe. Znižuje koncentracijo holesterola, deluje tudi
kot stimulans (sredstvo, ki povečuje dejavnost organa) in kot pomirjevalo (Merljak Jakob
in Merljak, 2014). V povprečju vsebuje plod konoplje približno 35 % maščob, 10 do 25 %
beljakovin ter 20 % škroba (Kocjan Ačko, 2015). Konopljine plodove sušimo do 10odstotne vlažnosti na manj kot 50 °C. Plodovi so užitni surovi ali zmleti v moko, ki jo
lahko uporabljamo za peko konopljinega kruha. Mešanica moke naj ne vsebuje več kot 15
% konopljine moke. Absolutna masa plodov znaša od 12 do 20 g (Bavec, 2000). Za
pridobivanje olja se plodove hladno stiska pod dušikovo atmosfero. Shranjuje se ga
ustekleničenega v rjavi (temni) steklenici pri 5 °C, saj tovrstno olje ob neprimernem
shranjevanju hitro oksidira (Schwab in sod., 2006). Konopljino olje se po senzoričnih
lastnostih razlikuje glede na sorto in zrelost plodov. Barva olja je zeleno- do rjavorumena.
Izkoristek iztisnjenega olja je le okrog 25- do 35-odstoten. Za 1 liter olja naj bi zadostovalo
približno 7 kg plodov konoplje. Iz enega hektarja konopljinih plodov pridelamo 150 litrov
hladno stiskanega olja, od tega pa 700 kg pogač (Pavlovič in sod., 2016). Olje konoplje
uporabljajo tudi za izdelavo pralnih praškov, mil, šamponov, balzamov, oljnih barv in
firnežev. Ostanek iztisnjenega olja imenujemo oljna pogača, ki je ustrezna za prehrano
ljudi in živali. Pogače se lahko uporabijo za pripravo enolončnic, potic in kruha. Plodove
konoplje lahko tudi kalimo. Kalčke primešamo solati ali uporabimo pri kuhanju (Kocjan
Ačko, 1999a). Kaljivost konopljinih plodov je po treh letih že za polovico manjša.
Novodobni pridelovalci sejejo predvsem sorte, ki ne vsebujejo halucinogenih snovi
oziroma jih vsebujejo v zelo majhnih količinah (Kocjan Ačko,1999b).
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2.3 RASTNE RAZMERE
Konoplja je odličen kazalec osiromašene zemlje, zato se jo pogosto uporablja kot
predhodno testno rastlino za izenačenost tal na poskusnih parcelah, saj kadar primanjkuje
hranil in vlage, pride do hitrega zmanjšanja pridelka. V obdobju od 4. do 10. tedna se suha
snov najbolj poveča, zato je dobra preskrba rastlin takrat najpomembnejša. Pri temperaturi
20 °C zraste 4 cm na dan , pri 10 °C prirašča samo 0,5 cm. Ob optimalnih pogojih vlage,
hranil in toplote lahko konoplja zraste tudi 12 cm na dan. V poljskih razmerah seme kali
pri 4 do 5 °C, lahko tudi že pri 1 do 2 °C. Optimalna temperatura za kalitev je v
laboratorijskem okolju okoli 20 °C. S tem, ko se temperatura spreminja, pride v določenem
časovnem obdobju do pospešenega kaljenja. Temperature v spomladanskem času lahko
vplivajo tudi na razvoj spola. Kadar so rastline izpostavljene temperaturam od –5 do –6 °C
se razvijejo enodomne rastline. Suša, pomanjkanje kalija, preveč dušika, kalcija, svetloba
in napad škodljivcev vplivajo na povečano izločanje THC. Konoplja potrebuje veliko vode
v času cvetenja do začetka zorenja (Bavec, 2000; Kocjan Ačko, 2015).
Odvzem hranil s pridelkom se pri konoplji razlikuje med posameznimi deli rastline. Bavec
(2000) navaja, da v listju 4,6-krat več dušika, 3,2-krat več fosforja ter za 1,7-krat več kalija
v primerjavi s stebli. Listi vsebujejo 2,40 % dušika, 0,42 % fosforja, 1,77 kalija. Prisoten je
tudi magnezij (0,59 %), kalcij (0,81 %) ter žveplo (0,45 %). Povprečna vsebnost hranil je
različna tudi v samem steblu. Primarna in sekundarna skorja stebla konoplje vsebuje 0,57
% dušika, 0,22 % fosforja, 1,06 % kalija, 0,30 % magnezija, 0,32 % kalcija ter 0,35 %
žvepla. Steblo samo, brez upoštevanja primarne in sekundarne skorje konoplje, vsebuje
0,52 % dušika, 0,13 % fosforja (0,13 %), 1,06 % kalija, 0,12 % magnezija, 0,32 % kalcija
in 0,36 % žvepla. Skupno celotna rastlina odvzame 1,13 % dušika, 0,22 % fosforja, 1,17 %
kalija, 0,72 % magnezija, 0,47 % kalcija ter 0,39 % žvepla. Vse vrednosti so podane v
odstotkih suhe snovi. S 100 kg nadzemne mase konoplje se iz tal odvzame od 1,0 do 2,9 kg
dušika, 0,22 do 0,75 kg fosforjevega pentoksida ter 0,83 do 2,74 kg kalijevega oksida.
2.4 PRIPRAVA TAL ZA SETEV, SETEV IN OSKRBA POSEVKA
Konoplji ustrezajo srednje težka in globoka, a ne preveč hladna, glinasta in tudi ne plitva
peščena tla (Kocjan Ačko, 2015). Za gnojenje se lahko uporabljajo organska (gnojevka ali
gnojnica) ali mineralna (rudninska) gnojila. Kadar za gnojenje konoplje uporabljamo
organska gnojila (gnojevko ali gnojnico), jih pred setvijo zadelamo v tla, kompost in gnoj
pa lahko zaorjemo že jeseni. Za tla, ki so slabo založena s hranili, se priporoča gnojenje s
fosfornimi in kalijevimi gnojili po temeljni obdelavi v jeseni. Nekaj kalijevega in
fosforjevega hranila se lahko uporabi tudi pred setvijo in ob setvi. Dušikovo gnojilo se
uporablja pred setvijo ali najkasneje do stadija treh parov listov, saj kasnejše dognojevanje
negativno vpliva na razvoj in kakovost vlaken. Dušik močno pospeši rast rastlin, kar
otežuje spravilo (Bavec, 2000; Čeh, 2009). Kadar sejemo na lahka tla, lahko njivo po setvi
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povaljamo. Priporoča se tudi okopavanje med vrstami, dokler rastline niso previsoke.
Okopavanje je možno le pri redkejših setvah, ki ga lahko izvedemo dva - do trikrat, in sicer
ročno ali strojno (KGZS, 2016). Setev opravimo glede na namen uporabe konoplje.
Praviloma se konoplja za pridelovanje vlaken seje zgodaj spomladi, konopljo za plod pa je
zaradi lažjega spravila priporočljivo sejati pozneje spomladi, s čimer dosežemo hkratno
dozorevanje (Kocjan Ačko in sod., 2002). Za pridelavo konoplje za stebla sejemo na
manjšo medvrstno razdaljo, pri tem uporabimo večjo količino plodov. Za pridelavo plodov
uporabimo manjšo količino semenskega materijala na večji medvrstni razdalji. Konopljo
za vlakna se seje z žitno sejalnico, običajno na medvrstno razdaljo 12,5 do 15 centimetrov.
Kocjan Ačko (2015) navaja količino semenskega materijala za pridelek vlaken, ki naj
variira med 10 in 15 kg/ha, pri debelozrnatih sortah pa do 80 kg/ha pri gostoti 400 kalivih
semen/m2. Konopljo za plod pa sejemo na 50 do 70 cm. Praviloma več prostora med
rastlinami omogoča boljši razvoj rastlin in večji pridelek plodov. Kocjan Ačko (1999a)
priporoča čas setve navadne konoplje za plod in stebla od 10. aprila do 10. maja. Pri
medvrstni razdalji 10 do 15 cm za stebla in 100 kg plodov/ha ter 50 do 70 cm pri
tehnologiji pridelave za plod z 50 kg plodov/ha. Konopljarna Hannah Bizz (2016) v
priročniku navaja čas setve od 10. maja do 10. junija in naknadni posevek do 10. avgusta v
pridelavi konoplje za plod, stebla in cvetove. Količina semenske konoplje, ki jo navajajo v
priročniku, se giblje med 25 do 35 kg plodov/ha. Zadruga Konopko priporoča čas setve
konoplje za stebla in plod v začetku aprila do sredine maja. V pridelavi za stebla
priporočajo za setev na 12,5 do 15 cm medvrstne razdalje po 100 kg plodov/ha in v
pridelavi za plod 30 do 50 kg plodov/ha pri medvrstni razdalji 50 do 70 cm (Flajšman in
sod., 2016).
2.5 BOLEZNI, ŠKODLJIVCI IN PLEVEL
Strokovnjaki varstva rastlin opozarjajo predvsem na podobnosti konoplje s hmeljem, ki
ima podobne škodljivce in bolezni. Zato odsvetujejo setev konoplje v bližini hmeljišč.
Najboljše varstvo pred morebitnimi pleveli, škodljivci in boleznimi je kolobarjenje. Na
obdelovalne površine lahko konopljo sejemo več let zapored. Sama sebe dobro prenaša,
prav tako uspeva po vsaki poljščini (Kocjan Ačko, 2015; Sadar, 1951). Za setev se
uporablja razkužen semenski materijal in samo tak, pri katerem je potrjena odsotnost
virusov (Hemp streak virus – HSV). Vektor dotičnih virusov je tako imenovana konopljina
uš (Phorodon cannabis Pass.) (Maček, 1991).
V Sloveniji ni registriranih herbicidov za zatiranje plevelov konoplji, saj slabo prenaša
ostanke fitofarmacevtskih sredstev na polju, še manj pa tretiranje z njimi. Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije v priročniku Tehnologija pridelave industrijske konoplje iz
leta 2016 opozarja, naj se konoplje ne seje na močno zapleveljene površine. V osnovi je
konoplja dovolj konkurenčna rastlina, da tovrstno zatiranje ni potrebno, vendar se kljub
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temu išče preparate za zatiranje plevela za pridobivanje optimalnega pridelka konoplje in
zaradi lažjega spravila.
Bolezni konoplje so:
- bela listna pegavost konoplje (Septoria cannabis (Lasch.) Sacc.),
- konopljina plesen (Peronospora cannabina Otth.),
- virusna progavost konopljinih listov (Stripe Disease of Hemp),
- uvelost konoplje (Fusarium oxysporum Schl. f. Sp. Vasinifectum Bilai)
- siva plesen konoplje (Botrytis cinerae Pers.),
- bela/zrnata gniloba stebel (Sclerotinia sclerotinia (Lib.) Massee in
- padavica kalčkov (Phytium debaryanum Hesse).
Škodljivci konoplje so:
- hmeljev bolhač (Psylliodes attenuata Koch);
- konopljin klunotaj (Ceuthorrhynchus rapae Gyll);
- konopljin zavijač (Grapholitha delineana Steph.);
- koruzna ali prosena vešča ( Ostrinia nubilalis ex Pyrausta nubilalis Hb.);
- konopljina uš (Phorodon cannabis Pass.);
- listne sovke (Noctuidae);
- navadna pršica (Tetranychus urticae Koch) in
- stebelna ogorčica (Ditylenchus dipsaci Kühn).
Med plevel konoplje sodijo :
- lanena ali prava predenica (Cuscuta epilinum Weihe);
- vejnati/razrasli/konopljin pojalnik (Orobanche ramosa Dum.)
2.6 SPRAVILO PRIDELKA STEBEL IN PLODOV TER PREDELAVA
Konopljo za vlakna se žanje, ko je še zelena, saj so takrat vlakna mehkejša in tanjša
(Bavec, 2000). Najbolje je, da se jo žanje v začetku cvetenja oziroma v fazi polnega
cvetenja, saj s tem onemogočimo, da bi se pozno spravljen pridelek zmanjšal zaradi
predhodne kompeticije rastlin (Amaducci in sod., 2002; Cromack, 1998). Spravilo
konoplje se lahko izvede ročno ali strojno.
Včasih se je konopljo z njiv pospravilo ročno. Pridelovalci so stebla poželi s koso ali
srpom in jih sortirali glede na dolžino in stopnjo zrelosti. Krajše rastline so uporabili za
vezavo daljših stebel v snope, ki so jih pustili nekaj dni na njivi, da so se posušili. Požeta
stebla vsebujejo 50 do 60 % vlage. Za spravilo pa so primerna stebla, ki vsebujejo 17 do 18
% vlažnost. Plodov so osmukali ročno, z uporabo glavnikov ali jih otepli s palico. Danes
večina pridelovalcev za spravilo industrijske konoplje uporablja kombajne. V Sloveniji so
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v uporabi namenski samohodni kombajni, ponekod predelani samohodni kombajni in
kombajni kot traktorski priključki (namenski) (Pahole in sod., 2017).
Pahole in sodelavci so v študiji, ki je nastala leta 2017 v okviru projekta CRP, izpostavili
ključne lastnosti za spravilo industrijske konoplje s kombajni. Izzive pri spravilu navadne
konoplje za plod predstavljajo predvsem višina rastlin, neenakomerna višina rastlin istega
posevka ter žilavost stebla navadne konoplje. Pri kombajnih je treba prilagoditi višino reza,
ki naj bo visoka 45 cm do vsaj 150 cm. Pri sortah, kot so 'Carmagnola', 'Fukal', 'Antal'
'Helena', 'Ferimon' je zaradi višine spodnjega dela najvišjega socvetja zaželeno, da je višina
reza nastavljena še višje. Primerna bi bila bolj odprta kletka za ločevanje plodov. Posebej
pozorni moramo biti pri vrtečih delih kombajna, ki jih je treba ustrezno zaščiti pred
navijanjem stebla (Kocjan Ačko, 1999a; Pahole in sod., 2017). Spravilo strniščnega
posevka je lažje, saj je posevek nižji v primerjavi z glavnim posevkom, ki tudi zori
enakomerneje (Konopljarna Hannah Biz, 2016).
Za ločitev vlaken od preostalega dela stebla, Rijavec (2000), navaja godenje (postopek
namakanja v vodi ali kemičnih pripravkih). Na naravni način se je godenje opravilo z
rosenjem, pri čemer so pridelovalci izkoristili naravne pojave, kot so rosa, dež, toplota ter
zračni kisik na polju. Stebla so nato posušili, da so uspešno ločili vlakna od nevlaknatih
lesnih primeri. Pomagali so si z otepanjem, trenjem, trganjem 2 do 3 m dolgih vlaken na 65
do 75 cm dolžine. Vlakna so nato počesali s česali in jih macerirali oziroma kotonizirali
(kuhali v alkalnih raztopinah). S tem postopkom so dosegli, da so dolgi snopi razpadli na
krajša vlakna. Danes se vlakna pridobivajo brez godenja. Namesto godenja se pridelovalci
poslužujejo odstranjevanja nevlaknatih tkiv konoplje iz sveže pobranih stebel s pomočjo
dekortikatorjev.
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2.7 SORTE PRI NAS IN V TUJINI, ZAKONSKE UREDBE O KONOPLJI
Vse do uvedbe Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka
(Uradni list RS, št. 40/11) leta 2011 se je zaradi pomanjkanja zakonskih uredb pridelovalo
vse manj konoplje. Z izboljšavami pravilnika v letih 2015 (Uradni list RS, št. 36/15) in
2018 (Uradni list RS, št. 33/18) je dovoljeno gojenje za namen pridelave plodov za
nadaljnje razmnoževanje, za proizvodnjo hrane in pijač. Konopljo se lahko goji tudi za
pridobivanje substanc za kozmetične namene, pridelavo vlaken, krmo živali in za druge
industrijske namene. Slovenskim pridelovalcem jo je dovoljeno gojiti na kmetijskih
površinah, ki niso manjše od 0,1 ha, ter ekološkim pridelovalcem, katerih površine,
posejane s konopljo, morajo biti večje od 0,01 ha. Pridelovalci, ki so zainteresirani za
gojenje konoplje, morajo najkasneje do 10. maja vložiti vlogo na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS (PIS, 2018). Ker nimamo slovenskih sort konoplje,
ki bi ustrezale omejitvi vsebnosti THC (0,2 %), je dovoljeno gojenje tujih sort, ki so
naštete v Skupnem katalogu sort poljščin (Skupni…, 2017).
Sorte, ki jih je dovoljeno gojiti v Sloveniji, so nastale na različnih geografskih območjih
sveta, posledično se lahko različno odzovejo na drugačne rastne razmere. Med takšnimi
sortami lahko opazimo morfološka, fiziološka ter gospodarsko pomembna odstopanja (Čeh
in sod., 2017). V poskusih (Kocjan Ačko in sod., 2002; Flajšman in sod., 2016, Flajšman
in sod., 2017; Čeh in sod., 2017) se največkrat uporabljajo francoske in madžarske sorte.
Francoske sorte imajo ob imenu dodano številko, ki nakazuje na ranost oziroma kasnost
cvetenja. Večje številke nakazujejo, da je posamezna sorta kasnejša, tako je naprimer pri
sortah, kot so: 'Fibrimon 56', 'Fedrina 74', 'Fedora 19' (Bavec, 2000). Med francoskimi
sortami se v Sloveniji najpogostje pojavljajo sorte 'USO 31', 'Fedora 17', 'Felina 32',
'Santhica 27', 'Futura 75', 'Santhica 70' in 'Epsilon 68', med katerimi je 'USO 31' v bistvu
ukrajinska sorta, ki jo razmožujejo Francozi (KGZS, 2016). Med madžarskimi sortami so
za slovenske razmere primerne sorte 'KC Dóra', 'Monoica', 'Tisza', 'Kompolti hibrid TC' in
'Tiborszalasi'. V pridelavi se uporablja tudi finska sorta 'Finola'. Sorte, ki so navedene v
evropski sortni listi in posledično dovoljene za setev tudi v Sloveniji, so sorte:
'Carmagnola', 'Fibranova' (italijanski sorti), 'Beniko', 'Wojko', 'Lipko', 'Tygra', (poljske
sorte), 'Zenit', 'Lovrin' in 'Silvana' (romunske sorte), 'KC Virtuz', 'KC Zuzana', 'Unico-B'
(madžarske sorte), 'Marcello', 'Markant' in 'Ivory' (nizozemske sorte) (Skupni…, 2017).
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3 MATERIALI IN METODE
V diplomskem delu bodo predstavljeni rezultati preliminarnega sortnega poskusa sedmih
sort navadne konoplje iz leta 2016. Predstavljena bo tudi analiza stebel dvanajstih sort
konoplje iz leta 2017 s poudarkom na analizi prečnega prereza stebel ter analizi celic
vlaken, ki smo jih analizirali z računalniškim programom »CellSens Dimension«. Sortni
poskus iz leta 2017 je bil izveden v okviru CPR-projekta Konoplja (Flajšman in Kocjan
Ačko, 2017).
3.1 POLJSKI POSKUS S SEDMIMI SORTAMI NAVADNE KONOPLJE
Poskus s sedmimi sortami navadne konoplje smo izvedli v letu 2016 na laboratorijskem
polju na Biotehniški fakulteti, kjer je bilo preučevanih sedem sort konoplje (Cannabis
sativa L.), med katerimi so: 'Fedora 17', 'Santhica 27', 'Futura 75', 'KC Dóra', 'Finola',
'Kompolti hibrid TC' in 'Monoica'. Za poskus smo uporabili dva načina setve s parcelno
sejalnico Wintersteiger. Pri pridelavi za stebla smo plod posejali na medvrstno razdaljo
12,5 cm (10 vrst), ob tem pa je bilo uporabljenih 35 kg/ha plodov. Pri pridelavi konoplje za
plod je bila medvrstna razdalja 50 cm (4 vrste), uporabljenih je bilo 25 kg semenske
konoplje/ha, ob hkratnem upoštevanju 90-odstotne kalivosti plodov. Preučevali smo višino
rastlin, vpliv sorte in način setve na število rastlin na kvadratni meter, nadalje pa tudi
premer stebel, pridelek plodov ter stebel. Sorte konoplje so bile posejane v štirih blokih.
Parcela z gosto setvijo je merila 6,25 m² (1,25 m x 5 m), parcela z redko setvijo pa 10,0 m²
(2 m x 5 m). Ob spravilu rastlin (žetev) smo pri gosti setvi vzorčili 8 notranjih vrst, pri
redki setvi pa dve notranji. Po žetvi so bili plodovi omlateni z žitno mlatilnico, posušeni in
stehtani. Po standardni metodi ISTA (International…, 1999) je bila določena vlaga plodov.
V preglednici 3 so navedena opravila v določenem časovnem obdobju.
Preglednica 3: Izvedba poljskega poskusa na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v sezoni 2016/2017
Datum opravila
Opravilo
Jesen 2015
oranje do globine 20 do 25 cm
Pomlad 2016
dopolnilna obdelava z vrtavkasto brano do globine 5 cm
19. maj 2016
setev s parcelno sejalnico Wintersteiger
1. junij 2016
gnojenje s 400 kg/ha NPK (15:15:15)
13. julij 2016
okopavanje parcel z redko setvijo
15. september 2016
žetev sorte 'Finola'
27. do 29. september 2016
žetev preostalih sort posevka, izvedba meritev
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3.1.1 Tla na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete
Tla so meljasto-glinasta, psevdoglejna in meliolirana ter srednje globoka. Glede na
preskrbljenost s fosforjem in kalijem so uvrščena v razred z dobro preskrbljenostjo (razred
C). Ob obilnem deževju lahko zastaja voda na površini. Na laboratorijskem polju
Biotehniške fakultete je pH tal 6,6 (Flajšman in sod., 2017).
3.1.2 Vremenske razmere v letu 2016 v primerjavi z dolgoletnim obdobjem
Podatki o količini padavin in temperaturi so pridobljeni s spletne strani ARSO (2018). Na
podlagi pridobljenih podatkov o temperaturi in količini padavin smo izračunali osnovne
deskriptivne statistike – povprečne vrednosti, minimum, maksimum ter variacijski razpon.
Variacijski razpon (sin. razmik) predstavlja razliko med maksimumom in minimumom
izračunanih vrednosti (Košmelj, 2007). Izračunali smo ga po formuli (1):
VR = Xmax – Xmin

… (1)

Preglednica 4: Vremenske razmere v letu 2016 ter med letoma 1981 in 2010 (ARSO, 2018)
Povprečje
Temperatura (°C)
Temperatura (°C)
Količina padavin
Količina padavin
2016
v obdobju
(mm) v letu 2016
(mm) v obdobju 1981
Mesec
1981 do 2010
do 2010
Jan.
1,1
–1,1
76,3
82,0
Feb.
5,5
1,4
201,2
80,0
Mar.
7,5
5,4
79,2
98,0
Apr.
12,5
9,9
92,6
109,0
Maj.
15,3
14,6
156,8
122,0
Jun.
20,0
17,8
174,9
155,0
Jul.
23,2
19,9
85,9
122,0
Avg.
20,6
19,1
90,4
144,0
Sep.
18,3
15,5
47,0
130,0
Okt.
10,3
10,4
135,1
115,0
Nov.
7,0
4,6
177,4
135,0
Dec.
–0,2
0
0,1
101,0
Povprečje
11,8
9,8
109,7
116,1
Min
–0,2
–1,1
0,1
80,0
Maks.
23,3
19,9
201,2
155,1
Var. razpon
23,4
21,0
201,1
75,1

Meseca maja, junija, oktobra in novembra je v primerjavi z večletnim obdobjem padlo več
padavin, v ostalih mesecih pa manj kot leta 2016. V letu 2016 je glede na povprečje količin
padlo skupno 1316,9 mm padavin, v 30-letnem obdobju (1981 do 2010) le nekoliko več, to
je 1393,0 mm padavin. V obdobju rasti konoplje (maj do september) je v letu 2016 je
skupno padlo 555 mm padavin. Temperature v času poskusa so (z izjemo maja) ves čas
naraščale. Glede temperatur se je mesec maj s povprečno temperaturo 15,3 °C zelo

16
Kolar V. Pridelek stebel različnih sort konoplje in lastnosti rastlin za pridobivanje vlaken.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

približal 30-letnemu obdobju, ko je bila izmerjena povprečna mesečna temperatura 14,6
°C. Vse od julija do avgusta je bila temperatura leta 2016 višja od povprečne mesečne
temperature v obdobju 1981 do 2010. Mesec maj je bil zelo deževen s povprečno 156,8
mm padavin. Zaradi tega je bila setev prestavljena iz prve dekade maja na začetek tretje
dekade maja. Največ padavin v rastni dobi konoplje, v letu 2016, je bilo zabeleženo
meseca junija (174,9 mm). Mesec junij je zelo odstopal od 30-letnega referenčnega
obdobja, ko je padlo 155,0 mm padavin. Temperature so naraščale tudi v mesecu juniju. V
primerjavi z obdobjem (1981 do 2010) je bil junij toplejši le za 2,2 °C. V mesecu juliju je
bila dosežena najvišja povprečna temperatura v rastni dobi konoplje, in sicer 32,2 °C.
Najvišja povprečna temperatura v juliju je bila izmerjena tudi v letih od 1981 do 2010.
Slika padavin se je meseca julija obrnila v primerjavi z prejšnjimi meseci, saj je bila vsota
padavin v dolgoletnem obdobju višja kot v letu 2016. Nekoliko več padavin kot meseca
julija je padlo v mesecu avgustu (1981 do 2010), medtem ko se temperatura bistveno ni
spremenila. Vsota padavin se je v mesecu septembru, ko je padlo skupno le 47 mm
padavin, kar je približno 3-x manj kot v letih od 1981 do 2010. Septembra je bila
temperatura v letu 2016 relativno visoka in višja od 30-letnega referenčnega obdobja. Leto
2016 je bilo splošno gledano toplejše kot 30-letno obdobje.

Slika 1: Vremenske razmere v Ljubljani v letu 2016 ter 30-letno referenčno obdobje (ARSO, 2018)

Na klimadiagramu je prikazan potek povprečne mesečne temperature zraka in višine
padavin med rastno dobo konoplje v letu 2016. Obe spremenljivki se nahajata na istem
diagramu, kjer je skala izbrana tako, da 0 °C ustreza 0 mm, razmerje med njima pa je 1 °C
: 6 mm. Razmerje je prilagojeno slovenskim podnebnim razmeram. Na ta način lahko iz
diagrama razberemo obdobje morebitne zmerne suše v primerih, kadar so padavinski
stolpci pod temperaturno krivuljo.
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3.2 HISTOLOŠKA ANALIZA PREČNEGA PREREZA STEBEL DVANAJSTIH SORT
KONOPLJE
V tej analizi smo pregledali stebla ene rastline dvanajstih sort navadne konoplje, posejane
na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v letu 2017. Rastline, ki smo jih uporabili v
poskusu, so bile posejane na gostoto posevka 300 do 400 kalivih plodov/m² iz poskusa v
letu 2017 (Flajšman in sod., 2017). Za analizo, v kateri smo opazovali število celic,
debelino celične stene ter površino prečnega prereza vlaken, so bile uporabljene enodomne
in dvodomne sorte. Med enodomne sorte spadajo sorte 'Fedora 17', 'Helena', 'Futura 75',
'Santhica 27', 'USO 31'. Med dvodomne sorte, ki so bile uporabljene v poskusu, uvrščamo
sorte 'Antal', 'Monoica', 'Tisza', 'Marina', 'KC Dóra', 'Kompolti hibrid TC' in 'Tiborszallasi'.
Za analizo smo vzorčili po eno rastlino na sorto. Pri vsaki rastlini smo odvzeli po tri
koščke stebla. Pred pripravo preparatov smo svežim rastlinam izmerili dolžino stebel in
tako pridobili polovične vrednosti višine rastlin ter na tem mestu s pomočjo kljunastega
merila določili premer stebel. Nato smo rastline na sredini stebla prerezali, da smo dobili
dve polovici. Na mestu kjer sta se obe polovici stikali smo odvzeli koške stebel za pripravo
histoloških preparatov.
3.2.1 Kemijska fiksacija in priprava trajnih histoloških preparatov
Za pripravo trajnih histoloških preparatov iz parafinskih rezin smo uporabili etanol
(C₂H₅OH) kot kemijski fiksativ. Sveža tkiva je namreč treba čim prej po odvzemu
fiksirati, da ne pride do avtolize. Avtoliza je izraz, ki opisuje razkroj tkiva ali celic z
njihovimi lastnimi encimi. S tem zagotovimo, da so celice čim bolj podobne organizmu, iz
katerega odvzamemo tkivo, v tem primeru celice stebla navadne konoplje. Poznamo
kemijsko in fizikalno fiksacijo (Jezernik in sod., 2012).
Za pripravo rastlinskih tkiv smo se odločili za kemijsko fiksacijo, pri tem pa smo uporabili
alkohol (etanol), ki denaturira proteine. Vsako erlenmajerico smo napolnili s tremi koščki
stebla posamezne sorte konoplje. S postopnim naraščanjem koncentracij etanola smo
dehidrirali tkivo. Najprej smo koščke tkiva prelili s 50-% etanolom, čez 3 dni smo
erlenmajerico dopolnili s 60-% etanolom. Tkiva smo nato prelili še s 75 % etanolom. V
drugem tednu priprave preparatov smo prelili koščke stebel z 99,5 % etanolom, s tem pa
odstranili odvečno vodo. Sledilo je namakanje koščkov v ksilenu, saj to organsko topilo
omogoča boljšo prepojitev vzorcev s tekočim parafinom kot etanol. Čist ksilen v
erlenmajerici smo zamenjali dvakrat. Iz ksilena smo prenesli koščke tkiva v tekoči parafin
(vosek), kjer smo jih čez noč pustili v sterilizatorju z vročim zrakom pri temperaturi 57 do
60 °C. S tem smo dosegli temperaturo tališča parafina. Da je ksilen popolnoma izparel,
smo vosek dodajali postopno in ne vsega naenkrat. Potem, ko je ksilen izparel iz tkiv, smo
izbrali ustrezen kalup, kamor smo položili tkivo in ga prelili s tekočim parafinom. Kalup
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smo po končanem postopku ohladili na sobni temperaturi. Odstranili smo ogrodje kalupa
in zalito tkivo v parafinski blok narezali z mikrotomom proizvajalca »Reichert tehnologije
Avstrija«, in sicer na rezine, debele 3 do 10 mikrometrov (μm). Rezine smo pobrali iz
mikrotoma in jih naplavili v vodno kopel z UV-osvetlitvijo in s temperaturo vode 44 °C,
da so se raztegnile. Nato smo jih pobrali na objektna stekelca in jih posušili na termoplošči
TP B 4025 PI. Sledilo je barvanje histoloških rezin. Iz rezin smo najprej s pomočjo ksilena
odstranili parafin (deparafiniranje). Nato smo z absolutnim (100 %) etanolom odstranili
ksilen. Hidracijo preparatov smo opravili tako, da smo objektna stekelca z držalom za
barvanje prenašali v etanol padajočih koncentracij. Pričeli smo s 96 % alkoholom in
nadaljevali s 70 % za 5 minut, nato smo jih ponovno za 5 minut premestili v 50-% alkohol
in nazadnje v 30 % alkohol. Sledilo je spiranje v vodi in nato dvourno barvanje v 2 %
Safraninu. Po spiranju smo preparate ponovno za 4 minute barvali v 0,5 % barvilu
Astablau. Tudi Astablau smo iz preparatov izprali z vodo. Preparate smo po barvanju
premeščali nazaj po alkoholni vrsti (50, 70, 96 % alkohol) v vsaki posodi za 5 do 10
sekund (dehidracija rezin v etanol naraščajočih koncentracijah) in jih premeščali nazaj po
mešanici ksilena in alkohola ter vse do čistega ksilena. Za pritrditev krovnih stekelc smo
uporabili »Entellan« proizvajalca Merck. Omenjen pripravek vsebuje toluen, ki je v vodi
netopen. Iz tega razloga se »Entellan« uporablja le za pripravo vzorcev, ki jim je bila
predhodno s pomočjo ksilena odstranjena voda (Jezernik in sod., 2012).

Slika 2: Rezanje stebla konoplje z mikrotomom (levo) in barvanje histoloških preparatov (desno)

3.2.2 Analiza celic z invertnim mikroskopom
Pod mikroskopom z 20-kratno povečavo preparata smo z računalniškim programom
»CellSens Dimension« izmerili površino prečnega prereza vlaken, premer celične stene in
število celic v polju, ki ga zajame program pri 20-kratni povečavi. Merili smo samo celice,
ki niso bile poškodovane ob pripravi preparatov. Prav tako smo merili celice, ki so segale
čez levi rob kvadrata, ne pa tudi prek desnega roba. Merili smo eno polje enega preparata
na sorto in ponovitve analize nismo izvedli, kajti s programom »CellSens Dimension«, s
katerim smo izvedli to analizo, ni mogoče samodejno izmeriti površine ali debeline celične
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stene, ker ne zazna vseh celic, ki so različno velike. Analizo smo opraviti ročno, z uporabo
merskih orodij. Z ročnim obrisovanjem celic bi iz tega razloga vedno prihajalo do razlik v
površini celic. Ker se debelina celične stene razlikuje že v samo eni celici, vemo, da bi
prihajalo do odstopanj tudi v ponovitvah, saj bi bilo ob večjem številu celic nemogoče
opraviti meritve vedno na istem mestu. Površino in premer celične stene smo določili na
vseh celicah, ki smo jih prešteli v polju pri posamezni sorti. Za našo analizo so bile ključne
razlike med sortami. Ponovitve smo izvedli za število vlaken in s tem preverjali tudi
skladnost meritev debeline celične stene in površine celic.

Slika 3: Prikaz merjenja površine vlaken z računalniškim programom »CellSens Dimension«

Slika 4: Prikaz merjenja debeline celične stene vlaken z računalniškim programom »CellSens Dimension«
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4 REZULTATI
4.1 POLJSKI POSKUS S SEDMIMI SORTAMI NAVADNE KONOPLJE
4.1.1 Vpliv sorte in medvrstne razdalje na pridelek stebel in plodov
Pri gosti setvi, kjer želimo z načinom setve pridelati stebla za vlakna, se je sorta 'Finola'
izkazala za nekonkurenčno sorto, saj so bile parcele v celoti poraščene s plevelom. Kjer je
bila sorta 'Finola' posejana na gosto (medvrstna razdalja 12,5 cm), plevelov ni bilo mogoče
zatirati z mehansko obdelavo. Z redko setvijo, kjer sejemo na medvrstno razdaljo 50 cm,
pridelujemo konopljo za plod. Sorta 'Finola' je negativno izstopala tudi v primeru redke
setve. Kljub enkratnemu zatiranju plevelov je bila ena izmed parcel zapleveljena do te
mere, da na parceli ni bilo rastlin, posledično pa ni bilo pridelka plodov. Gostota setve in
sorta sta pri vseh sortah iz poskusa (razen pri sorti 'Finola') imeli vpliv na pridelek stebel.
Povprečen pridelek stebel je bil pri gosti setvi večji kot pri redki setvi. Največji vpliv setve
je bil pri sortah 'Monoica' in 'Futura 75', kjer je bil pridelek dvakrat večji kot pri pridelavi
za plod. Pri vseh sortah, razen pri 'KC Dóra' in 'Kompolti hibrid TC' je bil pridelek
konoplje za stebla večji kot za plod. Statistična analiza, ki potrjuje vpliv sorte in medvrstne
razdalje na pridelek stebel in plodov je bila opravljena v letu 2016 (Flajšman in sod.).
4.1.2 Povprečno število rastlin na m² ob žetvi konoplje
Povprečno število rastlin na m² se razlikuje glede na namen pridelave konoplje. Pridelava
za stebla je povprečno gledano rezultirala v večjem številu rastlin v primerjavi s
tehnologijo pridelave konoplje za plod. Prav tako je pri dvodomnih sortah do žetve zraslo
povprečno več ženskih rastlin kot moških. Največ rastlin v pridelavi za stebla je dala
'Futura 75', in sicer 199 rastlin na m², sledili sta ji sorti 'Santhica 27' s 109 rastlinami ter
'Fedora 17' s 97 rastlinami na m². Na parceli, posejani z dvodomno sorto 'KC Dóra' za
pridelek za stebla, je zraslo 88 rastlin, od tega 44 % moških rastlin in 56 % ženskih rastlin.
Najmanj rastlin je zraslo na parceli, posejani z enodomno sorto 'Monoica' (36 rastlin), in na
parceli dvodomne sorte 'Kompolti hibrid TC', in sicer skupno le 16 rastlin (36 % moških
rastlin in 64 % ženskih rastlin); sorti sta verjetno zelo slabo kalili. Pri sorti 'Finola' za
pridelavo za stebla se ni ohranila nobena rastlina zaradi zapleveljenosti parcele. V okviru
tehnologije pridelave za plod je zraslo 64 rastlin sorte 'Fedora 17'. Na parceli, posejani s
sorto 'Futura 75', je zraslo 59 rastlin, s sorto 'KC Dóra' pa 51 rastlin (46 % moških rastlin in
54 % ženskih rastlin). Nekoliko manj rastlin je zraslo na parceli, posejani s sorto ‘Santhica
27’ (50 rastlin). Sledile so ji sorta 'Kompolti hibrid TC' z 28 rastlinami (45 % moških
rastlin in 55 % ženskih rastlin), sorta 'Monoica' z 21 rastlinami ter 'Finola', kjer je bilo v
tehnologiji pridelave za plod 19 rastlin, od tega 41 % moških in 59 % ženskih rastlin.
Število rastlin na m² je pri pridelavi konoplje za plod večje od števila rastlin na m² samo
pri sorti 'Kompolti hibrid TC', kar je razvidno iz spodnje slike (slika 5).
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Slika 5: Število rastlin na m² ob žetvi sedmih sort konoplje na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v
Ljubljani (2016) s pripadajočo standardno napako

4.1.3 Povprečna višina rastlin konoplje ob žetvi
Med enodomnimi sortami je bila pri pridelavi za vlakna najvišja sorta 'Monoica' (186 cm),
ki so ji sledile sorta 'Futura 75' (169 cm), 'Santhica 27' (140 cm) ter 'Fedora 17' (119 cm).
Med dvodomnimi sortami je bila najvišja sorta 'KC Dóra' (144 cm), nato 'Kompolti hibrid
TC' (151 cm). Pri tehnologiji pridelave za stebla ni bilo sorte 'Finola'. V pridelavi za plod
je bila najvišja sorta 'KC Dóra' (173 cm), nekoliko nižja je bila sorta 'Kompolti hibrid TC'
(144 cm). Med enodomnimi sortami si po višini sledijo: 'Monoica' (153 cm), 'Futura 75'
(144 cm), 'Santhica 27' (141 cm) in 'Fedora 17' (137 cm). Najnižja je bila sorta 'Finola'.
Moške rastline so bile v času vzorčenja višje kot ženske rastline. Sorti 'Monoica' in 'Futura
75' sta bili pri gosti setvi (za stebla) višji v primerjavi z rastlimi, ki so bile posejane na
redko (za plod). Podobno višino sta dosegli sorti 'Futura 75' in 'KC Dóra', le da je sorta
'Futura 75' zrastla višje v pridelavi za stebla (redka setev), sorta 'KC Dóra' pa je bila višja v
pridelavi za plod (gosta setev). 'Santhica 27' je bila glede na višino rastlin pri redki in gosti
setvi skoraj izenačena. Iz tega je razvidno, da način setve pri sorti 'Santhica 27' ni vplival
na višino rastlin. Tudi rastline sorte 'Kompolti hibrid TC' se pri načinu goste setve niso
bistveno razlikovale od rastlin posejanih za plod (redka setev).
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Slika 6: Višina rastlin konoplje v tehnologiji pridelave za plod in stebla na laboratorijskem polju Biotehniške
fakultete v Ljubljani (2016) s pripadajočo standardno napako

4.1.4 Povprečen premer stebla rastlin konoplje ob žetvi
Ženske rastline so imele pri dvodomnih sortah povprečno večji premer stebla kot moške
rastline. Med vsemi sortami je imela sorta 'Monoica' največji povprečen premer stebla – v
tehnologiji pridelave za stebla (gosta setev) je njen premer meril 6,80 mm, pri tehnologiji
pridelave za plod (redka setev) pa 5,75 mm. Sorta 'Kompolti hibrid TC' je v pridelavi za
stebla merila povprečno 6,28 mm v premer, od tega moške rastline povprečno 4,92 mm in
ženske rastline 7,52 mm. V pridelavi za plod je sorta 'Kompolti hibrid TC' merila 5,55 mm
(moške rastline 4,52 mm, ženske rastline 6,84 mm), kjer jo je prehitela sorta 'KC Dóra' s
povprečno 5,63 mm v premer (moške rastline 4,84 mm in ženske rastline 6,41 mm v
premer). V pridelavi za stebla je merila sorta 'KC Dóra' manj kot 'Kompolti hibrid TC', in
sicer 4,44 mm (moške rastline in 4,66 mm ženske rastline), pred njo pa je prednjačila tudi
enodomna sorta 'Futura 75' s 5,63 mm v premer, ki je v tehnologiji pridelave za plod
merila 5,27 mm. 'Santhica 27' je merila 5,42 mm (pridelava za plod) in 4,73 mm (pridelava
za stebla). Tudi 'Fedora 17' je imela v primerjavi s sortama 'Monoica' in 'Kompolti hibrid
TC' tanjša stebla, ki so povprečno merila 5,47 mm (za plod) in 4,56 mm (za stebla). Stebla
sorte 'Finola' so bila najtanjša (3,13 mm), pri čemer so imele moške rastline premer 2,62
mm in ženske rastline 3,63 mm. V pridelavi za stebla ni bilo sorte 'Finola'. 'Monoica' je
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imela večji premer stebla pri gosti setvi, prav tako sorta 'Kompolti hibrid TC'. Način setve
pri sorti 'Futura 75' ni bistveno vplival na premer stebla.

Slika 7: Premer rastlin konoplje za stebla in plod na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani
(2016) s pripadajočo standardno napako

4.1.5 Pridelek stebel navadne konoplje
Posevek, ki smo ga vzorčili za pridelek plodov navadne konoplje, smo uporabili tudi za
analizo pridelka stebel. Največji skupni povprečni pridelek stebel je imela sorta 'Futura 75'
(3248 kg SS/ha), od tega je bil pridelek stebel pri redki setvi ovrednoten na skupno 2186
kg SS/ha, pri gosti setvi pa na 4309 kg SS/ha. Nekoliko manjši povprečen pridelek stebel
je imela sorta 'KC Dóra' (2551 kg SS/ha) v pridelavi za plod (redka setev) 2905 kg SS/ha
(34 % moških rastlin, 66 % ženskih rastlin) in 2196 kg SS/ha za stebla (gosta setev) (44 %
moških rastlin ter 56 % ženskih rastlin). Glede na povprečen pridelek stebel sorti 'KC Dóra'
sledijo sorte 'Santhica 27' z 2551 kg SS/ha (za plod 1362 kg SS/ha, 3181 kg SS/ha za
stebla), sorta 'Monoica' s 1970 kg SS/ha (1331 kg SS/ha za plod ter 2619 kg SS/ha) in sorta
'Fedora 17' s povprečnim pridelkom stebel 1649 kg SS/ha (1531 kg SS/ha pridelava za
plod, 1768 kg SS/ha za stebla). Sorta 'Kompolti hibrid TC' je imela kot dvodomna sorta
povprečen pridelek stebel 1322 kg SS/ha. Z omenjeno sorto je bilo skupno pridelanih 1369
kg SS/ha pri redki setvi (za plod), od tega je bilo 27 % moških rastlin ter 73 % ženskih
rastlin. Pri gosti setvi (za stebla) je bilo pridelanih skupno 1275 kg SS/ha (36 % moških
rastlin, 64 % ženskih rastlin). Najmanjši povprečni pridelek stebel je bil pri sorti 'Finola'. V
pridelavi za plod je bilo pridelanih skupno 163 kg SS/ha, od tega 18 % moških rastlin ter
82 % ženskih rastlin. V pridelavi za stebla ni bilo sorte 'Finola'.
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Slika 8: Pridelek stebel konoplje za stebla in plod na laboratorijskem polju Biotehniške fakultete v Ljubljani
(2016) s pripadajočo standardno napako

4.1.6 Pridelek plodov navadne konoplje
Največji skupni pridelek plodov je dala sorta 'Futura 75' s povprečnim pridelkom 1573 kg
plodov/ha. V tehnologiji pridelave za plod (redka setev) je bilo s sorto 'Futura 75'
pridelanih 1439 kg plodov/ha in v tehnologiji pridelave za stebla (gosta setev) 1707 kg
plodov/ha. Sledili sta ji sorti 'Santhica 27' s skupnim pridelkom 1298 kg plodov/ha (1223
kg plodov/ha za plod in 1372 kg plodov/ha za stebla) ter sorta 'Monoica' s skupnim
pridelkom 1278 kg plodov/ha (za plod 1329 kg plodov/ha ter za stebla 1227 kg plodov/ha).
Prav tako tudi sorta 'Kompolti hibrid TC' rezultira v večjem pridelku v pridelavi za stebla
(906 kg plodov/ha) kot v pridelavi za plod (553 kg plodov/ha). Povprečen pridelek plodov
sorte 'Kompolti hibrid TC' je bil 729 kg plodov/ha. Sorta 'Kompolti hibrid TC' je bila
edina, pri kateri je bilo ob redki setvi več rastlin na m² kot pri gosti setvi, to pa se opazi pri
pridelku plodov, ki je bil pri pridelavi za stebla precej večji. Pred sorto 'Kompolti hibrid
TC' s povprečnim pridelkom plodov vodita sorti 'KC Dóra' s 1193 kg plodov/ha (1472 kg
plodov/ha plodov pri redki setvi ter 914 kg plodov/ha plodov pri gosti setvi) ter 'Fedora 17'
s povprečnim pridelkom plodov 1167 kg plodov/ha (1386 kg plodov/ha redka setev, 948
kg plodov/ha gosta setev). Pri sorti 'Finola' plodov v tehnologiji pridelave za stebla ni bilo,
saj je rastline prej uničil plevel. V tehnologiji pridelave za plod se je s sorto 'Finola'
pridelalo 300 kg plodov/ha, ki je hkrati tudi najmanjši povprečni pridelek plodov na hektar
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glede na vse omenjene sorte. Splošno gledano je bilo pri sortah 'Monoica', 'Fedora 17' in
'KC Dóra' pridelano več plodov v tehnologiji pridelave za plod. Pri sortah 'Kompolti hibrid
TC', 'Santhica 27' in 'Futura 75' pa se je pridelalo več plodov pri gosti setvi (pridelava za
stebla).

Slika 9: Pridelek plodov konoplje za plod in za stebla na laboratorijskem polju Biotehnike fakultete v
Ljubljani (2016)

s pripadajočo standardno napako

4.2 ANALIZA STEBEL IZ POLJSKEGA POSKUSA DVANAJSTIH SORT NAVADNE
KONOPLJE
4.2.1 Razvojne faze rastlin, uporabljenih v poskusu
Rastline enodomnih (dvospolnih) sort so bile ob vzorčenju rastlin za analizo stebel v
razvojni fazi 2305, ki označuje začetek zorenja plodov. Več razlik smo opazili pri
dvodomnih sortah. Moške rastline so bile po večini v fenofazi 2102 (cvetenje, 50 %
moških cvetov je odprtih) ali 2103 (konec cvetenja, 95 % moških cvetov je odprtih ali
posušenih). Ženskim rastlinam sta bili določeni razvojni fazi 2202 (cvetenje, na 50 %
ženskih cvetov so vidni vratovi pestičev) in 2203 (začetek zorenja plodov, prvi zreli (trdi)
plodovi). Največji premer stebla je imela sorta 'Tisza' (5,36 mm), ki sta ji sledili sorti 'KC
Dóra' (5,05 mm) in 'Helena' (5,01 mm). Najmanjši premer stebla je imela sorta 'Marina'
(3,69 mm). Med vsemi rastlinami je bila ob vzorčenju najvišja sorta 'Antal' (199 cm), ki ji
je sledila sorta 'Monoica' (191 cm). Najnižji sta bili sorti 'Santhica 27' in 'Kompolti hibrid
TC' (obe 160 cm) (preglednica 5).
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Preglednica 5: Premer stebel in višina rastlin dvanajstih sort konoplje, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2017
Sorta
Premer stebla (cm)
Višina rastlin (cm)
Polovica višine rastlin
Enodomne sorte
'Fedora 17'
4,42
178
89
'Helena'
5,01
173
86,5
'Futura 75'
4,31
188
94
'Santhica 27'
4,98
160
80
'USO 31'
4,96
176
88
Dvodomne sorte
'Antal'
4,54
199
99,5
'Monoica'
4,47
191
95,5
'Tisza'
5,36
187
93,5
'Marina'
3,69
164
82
'KC Dóra'
5,05
181
90,5
'Kom. hib. TC'
4,19
160
80
'Tiborszallasi'
4,47
179
89,5
*kjer je bilo mesto odvzema vzorca navzgor in navzdol

4.2.2 Število vlaken
Največje število vlaken je bilo pri dvodomni sorti 'KC Dóra'. Na preparatu z 20 -kratno
povečavo smo prešteli 256 celic. Po številu vlaken sta ji sledili sorti 'Santhica 27' s 186
celicami in sorta 'Helena' s 170 (slika 12, 13) vlakni. 'KC Dóra' je imela največje število
vlaken (256), hkrati pa je bila druga po vrsti z največjim premerom stebla, ki je znašal 5,05
mm. Najmanj vlaken smo prešteli pri enodomni francoski sorti 'Fedora 17' ter pri sorti
'USO 31', kjer smo pri obeh prešteli le 92 celic. Podatki o meritvah so natančneje
ponazorjeni v preglednici 6. Slike vseh histoloških preparatov, na katerih smo izvajali
meritve, so podane v Prilogi A.

Slika 10: Prečni prerez stebla pri sorti 'Marina' (levo) in vzdolžni prerez stebla pri sorti 'Marina' (desno)
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Na histološkem preparatu smo videli: kutikulo, epiderm, periderm, primarni floem,
sekundarni floem, kambijalni obroč, sekundarni strženov trak, sekundarni ksilem, primarni
ksilem in pretrgan centralni stržen (slika 11).
kutikula
epiderm
periderm
primarni floem
sekundarnisekundarni
floem (ličje)
floem
(ličje)
kambijalni obroč
sekundarni strženov trak
primarni strženov trak

sekundarni ksilem sekundar
(les)
ni ksilem
(les)

primarni ksilem

pretrgan centralni
stržen
Slika 11: Prečni prerez stebla navadne konoplje pri sorti 'Helena'

4.2.3 Povprečna površina vlaken
Izmerili smo tudi površino prečnega prereza vlaken posamezne sorte in določili povprečje.
Površina je bila določena za vse preštete celice iz preučevanega polja preparata. Med
vsemi sortami je imela sorta 'Fedora 17' največjo povprečno površino celic (248 μm²).
Sledile so ji sorte 'Monoica' (241 μm²), 'Marina' (218 μm²), 'Antal' (211 μm²), 'Santhica 27'
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(202 μm²) ter 'Helena' (182 μm²) in 'Kompolti hibrid TC'. Najmanjšo povprečno površino
celic so imele sorte 'KC Dóra' (132 μm²), 'Tisza' (124 μm²), 'Futura 75' (121 μm²), 'USO
31' (117 μm²) in 'Tiborszallasi' (106 μm²).

Slika 12: Število vlaken in povprečna površina prečnega prereza vlaken ene rastline dvanajstih sort konoplje,
laboratorijsko polje Biotehniške fakultete v Ljubljani (2017) s pripadajočo standardno napako

4.2.4 Povprečna debelina celične stene
Največjo povprečno debelino celične stene smo zabeležili pri enodomnih francoskih
sortah. Med vsemi sortami je imela največjo debelino celične stene sorta 'USO 31', pri
kateri smo izmerili 5,75 μm debelo celično steno celic vlaken. Sledile so ji sorte 'Santhica
27' z debelino celične stene 5,40 μm, sorta 'Fedora 17' s 5,18 μm in 'Helena' s 5,03 μm.
Najmanjšo povprečno debelino celične stene med vsemi enodomnimi sortami je imela
sorta 'Futura 75', ki je bila v primerjavi z vsemi obravnavanimi sortami zabeležena kot
druga sorta z najmanjšo povprečno debelino celične stene (3,95 μm). Izmed vseh sort je
imela sorta 'Tiborszallasi' najmanjšo povprečno debelino celične stene, ki je merila le 3,74
μm. Splošno gledano so imele vse enodomne sorte povprečno debelino celične stene nad
5,00 μm, izjema je bila sorta 'Futura 75'. Pri vseh dvodomnih sortah je povprečna debelina
celične stene variirala med 4,00 μm in 5,00 μm, razen pri sorti 'Tiborszallasi', katere
debelina celične stene je merila 3,74 μm. Izmed dvodomnih sort je imela sorta 'Monoica'
največjo debelino celične stene, tik za njo so sledile sorte 'Antal', 'Marina', 'Tisza',
'Kompolti hibrid TC' in 'KC Dóra'.
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Slika 13: Število vlaken in povprečna debelina celične stene prečnega prereza vlaken ene rastline dvanajstih
sort konoplje, laboratorijsko polje Biotehniške fakultete v Ljubljani (2017) s pripadajočo standardno napako
Preglednica 6: Meritve vlaken dvanajstih sort konoplje, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 2017
Sorta
Število vseh celic
Povprečna površina
Povprečna debelina
celic (μm²)
celične stene (μm)
Enodomne sorte
'Fedora 17'
92
248,25
5,18
'Helena'
170
182,38
5,03
'Futura 75'
129
121,09
3,95
'Santhica 27'
186
201,78
5,40
'USO 31'
92
116,77
5,75
Dvodomne sorte
'Antal'
126
211,43
4,91
'Monoica'
114
241,06
4,93
'Tisza
132
124,33
4,57
'Marina'
156
217,74
4,76
'KC Dóra'
256
131,56
4,08
'Kompolti hibrid TC'
127
175,72
4,45
'Tiborszallasi'
133
105,66
3,74
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5 RAZPRAVA
5.1 POSKUS S SEDMIMI SORTAMI NAVADNE KONOPLJE
V našem poljskem poskusu smo preizkušali sedem sort navadne konoplje. V poskus so bile
zajete vse sorte, ki so se v letu 2016 pridelovale v večjem obsegu na slovenskih njivah.
Med njimi izstopajo 'Fedora 17' z 80 ha, 'KC Dóra' z 56 ha, 'USO 31' z 51 ha in 'Finola' z
37 ha (MKGP, 2017). Ker so omenjene sorte najbolj razširjene v pridelavi, je smiselno z
njimi izvajati poljske poskuse in ugotoviti, na katere načine optimizirati njihove pridelke in
pridobivanje rastlin z želenimi morfološkimi lastnostmi. Temu namenu je bil posvečen prvi
del naloge. V študiji Amaducci in sod. (2018) je bilo opaženo, da gostota setve ni vplivala
na količino pridelka, je pa vplivala na biometrijo rastlin, saj so bila stebla rastlin tanjša pri
večji gostoti setve. V našem poskusu se je pokazalo obratno, saj so bila stebla pri večini
sort tanjša pri redkejši setvi (pridelava za plod), razen pri sortah 'KC Dóra' in 'Fedora 17'. S
tem smo ugotovili, da gostota setve ni imela vpliva na premer stebel. Gostota setve tudi ni
vplivala na višino rastlin, saj so bile pri nekaterih sortah rastline višje pri redki setvi, pri
drugih sortah pa pri gosti. Rezultat je zanimiv, saj bi glede na podatek o številu rastlin ob
žetvi pričakovali, da bo gostejši sklop posevka, ki smo ga ugotovili pri pridelavi za stebla
(izjema je samo sorta 'Kompolti hibrid TC'), vplival na tanjša stebla in na višje rastline pri
tem načinu setve. Ugotovili pa smo, da so bile pri dvodomnih sortah moške rastline višje
od ženskih rastlin, kar se sklada tudi z drugimi študijami (Čeh, 2009). Ta pojav je za
konopljo značilen, saj moške rastline oprašijo cvetove ženskih rastlin, ki so nižje (Bavec,
2000). Splošno gledano so bile vse izmerjene rastline sort nižje v primerjavi s
pričakovanimi vrednostmi iz literature. Razlog za to so verjetno vremenske razmere,
predvsem neenakomerni razporeditvi količine padavin, kar je razvidno s slike 1. V času
juvenilne rasti je bilo preveč padavin, v obdobju aktivne rasti pa premalo. Kraenzel in sod.
(1998) navajajo optimalno količino padavin v rastni dobi, ki se giblje med 635 mm in 760
mm padavin. V obdobju rasti konoplje je bilo leta 2016 skupno premalo padavin (skupaj
555 mm za obdobje od maja do septembra), zato so rastline slabše rasle in dosegle nižje
višine. Sorta 'Finola' je izstopala pri meritvah višine in premera. Poleg tega, da rastlin pri
gosti setvi zaradi zapleveljenosti ni bilo, je imela ta sorta tako najmanjši premer stebel kot
tudi najmanjšo višino. Vseeno pridelavo te sorte ne bi smeli povsem opustiti, saj ima nekaj
pomembnih dobrih lastnosti, kot so nizka rast (ugodno za žetev), neobčutljivost na
fotoperiodo in s tem hitrejše in bolj enakomerno dozorevanje, velik pridelek v optimalnih
pogojih in finost vlaken (Kocjan Ačko, 1999a; Schwab in sod., 2006; Flajšman in sod.,
2016), zato bi bilo smiselno najti boljše agrotehnične ukrepe za pridelavo te sorte.
Konopljo poleg stebel v zadnjem času vedno več pridelujemo tudi zaradi plodov, ki so
vedno bolj cenjena v prehrani ljudi (Kocjan Ačko, 2015). Če pridelujemo konopljo samo
za stebla oziroma za vlakna, je potrebno žetev opraviti v času polnega cvetenja ali ob
koncu cvetenja (Amaducci in sod., 2002), to je nekje v sredini avgusta. Če pa konopljo
pridelujemo za plod, moramo počakati, da plod dozori, kar je običajno v drugi polovici ali
konec septembra. Tako lahko poleg plodov pospravimo tudi konopljina stebla in s tem
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pridobimo dva pridelka. Obstajajo sorte, ki se jih seje v ta namen, torej za pridobivanje
plodov in stebel, toda v tem primeru je pridelek stebel in vlaken manjši, kot če bi konopljo
pospravili prej. V našem poskusu smo testirali uporabnost sort za dvojni namen, torej za
pridelek stebel in tudi plodov, Največji povprečni pridelek plodov smo ugotovili pri sorti
'Futura 75' (1573 kg/ha), najnižjega pri sorti 'Kompolti hibrid TC' (729 kg/ha). Čeprav smo
predpostavljali, da bomo pri redkejši setvi dosegli večje pridelke, se je to potrdilo samo pri
treh sortah ('Monoica', 'KC Dóra' in 'Fedora 17'). Toda v povprečju vseh sort (brez sorte
'Finola') pa smo pri redkejši setvi res dosegli boljši pridelek, in sicer 1234 kg/ha. Pri gosti
setvi je bil povprečen pridelek vseh sort manjši za 4,7 % in je znašal 1179 kg/ha. Ugotovili
smo veliko razliko v pridelku plodov med dvodomnimi in enodomni sortami, in sicer se je
pokazalo, da imajo enodomne sorte (1329 kg/ha) za 38,3 % večji pridelek od dvodomnih
(961 kg/ha), sorta 'Finola' ni bila upoštevana v izračunu povprečja. Enodomne sorte so bile
požlahtnjene za pridelavo plodov, saj pri teh sortah vsaka rastlina obrodi plod (Salentijn in
sod., 2015). Pri konoplji (Cannabis sativa L.) ob preveliki gostoti rastlin prihaja do
zmanjševanja rastlin v posevku. Zato je bistvenega pomena, da izberemo optimalno
medvrstno razdaljo ter ustrezno količino plodov za setev (Flajšman in sod., 2017). Največji
povprečni pridelek stebel v poskusu s sedmimi sortami iz leta 2016 je imela sorta 'Futura
75'. Najmanjši povprečen pridelek stebel so imele sorte 'Fedora 17', 'Kompolti hibrid TC'
in 'Finola'. Sorta 'Finola' zahteva pogostejše mehansko zatiranje plevelov v primerjavi z
drugimi sortami. V okviru CRP V4-0298-99 so Kocjan Ačko in sod. (2002) v Prekmurju v
letih 2000 in 2001 izvedli poljski poskus s petimi sortami navadne konoplje. Setev so
izvedli na medvrstni razdalji 12,5 cm in uporabili 80 kg plodov/ha ter na medvrstni razdalji
50 cm, pri tem pa uporabili 35 do 40 kg plodov/ha. Konopljo so posejali kot glavni
posevek (začetek aprila) ter kot strniščni posevek (v začetku julija). V študiji so primerjali
pridelek stebel in plodov pri podanih količinah plodov. V letu 2000 so pri uporabi večje
količine plodov poročali o večjem pridelku stebel pri vseh petih sortah. V letu 2001 pa je
bil pridelek stebel večji le pri dveh sortah ob uporabi večje količine plodov, saj je bilo
poletje 2001 zelo sušno. Vseeno so prišli do zaključka, da je gostejša setev bolj primerna
za pridelavo stebel. Čeh in sodelavci so v letu 2016 izvedli bločni poskus s štirimi
količinami plodov za setev (20 kg/ha plodov, 30 kg/ha, 40 kg/ha ter 50 kg/ha). V
tehnologiji pridelave za stebla se je pri sorti 'Fedora 17' kot najuspešnejša izkazala setev s
količino plodov 50 kg/ha, ko so dosegli pridelek stebel okoli 8,5 t/ha. Tudi njihov rezultat
kaže na to, da je za večji pridelek stebel ustreznejša večja količina plodov za setev in s tem
gostejša setev. Do podobne ugotovitve smo prišli v naši raziskavi, saj samo 'KC Dóra' in
'Kompolti hibrid TC' nista dosegla večjega pridelka stebel pri gostejši setve, ostale sorte
pa. Povprečen pridelek vseh sort pri redki setvi je bil 1781 kg SS/ha, medtem ko je bil
pridelek pri gosti setvi 2557 kg SS/ha, kar je 43,6 % več. Primerjava povprečnih pridelkov
stebel enodomnih in dvodomnih sort (brez sorte 'Finola') kaže, da smo dosegli 18,0 % večji
pridelek stebel pri enodomnih sortah (2285 kg SS/ha) v primerjavi z dvodomnimi (1937 kg
SS/ha).
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5.2 ANALIZA VLAKEN V STEBLU DVANAJSTIH SORT NAVADNE KONOPLJE
V raziskavi, opravljeni leta 2006 (Schäfer in Honermeier, 2006), je bilo dokazano, da je
sloj celic primarnih vlaken prečnega prereza stebel manjši pri gosti setvi. Nas je zanimalo,
kakšne so razlike v površini celic med sortami. Rastline, ki smo jih uporabili v analizi, so
bile posejane na gostoto posevka 300 do 400 kalivih plodov/m² iz poskusa v letu 2017
(Flajšman in sod., 2017). Debelina celične stene je pomemben parameter, saj je z njo
povezana natezna moč vlaken. Celice imajo debelejšo celično steno kadar izberemo
optimalen čas setve glede na sorto in kadar sejemo na veliki medvrstni razdalji (Schäfer in
Honermeier, 2006). Zanimale so nas razlike v debelini celične stene vlaken pri setvi 300 do
400 kalivih semen/m² in ob tem tudi primernost posameznih sort za uporabo v industriji.
Schäfer in Honermeier sta v poskusu (2006) domnevala, da število vlaken v sloju (ang.
layer) prečnega prereza stebla determinira debelino sloja z vlakni, vendar ga v okviru
poskusa nista obravnavala. Podatek o številu celic ni naveden niti v literaturi, zato smo se
odločili analizirati število celic v obravnavanem polju, ki ga zajame računalniški program
»CellSens Dimension« z 20-kratno povečavo preparata.
V analizi preparatov narejenih iz po ene rastline za vsako od dvanajstih sort uporabljenih iz
poskusa leta 2017 (Flajšman in sod., 2017) smo izmerili najmanjše povprečne debeline
celične stene pri sortah 'Tiborszallasi', 'Futura 75' ter 'KC Dóra'. Največje povprečne
debeline celične stene pa pri enodomnih sortah ('USO 31', 'Santhica 27', 'Fedora 17' in
'Helena'). Sorte s tanjšo celično steno so sicer primerne za izdelavo izolacijskih materialov,
saj se z večjim deležem zraka v tovrstni surovini izboljša izolacijski učinek surovine, prav
tako so sorte s tanjšo celično steno primerne za ojačitev naravnih polimerov, saj epoksidna
smola lažje penetrira čez celice z večjim celičnim lumnom. V tekstilstvu, kjer se ceni
visoka natezna trdnost materiala, v avtomobilski industriji, v papirni industriji in drugod,
pa so zaželene predvsem sorte z debelo celično steno (Schäfer in Honermeier, 2006).
Schäfer in Honermeier sta v študiji (2006), ki je bila opravljena v dveh eksperimentalnih
letih, ugotovila, da so imele celice vlaken sorte 'Fedora 19' v letu 1998 z manj padavin
(277 mm) ob gostoti setve 300 plodov/m2 ter optimalnem času setve (konec aprila),
povprečno debelino celične stene 7,10 μm in v letu 1999, ko je padlo več padavin (312
mm), povprečno 7,45 μm. Rastline posejane z zakasnitvijo (prvih 14 dni v maju) so imele
debelino celične stene tanjšo leta 1998 (5,56 μm) in najdebelejšo leta 1999 (8,27 μm). V
našem primeru smo najdebelejšo celično steno izmerili na preparatu izdelanem iz stebla
sortae 'USO 31' (5,75 μm), sledili sta 'Fedora 17' (5,18 μm) ter 'Santhica 27' (5,40 μm).
Setev je bila opravljena 18. maja (Flajšman in sod., 2017). Skupno je v obdobju rasti
konoplje (maj do september 2017) padlo 355 mm, največ v mesecu juniju (150 mm) in
najmanj v mesecu avgustu (60 mm). Uporabljena je bila gostota setve 300 do 400
plodov/μm². Gostota setve ter čas setve vplivata tudi na površino celic (Schäfer in
Honermeier, 2006). Sorta 'Fedora 17' je imela med vsemi sortami izmerjeno največjo
povprečno površino vlaken, kljub majhnemu številu celic. To je razumljivo, saj večje
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celice zasedejo večjo površino v steblu in jih je zato posledično manj. Ravno nasprotno pa
je bilo pri sorti 'KC Dóra' ki je imela največ celic, a je bila njihova povprečna površina
med najmanjšimi obravnavanimi sortami. Schäfer in Honermeier sta beležila največjo
površino celic približno 600 μm² v optimalnem času setve ter približno 450 μm² pri
zakasnjenem času setve. S količino pridelka stebel je povezan pridelek vlaken, ki jih
pridobimo iz rastlin konoplje. Kako kakovostna bodo vlakna in kakšna bo sestava stebla, je
odvisno od sorte (Flajšman in Kocjan Ačko, 2017) ter od števila internodijev na steblu
(Rengeo, 1995). Na prečnem prerezu stebla lahko vidimo celice, ki gradijo vlakna. Pri naši
analizi smo s štetjem teh celic ugotavljali razlike v številu vlaken dvanajstih različnih
preparatov (en preparat za vsako sorto) in predstavili, da veliko število celic pomeni večjo
vsebnost vlaken v preučevanem steblu. Celice smo šteli v enem vidnem polju histološkega
preparata. Največje število vlaken je bilo pri dvodomni sorti 'KC Dóra', in sicer 256 celic.
Sledili sta ji sorti 'Santhica 27' (186 celic) in 'Helena' (170 celic). Sorta 'KC Dóra' je imela
največje število vlaken (256), hkrati pa je bila druga po vrsti z največjim premerom stebla,
ki je znašal 5,05 mm. Preparate za posamezne sorte smo pripravili samo iz enega mesta na
steblu. Iz preparatov je razvidno, da se debelina slojev (sloji stebla, predstavljeni na sliki
11) stebla razlikuje že znotraj iste sorte. Najmanjše število vlaken smo ugotovili pri sortah
'Fedora 17' in 'USO 31' (92 celic). Podatka o številu vlaken v literaturi nismo zasledili, zato
ga trenutno ni mogoče primerjati z našimi podatki.
Opozoriti je treba, da smo imeli težave pri pripravi preparatov. Predvsem pri sortah, ki so
pretežno znane po velikih pridelkih vlaken, saj so bila vlakna zelo trdna in so se slabše
odrezala na mikrotomu, kar je spačilo preparat. To se je kazalo v raztrganih mestih na
preparatu in oteženem merjenju, zato smo izdelavo preparatov za sorte 'KC Dóra', 'Fedora
17', 'Kompolti hibrid TC' in 'Tiborszallasi' opravljali ponovno. Na težavo z natančnostjo
merjenja vlaken opozarjajo tudi v študiji iz leta 2006 (Schäfer in Honermeier, 2006;
Müssig in Amaducci, 2018), saj se pojavljajo celice v različnih oblikah in s tem se
onemogoči natančno merjenje.
Z dodatnimi meritvami in preračunavanjem obravnavane površine preparata bi bilo
mogoče pridobiti celotno število vlaken/steblo. Večjo natančnost opravljenih meritev bi
lahko izvedli z analizo večjega števila preparatov iz večjega števila rastlin. Prav tako bi
bilo smiselno narediti preparate prečnih prerezov na različnih višinah stebla in jih med
sabo primerjati. Kljub številnim možnostim uporabe vlaken v industriji in dodelanim
tehnikam za njihovo pridobivanje iz stebel ostaja na področju preučevanja konopljinih
vlaken še veliko prostora za nova znanstvena odkritja.
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6 SKLEPI
V poskusu s šestimi sortami navadne konoplje smo prišli do naslednjih sklepov:
-

-

-

največji povprečni pridelek stebel in plodov je imela sorta 'Futura 75', in sicer 1573
kg plodov na ha in 3248 kg SS stebel na ha;
sorta 'Finola' se je v pridelavi za stebla izkazala kot nekonkurenčna sorta;
v pridelavi za stebla (gosta setev) je bilo ob žetvi več rastlin v primerjavi s
pridelavo za plod (redka setev);
pri sortah 'Monoica', 'Fedora 17' in 'KC Dóra' je bilo pridelano več plodov v
tehnologiji pridelave za plod, pri sortah 'Kompolti hibrid TC', 'Santhica 27' in
'Futura 75' pa se je pridelalo več plodov v pridelavi za stebla;
pri sortah 'Futura 75' in 'Monoica' je bil pridelek stebel skoraj dvakrat večji v
primerjavi s pridelkom stebel pri redki setvi;
pri sortah 'KC Dóra' in 'Kompolti hibrid TC' je bil pridelek stebel večji pri
tehnologiji za plod;
pri dvodomnih sortah je bilo ob žetvi povprečno več ženskih rastlin kot moških;
pri dvodomnih sortah so imele ženske rastline povprečno večji premer stebla kot
moške rastline. Med vsemi sortami je bila sorta 'Monoica' najvišja (169 mm) in je
imela tudi največji povprečen premer stebla (6,28 mm);
pri redki setvi je bil povprečen pridelek plodov vseh sort večji kot pri gosti setvi,
pridelek stebel pa je bil večji pri gosti setvi;

Pri analizi stebel dvanajstih sort navadne konoplje smo prišli do naslednjih sklepov:
-

-

največje število celic smo prešteli na preparatu dvodomne sorte 'KC Dóra' (256),
najmanj pa pri sortah 'Fedora 17' in 'USO 31' (92);
največjo povprečno površino vlaken smo izmerili na preparatu izdelanem iz stebla
sorte 'Fedora 17' (248,25 μm²), najmanjšo povprečno površino vlaken pa pri sorti
'Tiborszallasi' (105,66 μm²);
največjo povprečno debelino celične stene smo zabeležili pri enodomnih francoskih
sortah. Največjo debelino celične stene smo izmerili na preparatu narejenem iz
stebla sorte 'USO 31' (5,75 μm), najmanjšo pa pri 'Tiborszallasi' (3,74 μm).
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7 POVZETEK
Navadna konoplja (Cannabis sativa L.) se pri nas ponovno pojavlja na kmetijskih
površinah. Uporablja se jo lahko v prehrani ljudi in živali. Listi konoplje so koristni za
pripravo konopljinega čaja, plod se uporablja za izdelavo hladno stiskanega konopljinega
olja. Plod se lahko uporablja tudi kot dodatek k prehrani, pri peki peciv in drugod. Stebla
se uporabljajo za pridobivanja vlaken in imajo najširši spekter uporabe v različnih
usmeritvah industrije (avtomobilizmu, tekstilstvu, gradbeništvu). Zaradi svojega načina
rasti konoplja ne potrebuje veliko oskrbe, saj je dovolj konkurenčna proti plevelu. Kljub
temu se pri setvi odločamo za manj zapleveljene površine, da se izognemo morebitnim
težavam pri spravilu. Z izbiro ustreznih sort, načina setve ter časa setve lahko učinkovito
vplivamo na pridelek plodovin stebel. Konopljo, ki jo pridelujemo za plod, sejemo na
manjšo medvrstno razdaljo, saj je zaželeno, da se čim bolj razveji. Kadar pa želimo
pridelati konopljo za stebla (vlakna), uporabimo manjšo medvrstno razdaljo, da rastline
rastejo v višino in manj v širino.
V poskusu s sedmimi sortami navadne konoplje leta 2016 smo ugotavljali razlike sort
glede na višino in premer rastlin. Zanimala nas je pridelava plodov in stebel pri setvi za
stebla in setvi za plod. S primerjavo odzivnih spremenljivk smo hoteli ugotovit, ali imata
sorta in gostota setve vpliv na merjene odzivne spremenljivke. V poskusu se je glede na
pridelek v tehnologiji pridelave za plod in v tehnologiji pridelave za stebla (vlakna) kot
najboljša izkazala sorta 'Futura 75' s povprečnim pridelkom 1573 kg plodov/ha. V
tehnologiji pridelave za plod (redka setev) je bilo s sorto 'Futura 75' pridelanih 1439 kg
plodov/ha in v tehnologiji pridelave za stebla (gosta setev) 1707 kg plodov/ha. V pridelavi
konoplje za stebla (gosta setev) je bil pri sorti 'Futura 75' povprečni pridelek 3248 kg SS
stebel/ha, od tega je bil pridelek v pridelavi za plod (redka setev) ovrednoten na skupno
2186 kg SS stebel/ha, v pridelavi za stebla (gosta setev) pa na 4309 kg SS stebel/ha.
Splošno gledano je bilo pri sortah 'Monoica', 'Fedora 17' in 'KC Dóra' pridelano več plodov
v tehnologiji pridelave za plod (redka setev). Pri sortah 'Kompolti hibrid TC', 'Santhica 27'
in 'Futura 75' pa se je pridelalo več plodov pri gosti setvi (pridelava za stebla).
S histološkimi preparati dvanajstih sort navadne konoplje, iz poljskega poskusa iz leta
2017, smo merili število vlaken dvanajstih preparatov (en preparat za vsako sorto) in
predstavili, da veliko število celic pomeni večjo vsebnost vlaken v preučevanem steblu.
Največ vlaken smo prešteli na preparatu narejenem iz stebla sorte 'KC Dóra', 'Santhica 27'
in 'Helena'. Najmanj vlaken pa pri sorti 'Fedora 17' in 'USO 31'. Največjo povprečno
površino celic smo izmerili na preparatu narejenem is stebla sorte 'Fedora 17', najmanjšo
pa pri 'Tiborszallasi'. Največjo povprečno debelino celične steno smo izmerili na preparatu
narejenem iz stebla sorte 'USO 31', najmanjšo pa na preparatu narejenem iz sorte
'Tiborszallasi' (3,74 μm).
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PRILOGA A
Prečni prerezi stebel dvanajstih sort konoplje

Priloga A 1: Prečni prerez stebla sorte 'Helena'

Priloga A 2: Prečni prerez stebla sorte 'Marina'
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Priloga A 3: Prečni prerez stebla sorte 'Futura 75'

Priloga A 4: Prečni prerez stebla sorte 'Santhica 27'
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Priloga A 5: Prečni prerez stebla sorte 'Kompolti hibrid TC'

Priloga A 6: Prečni prerez stebla sorte 'USO 31'
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Priloga A 7: Prečni prerez stebla sorte 'Tiborszallasi'

Priloga A 8: Prečni prerez stebla sorte 'Monoica'
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Priloga A 9: Prečni prerez stebla sorte 'Tisza'

Priloga A 10: Prečni prerez stebla sorte 'Antal'

Kolar V. Pridelek stebel različnih sort konoplje in lastnosti rastlin za pridobivanje vlaken.
Dipl. delo (VS). Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2018

Priloga A 11: Prečni prerez stebla sorte 'KC Dóra'

Priloga A 12: Prečni prerez stebla sorte 'Fedora 17'

