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THC sukaupimo dinamika Lietuvoje augintuose pluoštinių kanapių augaluose 

 
Elvyra Gruzdevienė, Zofija Jankauskienė  
 

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Upytės bandymų stotis  

 
Straipsnyje pateikiami duomenys apie sėjamųjų kanapių naudą ir veisles bei pristatomi 2011-2012 m. LAMMC Upytės bandymų stotyje atliktų THC 

kiekio dinamikos tyrimų devynių veislių („USO 31„,„Futura 75„,„Epsilon 68„,„Beniko„,„Białobrzeskie„,„Fedora 17„,„Felina 32„, „Santhica 27„, „Wojko„) 

pluoštinių kanapių augaluose rezultatai. Tetrahidrokanabinolio kiekis skirtingos kilmės (Lenkija, Prancūzija, Ukraina) ir skirtingo ankstyvumo pluoštinių 
kanapių augaluose jų ontogenezės eigoje kito: iki ţydėjimo buvo maţiausias, o po ţydėjimo – daţniausiai truputį padidėdavo. 

Pluoštinės kanapės, Cannabis sativa, THC, augalai, veislės 

 
Įvadas  

 

Kanapė (lot. Cannabis) priklauso magnolijūnų 

(Magnoliophyta) genties kanapinių (Cannabaceae) šeimai. 

Tai vienmetis ţolinis augalas, galintis augti labai 

įvairiomis klimatinėmis sąlygomis (Kymäläinen et al, 

2008). Pagal morfologinius poţymius kanapės daţniausiai 

skirstomos į 3 rūšis: Cannabis sativa L. – sėjamoji kanapė, 

Cannabis indica Lam. – indinė kanapė (daţniausiai 

suprantama kaip marihuaninė, narkotinė) ir Cannabis 

ruderalis Janisch. – šiukšlyninė kanapė (Beutler, Der 

Marderosian, 1978). Visų rūšių kanapės gamina apie 60 

metabolitų, vadinamųjų kanabinoidais (Russo, Guy, 2006). 

E. Small ir H.D. Beckstead pirmieji sistemingai tyrė 

kanapes ir bandė jas grupuoti į fenotipus, pagal jų 

sukaupiamų kanabinoidų sudėtį (Small, Beckstead 1973). 

Vėliau tokių tyrimų buvo ir daugiau, tirti kanapėse esantys 

kanabinoidai (Russo, Guy, 2006; Potter et al., 2008) bei jų 

paveldėjimas, kryţminant įvairias kanapių rūšis (Beutler, 

Der Marderosian, 1978). U. Avico, R. Pacifici ir P. 

Zuccaro (1985), apibendrindami daugelio autorių tyrimus, 

didesnį dėmesį skiria dviems kanabinoidams – tai 

neigiamai veikiančiam ţmogaus psichiką ∆-9-

tetrahidrokanabinoliui (THC) bei šį poveikį maţinančiam 

kanabidioliui (CBD). 

Europos Sąjungoje ES reglamente VO(EG) 

Nr.1420/98 nurodoma, jog ES teritorijoje leidţiamos 

auginti pluoštinio tipo kanapių veislės su maţu (ne 

daugiau, kaip 0,2 proc.) THC kiekiu. Šių veislių sąrašas 

pateikiamas Europos Sąjungos Ţemės ūkio augalų rūšių 

veislių bendrajame kataloge. Jame 2012 metais buvo 44 

veislės kanapių, leidţiamų auginti ES šalyse narėse. 

Pagrindinė pluoštinio tipo kanapių produkcija – 

pluoštas, sėklos ir jų perdirbimo produktai. Kanapių 

pluoštas gali būti naudojamas pramonės gaminiuose grynas 

(100%), tačiau jis daţnai maišomas su kitais natūraliais – 

pavyzdţiui, linų, medvilnės arba šilko – pluoštais. 

Tekstilės gaminiai daţniausiai gaminami iš bent 55 % 

kanapių ir 45 % medvilnės pluoštų mišinio. Kadangi 

kanapių pluoštas grubesnis nei linų, daţniau naudojamas 

kompozitams ir įvairiems kitiems netekstiliniams 

gaminiams (Passila, 2005; Kymäläinen et al, 2008). Pagal 

biomasės sausųjų medţiagų derlių kanapės priskiriamos 

prie našiausių augalų, nes jų stiebuose sukaupta daug 

ląstelienos. Pastaruoju metu Europoje kanapės vertinamos 

ir kaip celiuliozės ţaliava, nes jų stiebuose yra daug 

celiuliozės (Struika, et al., 2009; De Grott, 2011).  

Sėklos naudojamos maistui, kaip ţaliava aliejui, 

pašarams, arba kaip dauginamoji medţiaga. Sveikos ir 

perdirbtos sėklos jau nuo seno buvo naudojamos ţmonių 

maistui. Tai yra puikus dietinis produktas, nes kanapių 

sėklose yra apie 30 % riebalų, apie 20 % gerai virškinamų 

baltymų, be to, šios sėklos turi daug kalcio ir geleţies. 

Kanapių aliejus yra vertingas ir naudojamas maistui, 

kosmetikai bei techninėms reikmėms. Aliejaus išeiga iš 

sėklų yra 30-35%. Jo sudėtyje yra apie 80% pagrindinių 

riebalinių rūgščių - linolo rūgšties (omega-6) - apie 55%, 

alfa-linoleno (omega-3) - apie 22%, be to yra gama-

linoleno rūgšties (iki 4%) ir stearino rūgšties (iki 2%) 

(Leizer et al, 2000; Oomaha et al, 2002).  

Pagrindinis kanapių pluoštui ir sėkloms augintojas ES, 

statistikos duomenimis, yra Prancūzija, auginanti 54 % 

viso auginamo ploto. Kitose šalyse plotai maţesni: 

Vokietijoje – 11 %, Didţiojoje Britanijoje – 9 %, Lenkijoje 

ir Italijoje – po 6 %, Ispanijoje – 4 %. Šiuo metu kanapių 

su maţu THC kiekiu auginimo plotai ES šalyse išlieka 

santykinai pastovūs – svyruoja apie 10-12,5 tūkst. ha. 

Tačiau Lietuvoje bet kokių kanapių, tame tarpe ir 

pluoštinių, auginimas nuo 1998 m. sausio 25 d. yra 

uţdraustas valstybės lygio teisiniu aktu – Lietuvos 

Respublikos narkotinių ir psichotropinių medţiagų 

kontrolės įstatymu: „7 straipsnis. Draudţiami augalai. 1. 

Lietuvos Respublikos teritorijoje draudţiama auginti 

opijines aguonas, kanapes bei kokamedţius.” Nepaisydami 

šio draudimo ir remdamiesi ES aktais, Lietuvos ūkininkai 

jau augina pluoštinio tipo kanapes ir mūsų Respublikoje. 

Šiuo metu yra ruošiami LR narkotinių ir psichotropinių 

medţiagų kontrolės įstatymo pakeitimai, kuriais ketinama 

sudaryti sąlygas pluoštinio tipo kanapių auginimui 

Lietuvoje. Dėl to, siekiant paruošti poįstatyminius aktus, 

kurie bus taikomi Lietuvoje, reikia nustatyti, kuriuo 

ontogenezės tarpsniu susikaupia didţiausias THC kiekis 

pluoštinių kanapių veislių augaluose, siekiant argumentuoti 

bandinių paėmimo THC tyrimams tikslumą.  

Reglamentas, galiojantis ES, taikomas šalims, kuriose 

klimatinės sąlygos skirtingos nei Lietuvoje. Kanapės 

augalas, kaip ir visi kiti augalai, turi tam tikrus 

ontogenezės tarpsnius, kada vystosi jo vegetatyvinė dalis ir 

generatyviniai organai. Literatūroje rašoma, jog narkotinių 

medţiagų kiekis augale varijuoja, priklausomai nuo įvairių 

aplinkos sąlygų ir nuo augimo tarpsnių (Mechtler et al, 

2004; Svennerstedt, Svensson, 2006). ES Reglamente 

(Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 1122/2009; 2009 m. 

lapkričio 30 d.) yra nustatyta, kad mėginius būtina paimti 

tam tikru laiku (20 dienų (nuo pirmos iki dvidešimtos) nuo 
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ţydėjimo pradţios), kada jų augalai sukaupia didţiausią 

THC kiekį. 

Straipsnyje pateikiami THC dinamikos tyrimų 

rezultatai Lietuvoje augintų kanapių augaluose jų augimo 

ir vystymosi metu. 

 

Tyrimų metodika  
 

Mokslinei problemai tirti darbe buvo naudoti teoriniai 

metodai (mokslinės literatūros analizė, sisteminimas, 

apibendrinimas) ir praktiniai bei laboratoriniai tyrimai. 

Kanapių augalams išauginti lauko bandymas buvo įrengtas 

Upytėje (Panevėţio r.) 2011 - 2012 m. septynlaukės 

sėjomainos lauke, dirva įdirbta tradiciniu būdu: iš rudens 

suarta, pavasarį laukas paruoštas kultivuojant ir 

germinuojant, nurinkti akmenys.  

Prieš kanapių sėją laukas patręštas kompleksinėmis 

trąšomis, N-P-K 0-16-16 ir N-P-K 7-19-29+3S. Pluoštinės 

kanapės pasėtos bandymų sėjamąja SLN-1,6. Kanapių 

sėklos norma nustatyta pagal kiekvienos veislės sėklų 

stambumą.  

Bandymo laukelio bendras plotas 19,2 m
2
 (1,6 m x 12 

m). Sėta trimis pakartojimais. Siekiant, kad kanapių veislių 

augalai kuo labiau priartėtų augimo sąlygomis prie 

auginamų pramoniniu būdu, bandymo pakartojimų blokų 

kraštuose pasėti apsauginiai laukeliai, nes kanapės auga 

aukštos, joms reikia daug maisto medţiagų, tad stipriai 

išryškėja pakraščio efektas – kai bandymo kraštuose 

augantys augalai gauna ne tik daugiau šviesos, bet ir 

sugeba pasiimti iš dirvos daugiau maisto medţiagų. Dėl to 

šoniniuose laukeliuose bei pakraščiuose augalai paprastai 

būna storesni, šakotesni suformuoja daugiau ţiedynų. Tai 

gali iškreipti tyrimo duomenis. Dėl to buvo paliekami ir 

platūs apsauginiai laukeliai. Apskaitinis vienos veislės 

laukelio plotas buvo 10 m
2
.  

Buvo registruojami tirtų veislių ontogenezės etapai 

pagal dešimtainį kanapių vystymosi kodą, parengtą, 

Šveicarijos federalinio technologijos instituto (Mediavilla 

et al., 1998). Ėminiai imti butonizacijos, ţydėjimo metu 

bei praėjus ne maţiau 20 dienų nuo pirmos ţydėjimo 

dienos. Pasiekus atitinkamą tarpsnį, iš visų pakartojimų 

paimta (nesirenkant) kanapės augalo viršūnės dalys su 

ţiedynais laboratoriniams tyrimams. Kadangi mūsų 

tyrimuose auginamų kanapių augalai yra aukšti (net 

butonizacijos tarpsniu siekia 1,5-2 m, o ţydėjimo – iki 3 

m), o pagal ES Reglamentą (Komisijos Reglamentas (EB) 

Nr. 1122/2009; 2009 m. lapkričio 30 d.) yra nustatyta, kad 

THC sukaupimas tiriamas 30 cm ilgio viršutinėje augalo 

dalyje, iš lauko paimama ne visas augalas, o tik 100 cm 

ilgio jo viršutinė dalis. Tokio ilgio viršūnės imtos ir dėl to, 

kad daugumos kanapių augalų ţiedynai – šluotelės buvo 

gana ilgos. 

THC kiekį kanapių augaluose tyrė Lietuvos teismo 

ekspertizės centro Medţiagų ir gaminių ekspertizių 

skyriaus laboratorija pagal įstaigoje patvirtintus tyrimo 

metodus.  

Delta-9-terahidrokanabinolio ir kanabidiolio kiekis 

kanapėse nustatytas vadovaujantis Europos Sąjungos 

reglamento (EB) Nr. 796/2004 1 priedu „Bendrijoje 

taikomas ∆9 tetrahidrokanabinolio kiekio kanapių veislėse 

kiekybinio nustatymo metodas“ principais, Jungtinių Tautų 

metodinėmis rekomendacijomis ST/NAR/40 

„Recommended Methods For The Identification And 

Analysis Of Cannabis Products“ (United Nations, New 

York, 2009) ir Lietuvos teismo ekspertizės centro (LTEC) 

ekspertinėje praktikoje taikomu standartinio tyrimo 

procedūros aprašymu LTEC-STPA-R-206 „Narkotinių ir 

psichotropinių medţiagų tyrimas“. Tyrimas atliktas dujų 

chromatografijos metodu. 

 

Rezultatai ir aptarimas  

 

Pirmieji ėminiai THC nustatymui pradėti imti prieš 

ţydėjimą, kai augalų viršutinių lapų paţastyse buvo rasti 

butonai.  

2011 metais butonizacija prasidėjo liepos antrame 

dešimtadienyje (mėginiai imti liepos 15 - 18 d.), o 2012 

metais butonizacija prasidėjo kiek vėliau – pirmieji 

mėginiai surinkti tik liepos 25 - 31 d. Ir 2011 m., ir 2012 

m. anksčiausiai butonai buvo rasti veislės USO 31 

augaluose – ši veislė labai ankstyva. Kiek ankstyvesnės 

buvo ir visos trys lenkiškos kilmės veislės – 

„Beniko„,„Białobrzeskie„ bei „Wojko„. Tokios augalų 

vegetacijos trukmės tendencijos pastebėtos abiem tyrimo 

metais.  

Antras augalų ėmimas THC tyrimui atliktas ţydėjimo 

metu. 2011 metais veislės „USO 31„ augalai praţydo 

anksčiausiai – rugpjūčio 1 d., o kitų tirtų veislių augaluose 

pirmuosius ţiedus galima buvo rasti rugpjūčio 8 d. Ėminiai 

THC tyrimui ţydėjimo metu paimti kai išsiskleidė ne 

maţiau nei 50 proc. ţiedų šluotelėse. Kaip ir ankstesniais 

tyrimo metais, 2012 m. pirmieji ţiedai pastebėti ant veislės 

„USO 31„ augalų. Šie augalai išskleidė pirmuosius ţiedus 

apatinėse šluotelėse rugpjūčio 7 d., o rugpjūčio 10 d. jau 

ţydėjo pusėje šluotelės. Daugelis kitų tirtų veislių išskleidė 

ţiedus po savaitės ar net po 12 dienų.  

2012 metais tirtų veislių kanapių augalai praţydo 

beveik vienu metu. Pusė ţiedų šluotelėse ţydinčių rasta 

apie rugpjūčio 23 d. Tuo metu ir paimti iš šių veislių 

laukelių ţydinčių augalų mėginiai. Atkreipėme dėmesį, jog 

2011 metais pilną ţydėjimą kanapių veislės pasiekė antrojo 

rugpjūčio dešimtadienio pradţioje, 2012 m. – taip pat 

praţydo daugelis veislių rugpjūčio antroje pusėje. Išsiskyrė 

tik veislės „USO 31„ augalai, kurių vegetacijos periodas 

buvo apie 1 savaitę ankstyvesnis, palyginus su kitomis 

tirtomis veislėmis. Po visiško augalų ţydėjimo, 2011 m 

rugsėjo 04 (veislės „USO 31„) - 13 d. (likusių 8 veislių), o 

2012 m. – atitinkamai – rugsėjo 13 ir 19 d., paimti 

mėginiai iš visų veislių kanapių augalų THC nustatymui, 

pagal paskutinio ėminio aprašymą – ne anksčiau 20 dienų 

nuo visiško ţydėjimo. 

Vėlyvesnių veislių augalai 2012 m. dar gan intensyviai 

ţydėjo, tačiau dalyje augalų jau buvo subrendusių sėklų 

apatinėse šluotelių dalyse. Beje, gal dėl uţsitęsusios 

vegetacijos, kurią mūsų nuomone 2012 m. galėjo prailginti 

vėsesnis oras bei gausus kritulių kiekis, 2012 m. netgi 

veislės „USO 31„ augalų šluotelėse, imant paskutiniuosius 

mėginius, vis dar buvo gana daug ţiedų bei 

neprasiskleidusių butonų. Tačiau daugumos veislių augalų 

stiebai iki pat šluotelių jau buvo visiškai numetę lapus. 

Ištyrus THC kiekį pateiktuose analizėms kanapių 

veislių augaluose, nustatyta, jog ir 2011 m., ir 2012 m., 

visais ėminių tyrimo atvejais (butonizacijos, ţydėjimo bei 

20 dienų po ţydėjimo), visų tirtų 9 veislių augaluose 
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kanabinoido tetrahidrakanabinolio koncentracija neviršijo 

leistinos (0,2 %) ES šalyse normos ir buvo nuo 0,001 % iki 

0,1 %. LTEC laboratorijoje tiriant šio kanabinoido kiekį 

rezultatas vadinamas „pėdsakais“ – tad visiškai tikėtina ir 

šių kiekių sąlyginai nedidelė variacija lyginant dviejų metų 

tyrimų duomenis. THC kiekio dinamika tirtų veislių 

augaluose, lyginant 2011 ir 2012 metus, pateikiama 1 

lentelėje. 

 
2 lentelė. ∆-9-THC koncentracijos kitimas kanapių augaluose butonizacijos – ţydėjimo metu, Upytė, 2011-2012 m. 

Table 2. Variation of the ∆-9-THC concentration in the hemp plants from the flower buds formation to flowering. Upyte, 2011-2012 
 

Veislė /  

Variety 

∆ – 9– THC koncentracija (%) 

∆-9-THC concentration (%) 

Butonizacija 

flower buds formation 

Ţydėjimas 

flowering 

Po ne maţiau 20 dienų nuo ţydėjimo 

pradţios 

At least 20 days after start of flowering 

2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 2011 m. 2012 m. 

„Beniko„ 0,07 0,04 0,03 0,02 0,06 0,05 

„Białobrzeskie„ 0,04 0,02 0,04 0,03 0,06 0,05 

„Epsilon 68„ 0,05 0,03 0,03 0,02 0,05 0,04 

„Fedora 17„ 0,03 0,03 0,05 0,03 0,07 0,04 

„Felina 32„ 0,06 0,04 0,08 0,05 0,06 0,05 

„Futura 75„ 0,03 0,05 0,02 0,03 0,04 0,04 

„Santhica 27„ 0,001 0 0,003 0 0,002 0 

„USO 31„ 0,04 0 0,015 0,01 0,03 0,01 

„Wojko„ 0,02 0,1 0,03 0,07 0,02 0,06 

 

Veislės „Santhica 27„ augaluose 2011 m. 

tetrahidrokanabinolio rasta maţiausi kiekiai, prieš 

ţydėjimą šiose kanapėse buvo tik 0,001 %, o ţydėjimo 

metu – 0,003 % THC. Ši veislė sukurta Prancūzijoje ir 

reklamuojama, kaip „be THC“ (Fournier, et al., 2004). 

Nedaug kanabinoido tetrahidrokanabinolio rasta  ir veislės 

USO 31 augaluose.  

Daugumos tirtų pluoštinių kanapių veislių augaluose 

THC koncentracija po ţydėjimo kiek padidėjo, taip pat 

turėjo tendenciją didėti ir vėlesniais tarpsniais, bręstant 

sėkloms. 

Veislės „Santhica 27„ augaluose visais ontogenezės 

tarpsniais THC rastas tik 2011 metais. Kadangi šis 

rezultatas gautas ne tik ėminiuose butonizacijos tarpsniu, 

bet ir vėlesniuose dviejuose ėminiuose, teiktina prielaida, 

jog šios veislės augalams galėjo turėti įtakos 

meteorologinės sąlygos augalų vegetacijos metu. 

Literatūroje rašoma, jog ne tik genotipas, bet ir aplinkos 

sąlygos kanapių vegetacijos metu – gali paskatinti THC 

susikaupimą (Kurhanski, Chrostowska-Kurhanska, 1995), 

o aukšta oro temperatūra ypatingai skatina THC kaupimosi 

padidėjimą (Mechtler et al, 2004).  

2011 metais temperatūra kanapių ţydėjimo metu buvo 

1,7-3,0°C aukštesnė uţ daugiametę vidutinę, o birţelio 

mėnesį – netgi 6,3 laipsnio aukštesnė nei norma. 2012 

metais vegetacijos metu nebuvo taip karšta, temperatūra 

laikėsi artima vidutinei daugiametei. 

Daugelio tirtų veislių augaluose THC kiekis 

ontogenezės metu, lyginant dviejų metų duomenis, labai 

stipriai nesiskyrė. Kiek daugiau varijavo tik veislės 

„Wojko„ augaluose susikaupusio THC rezultatai. Tai yra 

nauja, tik 2011 m. į Lenkijos nacionalinį ir ES katalogus 

įrašyta veislė, tad galima teikti prielaidą, jog esant 

ypatingoms augimo sąlygoms, įmanomas didesnis 

duomenų varijavimas. 

Dviejų metų tyrimo duomenys rodo, jog yra tendencija, jog 

THC kiekis truputį padidėja augalui bręstant – taigi, 

tikslinga imti ėminius THC nustatymui ne anksčiau, nei ant 

augalo praţysta apatinėje šluotelės dalyje sukrauti ţiedai. 

Šis augalo tarpsnis laikomas ţydėjimo pradţia. 

 

Išvados  

 

1. Ištyrus tetrahidrokanabinolio (THC) kiekį pateiktose 

analizėms kanapių veislių augaluose, nustatyta, jog ir 2011 

m., ir 2012 m., visais ėminių tyrimo atvejais 

(butonizacijos, ţydėjimo bei 20 dienų po ţydėjimo), visų 

tirtų 9 veislių augaluose kanabinoido tetrahidrakanabinolio 

koncentracija buvo ţymiai maţesnė, neviršijo leistinos (0,2 

%) ES šalyse normos ir buvo nuo 0,001 % iki 0,1. 

2. Nustatyta, kad butonizacijos metu rastas maţiausias 

THC kiekis pluoštinių veislių kanapių augaluose todėl 

Lietuvoje auginamose kanapėse netikslinga imti mėginius 

butonizacijos tarpsniu. 

3. THC kiekis skirtingos kilmės (Lenkija, Prancūzija, 

Ukraina) ir skirtingo ankstyvumo pluoštinių kanapių 

(veislių „USO 31„,„Futura 75„, „Epsilon 68„, „Beniko„, 

„Białobrzeskie„, „Fedora 17„, „Felina 32„, „Santhica 27„, 

„Wojko„) augaluose jų ontogenezės eigoje kito pagal 

bendras tendencijas – iki ţydėjimo buvo maţiausias, o po 

ţydėjimo – daţniausiai šiek tiek padidėdavo. 
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Elvyra Gruzdevienė, Zofija Jankauskienė 
 

The dynamics of TCH content in the industrial hemp grown in Lithuania 
 

Summary  

 
This paper presents data on the benefits of industrial hemp and peculiarities of nine varieties (USO 31, Futura 75, Epsilon 68, Beniko, 

Białobrzeskie, Fedora 17, Felina 32, Santhica 27, Wojko) cultivated in Upytė Experimental Station of LCAF in 2011-2012. The dynamics of the THC 
content in hemp plants of different origin (Poland, France, Ukraine) and different earliness was established. During their ontogenesis, THC content varied 

following the general trends – before flowering was lowest, after flowering - usually slightly increased. 

Hemp, Cannabis sativa, THC content, variety 
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