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Ηβιομηχανική κάνναβη (Cannabis sativa L.) ανήκει στα 
ελαιούχα – κλωστικά φυτά. Χρησιμοποιείται από τη 
νεολιθική περίοδο για την παραγωγή πλήθους προ-
ϊόντων και υποπροϊόντων. Στη χώρα μας, η κάνναβη 

καλλιεργούνταν επί αιώνες για την παραγωγή σκοινιών και υφα-
σμάτων - την πρώτη αναφορά μάλιστα σε αυτήν συναντάμε το 
450 π. X. στον Ηρόδοτο. Στα μέσα του 20ού αιώνα, η κάνναβη 
αποτελούσε βασική γεωργική καλλιέργεια και εξαγώγιμο προϊόν 
και λειτουργούσαν στην Ελλάδα κανναβουργεία που επεξεργά-
ζονταν την ίνα για τη δημιουργία σκοινιών. Σήμερα στην Έδεσσα, 
το υδροκινούμενο κανναβουργείο που λειτούργησε 40 χρόνια 
δίπλα στους καταρράκτες, αποτελεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο 
της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής.

Η καλλιέργεια της κάνναβης άρχισε να εγκαταλείπεται διε-
θνώς τη δεκαετία του 1950. Από 11 εκατ. στρέμματα, μέση ετή-
σια έκταση παγκοσμίως, την πενταετία 1948 - 1952, υποχώρησε 
στα 1,5 εκατ. στρέμματα την πενταετία 1987 - 1991, με κυριό-
τερες χώρες καλλιέργειας την Kίνα, τον Kαναδά, τις Iνδίες, την 
Aυστραλία, τη Pωσία και την Oυγγαρία.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκί-
νησε να επιδοτεί τις νέες καλλιέργειες και άρχισε η περίοδος 
αναβίωσης της κλωστικής κάνναβης σε πολλές χώρες. Επιπλέον, 
δημιουργήθηκαν νέες πολύ παραγωγικές ποικιλίες με πολύ χα-
μηλή περιεκτικότητα στην ψυχροτρόπο ουσία τετραϋδρακαννα-
βινόλη (Tetrahydrocannabinol, THC), ενώ αναπτύχθηκε και νέα 
τεχνολογία για την επεξεργασία της ίνας με χαμηλότερο κόστος.

Η βιομηχανική κάνναβη και τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται 
σε ευρύ φάσμα βιομηχανικών και κλωστοϋφαντουργικών προ-
ϊόντων ενώ συγχρόνως τα τελευταία χρόνια προωθείται και η 
καλλιέργειά της ως ενεργειακό φυτό λόγω της ψηλής περιεκτι-
κότητας σε κυτταρίνη (περίπου 60%) και τη χαμηλή περιεκτικό-
τητα σε λιγνίνη (περίπου 7-8%).

Οι παραγόμενες ίνες (28%) χρησιμοποιούνται για την κατα-
σκευή σπάγκων, σχοινιών, δικτυών, υφασμάτων για σάκους, για 
πανιά ιστιοφόρων και για το «κανναβάτσο». Οι ίνες ανώτερης 
ποιότητας προωθούνται στην υφαντουργία, ενώ μεγάλο μέρος 
των υπόλοιπων ινών χρησιμοποιούνται από τη χαρτοβιομηχα-
νία για παραγωγή χαρτιού ειδικής ποιότητας. Από κοντές και 
σπασμένες, κατώτερης ποιότητας ίνες αποτελείται το «καννάβι» 
των υδραυλικών, που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση των σω-
λήνων ύδρευσης. Οι ίνες της κάνναβης χρησιμοποιούνται ακό-
μα για την κατασκευή υλικών μόνωσης και υλικών οικοδομών. 
Κατασκευές από ίνες κάνναβης χρησιμοποιούνται στην αυτοκι-
νητοβιομηχανία, ως μονωτικό και στεγανωτικό επίστρωμα των 
αυτοκινήτων.

Η εντεριώνη (shieve) των στελεχών της κάνναβης χρησιμο-
ποιείται ως υλικό στρωμνής ζώων και ιδιαίτερα των αλόγων 
ιππασίας, γιατί είναι δώδεκα φορές περισσότερο απορροφητι-
κή από το άχυρο του σιταριού, απαλή, καθόλου ερεθιστική, έχει 
μεγάλη διάρκεια χρησιμοποίησης, δεσμεύει την υγρασία και τις 
οσμές, και δεν ελκύει έντομα και τρωκτικά. Το υλικό αυτό, μετά 
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τη χρησιμοποίησή του, αποτελεί ένα άριστο χουμικό-βελτιωτικό 
του εδάφους για ανθοκομικά φυτά και κηπευτικές καλλιέργειες.

Οι σπόροι της κάνναβης είναι μικροί με ελλειπτικό σχήμα, γνω-
στοί βοτανικά ως αχαίνια. Το βάρος χιλίων σπόρων ποικίλλει από 
2 έως 70 γρ αν και συνήθως οι μόνοικες ποικιλίες έχουν μικρότε-
ρο μέγεθος σπόρων από τις δίοικες. Η μέση περιεκτικότητα των 
σπόρων σε λάδι είναι 20-35%, χρησιμοποιούνταν αρχικά μόνο 
για τη διατροφή των ωδικών πτηνών και το λάδι των σπόρων 
κυρίως στη σαπωνοποιία και στη βερνικοποιία. Σήμερα υπάρχει 
έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον και μελέτες σχετικά με τη χρη-
σιμοποίηση των σπόρων κάνναβης και των προϊόντων που πα-
ράγονται, π.χ. αλεύρι, πρωτεΐνη, λάδι για ανθρώπινη χρήση λόγω 
της υψηλής θρεπτικής τους αξίας. 

Η περιεκτικότητα των ταξιανθιών σε δευτερογενείς μεταβολί-
τες, όπως τα κανναβινοειδή, αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο 
τομέα τελικών χρήσεων της κλωστικής κάνναβης. Έχουν ανα-
γνωρισθεί και απομονωθεί από την κάνναβη περίπου 60 καννα-
βινοειδείς ενώσεις, από τις οποίες οι περισσότερες βρίσκονται 
σε ελάχιστη συγκέντρωση. Το κανναβινοειδές που εμφανίζει 
ψυχοτρόπες ιδιότητες και έχει μελετηθεί ευρέως, είναι η THC, 
η περιεκτικότητα της οποίας στις καλλιεργούμενες ποικιλίες 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι <0,2%. Η κανναβιδιό-
λη (Cannabidiol, CBD) συναντάται σε ποσοστό 0,5 - 2 % στο 
πάνω 1/3 του φυτού της βιομηχανικής κάνναβης και μελετάται 
τα τελευταία χρόνια για τη θεραπευτική της δράση σε καρκίνο, 
διαβήτη, Αλτσχάιμερ, επιληψία κ.λπ. 

Το 2016 στην Ευρώπη η συνολική καλλιεργούμενη έκταση 
κλωστικής κάνναβης έφτασε τα 330.000 στρέμματα με κύρια 
χώρα καλλιέργειας τη Γαλλία, στην οποία καλλιεργείται σχεδόν 
το 50% της προαναφερόμενης έκτασης, ενώ το 2011 η καλλι-
εργούμενη έκταση ήταν μόνο 80.000 στρέμματα. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της ΕΙΗΑ (European Industrial Hemp Association), 
την τελευταία πενταετία παρατηρήθηκε ένας τριπλασιασμός της 
έκτασης καλλιέργειάς της σε όλη την Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, με την ΚΥΑ 1750/39224/31-3-2016 που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. 929Β/6-4-2016 (http://www.
minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/KANABH/fek_
kannabi4_2016.pdf), επιτράπηκε η καλλιέργεια ποικιλιών 
Cannabis sativa L. εγγεγραμμένων στον Κοινοτικό Κατάλογο, 
με περιεκτικότητα THC μικρότερη του 0,2% (http://ec.europa.
eu/food/plant/propagation/catalogues/ database/public/
index.cfm). Στο ίδιο ΦΕΚ ορίζονται οι διαδικασίες προέγκρισης 
που πρέπει να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος ώστε να προβεί 
σε καλλιέργεια καθώς και οι απορρέουσες υποχρεώσεις της καλ-
λιέργειας. 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή για την 
αξιολόγηση των ποικιλιών κάνναβης στις εδαφοκλιματικές συν-
θήκες της χώρας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 
της καλλιέργειας, τη δημιουργία οδηγού καλλιέργειας ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης και ως υπεύθυνος για την εκπαίδευση 
των ελεγκτών που πραγματοποιούν τη συλλογή των δειγμάτων 
για την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των χρησιμοποιούμενων 
ποικιλιών σε THC. 

Τις καλλιεργητικές περιόδους 2016 και 2017, σε πειραματι-
κούς αγρούς του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογε-
νετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, εγκατα-
στάθηκαν πειραματικοί αγροί για την αξιολόγηση των ποικιλιών 
βιομηχανικής κάνναβης. Οι ποικιλίες που επιλέχθησαν, κατόπιν 
συνεργασίας με ινστιτούτα του εξωτερικού, ήταν μόνοικες, μεσο-
πρώιμες και όψιμες και ο σπόρος που χρησιμοποιήθηκε εισήχθη 
στη χώρα μας κατόπιν των διαδικασιών που προβλέπονται στο 
σχετικό ΦΕΚ. Στους πειραματικούς ελήφθησαν παρατηρήσεις 
αγροκομικών χαρακτηριστικών και μετά την ολοκλήρωση της 
καλλιέργειας, θα εκτιμηθεί η απόδοση των ποικιλιών, η προσαρ-
μοστικότητά τους στις ελληνικές συνθήκες καθώς και η περιεκτι-
κότητα σε THC. 

Επιπρόσθετα, και τις δύο χρονιές πραγματοποιήθηκε στο  
ΙΓΒ&ΦΠ εκπαίδευση των ελεγκτών των Τμημάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΤΑΑ), για τον τρόπο δειγματοληψίας από τους 
αγρούς καλλιέργειας, σύμφωνα με τον κανονισμό 809/2014 της 
ΕΕ και προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα των δειγμάτων σε THC. 
Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ αναρτήθηκε επίσης, ο πρώτος οδη-
γός καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης που συντάχθηκε από 
το ΙΓΒ&ΦΠ (http://www.minagric.gr /images/stories/docs/
agrotis/KANABH/odhgos_kaliergeias2017_Cannabis.pdf ).

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκτάσεις βιομηχανικής κάν-
ναβης που καλλιεργήθηκαν σε όλη τη χώρα ήταν 24 στρέμματα 
το 2016 και αυξήθηκαν στα 295 στρέμματα το 2017.
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