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Introducció

Aquest catàleg de varietats de cànem industrial forma part del projecte 
“Estratègies de millora del rendiment i valorització del producte derivat del 
cultiu de cànem industrial”. Aquest projecte té l’objectiu general de 
desenvolupar eines tecnològiques i metodològiques, però també 
coneixement, que permetin millorar el rendiment del cultiu del cànem 
industrial a Catalunya i la qualitat dels seus productes derivats, impulsant 
aquest cultiu perquè pugui esdevenir una alternativa real com a cultiu de 
rotació d’estiu.

Per elaborar el catàleg s’han seleccionat 10 varietats de referència presents
 en el catàleg comú de varietats de la Unió Europea i aprovades per l’ús 
en el cultiu de cànem industrial a Europa. Es tracta majoritàriament de 
plantes d’origen francès i arquitectura sexual monoica (els dos sexes es 
troben en un mateix individu), que és actualment el tipus de plantes més 
estès, ja que, de mitjana, presenten un rendiment major i més estable per 
a la producció de fibra i grana.

Així doncs, l’elaboració d’aquest catàleg es fa amb la idea de poder aportar 
al sector coneixement sobre diferents varietats de cànem industrial, però, 
sobretot, de la seva adaptació al cultiu a Catalunya, mitjançant la presentació 
de dades reals obtingudes de cultius experimentals.
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El cultiu del cànem industrial

El cànem (Cannabis sativa L.) ha estat 
històricament un dels cultius per fibra 
més importants a Europa, tenint una gran 
presència a les zones agrícoles de 
Catalunya des de l’època Medieval 
(Lloveras et al., 2006). 

El cultiu de cànem es va expandir en tot 
el continent Europeu durant l’imperi 
romà i l’Alta Edat Mitjana, essent la 
Península Ibèrica un dels darrers indrets 
on es va implantar el seu cultiu. 

Els estudis arqueològics de la presència 
de pol·len en l’ambient senyalen l’inici de 
la intensificació d’aquest cultiu a 
Catalunya molt probablement al segle 
XVII (Rull, 2022), amb un pic de 
producció que es situaria entre finals del 
s.XVIII i inicis del s.XIX (Rull & Vegas- 
Vilarrúbia, 2014). 

En aquesta època, les zones principals de 
cultiu de cànem a Catalunya eren les 
zones de regadiu del Segrià i la Noguera 
(Balaguer), les del Vallès Oriental i, en 
menor intensitat, als voltants de 
Tarragona (Ferrer, 2017). 

Posteriorment el seu cultiu va entrar en 
declivi, fins a entrar en complet retrocés  

a partir de l’inici del segle XX, època en 
què el cultiu de cànem es va restringir 
legalment (Rull, 2022).

Segons descriuen Lloveras et al. (2006), 
el cultiu de cànem va ser re-introduït a 
Catalunya el 1972 per la producció de 
pasta de paper; la seva extensió era de 
900 ha el 2002 i de 3.000 ha el 2005. 

Segons dades de la Unió Europea, la 
superfície de cultiu de cànem està vivint 
una expansió en els darrers anys, essent 
França el principal productor. L’àrea 
dedicada al cultiu de cànem a la Unió 
Europea hauria passat de 19.970 ha el 
2015 a 34.960 ha el 2019, representant
 un increment del 75% de la superfície 
cultivada.

Històricament el cànem era emprat per a 
la producció de cordes i com a matèria 
prima per la indústria tèxtil. Més 
recentment s’han afegit altres usos com 
la producció de pasta de paper, geotèxtil, 
materials “no teixits”, taulers i la 
producció de compostos farmacèutics 
derivats dels cannabinoides (de Meijer, 
1994; Petit et al., 2020). 

Cannabis sativa L.
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En els darrers anys ha incrementat 
l’interès en aquest cultiu, degut al seu 
potencial com a cultiu polivalent per a la 
producció sostenible de fibres, olis i
cannabinoides (multipurpose crop) (Struik 
et al., 2000; van der Werf et al., 1996) i als 
beneficis agronòmics que aporta el cultiu 
quan és introduït en una rotació amb 
cereals (Gorchs et al., 2017). 

Després de la seva re-introducció a 
Catalunya, les principals varietats que es 
van cultivar van ser varietats principalment 
d’origen francès (Futura 77, Fibrimon 56, 
entre d’altres). Posteriorment, altres 
varietats presents al Catàleg Europeu han 
estat cultivades a la nostra zona 
experimentalment. 

Actualment hi ha 75 varietats diferents 
registrades al Catàleg Europeu, essent 
aquest un requisit indispensable pel cultiu 
d’una varietat (European Union, 2014). 

No obstant, a Catalunya s’han fet pocs 
estudis en els darrers anys per avaluar 
l’adaptació de les varietats a les condicions 
agroclimàtiques de la nostra zona. 

Amb aquest objectiu,  l’any 2021 es va 
realitzat un assaig de camp a la localitat de 
Sant Llorenç de les Arenes (Girona), per 
avaluar les característiques agronòmiques 
de les principals varietats de referència de 
cànem industrial. Aquest catàleg presenta 
les característiques de les 10 varietats 
assajades en aquest camp experimental.



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Precoç

Alt (7200-12350)

Alt (2200-3750)

Baix (300-1400)

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:
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Uso 31

Varietat:

Origen*:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu**:

Uso 31

UCR

Gra o ús mixt

-

* UCR, Ucrania; FR, França; HU, Hongria. 

** Gràfic amb les dades obtingudes del cultiu de parcel·les experimentals fet el 2021 a Sant Llorenç de les Arenes, Girona. Es grafica l'evolució dels diferents paràmetres al llarg del cultiu 
(D3 es el dia que es va collir la fibra i D5 es el dia que es va collir la grana). Els paràmetres es refereixen tots a la tija. Pel que fa als paràmetres L, a i b, es refereixen a les coordenades de 
lluminositat, verd-vermell i blau-groc respectivament (del CIELAB color space).

Arquitectura sexual: Monoica

Baix (19,3)

Baix (19,4)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Precoç

Mig (6900-8550)

Mig (2350-2900)

Alt (650-4750)
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Férimon

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Férimon

FR

Gra o ús mixt

1,56

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Alt (28,7)

Mig (24,2)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Precoç

Baix (1200-3400)

Baix (350-950)

Alt (1300-3800)
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Fédora 17

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Fédora 17

FR

Gra o ús mixt

1,82

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Mig (25,6)

Mig (24,7)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Mig

Mig (5800-10450)

Mig (1800-3200)

Mig (700-1850)
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Félina 32

Varietat:

Origen:

Arquitectura sexual:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Félina 32

FR

Monoica

Gra o ús mixt

1,56

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Mig (25,1)

Mig (23,6)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Mig

Mig (5150-6400)

Mig (1650-2050)

Alt (800-8550)
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Orión 33

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Orión 33

FR

Gra o ús mixt

1,73

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Mig (25,8)

Mig (25,1)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Tardà

Baix (3400-4800)

Baix (1100-1550)

Baix (400-1100)
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Futura 75

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Futura 75

FR

Biomassa

1,79

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Mig (25,3)

Mig (24,6)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Molt tardà

Baix (2900-5600)

Baix (850-1650)

Mig (750-2700)
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Futura 83

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Futura 83

FR

Biomassa

1,74

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Baix (22,8)

Baix (24,3)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Tardà

Alt (5450-14350)

Alt (1900-4950)

Baix (20-60)
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Fibror 79

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Fibror 79

FR

Fibra

1,84

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Alt (30)

Alt (28,2)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Tardà

Alt (6500-16150)

Alt (2250-5650)

Baix (300-400)
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Santhica 70

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Santhica 70

FR

Fibra

1,47

Arquitectura sexual: Monoica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Mig (24,9)

Mig (24,2)



Cicle:

Rendiment biomassa seca (kg/ha):

Rendiment fibra seca (kg/ha):

Rendiment gra (kg/ha):

Pes 100 llavors (g):

Tardà

Baix (1950-6350)

Baix (650-2050)

Alt (550-7900)
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Tiborszallasi

Varietat:

Origen:

Usos:

Evolució paràmetres de qualitat durant el cultiu:

Tiborszallasi

HU

Fibra

1,81

Arquitectura sexual: Dioica

% oli en llavor seca:

% proteïna en llavor seca:

Alt (31,9)

Alt (26,7)



Recull de varietats de cànem industrial pel cultiu de fibra i grana

16

Referències bibliogràfiques

de Meijer, E. P. M. (1994). Variation of Cannabis with reference to stem quality for 
paper pulp production. Industrial Crops and Products, 3(3), 201–211. 
https://doi.org/10.1016/0926-6690(94)90067-1

European Union. (2014). COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 
639/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1307/2013 of the 
European Parliament and of the Council establishing rules for direct payments to 
farmers under support schemes within the framework of the common agricultural 
policy and amending Annex X to that Regulation: Vol. L181/1. Official Journal of the 
European Union.

Ferrer, L. (2017). Més enllà dels gremis i de les fàbriques d’indianes. La diversitat de 
formes de produir a la Catalunya del segle XVIII i primera meitat del s.XIX. Treballs 
de La Societat Catalana de Geografia, 83, 183–211.

Gorchs, G., Lloveras, J., Serrano, L., & Cela, S. (2017). Hemp Yields and Its Rotation 
Effects on Wheat under Rainfed Mediterranean Conditions. Agronomy Journal, 
109(4), 1551–1560. https://doi.org/10.2134/agronj2016.11.0676

Lloveras, J., Santiveri, F., & Gorchs, G. (2006). Hemp and Flax Biomass and Fiber 
Production and Linseed Yield in Irrigated Mediterranean Conditions. Journal of 
Industrial Hemp, 11(1), 3–15. https://doi.org/10.1300/J237v11n01_02 

Petit, J., Salentijn, E. M. J., Paulo, M.-J., Thouminot, C., van Dinter, B. J., Magagnini, G., 
Gusovius, H.-J., Tang, K., Amaducci, S., Wang, S., Uhrlaub, B., Müssig, J., & Trindade, 
L. M. (2020). Genetic Variability of Morphological, Flowering, and Biomass Quality 
Traits in Hemp (Cannabis sativa L.). Frontiers in Plant Science, 11. 
https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00102



Recull de varietats de cànem industrial pel cultiu de fibra i grana

17

Rull, V. (2022). Origin, early expansion, domestication and anthropogenic diffusion of 
Cannabis, with emphasis on Europe and the Iberian Peninsula. Perspectives in Plant 
Ecology, Evolution and Systematics, 55, 125670. 
https://doi.org/10.1016/j.ppees.2022.125670

Rull, V., & Vegas-Vilarrúbia, T. (2014). Preliminary report on a mid-19th century 
Cannabis pollen peak in NE Spain: Historical context and potential chronological 
significance. The Holocene, 24(10), 1378–1383. 
https://doi.org/10.1177/0959683614540964

Struik, P. C., Amaducci, S., Bullard, M. J., Stutterheim, N. C., Venturi, G., & Cromack, 
H. T. H. (2000). Agronomy of fibre hemp (Cannabis sativa L.) in Europe. Industrial 
Crops and Products, 11(2–3), 107–118. https://doi.org/10.1016/S0926- 
6690(99)00048-5

van der Werf, H., Mathussen, E. W. J. M., & Haverkort, A. J. (1996). The potential of 
hemp (Cannabis sativa L.) for sustainable fibre production: a crop physiological 
appraisal. Annals of Applied Biology, 129(1), 109–123. 
https://doi.org/10.1111/j.1744-7348.1996.tb05736.x



www.fundaciomiquelagusti.cat

Fundació Miquel Agustí - Escola Superior d'Agricultura de Barcelona
Carrer Esteve Terrades, 8, Edifici D4, Campus del Baix Llobregat, 08860 Castelldefels

e-mail: recerca@fundaciomiquelagusti.cat - Tel. 93.552.12.28


