Seminaro
„KANAPIŲ AUGINTOJŲ VEIKLOS GALIMYBĖS SUSITELKUS Į INOVATYVAUS
VERSLO ASOCIACIJĄ“
anotacija
XXI amžius apibūdinamas kaip bioekonomikos amžius. Šiuo metu bioekonomikos plėtros
lyderis yra kanapių verslas, nes tai mokslui ir inovacijoms labai imli ir pelninga ekonominė veikla,
turinti labai didelį plėtros potencialą.
Dabartiniu laikotarpiu Lietuvos kanapių verslo plėtros situacija yra kontraversiška. Viena
vertus, akivaizdus poreikis sparčiai vystyti visuomenei reikšmingą naują ekonominės veiklos sritį.
Kita vertus, naujovėms imli ekonominė veikla susiduria su daugeliu teisinio ir organizacinio pobūdžio
kliūčių, joms šalinti reikia geresnio inovatyvaus kanapių verslo atstovų tarpusavio bendradarbiavimo
ir viešojo intereso atstovavimo, pagrįsto naujausiais mokslo laimėjimais.
Kai svarstoma apie pluoštinių kanapių verslo naudą, dažnai pasireiškia išankstinis neigiamas
valdininkų požiūris, kurį inspiruoja narkotikų baimė ir įsisenėję įvairūs administraciniai draudimai,
taikomi kanapių augintojams. Net priimant Vyriausybės nutarimus nesigilinama, jog sprendžiama
apie pluoštinių kanapių, neturinčių intoksikacinio poveikio, auginimo ir perdirbimo teisinį
reguliavimą. Kaip pavyzdį galima nurodyti prieš keletą metų sveikatos apsaugos ministro išleistą
potvarkį, draudžiantį maisto papilduose naudoti pluoštinių kanapių produktus.
Medicinos mokslui atskleidus endokanabinoidų sistemos svarbą žmogaus imuninės sistemos
funkcionavimui, kanabinoidų grąžinimas į maisto grandinę tampa visuotiniu visuomenės sveikatos
apsaugos sieiu. Tik laiko klausimas, kada kanapių, linų ir kitų produktų, turinčių gana didelį
kanabinoidų kiekį, vartojimas taps privalomu kūdikių, vaikų, ligonių ir senyvo amžiaus asmenų
mityboje.
Pateiktas pavyzdys tik iliustruoja, kaip svarbu mūsų šalyje kuo greičiau pereiti prie mokslo
faktais ir kaimyninių šalių (pvz., Vokietijos ir Lenkijos) gerąja patirtimi grindžiamos kanapių verslo
vystymo politikos ir ryžtingai atsižadėti prietarais paremtų kanapių verslo trikdžių.
Kalbant apie kanapių verslo naudą ūkininkams būtina pabrėžti, kad kanapių auginimas
suteikia daug pirminio žaliavos perdirbimo galimybių. Ūkio sąlygomis galima iš kanapių išgauti
baltymus ir aliejų, gaminti įvairius pašarus, taip pat ūkininkai gali imtis pirminio kanapių pluošto
apdorojimo, o gamybos atliekas – spalius naudoti kaip priemonę gerinti dirvą, pakulas kartu su
spaliais panaudoti pastatų apšiltinimo ir statybos medžiagų gamybai. Išvardytos galimybės rodo, kaip
galima panaudoti kanapes siekiant plėtoti vietos gamybą ir spręsti žemės ūkiui labai svarbią darbo
jėgos sezoniško užimtumo problemą.
Kanapių verslas yra labai imlus mokslui ir inovacijoms, todėl šalia dabar esančių ir palyginus
gana gausių kanapių verslo pridėtinės vertės kūrimo grandžių nuolat atsiranda vis naujų.

Seminare bus kalbama ne tik apie kanapių verslo galimybes, bus aptariami ir kanapių
augintojų, perdirbėjų ir mokslininkų bendradarbiavimo reikalai, tariamasi dėl bendrų interesų
atstovavimo būdų.

