Začínáte s konopím?
Vyberte hlinitou až hlinito-písčitou půdu, bohatou na
živiny, jen v krajním případě sejte konopí do půdy jílovité či
kamenité. Zkontrolujte pH půdy – kyselá půda konopí
nesvědčí, ideální je mírně zásaditá (pH mezi 7 a 7,3).
Kyselost půdy je možné upravit drceným vápencem,
skořápkami vajec apod. Konopí potřebuje ve všech fázích
růstu dostatek světla, proto vyberte slunné místo a
zajistěte konopí dostatek prostoru, vody a živin, odvděčí
se Vám mohutným růstem (ideální místo pro konopí je tam,
kde na slunci rostou kopřivy).
Všechna obdržená semínka vysejte po odeznění
silnějších jarních mrazíků (druhá polovina dubna až
začátkem května) do hloubky 3 cm do odplevelené a
vyhnojené půdy. Při dostatečném zavlažování můžete zasít již
naklíčená semena (klíčkem vzhůru!). Jistotu poskytují doma
předpěstované sazeničky, které také lépe odolávají přízemním
mrazíkům. V případě déletrvajícího sucha je třeba rostliny
především první měsíc zalévat. V době vegetace se osvědčilo
přihnojení na list kopřivovým zákvasem.

Důležité informace
www.legalizace.cz/konopi/pestovani
www.legalizace.cz/legislativa/aktualni-zakon
www.legalizace.cz/konopi/vyuziti/lecive

Novinky ze světa konopí
www.legalizace.cz

Návody na pěstování a další info
Legalizace – magazín pro konopnou kulturu
www.magazin-legalizace.cz
Dotazy zasílejte na email: info@legalizace.cz

Všichni dospělí lidé n a celém světě mají právo
svobodně pěstovat a držet jakékoliv rostliny pro
osobní potř ebu, obzvlášť pokud to může zlepš it jejich
zdravotn í stav.
Konopí seté má kořenový systém, v porovnání s nadzemními
orgány, slaběji vyvinutý. Stonek konopí je přímý, který podle
vlastností prostředí a typu může dorůst až do výšky 3 i více metrů, v
našich podmínkách běžně dorůstá mezi 2 -3 metry.
Konopí
je
jednoletá
dvoudomá
rostlina,
tzn. že vytváří na jedné
rostlině květenství samčí
a
na
druhé
samičí.
Samčí květy (na obrázku
více vlevo) mají žlutavé
okvětí v latách, pyl se
přenáší větrem, kvetou
15-30 dní a po odkvětu
odumírají. Samičí květy
(na obr. vpravo) vyrůstají
z úžlabí listů v horní části
rostliny, kde tvoří hustě
olistěné laty obsahující
látky s léčivými účinky.
Neopylené samičí květy jsou cílem vašeho pěstování. Čím více má
rostlina světla a celkově lepší podmínky k růstu, tím více dorůstá
samic. Naopak se zhoršujícími se podmínkami přibývá samců.
V extrémních případech se vyskytují i rostliny oboupohlavní. Kromě
samičího květenství můžete při výrobě domácích léčiv využít i
konopné listy. Semínka zasaďte všechna, sazeničky nechte
povyrůst, a když poznáte pohlaví, zbavte se ihned samčích rostlin.
UPOZORNĚNÍ
• Neoprávněné pěstování a držení konopí je dle současného
právního řádu nelegální a vždy postižitelné.
• Pokud v rostlinách při sklizni naleznete semínka, schovejte si
je a napřesrok znovu zasaďte.
• Akce se koná každý rok. Semínka Vám rádi znovu zašleme.
• V případě problému nás ihned kontaktujte na náš email.

