konopná doktorka

Cannabis semina medicinales
aneb O semínkách léčivého konopí

Je jaro, čas setí a sázení. Ve světě konopných semínek
je velmi snadné se ztratit. Existuje stovky semenných
bank a každá nabízí stovky odrůd s všelikými názvy
a vlastnostmi. Proto jsem se tentokrát rozhodla napsat
článek, který vám snad pomůže lépe si vybrat, najít
a pořídit ta správná semínka na vaši zahrádku.
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ejdříve ale začněme možnostmi u pěstování
technického konopí, které obsahuje nízké
procento THC, a můžete ho tedy pěstovat
legálně a beze strachu. Pokud máte zájem
pěstovat na větší zemědělské ploše, a budete tedy
potřebovat větší množství osiva (řádově kilogramy),
je vhodné objednávat osivo dostatečně předem (například již v prosinci) například u firmy Agritec Šumperk. U firmy Hempoint.cz můžete letos sehnat tyto
odrůdy: USO31, Tiborszállási, (dvoudomá odrůda),
KC Dora, Kompolti Hibrid TC, Monoica, Tisza, v případě zájmu pošlete objednávku (uveďte odrůdu,
množství, fakturační a dodací adresu) na hanka@
hempoint.cz.
Projekt KonopAr.cz je letos minimalizován a nabízí dodávky odrůd Futura 75 a Félina 32, pouze ve
větších baleních. Pro více informací se obraťte na
info@konopar.cz.
Pokud si chcete pěstování konopí vyzkoušet
pouze v minimálním rozsahu, využijte osvětové
akce občanského sdružení KONOPA.cz. V letošním
16. ročníku Akce 100 kytek aneb Pěstujte konopí
beze strachu, je rozesílána maďarská odrůda Tisza
a máte možnost ji využít do 30. května. Pokud zašlete příspěvek 50 Kč na bankovní účet o. s. Konopa:
2300589565/2010 s uvedením Vašeho jména do
zprávy pro příjemce a na e-mail info@konopa.cz
zašlete Vaši celou poštovní adresu, obdržíte semínka i s letákem Akce 100 kytek. Můžete se také stát
členem Klubu Konopa a dostat balíček zdarma. Předplatitelé Nové Regeny dostali vloni vzorek odrůdy
Finola a pokud se vše podaří, tak bude tento vzorek
přidán ke každému časopisu červnového čísla.
Ještě upozorňuji na 7. ročník akce Semínka seniorům od Legalizace.cz.
Zde pokud pošlete čestné prohlášení a oznámkovanou obálku, získáte semínka s obsahem vyšším
než 0,3 %. Letos jsou rozdávány vzorky od různých
semenných bank.
V případě, že máte zájem pěstovat jiné než
technické odrůdy, tak si pojďme vyjasnit základní
pojmy, na které při výběru semínek u výrobců nebo
prodejců narazíte a které budou zásadně ovlivňovat,
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co a jak vám na záhonku vyroste. Jak jsem již zmiňovala dříve, všechny odrůdy konopí jsou kříženy ze
tří základních genetických druhů – sativa, indica,
ruderalis (někdy je uváděn také termín spontanea).
Výrobci u semínek většinou uvádějí GENOTYP
a bývá uveden v procentech poměru Sativa/Indica.
Ruderalis neboli Spontanea většinou nebývá uváděn, vyskytuje se u speciálně označených odrůd –
AUTOFLOWER seeds/SAMONAKVÉTACÍ semínka.
Takovéto odrůdy jsou vhodné, pokud sázíte později, nebo naopak chcete sklízet dříve (výhoda z hlediska nežádoucí sklizně od zlodějů z řad huličů nebo
policistů). Rostlinky dozrají většinou do 3 měsíců,
a budou tedy logicky menší (může být výhoda v případě nízkého plotu).
Jako SATIVA může být označeno buď technické
konopí, nebo odrůdy, které po požití vyvolají stav
spíše aktivizující, euforizující a povzbuzující. Takové
odrůdy jsou tedy vhodné buď pro zkušené uživatele,
nebo v případě, že chcete cíleně využít povzbuzujícího efektu (pokud potřebujete užívat nízké až středně
vysoké dávky konopné pryskyřice přes den, například při léčbě depresí). Čisté (100%) sativy obecně
déle zrají, je proto lepší si tyto odrůdy vybírat spíše
v kategorii samonakvétacích semen.
INDICKÉ odrůdy jsou pro svůj relaxující a sedativní
efekt vhodné pro většinu onemocnění. V této kategorii najdete obrovské množství všelikých druhů,
pokud máte možnost, doporučuji si na zahrádku vysadit více různých druhů, které pak následně můžete
smíchat nebo užívat jednotlivě podle chuti a účinku.
Obvykle ovšem najdete hybridy – MIXy s různým
podílem sativy a indicy (např. 50 %/50 %), kde se
vlastnosti těchto odrůd všelijak promíchávají.

Regular X feminizovaná

Regulérní semínka znamenají, že vám vyroste nedefinovaný poměr samčích a samičích rostlinek. Tato
semínka jsou vhodná, pokud máte dostatek prostoru a nevadí vám, když ke konci léta zhruba polovinu
kytek sklidíte. V tu chvíli už mohou mít třeba i dva
metry, takže získáte velkou spoustu materiálu na čaj
nebo masti. Vynikající je tyto rostlinky alespoň čás-

tečně sníst syrové, zvlášť pokud chcete využít antibiotického efektu kanabinoidních kyselin. Regulérní
semena jsou také vhodná v případě, že chcete zkusit
rostlinky na své zahrádce křížit. V takovém případě
nechejte nejkrásnějšího samečka rozkvést a jeho pyl
posbírejte a použijte na nejkrásnější samičky.
Feminizovaná semínka jsou dražší, ale máte velkou pravděpodobnost, že výsledkem bude samička.
Semínka mohou být feminizována buď chemicky,
nebo tak, že je samčí rostlina opylena sama sebou
(tzv. hermafrodit). Tyto rostlinky jsou náchylnější na
jakýkoliv stres, pokud ho bude opravdu hodně (např.
časté přesazování, špatné pH půdy), může zase vyrůst hermafrodit.

CBD odrůdy

Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu povědomí o významnosti KANABIDIOLU v léčbě se množí odrůdy
s vysokým procentem CBD v rostlinkách. Lze najít
hybridy, které jsou genotypově indiky, ale také sativy. Přítomné CBD pak zmírňuje sílu psychedelického
účinku, ale zůstává povznášející efekt a zároveň CBD
působí léčivě i na receptorech v celém těle. Tyto odrůdy jsou velmi vhodné pro většinu onemocnění.
Už několik semenných bank produkuje odrůdy,
kde THC a CBD jsou většinou ve vyváženém poměru
1:1, někde i převažuje CBD a množství látek se obvykle pohybuje mezi 5–8 %, ale může být až 12 %.
Cena těchto semínek je kolem 200 až 300 korun za

jde o % THC a CBD, ale někdy není charakterizován
ani poměr sativa/indica a jste odkazováni na popis
výrobku u výrobce. Jen někteří ale mají svoje stránky
přeloženy do češtiny.
Při přípravě tohoto článku jsem prošla různé internetové obchody se semínky:
semena-marihuany.cz (zde si můžete semínka třídit podle mnoha kategorií, mimo jiné například i podle konkrétních zdravotních obtíží, i když ve výsledku mi to přišlo spíše zavádějící, ale lze vyzkoušet),
Zasadto.cz – zde lze třídit podle výrobce nebo typu
(auto, feminizovaná, regular), ganjaseeds.cz (velké
množství pravděpodobně menších, méně známých
semenných bank), 5semen.cz, semenakonopi.cz.
Taoseeds.cz je kromě obchodu také česká semenná
banka, stejně jako PanaceMedicalSeeds.com.
Já jsem svoji objednávku nakonec provedla na
MedicalSeeds.cz, objednala jsem si zde ještě další
zajímavá semínka jiných rostlin.
Pokud hledáte kamenný obchod ve vašem okolí,
zkuste katalog obchodů ProdejSemen.cz.
Kromě uvedených CBD odrůd můžete vybírat
z dalších tisíce a tisíce možností. Pokud budete pěstovat rostliny bez autoflower efektu, doporučuji při
výběru brát ohled ještě na tři další aspekty. Některé odrůdy jsou vyloženě šlechtěné pro INDOOROVÉ
pěstování. U specifikace odrůdy proto hledejte označení, že je vhodná k pěstování venku, nebo ve skleníku. Někde je také napsáno, jaké podnebí ta která

rostlinka potřebuje, takže pokud bydlíte ve vyšších
nadmořských výškách berte ohled i na tento aspekt.
S tímto souvisí také DÉLKA KVETENÍ nebo zrání. Ta
bývá udávána buď v počtu týdnů, nebo v počtu dní.
Nejmenší počet týdnů je 7 nebo 8 (počet dní třeba
45–55) a nejdelší třeba i více než 10 týdnů (80 dní).
Případně je uváděna orientační doba sklizně (například začátek září nebo října). A někde lze také najít
specifikaci náročnosti pěstování. Jde o to, že některé odrůdy, zvlášť ty pro indoorové pěstování, jsou
přešlechtěny tak, že jsou velmi náchylné na různé
škůdce a plísně.
Zde například doporučuji semennou banku SensiSeeds.com, která má ve své nabídce několik ne příliš
náročných odrůd dozrávajících časně na podzim
(vyhnete se tak riziku podzimních plísní). Například
velmi příjemná odrůda Ruderalis Indica, která sice
nese označení „ruderalis“, ale nakvétá až na podzim.
Z plané odrůdy si odnesla odolnost proti nepříznivým přírodním vlivům, a je tedy na pěstování velmi
nenáročná. Sama jsem si její pěstování vyzkoušela,
takže určitě doporučuji, navíc jedno semínko přijde
na necelých 70 korun (regular, balení po 10 kusech).
Na závěr nám všem přeji, aby konopí rostlo na
co nejvíce zahrádkách. Jedině tak se totiž přiblížíme ideálnímu stavu, kdy bude konopí dostatek pro
všechny potřebné. Místo dosavadní ceny 300 korun
za gram bude cena 30 nebo ještě lépe 3 koruny a vůbec nejlépe, až bude zadarmo :-)
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jeden kus, někdy je možnost koupit větší či menší
množství, jindy je k dispozici pouze jedno balení.
CBDCrew.org je semenná banka zaměřená pouze
na CBD orůdy. Mají převážně feminizovaná semena:
Medi Haze a Mango Haze jsou z 80 % sativa, Shark
Shock, Critical Mass a Nordle jsou naopak z 80 % indika. Skunk Haze má poměr 50/50 a Yummy je 70%
sativa. Regulérní semena Sweet and Sour Widow
jsou ze 70 % indika.
Dutch-Passion.nl má kromě mnoha jiných semen
k dispozici tři CBD odrůdy: ComPassion je dominantní sativa, CBD Kush a CBD Skunk Haze jsou mixy sativy a indiky (výrobce neuvádí přesná procenta).
Dinafem.org: Critical Mass CBD a Shark Shock CBD
– obě kolem 80 % indika.
Barneys Farm: CBD Blue Shark a CBD Critical Cure
– obě převažující indiky.
Royal Queen Seeds.com nabízí 6 druhů s vysokým
procentem CBD (od 9 do 12 %):
Dance World, Royal Highness, Royal Medic a Painkiller XL jsou geneticky s převahou sativy, Euphoria
a Medical Mass jsou převážně indiky.
Bohužel vzhledem k situaci, kdy stát zahájil velkou zátahovou akci na kamené prodejny s vybavením pro indoorové pěstování, které zároveň prodávaly semínka (growshopy) a byly díky tomu obviněny
z šíření toxikomanie, dnes jen velmi zřídka najdete
internetový obchod, kde je uveden podrobnější popis a charakteristika u prodávaných semínek. Hlavně

Novinky, odborné studie, návody
na léčebné preparáty, příběhy
pacientů, rady lékařů a další
informace ze světa léčby konopím.

www.magazin-legalizace.cz
* Objednejte si libovolné předplatné tištěného magazínu a získejte elektronické předplatné zdarma.
Digitální distribuci zajišťuje Publero.com.
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