
Pluoštinių kanapių verslo indėlis
įgyvendinant ES žaliąjį kursą

Rimantas ČIŪTAS 

Kanapių augintojų, perdirbėjų ir verslo inovatorių
asociacija
➢ LR Žemės ūkio rūmų narys
➢ Lietuvos kaimo tinklo narys
➢ LR Žemės ūkio ministerijos socialinis ekonominis 

partneris
Asociacija šiuo metu įgyvendina 3 projektus ir yra 2 
projektų partneris

Administrator
Stamp



Pranešimo turinys:

✓Žaliojo kurso iššūkiai žemės ūkiui
✓ Pluoštinių kanapių verslo potencialas švelninant ir 
prisitaikant prie klimato kaitos 



ES lygiu iškelti 6 pagrindiniai Žaliojo kurso tikslai žemės ūkiui 

1. Iki 2030-ųjų perpus sumažinti naudojamų cheminių 
pesticidų kiekį ir jų keliama rizika;

2. 25 proc. žemės ūkio paskirties žemės paskirti ekologiniam 
ūkininkavimui; 

3. Iki 50 proc. sumažinti ūkiuose (ūkiniams gyvūnams ir 
akvakultūrai) naudojamų antimikrobinių medžiagų kiekį;

4. Iki 50 proc. sumažinti maisto medžiagų nuostolius drauge 
užtikrinant dirvožemio derlingumą, o mineralinių trąšų 
naudojimą sumažinti 20 proc.; 

5. Iki 2030-ųjų susigrąžinti bent 10 proc. aplinkos apsaugos 
požiūriu vertingų kraštovaizdžio elementų ir vietovių; 

6. Iki 2025-ųjų užtikrinti šimtaprocentinę prieigą prie 
sparčiojo plačiajuosčio internetinio ryšio kaimo vietovėse.



Nuo industrinio prie agroekologinio ūkininkavimo



Agroekologiniam ūkininkavimui nėra alternatyvos



Vyksta kova: ypač įvertinant ūkininkavimo efektyvumą 



Europos žemės ūkio ir maisto sistema turi tapti 
pasauliniu tvarumo standartu 

Perėjimas prie tvarios maisto sistemos gali 
būti naudingas aplinkai, sveikatai ir 
visuomenei, taip pat prisidėti prie 
teisingesnio ekonominės naudos 
paskirstymo. 

ES tikslai:

✓užtikrinti aprūpinimą maistu klimato kaitos 
ir biologinės įvairovės nykimo sąlygomis;

✓sumažinti maisto sistemos aplinkosauginį 
pėdsaką ir poveikį klimatui;

✓stiprinti ES maisto sistemos atsparumą;

✓įgyvendinti pertvarką pagal principą „Nuo 
ūkio iki stalo“.



Žiedinė 

ekonomika

Bioekonomika

Klimato kaitai 

neutrali ekonomika
CO2 emisija = O
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Kaip mes galime sumažinti 
spaudimą ekosistemoms ir žemei, 
tuo pačiu patenkindami 
augančius maisto ir pluošto 
poreikius visame pasaulyje?



Žalioji ir skaitmeninė transformacija

Ar užtikrinsime agrosferos inžinerinės ir biologinės pažangos balansą? 



VILNIUS 

1930’s

Giant Hemp



Pluoštinių kanapių produktai



Organinės anglies (biochar’o) gamyba

Organinės anglies gamybą galima užtikrinti kaip žiedinę ūkinę veiklą 
tik didesnio darinio nei vienas ūkis rėmuose!





Pluoštinėmis kanapėmis 
užsėjus 14 proc. Lietuvos ž. ū. 
naudmenų būtų absorbuotos 
visos šalies agrarinio 
sektoriaus CO2 emisijos 
išlakos (6 mln. tonų)



Biochar‘o
vaidmuo

✓Dirvožemis tampa 
gyvas: daug bakterijų ir 
grybų
✓Pasikeičia dirvožemio 

struktūra, dirva 
kvėpuoja
✓Geriau absorbuoja 

vandenį
✓Dirvožemis tampa 

atsparus karščio 
bangoms, liūtims, taip 
pat vėjo ir vandens 
erozijai



Kanapių verslo indėlis į klimato kaitos 
švelninimą: 
✓ išsaugoti biologinę įvairovę - pluoštinių 

kanapės  yra tarp TOP 5  gamtai palankių 
žemės ūkio kultūrų;
✓veiksmingai spręsti CO2 emisijos mažinimo ir 

dirbamos žemės regeneravimo problemas; 
✓restruktūrizuoti žemės ūkį sudarant palankias 

prielaidas vystyti ekologinį ūkininkavimą;
✓transformuoti maisto grandinę ir užtikrinti 

visuomenės aprūpinimą kokybiškais 
baltimais, riebalais, mineralais ir vitaminais;
✓aprūpinti kenčiančiuosius naujos kartos 

vaistais ir maisto papildais, gydančios 
kosmetikos priemonėmis.
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Būkime realistai – siekime neįmanomo!


