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Audzēsim kaņepes!
Pirms Kara kaņepes nelielos daudzumos audzēja gandrīz kairā

saimniecībā, aizņemot ar tām dalu sakņu dārza. legūto šķiedru izlietoja

virvju, grožu v. c. gatavošanai, bet sēklas — uzturam. Pēdējā laikā ka-

ņepju audzēšana tikpat kā iznīkusi un attiecīgos izstrādājumus parasts

pirkt, kas pie patreizējā naudas trūkuma nav izdevīgi. Kā daudzos citos

gadījumos, arī te derētu pēc iespējas visu to ražot savā saimniecībā. Bez

tam ar monopola ievešanu tagad radusies iespēja nodot kaņepājus
valdībai par noteiktu cenu, kura ir daudz augstāka par pastāvošo tirgus

cenu. Linu pieņemšanas punktos par vienu kilogramu kaneoāiu maksā;

I. šķiras — Ls 1,20

11. šķiras —

„ 1,—

111. šķiras —

„
0,90

IV. šķiras —

„
0,80

Vispārējie audzēšanas noteikumi.

Izdevīgākais mūsu apstākļos ir audzēt kaņepes šķiedras un sēklu ie-

gūšanai, jo sēklu cena, paplašinoties sējumiem, dažus gadus turēsies aug-

sta, šim nolūkam noderīgas ir vietējās un Krievijas kaņepes, kas noga-

tavojas apmēram 100 dienās. No citām valstīm ievestām kaņepēm ir pā-

rāk ilgs augšanas laiks un mūsu klimatā tās nepaspēj nogatavoties.

Tā kā kaņepes īsā augšanas laikā ražo ļoti lielu masu, tad arī augša-

nas prasības tām stipri lielas. Visnoderīgākās kaņepu audzēšanai ir ba-

gātīgi iemēslotas vai jau no dabas auglīgas, kaļķi un organiskās vielas

saturošas irdenas zemes, kurām pie tam jābūt pietiekoši mitrām. Sau-

sas zemes kaņepēm neder, jo pēc barības vielām nākošā svarīgāka ka-

flepju prasība augšanā ir mitrums, kas tām nepieciešams lielā daudzu-

mā. No šā viedokļa izdevīgākas ir zemas vietas, tomēr gruntsūdens ne-

drīkst but pārāk augsts un slapjā laikā tās nedrīkst pārplūst. Pre-

tēji liniem, kaņepes nepanes zemes skābumu, kamdēļ tās nevar

sēt jaunos plēsumos. Kaņepēm ieteicamas trūda zemēs, kas

satur lielā vairumā slāpekli un lietus laikā spēj uzkrāt daudz mitruma,

šai ziņā izdevīgas ir nosusinātas purva zemes, tikai kaņepes nedrīkst sēt

tūliņ pēc uzplēšanas. Pirmā gadā ieteicams stādīt kartupeļus, lai kartu-

peļus rušinot trūds vairāk sadalītos, izvēdinātos un zaudētu Skābumn.

Pēc tam var audzēt kaņepes. Atzīmējams, ka lini trūda zemēs slāpek-

ļa pārpilnības dēļ dod sliktu šķiedru, bet kaņepes šādos apstākļos dod

augstvērtīgu šķiedru. Kaņepju audzēšana ir droša tāī ziņā, ka uekad nav
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jābaidās no veldrēšanās. Ari no slimībām un kaitēkļiem kaņepes pie

mums cieš re li. Pateicoties tam, ka kaņepes pilnīgi apēno zemi, tās labi

noder nezāļu iznīcināšanai.

Vietas izvēle un zemes sagatavošana.

Audzējot kaņepes mazumā, izdevīgākā vieta mūsu apstākļos, kas ne-

prasa lielu mēslojumu un rūpīgu zemes izstrādāšanu, ir sakņu dārzi, jo

tie ik gadus saņem kūtsmēslus un ir dziļi izstrādāti. Tīrumā ar kaņepēm

var iet tikai labi iekoptā zemē, kur labība parasti krīt veldrē. Izdevīgākā

vieta sējas kārtībā šādā gadījumā ir pēc sakņaugiem kūtsmēslos (lopba-

rības vai cukurbietēm, arī kartupeļiem). Kaņepes iespējams audzēt arī

pēc ziemājiem (kūtsmēslos) un āboliņa, bet tas prasa daudz darba zemes

sagatavošanai un lielu mēslojumu. Ja kaņepes grib audzēt prāvākā dau-

dzumā, tad mūsu apstākļos izdevīgākais ir izvēlēties šim nolūkam labāko

lauku un audzēt kaņepes mainot tās ar sakņaugiem.

Šis paņēmiens dod iespēju praktiski izmantot abu kultūru labās īpa-

šības: ar sakņaugiem dziļi uzirdina zemi, kas atvieglo zemes sagatavoša-

nu kaņepēm, bet pēdējās ir labākais līdzeklis nezāļu apkarošanai, caur

ko lielā mērā samazinās sakņaugu apkopšanas izdevumi. Izvedot dzīvē

šo paņēmienu, mazās saimniecībās vajadzētu paplašināt sakņu dārzu pla-

tību un pusi no tās aizņemt ar kaņepēm. Ar to ierobežotu arī dažādu sli-

mību pievairošanos, kas daudzus sakņu dārzus ir pārņēmušas tādā mērā,

ka saknes slikti padodas («izkrīt»). Lielākās saimniecībās līdzīgā kār-

tā var rīkoties tīrumā, mainot kaņepes vislabāk ar lopbarības vai cukur-

bietēm. Atzīmējams, ka ēku tuvumā kaņepēm sēklas stipri izēd zvirbu-

ļi, bet meža tuvumā — dažādi meža putniņi, ar ko arī jārēķinās pie vie-

tas izvēles.

Kaņepēm nepieciešama ļoti rūpīga zemes sagatavošana. Pastāv pat

uzskats, ka kaņepes rūpīgu zemes sagatavošanu atmaksā labāk kā mēslo-

jumu. Salīdzinot ar savu augumu, kaņepēm ir vājas saknes. Tas sastāv

no garas mietsaknes un sāņsaknītēm. Lai saknes varētu labi attīstīties,

zemei jābūt dziļi izstrādātai un labi uzirdinātai. Stingri jāskatās, lai ze-

mi pie apstrādāšanas neizžāvētu. Nepieciešamā kaņepēm dziļaršana un

arī kūtsmēslu iestrādāšana tamdēļ jāizdara jau rudenī. Vēlamākais ar-

šanas dziļums 20—30 cm, tomēr jāpiemērojas tam, cik dziļi zeme para-

sti strādāta, jo kaņepes, tāpat kā daudzi citi augi, nemīl ka zemi strauji

padziļina un nedzīvo kārtu izvērš uz augšu. Salīdzinot rudens un pava-

sara aršanu, dažos izmēģinājumos (ārzemēs) rudens aršana devusi par

30% lielāku ražu. Daudz te atkarājas, protams, no tā, cik sausa vai slap-

ja ir vasara, tomēr skaidrs, ka zemes aršana vai kārtošana pavasarī nav

pielaižama, šī gada pavasarī tamdēļ ir jāizvēlas labi iemēslota un rude-

nī jau dziļi izstrādāta zeme, vislabāk sakņaugu un kartupeļu lauki. Lai



5

aizkavētu izžūšanu, pirmais darbs pavasarī, tiklīdz zemi var sākt strādāt,

ir ecēšana vai šļūkšana. Vēlāk zemi parastā kārtā sairdina ar kultivāto-

ni vai atsperu ecēšu, pēc kam noecē un sēj kaņepes.

Mēslošana.

Kaņepes aug ļoti ātri, it sevišķi augšanas laika pirmajā trešdaļā. Tā

kā* sakņu sistēma tām samērā vāja, tad barības vielām zemē jābūt lielā

pārpilnībā un viegb uzņemamā veidā, citādi kaņepju attīstība tiek aiz-

turēta un raža ir maza. Kaņepēm visvairāk nepieciešams slāpeklis, tad

kālijs, mazāk — fosforskābe. Slāpekļa patēriņa ziņā, ņemot vidēju ra-

žu, kaņepes pielīdzināmas sakņaugiem, bet kāliju un fosforskābi patērē

apmēram tik pat, cik lini. Kaļķi kaņepes prasa vairāk kā neviens no pā-

rējiem laukaugiem; tamdēļ pie atkārtotas audzēšanas kaļķi maz saturo-

šās zemēs var rasties vajadzība arī pēc kaļķošanas. .Patreizējos apstāk-

ļos kaņepes visizdevīgāk mēslot ar kūtsmēsliem, dodot labi iemēslotās

zemēs 600—800 pudu uz pūrvietas, bet vājākās — ap 1000 pudu uz pūr-
vietas. Var dot arī lielāku daudzumu, jo kaņepes bagātīgu mēslojumu
atmaksā drošāk kā citas kultūras. Šādos gadījumos arī nākošam augam

paliek pietiekošs krājums. Kūtsmēsli jāiestrādā rudenī, parastā kārtā,

pirms vai pēc dziļaršanas. Kaņepju audzēšanu ar minerālmēsliem vis-

pār maz piekopj, un arī pie mums ieteicams kaņepes labāk audzēt ar

kūtsmēsliem. Minerālmēslu lietošana ir saistīta ar izdevumiem, bet at-

maksāšanās nav droša, ja pavēlu izsējot vai iestājoties sausam laikam,

mēsli nepaspēj izšķīst un iedarboties. Izdevīgos apstākļos ari mākslīgie

mēsli dod labus rezultātus, bet dažādos apstākļos lietojamie daudzumi

svārstās tik plašās robežās, ka vispārderīgas mēslošanas normas nav ie-

spējams uzdot. Katram gadījumam tās jāuzstāda atsevišķi, sazinoties

ar vietējo agronomisko darbinieku.

Sēkla un sēšana.

Labu vietējo kaņepju dīgšanas spējai jābūt ne mazākai par 90—95%*

bet tīrībai — ne zemākai par 98%. legādājoties sēklas, jāpieprasa garanti-

ja par izcelšanos, dīgstību un tīrību. Kaņepes viegli nosalst un tamdēļ

tās jāsēj, kad laiks jau pietiekoši silts un zeme iesilusi. Sēšanas biezums

atkarīgs no tā, vai grib iegūt vairāk sēklu, vai šķiedras: pirmā gadījumā

jāsēj retāk, otrā — biežāk. leteicams turēties pie biezas sējas, jo šādā

sējumā kaņepes izaug tievākas, ir vieglāk novācamas un apstrādājamas.

Šķiedras saturs biezumā augušām tievām kaņepēm ir augstāks un

tā ir labāka (smalkāka), nekā retos sējumos augušām «lielkaulainām»

kaņepēm, līdz ar to arī šķiedras kopraža ir daudz lielāka. Biezā sējumā

kaņepes ir maz lapotas un sēklas sakopotas pašā galotnē - «galvā», kas

atvieglo sēklu iegūšanu. Kaņepes vēlams sēt rindsējā, kas veicina labā-
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ku un vienmērīgāku sanākšanu. Mazākais rindu attālums ir 10 cm, bet

lielākais — 20 Cm. Biezai sējai rindsējā ieteicams ņemt 30—35 kg sēklu uz

pūrvietas (izmēģinājumos, Mārcienā, lielāki izsējas daudzumi nav devu-

ši labākus rezultātus). Izklaidsējā jāsēj apmēram 35—40 kg, bet ja ze-

me sausa un sanākšana nedroša — var ņemt arī drusku vairāk. Sēkla

iestrādājama ne dziļāk par 3—5 cm. Pēc sēklas ieecēšanas sējums viegli

pieveļams, lai veicinātu sanākšanu.

Novākšana.

Kaņepes, kā zināms, ir divmāju augs. Vīriešu kārtas augi - sausnes

««*- pēc ziedēšanas pamazām nokalst un sēklas dod tikai sieviešu kārtas

kaņepes. Sausnes ieteicams izplūkt tūliņ pēc noziedēšanas un atsevišķi

bet tas prasa daudz darba un tāpēc izdarāms tikai mazos sēju-

mos (nomin ar! kaņepes, ja tās nav sētas retās rindās). Nogaidīt kaņepju

jpilnīgu nogatavošanos un plūkt tad kaņepes kopā ar sausnēm ar! nav iz-

«tevīgi, jo pēdējās sastāda apmēram 25—30% no ražas, bet šai laikā jau ir

ipilnīgi nokaltušas un šķiedras iegūšanai mazvērtīgas. Tamdēļ saimnieciski

izdevīgi ir novākt kaņepes apmēram divas nedēļas pirms sēklu pilnīgas

'.ftogatavoSanās, kad sausnes vēl derīgas šķiedras iegūšanai un kaņepēs

šķiedras īpašības ir vislabākās (sēklām nogatavojoties šķiedra paliek

jrupjāka un cietāka). — Sēklas arī tad jau pietiekoši ienākušās un galvi-

ņas līdz kulšanai pilnīgi nobriest.

> Mazus sējumus novāc, izplūcot kaņepes rokām. Pie viena izdara

ar! saušņu a{šķirošanu, vai arī atstāj šo darbu vēlākam laikam. Kaņepju
novākšana šādā kārtā ir mazražīgs darbs un pie lielākiem sējumiem ra-

ida grūtības darba spēka ziņā. Ja kaņepes grib audzēt pāri sakņu dārzu

apmēriem, tad tās jāpļauj ar labības pļaujmašīnu, kā to dara ārzemēs.

[(Amerikā, Krievijā). Laižot izkapti pietiekoši zemu, šķiedras Zaudējums

nenopļautajā stublāja daļā ir niecīgs, salīdzinot ar ietaupījumu uz dar-

•ba spēku. Pļaušana labi veicama biezos sējumos, kur kaņepes ir tievas.

'Novākšanai pirms pilnīgas nogatavošanās šaī gadījumā ir priekšrocība,

|jo stublāji vēl nav paspējuši nocietēt un vieglāk nogriežami. Tīrumā

sētās kaņepes mūsu apstākļos neizaug tik garas, ka nevarētu pļaut ar

pļaujmašīnu.

Novāktās kaņepes sasien kūlīšos un saslien statiņos turpat uz lauka,

'ļaujot izžūt un ienākties sēklām. Lai sēklas neizēstu putni un tās pa-

glābtu no sālīšanas, dažās vietās pieņemts statiņaš apsegt ar salmiem.

Pēc izžāvēšanas seklas nokuļ ar vāli vai spriguli, vai arī ielaiž galvas kuļ-
mašīnā. Otrs paņēmiens ir nocirst galvas uz izkapts vai nogriezt ar nazi,

izžāvēt rijā tin pēc tam nokult ar spriguli vai kuļmašīnā. Kulšana ar vā-

li vai spriguli jāizdara uzmanīgi, lai nepārsistu sēklu apvalku. Mazāk

pielieto nosukāšanas paņēmienu, ko izdara līdzīgi liniem, lietojot retu



suku. Galvu nociršana ieteicama, ja kaņepes nav pietiekoši nogatavo-

jušās un vēlā rudenī tās uz lauka vairs nevar izžāvēt, bet šķūņos trūkst

telpu novietošanai. Pie lielāka sējuma porocīgākais ir nokult kaņepju

galvas kuļmašīnā. Stingri saturot kūlīti un uzmanīgi ielaižot galvas, sēk-

las tiek izkultas bez jūtamas šķiedras bojāšanas.

Mērcēšana un apstrādāšana.

Tā kā kaņepju novākšana iznāk samērā vēlu, kamēr stublājus

sagatavo mērcēšanai — ūdens jau ir auksts. Šādos apstākļos mērcēšana

velkās ļoti ilgi. Izmērcētos stublājus nevar vairs laukā izžāvēt, bet tas

jādara rijā. Tamdēļ labākais mērcēšanu izdarīt nākamā vasarā. Ja ie-

spējams, ziemā var atšķirot sausnes no kaņepēm un vēlāk izmērcēt kat-

ras atsevišķi. Mirkšanas ilgums un šķiedras īpašības sausnēm un kaņe-

pēm nav vienāds. Tamdēļ kopā mērcējot un apstrādājot iegūst neizll-

dzināta labuma šķiedru, kuru nav iespējams nodot pirmā šķirā. Tam-

dēļ ieteicams apsvērt, vai pie lēta darba spēka šķirošana tomēr neatmak-

sājas.

Mērcēšanu izdara līdzīgi liniem, novietojot kūlīšus mārkā un noslo-

got. Kaņepes jāizmērcē pilnīgi un pēc izvilkšanas no mārka nav jāizklāļ

tilināt, kā to parasti dara ar liniem. Izmirkšanas gatavību nosaka tāpat

kā liniem: šķiedrai vajaga pilnīgi brīvi atdalīties no serdes visa stublāja

garumā. No mārka izvilktos stublājus izstāda «būdiņās» vai saslien gar

sētām — žāvēšanai un balināšanai. Pēc izžāvēšanas saulē stublāji ir pie-
tiekoši sausi un var ķerties pie mīstīšanas. Agrāk kaņepes mīstīja ar

rokas mīstīkiām, bet tagad tās sastopamas tikai retās saimniecībās, jo

darbs ir stipri mazražīgs, kaut gan citādi labs. Tamdēļ jāstrādā ar saim-

niecībās esošām linu mīstāmām mašīnām (veltņu vai tilta). Garu un

resnu kaņepju mīstīšana ir grūtāka kā strādājot ar liniem, jo laižot caur

veltņiem tie pinas un grūti novietojas arī uz tilta. Arī kulstīšana ga-

ruma dēļ ir neparocīga. Biezā sējumā augušu kaņepju mīstīšana un kul-

stīšana ir vieglāka.

No vienas pūrvietas mūsu apstākļos var ražot 160—250 kg šķiedras
un 200—300 kg sēklu (mazākiem šķiedras daudzumiem atbilst lielāks

sēklu daudzums). Kopējais ienākums no vienas pūrvietas pie patreizē-
jām šķiedras un sēklu cenām tā tad var svārstīties no Ls 250,— līdz

Ls 350,—.

1935. gada janvārī.

Lauksaimniecības Pārvalde.
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