Spoštovani gospod minister,
Nedavna znanstvena študija v Italiji je pokazala povezavo med dostopnostjo žlahtnih sort
industrijske konoplje (ang. light cannabis) in izboljšanjem počutja. Četudi je žlahtna konoplja
običajna poljščina, je za razliko od naših severnih in zahodnih sosedov, pri nas ni mogoče
saditi.
Za žlahtne sorte industrijske konoplje so značilne visoke vsebnosti CBD ter drugih
kanabinoidov in terapevtskih spojin, ki pripomorejo k boljšemu počutju. Žlahtna konoplja je
najbolj dobičkonosen in najhitreje rastoč segment industrijske konoplje. Žal pa pri nas
žlahtnih sort konoplje še vedno ni dovoljeno gojiti. Omejeni smo le na evropsko sortno listo,
ki ne ustreza razdrobljenemu slovenskemu kmetijstvu.
Konoplja je edina industrijska rastlina, ki je pri nas še vedno ni dovoljeno gojiti s potaknjenci
iz lastnega semenskega materiala ali matičnih rastlin. Predstavljajte si, da bi slovenski
kmetje lahko semenski krompir z nizkim donosom kupovali le od monopolističnih francoskih
gojiteljev po štirikratni ceni. Tovrstne anahronizme je potrebno opustiti, kot so to že pred leti
naredili v Avstriji, ter s tem privabili tudi slovenski konopljarski kapital.
Slovensko konopljarstvo je tehnološko zaostalo, saj ni imelo priložnosti razviti
najsodobnejših tehnik gojenja in propagacije žlahtnih sort. Nima infrastrukture za indoor
gojenje, ki je hkrati pogoj za vzgojo potaknjencev. Obenem pa indoor gojenje daje pridelek z
najvišjo kokovostjo in dodano vrednostjo. Manjka tudi ostala infrastruktura kot so rastlinjaki,
oprema za sušenje, strojna oprema za obdelavo ob žetvi itd. Za vse to konopljarji v tujini
črpajo izdatna evropska sredstva.
Ključno je razumeti, da zaradi ekonomij obsega slovensko konopljarstvo ne more konkurirati
evropskim konopljarskim farmam z več sto zasajenimi hektarji sort iz evropske sortne liste
(t.im. fiber hemp), ki obvladujejo evropski trg. Edina možna strateška usmeritev je zato
butična proizvodnja žlahtne konoplje. S tem ni konopljarstvo nič drugačno od vseh drugih
slovenskih gospodarskih panog, ki iščejo svoj prostor v globalnih nišah.
Zaradi nepoznavanja in nerazumevanja tovrstnih specifik s strani vaših sodelavcev na
Minsitrstvu, so se v Sloveniji v zadnjih petih letih površine zasajene s konopljo zmanjšale za
50% (iz 500 ha na 250 ha). V tem istem razdobju so se s konopljo zasajene površine v EU
povečale za 400%. Potencialno je tako slovensko konopljarstvo izgubilo 87% evropskega
tržnega deleža.

Cvetovi žlahtne konoplje prinašajo
evropskim konopljarjem v skladu s
trenutnimi borznimi cenami tudi preko
200.000 evrov prihodkov na hektar (ni
tiskarski škrat!). Vsako leto smo v povprečju
v zadnjih petih letih potencialno izgubljali
350 ha, s čimer je slovensko gospodarstvo
letno izgubljalo po 70 mio evrov.
Že nastale škode ne bo mogoče nadoknaditi
na kratek rok. Tudi slovenskemu
konopljarstvu je nujno potrebno omogočiti propagacijo lastnega semenskega materiala.
Enako kot je to omogočeno pri naših severnih sosedih. Zato, da bi preobrnili uničujoč trend
že v sezoni 2021, konopljarstvo potrebuje posodobljen Pravilnik do konca tega leta in ne
šele februarja 2021! V nasprotnem bo zamujena še ena sezona. Zakupe najboljšega
semenskega materiala je potrebno narediti že decembra, potaknjenci pa se začnejo gojiti v
ogrevanih prostorih že februarja.
Verjamemo, da lahko konstruktivno pomagamo izvleči panogo iz škripcev, zato vas prosimo,
da nam v čim krajšem možnem roku omogočite sestanek z odgovornimi za pripravo
novega Pravlinika, da podamo predloge, pojasnimo dobre prakse iz tujine ter se tako z
ministrstvom partnersko lotimo reševanja prihodnje sezone.
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