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1. Introducció:  
 

Aquesta actuació forma part del projecte “Estratègies de millora del rendiment i valorització del 

producte derivat del cultiu de cànem industrial”, finançat a través de l’operació 16.01.01 de 

“Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-

2020” (Ref. 562103720192A). 

 

1.1.  Generalitats del cultiu del cànem industrial a Catalunya 
 

El cànem (Cannabis sativa L.) és un cultiu amb un creixent interès degut a que és una planta molt 

versàtil, ja que pot ser cultivada per l’obtenció de fibra, gra o flor, i que pot ser utilitzada en 

multitud d’indústries, com per exemple l’elaboració de tèxtils, paper, bioplàstics, construcció i 

productes farmacèutics, entre d’altres.  

El cultiu del cànem es caracteritza per ser un cultiu respectuós amb el medi ambient, ja que té 

una baixa demanda hídrica en comparació amb altres cultius, i ofereix la possibilitat de produir 

sota la normativa de Producció Agrària Ecològica, segurament degut el seu baix nivell d’estressos 

biòtics (baix ús de fitosanitaris en cultius comercials). El cànem també millora l’estructura del sòl 

(suprimeix males herbes i patògens del sòl) i ofereix la possibilitat d’incorporar-lo com a cultiu 

de rotació dels cereals d’hivern o farratgers, degut al seu cicle curt (120-150 dies) i la seva 

estacionalitat (primavera-estiu).  

Així doncs, el cultiu del cànem ofereix un perfil idoni per obtenir matèries primeres a partir de 

sistemes agrícoles sostenibles: per exemple, permetria substituir al cotó per l’obtenció de fibra 

tèxtil d’una manera menys contaminant, permetria disminuir la pressió de la indústria del paper 

sobre els boscos naturals o l’avantatge mediambiental ja reconegut de l’ús dels bioplàstics 

degradables. 

A Espanya, va arribar al màxim de superfície de cultiu l’any 1998 (segons dades del MAPA), 

sobretot lligat a subvencions europees. Degut a la retirada d’aquestes subvencions a causa 

d’estrictes regulacions juntament amb l’aparició de fibres sintètiques, el cultiu del cànem va 

patir una forta davallada, i a Catalunya va arribar fins i tot a pràcticament desaparèixer entre els 

anys 2006 i 2014.  

Recentment amb l’aparició dels nous aprofitaments de la fibra o l’ús de la llavor per alimentació 

humana, el cultiu del cànem industrial ha començat a ressorgir. No obstant, aquests nous usos 

demanden de fibres i llavors amb uns paràmetres de qualitat molt més estrictes, i per tant, és 

necessari donar eines als productors a que puguin donar servei a aquesta nova demanda, i per 

tant, per poder valoritzar la producció i millorar-ne la rendibilitat.   

El cànem industrial, com qualsevol planta, creix i floreix en unes condicions climàtiques molt 

específiques, sent els climes humits i càlids generalment els més favorables per a la plantació i 

producció de la majoria de les varietats d’aquest cultiu que existeixen actualment. Cal tenir 



 
 

  

“ESTRATÈGIES DE MILLORA DEL RENDIMENT I 
VALORITZACIÓ DEL PRODUCTE DERIVAT DEL CULTIU DE 
CÀNEM INDUSTRIAL” 

3 

 

GUIA DEL MANEIG DEL CULTIU DEL CÀNEM INDUSTRIAL PER A ÚS DUAL DE PRODUCCIÓ DE 
FIBRA I GRANA EN REGADIU 

present però, que independentment de la ubicació d’on es trobi el cultiu, el factor més rellevant 

per a garantir un rendiment òptim del cultiu i obtenir una collita de gran qualitat recau sobretot 

en el maneig del mateix.  

Des de la Fundació Miquel Agustí -una entitat amb un equip de recerca de l’àmbit agroalimentari 

amb 15 anys de trajectòria especialitzat en la recuperació, conservació i millora de les varietats 

agrícoles tradicionals catalanes- ha dut a terme un projecte de recerca per a desenvolupar eines 

tecnològiques i metodològiques que permetin als productors tenir un millor rendiment del cultiu 

del cànem industrial a Catalunya, així com dels seus productes derivats. 

D’aquesta manera, es recullen en aquesta “Guia del maneig del cultiu del cànem industrial per 

a ús dual de producció de fibra i grana en regadiu” els coneixements obtinguts en aquest 

projecte, juntament amb les característiques agronòmiques del cànem industrial que permeten 

que aquest cultiu pugui esdevenir una alternativa agroecològica i de baixa demanda hídrica com 

a rotació d’estiu dels cultius d’hivern com el blat o els farratges.  

Així doncs, amb aquest manual es pretén donar una visió general del maneig del cultiu del cànem 

industrial a Catalunya orientat a produir fibra i grana de qualitat seguint-ne el cicle de cultiu, des 

de la sembra i fins a la recol·lecta de la producció.  

 

1.2. Origen i evolució del cultiu del cànem industrial 
 

El cànem industrial és una planta que pertany a la família Cannabaceae, concretament s tracte 

d’una cepa de les seves subespècies, la Cannabis Sativa L, que es caracteritza per la seva gran 

producció de fibres i grana de qualitat. La planta del cànem, composta per l’arrel, el tall, les fulles 

i la flor, han estat utilitzades des de fa milers d’anys, doncs a l’antiguitat ja s’utilitzava per a 

elaborar tintures, ungüents, roba i materials de construcció. 

El tret més característic del cànem industrial és que presenta nivells molt baixos o inexistents de 

tetrahidrocannabinol (THC), que és el fitocannabinoide que produeix efectes psicoactius, 

narcòtics i que sempre es relaciona amb la marihuana tradicional. Les plantes de cànem 

industrial cultivades a Espanya, en canvi, han de tenir un THC igual o inferior a 0,2% del pes en 

sec, de tal forma que el Tribunal de Justícia de la Unión Europea ha reconegut que les plantes 

amb aquests nivells de THC resulten innòcues en cas de ser consumides.  

D’altra banda, la carència de THC de les plantes, sovint va acompanyada de la presència d’un alt 

percentatge d’altres fitocannabinoides que són innocus i que es troben presents a la planta 

Cannabis, com per exemple el cannabidiol (CBD) o el cannabigerol (CBG), que són emprats en 

pràctiques medicinals i terapèutiques.  

El cultiu de cànem industrial a Espanya es va començar a restringir a mitjans del segle XX, 

concretament cap als anys 60, arran de la fiscalització que es va iniciar cap al cultiu de la 

marihuana i atès que la planta del cànem industrial té una alta similitud a nivell visual amb la 

marihuana tradicional, fet que va provocar que el seu cultiu es deixés de practicar durant vàries 

dècades.  
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Darrerament s’ha tornat a posar en valor els beneficis que comporta el cultiu del cànem 

industrial i els múltiples usos dels quals en poden derivar la seva producció, que junt amb la 

incorporació de la tecnologia i coneixement científic al maneig del cultiu, han permès posar de 

manifest que és un cultiu que pot oferir una bona rendibilitat i potenciar-ne els múltiples usos 

de la producció que s’obté.   

Actualment, països com EEUU, Canadà, Suïssa, Holanda o Alemanya realitzen el cultiu del cànem 

industrial de forma totalment mecanitzada, seguint processos estandarditzats durant tot el 

procés de cultiu i transformació. Al sector primari, els agricultors compten amb maquinària 

especialitzada i preparada per aquesta tipologia de cultius, on a més, estan construint teixits 

industrials sòlids i també serveis que han de permetre satisfer les necessitats dels agricultors 

que volen cultivar i processar les plantes per a poder ser comercialitzades.  

A Espanya, i concretament a Catalunya, la situació del cultiu de cànem és encara distant en 

relació a aquests països, tot i que es comencen a seguir els passos per a esdevenir una revolució 

pel sector de l’agricultura. En els darrers anys han emergit empreses locals i multitud d’empreses 

multinacionals que comptant amb la col·laboració amb investigadors d’universitats i centres de 

recerca catalans, com és el cas de la Fundació Miquel Agustí, han invertit per a poder garantir 

una modernització dels processos de producció i transformació que han de permetre en un futur 

millorar la qualitat i el rendiment dels cultius.   

 

1.3. Principals usos de la producció del cànem industrial 
 

La planta del cànem industrial és molt versàtil i se’n pot aprofitar pràcticament tot, però cal tenir 

present que a Espanya la regulació estableix que els cultius de cànem industrial han d’anar 

destinats a l’obtenció de fibres o grana.  

Així doncs, els principals productes que es poden obtenir del cànem industrial ofereixen 

múltiples usos, que han anat principalment destinades a ser utilitzades per a grans industries, 

dels quals en destaquen:  

Principals usos de la producció del cànem industrial 

Fibra Un dels principals usos d’algunes varietats de cànem industrial consisteix en 
l’obtenció de fibres que s’han utilitzat durant molts anys dins de la industria tèxtil, 
també en la indústria automobilística i en la construcció. 

Grana De les varietats de cànem industrial ideades per a una finalitat alimentària s’obtenen 

grans 100% biològics que constitueixen una font rica en proteïnes, fibra, vitamines i 

grasses polinsaturades com l’Omega 3 i l’Omega 6, entre d’altres.  

Biomassa Principalment existeixen dos biocombustibles que es poden elaborar amb el cànem 

industrial si es cultiva com a matèria prima i biomassa, concretament el biodièsel i 

l’etanol, gràcies al contingut d’olis per pes sec presents a les llavors (d’entre un 30% i 

un 40% generalment). 

Flor Amb la flor del cànem industrial es comercialitza a sectors que extreuen els 

cannabinoides innocus presents, com per exemple el CBD o el CBG, per a ser emprats 
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en tractaments mèdics o terapèutics, cosmètics o per a complements alimentaris, 

entre d’altres. 

Olis o extractes de 
cannabinoides 

S’elaboren productes cosmètics generalment destinats al sector de la bellesa que 

utilitzen cannabinoides innocus dins de la seva composició. 

 

1.4. Aspectes normatius sobre el cultiu del cànem industrial 
 

La situació legal del cànem industrial no és homogènia entre els diferents països que són 

membres de la Unió Europea, i en el cas de l’Espanya, la legislació sobre el seu cultiu és difusa 

degut a que no existeix una llei pròpia que reguli el cànem industrial.  

Malgrat la falta d’una regulació específica i d’informació clara, actualment la legislació Espanyola 

si que permet el cultiu de cànem industrial sempre que es respecti la normativa establerta i es 

presenti tota la documentació requerida a la Comunitat Autònoma pertinent.  

A continuació es resumeixen les principals normatives legals de les que cal prendre’n 

coneixement i que s’han de complir quan es cultiva cànem industrial a Catalunya:  

Principals aspectes normatius sobre el cultiu de cànem industrial a Catalunya 

Els cultius de cànem industrial han d’anar destinats a l’obtenció de fibres o grana. En cas que es 

persegueixi obtenir un altre producte de la collita, és necessari posar-ho en coneixement de l’Agencia 

Estatal del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) per tal d’obtenir una llicència adequada per a 

aquests usos. 

Les llavors de cànem industrial emprades han d’estar certificades i registrades dins del Catàleg de varietats 

de la Unió Europea per a que després es pugui comercialitzar amb els productes recol·lectats. Així doncs, 

és important tenir molt en compte la llista de varietats de llavors certificades i registrades per a la UE 

alhora d’adquirir-les per a que puguin ser cultivades.  

És necessari donar d’alta el cultiu al Registre Agrari de Catalunya, així com emplenar tots els documents 

necessaris i aportar totes les dades requerides.  

El reglament tècnic de control i certificació de llavors aprovar per l’Ordre ARM/3372/2010 s’ha de 

respectar sempre. El reglament base accepta que el control oficial de les llavors per part dels tècnics de 

les Comunitats Autonòmiques per a la seva certificació i autorització.  

El nivell de tetrahidrocannabinol (THC) que contenen les plantes de cànem industrial durant tot el procés 

de cultiu sempre ha de complir estrictament amb el llindar fixat per la normativa. A molts països d’Europa 

aquest nivell s’ha establert que ha d’estar per sota del 0,3% de pes en sec, però actualment a tot l’Estat 

Espanyol el nivell de THC mai pot excedir del 0,2% de pes en sec. 

 

Les normatives exposades tan sols són algunes de les exigències legals més primàries i bàsiques 

que s’han de respectar per a poder cultivar el cànem industrial per a ús dual de producció de 

fibra i grana, es recomana consultar amb advocats especialistes abans d’iniciar-se sobre altres 

aspectes normatius que són també d’obligat compliment d’acord amb la tipologia d’explotació 

que es vulgui dur a terme.   

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted=on
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted=on
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Tanmateix, cal tenir en present que en cas el cas que es cultivi la planta del cànem industrial per 

tal d’obtenir altres productes que no siguin fibra o grana, com per exemple el cas de la producció 

de flors o olis i extractes de cannabinoides, hi ha una regulació específica a Espanya per aquesta 

tipologia de cultius que cal consultar i es necessita disposar d’una llicència de l’AEMPS.  

 

2. El maneig del cultiu de les principals varietats cultivades a 

Catalunya 
 

2.1. Material vegetal 
 

El Cannabis sativa L. és una espècie vegetal anual de dia curt que va evolucionar a Àsia. Es tracta 

d’una espècie dioica, és a dir, té plantes masculines i femelles per separat, però cal tenir en 

compte que alguns obtentors de plantes moderns han estat capaços de crear varietats de dia 

neutral (coneguts com a “cànem d’auto-floració”), així com de tipus monoiques en que les flors 

masculines i femenines es produeixen a la mateixa planta. També es poden trobar plantes 

feminitzades, així com alguns tipus de cànem poliploides desenvolupats per ajudar als 

productors a tenir un major control sobre el moment de la floració o per evitar la producció de 

pol·len.  

Així doncs, el ventall de varietats que existeixen al mercat pel cultiu de cànem industrial és força 

divers i cadascuna presenta unes característiques i propietats úniques, pel que el procés de 

selecció de la varietat a cultivar és un dels aspectes més importants a tenir en compte en el 

cultiu de cànem industrial per a ús dual de producció de fibra i grana.  

 

2.1.1. Característiques de les varietats monoiques i dioiques 
 

Les varietats usades en el cultiu de cànem industrial bàsicament es poden classificar en dos grans 

grups: les monoiques (els dos sexes es troben en un mateix individu) i les dioiques (existeixen 

individus femelles i individus mascles).  

El cultiu tindrà un comportament significativament diferent en funció de si la llavor utilitzada és 

monoica o dioica, així com també del sexe de les plantes que conformen el camp de cultiu. És 

rellevant doncs utilitzar les llavors de cànem amb el sexe més adequat en funció de la tipologia 

de producció que es vulgui obtenir:  

Característiques i usos de les plantes de cànem industrial segons el sexe 

Plantes 
masculines 

Les plantes de cànnabis mascle produeixen flors masculines que semblen petites boles. 
Poden aparèixer al voltant de les setmanes 3-4 des de la germinació. Les flors en efecte 
són sacs que contenen una gran quantitat de pol·len. Els mascles no són capaços de 
produir cabdells, però si que poden pol·linitzar les femelles, cosa que dona com a 
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resultat més llavors, menys cabdells i més petits. Les preflors masculines acostumen a 
desenvolupar-se primer i molt ràpid, apareixen a la part mitjana i alta de la planta, en 
els nodes on s’uneixen les fulles al tall principal.  

Quan aquests sacs de pol·len estan oberts, és probable que comencin a pol·linitzar, no 
només el propi cultiu, sinó que també la majoria de plantes que hi puguin haver al 
voltant, aproximadament fins a 5 km a la rodona. Per aquest motiu, quan en un cultiu 
no es cerca produir llavors o pol·len en un ambient controlat, els mascles s’acostumen 
a eliminar abans que pol·linitzin les femelles i s’utilitzen camps aïllats. Els signes 
primerencs que poden ajudar a identificar les plantes mascles principalment es basen 
en que generalment són més altes i menys espesses que les plantes femella.  

No obstant, quan el cultiu de cànem és per a ús dual de producció de fibra i grana, les 
plantes masculines no s’eliminen del camp perquè precisament es cerca la producció de 
llavors per a recol·lectar-les juntament amb la fibra. 

Plantes 
femelles 

Les plantes de cànnabis femelles comencen a mostrar el sexe amb petites preflors al 
voltant de les 4-6 setmanes des de la germinació. Les preflors femenines es veuen com 
un parell de pels de color blanc intens en forma de V que surten d’un calze verd i rodó. 
Aquesta estructura s’anomena pistils o estigmes. Els pistils apareixen en la part mitjana 
i alta, en els nodes, on les fulles s’uneixen al tall principal.  

Aquestes petites preflors creixen juntes i es convertiran en un futur en cabdells o flors 
que contenen la concentració més gran de cannabinoides de la planta, i en cas que siguin 
pol·linitzades produiran llavors. Les plantes femelles poden créixer a partir de llavors 
fotoperiòdiques regulars, feminitzades o d’auto-floració feminitzades. 

Plantes 
hermafrodites 

Són plantes de gènere mixt que tenen flors femenines i masculines alhora. Hi ha diversos 
graus d’hermafroditisme, i la seva aparició està relacionat per la distribució dels 
cromosomes i/o per les condiciones en les que es troben les plantes.  

Alguns factors que poden conduir a l’hermafroditisme són l’estrès de la planta, les altes 
temperatures, les deficiències de nutrients, la podridura de les arrels, la fugida de llum 
en períodes foscos i, finalment, la pròpia genètica de la planta. 

 

Així doncs, atès que el sexe de la planta pot determinar de forma important els potencials 

productes que es poden produir amb el cultiu de cànem, així com dificultar el maneig d’aquests, 

els obtentors de varietats han desenvolupat mètodes per mirar d’aconseguir llavors que 

produeixin llavors d’un determinat sexe. Actualment podem distingir les següents tipologies de 

llavors:  

Tipologia de llavors de cànem industrial 

Llavors 
fotoperiòdiques 

regulars 

Aquesta tipologia de llavors poden produir plantes mascles o femelles 
indistintament, pel que serà necessari identificar el sexe de la planta en etapes 
posteriors a la germinació de la llavor segons l’objectiu de producció que es cerqui 
amb el cultiu, sobretot si es vol evitar la pol·linització de les flors femelles.  

Llavors 
feminitzades 

Les llavors de cànnabis feminitzades són plantes especialment tractades mitjançant 
processos que produeixen llavors on hi eliminen els cromosomes masculins i només 
produeixen plantes femenines. Les plantes feminitzades desenvolupen cabdells de 
cànem més potents, pel que son emprades principalment a la producció de flors. 

Llavors d’auto-
floració 

feminitzades 

Produeixen també únicament plantes femenines amb característiques idèntiques a 
les feminitzades excepte que presenten algunes diferències en relació a la 
maduresa. Les plantes feminitzades comencen a florir tan bon punt reben llum solar 
i, en canvi, les d’auto-floració feminitzades inicien la floració en funció de l’edat. 
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Actualment no es troba gaire material genètic de cànem industrial amb aquest tret 
d’auto-floració feminitzades.   

 

Així doncs, forma resumida els principals trets que permeten identificar les plantes femelles i les 

plantes mascles a simple vista mitjançant l’observació de les flors, així com els seus principals 

usos en el cultiu de cànem industrial s’exposen a continuació: 

Identificació de les plantes de cànnabis mascle o femella i principals usos 
 

Plantes femelles Plantes mascles 

On es troben les flors? Les preflors comencen a créixer on les branques es troben amb les tiges, 
generalment a la part superior de la planta, a la part on hi arriba més llum. 

Quan apareixen? Les preflors femenines poden aparèixer 
a les 4-6 setmanes des de la germinació.  

Les preflors masculines poden 
aparèixer a les 3-4 setmanes des de 
la germinació.  

Com identificar-les Les preflors femelles semblen un parell 
de pèl·lits en forma de V (estigma) 
sortint del calze verd. Tota l’estructura 
s’anomena “pistil”. Posteriorment es 
formen conjunts de flors femenines 
anomenades “cabdells”. 

Les preflors masculines es veuen com 
sacs o petites boletes que més tard 
formen raïms de flors masculines.  

Què contenen? Als cabells de la planta es concentra la 
major quantitat de cannabinoides de la 
planta i es formen llavors si les flors són 
pol·linitzades.  

Dins dels sacs s’hi concentren grans 
quantitats de pol·len que s’escampen 
amb el vent quan s’obren.  

Quin és el seu ús? Obtenció de llavors si han estat 
pol·linitzades o bé obtenció de flors de 
CBD si no ho han estat, així com també 
l’extracció de fibra de la planta.  

Pol·linitzar les flors femelles per a 
obtenir llavors i l’extracció de fibra de 
la planta.  

 

Concretament quan l’objectiu del cultiu és conrear cànem industrial d’ús dual per a obtenir fibra 

i grana principalment es sembra llavor de cànnabis de plantes monoiques, de fet són la tipologia 

de llavors més esteses actualment ja que presenten un rendiment més estable i un elevat nivell 

de producció de fibra i grana.  

D’altra banda, algunes varietats de plantes dioiques quan es poden cultivar els dos sexes per 

separat presenten també avantatges importants degut a que els mascles presenten una millor 

qualitat de fibra i les femelles una millor qualitat de grana. Cal tenir present però que per ara 

l’únic mètode fiable que permet fer la separació de sexes en plantes dioiques és amb la 

feminització de les llavors, i degut al elevat cost que comporta realitzar aquest procés, 

actualment no es poden obtenir varietats dioiques certificades al catàleg europeu amb la 

garantia de tenir un determinat sexe. 
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Il·lustració 1. Flors de la planta de cànem industrial per a ús dual per producció de fibra i grana. 

 

2.1.2. Criteris per a la selecció de les llavors 
 

Partint del requeriment de que les llavors de cànem industrial cultivades a Espanya han d’estar 

certificades i registrades dins del Catàleg de varietats de la Unió Europea per a que després es 

pugui comercialitzar amb els productes recol·lectats, els criteris més rellevants a tenir en compte 

quan es selecciona la varietat a cultivar s’exposen a la següent taula:  

Principals criteris per a la selecció de les llavors 

Rendiment És necessari disposar de varietats que presentin un rendiment més òptim per a cultius 
destinats a ús dual de producció de fibra i grana en regadiu, doncs algunes varietats 
disponibles estan més orientades a l’obtenció de cannabinoides o tant sols fibres. 
Tanmateix, dins de les varietats per a ús dual de producció de fibra i grana, algunes es 
caracteritzen per afavorir l’obtenció de fibra o bé afavorir l’obtenció de grana. 

Alçada El cànem industrial és una planta que presenta en general una alçada considerable, 
però cal tenir en compte que en funció de la varietat cultivada aquest factor pot ser 
més elevat, fet que es tradueix en una major quantitat de generació de biomassa. Quan 
el cultiu està destinat exclusivament a l’obtenció de fibres es tendeix a utilitzar 
varietats que generin una major quantitat de biomassa amb plantes ben altes però que 
requereixen l’ús de maquinària específica per la collita, en canvi, per a cultius d’ús dual 
destinats a l’obtenció de fibra i grana justament el que es busca és tenir una menor 
quantitat de biomassa amb plantes més baixes però amb una elevada quantitat de 
llavors que es puguin extreure fàcilment. 

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchVariety&ctl_type=A&species_id=240&variety_name=&listed_in=0&show_current=on&show_deleted=on
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Susceptibilitat a 
les malalties 

Algunes varietats són més sensibles que altres a presentar malalties com per exemple 
la Botrytis cinerea o la Sclerotinia sclerotiorum. 

Tolerància als 
herbicides 

L’ús de determinats herbicides poden incrementar la presència de malalties en algunes 
varietats o afectar-ne el seu rendiment. 

Maduresa Les plantes fototròpiques presenten una sensibilitat al fotoperíode per poder arribar a 
la maduresa. En el cas del cànem la majoria de varietats (excepte les auto-florescents) 
són plantes de dia curt, que vol dir que necessiten 12 hores de foscor per poder 
començar la floració. A l’hemisferi nord les plantes de dia curt floreixen de forma 
natural entre els mesos de setembre i novembre, però algunes varietats de cànem 
presenten certes diferències en el seu comportament en relació a aquest aspecte. 

Desgranatge El procés de desgranatge de les llavors és una qüestió a tenir en compte quan s’espera 
produir grana, doncs en algunes varietats un cop el cànem madura i s’asseca el 
material que envolta i protegeix la llavor, aquest s’obre i la llavor queda exposada. 
Quan això esdevé, és molt usual que hi hagi presència d’ocells que s’emporten les 
llavors abans de fer la col·lecta de la grana, generant una pèrdua important de la 
collita, pel que és important disposar de sistemes de control d’ocells en cas de cultivar 
varietats que presenten aquesta problemàtica. 

Contingut de 
cannabinoides 

És imprescindible assegurar-se que les varietats cultivades tenen un nivell del THC igual 
o inferior al 0,2% del pes sec. 

Mida de la llavor Un cop s’ha realitzat la collita de les llavors, és necessari realitzar un procés on es 
preparen i es netegen les llavors recol·lectades per a obtenir grana apta per a la seva 
comercialització. Normalment s’utilitzen processadors automàtics que treballen amb 
un rang de mides de llavors determinats amb els que es poden produir pèrdues de 
moltes llavors en cas que la mida d’aquestes sigui massa petita i es trobi fora del rang.   

 

 

Il·lustració 2. Llavors de cànem industrial per a ús dual de producció de fibra i grana. 

  

2.1.3. Les millors varietats de cànem industrial adaptades a Catalunya  
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Les dades de recerca sobre les varietats que estan més adaptades a les condicions climàtiques i 

ambientals de Catalunya encara són escasses, és per això que la Fundació Miquel Agustí ha dut 

a terme un assaig experimental per disposar de major informació en relació als paràmetres de 

qualitat i rendiment en les principals varietats de referència presents en el catàleg i que han 

estat aprovades pel cultiu de cànem industrial a Europa. 

A l’estudi s’han sembrat un total de 9 varietats monoiques i 1 varietat dioica del catàleg europeu 

a Sant Llorenç de les Arenes, Girona. Les llavors es van adquirir a partir del proveïdor de llavor 

certificada de cànem industrial HEMP it (https://hemp-it.coop). Les propietats de cada varietat 

de cànem utilitzades a l’experiment estan indicades a la taula que es mostra a continuació: 

Cultivars de cànem (Cannabis sativa) del catàleg europeu utilitzades en l’estudi 

Cultivar Origena Tipus Cicle Floració 
plenab 

Varietats per 
l’obtenció 

Propietats 

Uso 31 UCR Monoica Precoç 28/07 Gra o ús mixt Alt rendiment en llavor i fibra 

Férimon FR Monoica Precoç 04/08 Gra o ús mixt Alt rendiment en llavor i fibra 

Fédora 17 FR Monoica Precoç 04/08 Gra o ús mixt Alt rendiment en llavor i fibra. 
Interesant per CBD 

Félina 32 FR Monoica Mig 08/08 Gra o ús mixt Alt rendiment en llavor i fibra. 
Interesant per CBD 

Orión 33 FR Monoica Mig 14/08 Gra o ús mixt Alt rendiment en llavor i fibra 

Futura 75 FR Monoica Tardà 16/08 Palla Alt rendiment en Biomassa i CBD 

Futura 83 FR Monoica Molt 
tardà 

29/08 Palla Alt rendiment en Biomassa i CBD 

Fibror 79 FR Monoica Tardà 22/08 Fibra Alt rendiment en fibra i 
decorticació fàcil 

Santhica 70 FR Monoica Tardà 17/08 Fibra Alt rendiment en fibra 

Tiborszallasi HU Dioica Tardà 
  

Alt rendiment en llavor i fibra i 
CBD 

aUCR, Ucraïna; FR, França; HU, Hongria.   
bData de plena floració observada a la latitud de Le Mans (França) 

 

Les varietats es van cultivar a dues densitats de sembra diferent, a densitat alta per afavorir la 

producció de fibra (56,0 kg/ha) i a densitat baixa per afavorir la producció de grana (25,2kg/ha). 

Durant l’assaig, les varietats sembrades amb densitats baixes no van tenir una germinació 

òptima, pel que no s’han pogut extreure conclusions representatives aplicables a cultius reals.  

Per tal d’avaluar el comportament agronòmic i la qualitat de la producció de les varietats 

sembrades a alta densitat s'han avaluat un dels dos estadis fenològics següents:  

1) Collita de la fibra (que coincideix amb el final de la floració masculina o floració plena) 

2) Collita del gra (que coincideix amb la maduració del gra).  

(https:/hemp-it.coop
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A continuació s’exposen els resultats preliminars obtinguts a l’estudi en relació al rendiment de 

cadascuna de les varietats sobre la producció de fibra, grana i biomassa amb una alta densitat 

de sembra:  

Rendiment obtingut de les varietats estudiades sobre la producció de fibra, grana i biomassa 
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Rendiment 
biomassa 
tija seca 
(kg/ha) 

Alt Mig Baix Mig Mig Baix Baix Alt Alt Baix 

7200-
12350 

6900-
8550 

1200-
3400 

5800-
10450 

5150-
6400 

3400-
4800 

2900-
5600 

5450-
14350 

6500-
16150 

1950-
6350 

Rendiment 
fibra seca 

(kg/ha) 

Alt Mig Baix Mig Mig Baix Baix Alt Alt Baix 

2200-
3750 

2350-
2900 

350-
950 

1800-
3200 

1650-
2050 

1100-
1550 

850-
1650 

1900-
4950 

2250-
5650 

650-
2050 

Rendiment 
grana 

(kg/ha) 

Baix Alt Alt Mig Alt Baix Mig Baix Baix Alt 

300-
1400 

650-
4750 

1300-
3800 

700-
1850 

800-
8550 

400-
1100 

750-
2700 

20-60 300-
400 

550-
7900 

Pes 100 
llavors (g) 

- 1,56 1,82 1,56 1,73 1,79 1,74 1,84 1,47 1,81 

 

 

Il·lustració 3.Assaig experimental de les 10 varietats dut a terme a Sant Llorenç de les Arenes, Girona.  

 

2.2. Cicles del cultiu: fases de desenvolupament 
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El cicle de cultiu de la planta del cànem industrial està composada per 4 fases: naixença, 

creixement vegetatiu, florescència i senescència per a l’obtenció de llavor i per últim, la collita 

de la fibra i/o llavor.  

 

2.2.1. Naixença: sembra i germinació 
 

Aquesta fase és la més delicada de tot el cicle de cultiu del cànem, doncs aconseguir una 

germinació homogènia no és fàcil. A continuació es determinen les pautes a seguir durant la 

sembra de les llavors per tal d’afavorir la naixença de les plantes.  

Pautes per al maneig de la sembra de les llavors 

Quan s’han de 
sembrar les llavors? 

L’època de sembra depèn molt de la climatologia de les zones, però es sol fer quan 
la temperatura mitjana supera els 10-15ºC, que a la majoria d’indrets de Catalunya 
té lloc entre els mesos d’abril a juny, tot i que dependrà també de l’ús i les varietats 
que s’utilitzin. Quan l’objectiu principal del cultiu sigui collir fibra es sembrarà abans 
que si es vol collir només gra.  

Cal tenir en compte també que el cànem és sensible a la durada del dia, donant lloc 
a un creixement vegetatiu més gran si es planta abans, pel que a mesura que els 
dies es fan més curts un cop s’ha superat el solstici d’estiu (21 de juny), el 
creixement vegetatiu s’alenteix i s’activa el desenvolupament de les flors. La 
plantació primerenca aprofita aquesta característica donant lloc a plantes més altes 
amb majors rendiments de fibra.  

Pel cas de la producció de gra, en canvi, la data de sembra idònia pot anar des de 
finals d’abril fins a principis de juny. El rendiment del gra no respon tan positivament 
a la plantació primerenca com ho fa el rendiment de la fibra, però la plantació 
primerenca pot ajudar a avançar la data de collita. 

Com es sembren les 
llavors? 

Quan es cultiva per a la producció de fibra l’objectiu és produir una planta alta amb 
tiges estretes però, en canvi, quan l’objectiu és obtenir grana és desitjable una 
ramificació moderada per augmentar la producció de llavors. Així doncs, per a 
cultius d’ús dual on es cerca l’aprofitament de la fibra i la grana, la densitat de 
sembra del cànem industrial acostuma a ser de 50-60 plantes/m2 a poca 
profunditat, de 2 a 3 cm.  

La llavor es caracteritza per ser relativament petita i necessita d’unes condicions 
òptimes del terreny, concretament li agraden les terres treballades (30-40cm) i 
sense terrossos ni rostolls.  

Com assegurar una 
humitat del sòl 

idònia per la 
sembra? 

És important que en el moment de la sembra hi hagi saó per a que no calgui un reg 
de suport per a la naixença, atès que aquests regs afavoreixen l’encrostat del sòl i 
ofega la plàntula.  

Una estratègia molt útil per tal d’elevar la humitat del sòl a un nivell òptim per a la 
sembra consisteix en regar uns dies abans amb el terreny gairebé preparat, i llaurar 
superficialment just abans de sembrar.  

Quines eines es 
poden fer servir per 

la sembra? 

Per a realitzar la sembra s’acostumen a utilitzar sembradores neumàtiques de 
precisió, les mateixes que es fan servir per cereal amb separació entre línies d’uns 
17,5cm. També es poden utilitzar sembradores neumàtiques monogrà, on els 
cossos estiguin separades entre 50 i 75cm. En aquest cas, per arribar a la densitat 
de sembra desitjada, cal fer una doble passada.  
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Com afavorir la 
germinació? 

La germinació té lloc al cap de 5 a 8 dies des de la data de sembra, però es recomana 
que en cas de pluja durant aquest període es passi una grada de pues per 
desencrostar el terreny per tal de permetre el creixement de la plàntula.  

 

 

Il·lustració 4. Plantes de cànem industrial germinades. 

 

2.2.2. Creixement vegetatiu 
 

Un cop han germinat les llavors, comença l’etapa de creixement de la planta de cànem. En 

aquests primers moments, les plantes es dediquen a créixer i produir les arrels, les tiges i les 

fulles. És a dir, estan en un procés de desenvolupament per a poder passar posteriorment a un 

període sexual o reproductiu.  

Les plantes necessiten un mínim d’un mes aproximadament per poder iniciar la floració, així com 

per a madurar ho suficient com per mostrar el seu sexe. Abans d’aquest període de creixement 

és molt estrany que la planta mostri el seu sexe.  

Pautes per al maneig del cultiu durant el creixement vegetatiu 

Quina durada té aquesta 
fase? 

L’època de sembra té un efecte sobre la durada del creixement vegetatiu, així 
com també depèn de la varietat que es cultivi, però acostuma a tenir una 
durada d’entre 1 i 2 mesos aproximadament.  

De fet, les plantes creixen molt ràpid en aquesta fase, algunes varietats poden 
arribar a una alçada de 1,5 a 3m.  

Quan s’ha de regar 
durant el creixement 

vegetatiu? 

En aquesta fase es sol fer com a molt un reg de suport si la primavera és càlida 
i amb poca pluja.   
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Il·lustració 5. Plantes de cànem industrial en la fase de creixement vegetatiu. 

 

2.2.3. Floració i senescència de la planta per a l’obtenció de llavor 
 

El cànnabis sativa és una planta anual d'estiu i un cultiu molt sensible al fotoperíode. Com a 

resultat, la floració s'inicia segons la durada del dia (fotoperíode) i no per la maduresa fisiològica. 

Tanmateix, les flors del cànem són sensibles a les condicions ambientals que pateixin, pel que 

és important assegurar un entorn òptim per tal de poder obtenir llavors.  

Pautes per al maneig del cultiu durant la floració i senescència 

Quan comença la 
floració? 

La majoria de varietats de cànem inicien el desenvolupament de les flors quan la 
durada del dia és inferior a aproximadament 12 hores. 

Com evitar 
l’avortament de les 

flors? 

Les temperatures superiors a 35ºC i els vents forts, com per exemple la 
tramuntana que trobem a la zona de Girona, poden afavorir a l’avortament de 
les flors, pel que es recomana que sempre que sigui possible el cultiu 
s’implementi en camps una mica arrecerats i frescals.  

Quan s’ha de regar 
durant la floració i 

senescència? 

En aquesta fase si es disposa d’un sistema de reg amb aspersió es fan de 2 a 3 
regs depenent de la climatologia de la zona i les pluges que s’hagin produït, però 
si es fa reg a manta, amb 1 o 2 regs ja és suficient.  
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Il·lustració 6. Planta de cànem industrial en floració.  

 

2.2.4. Recol·lecta de la fibra i la grana 
 

Quan es cultiven varietats de cànem industrial destinades a ús dual per a la producció de fibra i 

grana, és difícil establir el moment òptim en que es realitzi la collita, així com la gestió posterior 

del material recol·lectat poden, doncs dependrà molt dels interessos que tingui el productor.  

La versatilitat del cultiu és majúscul, doncs hi ha la possibilitat de collir exclusivament fibra del 

cànem amb una qualitat elevada, o bé una gran quantitat de grana però fibra de baixa qualitat, 

o bé un terme mig entre quantitat de grana i la qualitat de la fibra obtingudes. S’exposen a 

continuació les diferents possibilitats que poden tenir-se en compte alhora de gestionar la 

recol·lecta del cultiu, així com les possibilitats econòmiques que se’n poden derivar a partir 

d’això.  

Pautes per al maneig de la recol·lecta de la fibra i la grana 

Quan és el moment 
òptim de fer la collita 

de la grana? 

Quan el cultiu està orientat exclusivament a l’obtenció de llavors, el cànem es 
cull quan les llavors comencen a trencar-se i quan les plantes encara són verdes, 
per la qual cosa quan es busca un màxim rendiment de collita de gra es recomana 
collir-la quan hagi madurat entre el 70 i el 80% del gra i la humitat de les llavors 
es trobi al voltant del 15-30%.  
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Com es duu a terme la 
recol·lecta de la 

grana? 

 La llavor de cànem destinada a grana té parets primes i són fràgils, pel que s’han 
de manipular amb molta cura. Es poden utilitzar recol·lectores convencionals 
ajustant la mida del tamís a les llavors que s’obtinguin del cultiu.  

Què s’ha de fer un cop 
s’ha fet la recol·lecta 

de la grana? 

Quan es fa la collita del gra, aquest té un alt contingut d’humitat, del 15 al 30%. 
Per evitar la seva descomposició, ràpidament el gra s’ha d’assecar fins 
aconseguir un contingut d’humitat del 7 al 10%.  

Tanmateix, serà necessari netejar la grana de possibles restes vegetals o llavors 
trencades per tal de poder comercialitzar amb el producte resultant.  

Quan és el moment 
òptim de fer la collita 

de la fibra? 

 Quan el cultiu està orientat exclusivament a l’obtenció de fibra, la collita es 
realitza en l’etapa de floració primerenca o mentre s’elimina el pol·len, però 
sempre es fa abans de la formació de les llavors.  

Com es duu a terme la 
recol·lecta de la fibra? 

La recol·lecta de la fibra en molts aspectes és similar a la dels farratges, de fet, la 
maquinària emprada en els farratges acostuma a funcionar força bé sense haver 
de fer modificacions importants. La maquinària de rotació, amb capçals de 
recollida o coixinets poden realitzar fàcilment l’embolcall de cànem.   

El tall de la planta de cànem es pot aconseguir amb una segadora de disc o una 
segadora de falç recta. També existeixen equips especialitzats per tallar el cànem 
destinat a l’obtenció de fibra. D’altra banda, els arrossegadors i els pallers no 
acaben de funcionar bé, sobretot amb cultius molt alts, ja que les tiges llargues 
tenen una tendència d’embolicar-se al rodet.  

Què s’ha de fer un cop 
s’ha fet la recol·lecta 

de la fibra? 

Les plantes han de passar un procés de putrefacció un cop recol·lectat el material 
amb un procés que trenca els enllaços entre les fibres, l’enriat, utilitzat la 
humitat i microbis, que ha de permetre separar de forma més fàcil les fibres.  

Alguns productors deixen el material al camp per a que es descompongui 
parcialment de forma natural a partir de rosada, floridures i bacteris. Aquest 
procés pot trigar entre 3 i 6 setmanes depenent del clima i requereix vigilar de 
prop el material. Tanmateix, es pot optar per a realitzar el procés en condicions 
controlades utilitzant aigua, enzims o productes químics. El mètode escollit 
determinarà la qualitat de la fibra i l’ús final d’aquesta.  

Després de finalitzar aquest procés d’enriat, les tiges s’assequen fins a tenir un 
contingut d’humitat inferior al 15%, es giren i s’embalen per al seu 
emmagatzematge.  

Quan és el moment 
òptim de fer la collita 

de la fibra i grana 
combinades? 

Quan l’objectiu del cultiu és recol·lectar ambdós productes, la fibra i la grana de 
la planta, cal tenir molt present que contràriament al que es necessita per a la 
collita del gra en el seu moment òptim, que és que la major quantitat possible 
de gra de les inflorescències hagi madurat, això comporta que la fibra que es 
talla després de la collita de les llavors s’hagi anat lignificant, fent que la qualitat 
de la fibra disminueix considerablement. 

Així doncs, cal trobar un equilibri que dependrà molt del destí dels productes, 
però hem observat que quan la finalitat del cultiu és l’obtenció de fibra i grana 
combinades, es recomana fer la collita aproximadament quan el 50% de la 
inflorescència té la grana madura.  

Com es duu a terme la 
recol·lecta de la fibra i 
la grana combinades? 

Quan el cànem industrial es cultiva tant per a gra com per a fibra, cal tornar a 
tallar les tiges altes després de combinar-les. Es pot modificar una màquina 
recol·lectora per a realitzar ambdues funcions al mateix temps muntant una 
segadora amb barra de falç sota el capçal per a funcionar prop de terra.  

Si s’ha de collir la palla després de la combinació, és important que les condicions 
meteorològiques siguin adequades per poder assecar correctament les tiges per 
a l’embalatge.  
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Quin efecte té el 
moment de la collita 

sobre la qualitat de la 
fibra? 

Cal tenir en compte que és necessari aplicar un processament addicional al 
material per aconseguir la qualitat necessària que són requerits per a alguns usos 
finals. Tanmateix, quan la fibra es recol·lecta abans que es produeixi la formació 
de llavors presenta un contingut nul o baix en lignina, pel que és una fibra que 
es considera d’alta qualitat i que es podria utilitzar per aplicacions tèxtils.  

En cas contrari, quan es fa una recol·lecta més tardana per poder collir també 
grana, la qualitat de la fibra va disminuït amb el temps amb l’aparició creixent 
de contingut de lignina. Aquesta fibra es considera de menys qualitat ja que no 
pot ser emprada en industria tèxtil, seria més adequada per a la fabricació de 
materials compostos, estores no teixides, taulers de partícules i possiblement 
per a la pasta.  

Quina efecte té el 
moment de la collita 
sobre el rendiment 

dels cultius? 

Pel que fa a l’obtenció de grana, és necessari que les flors generin llavors, a més 
de que quant més madures estiguin les inflorescències més quantitat de grana 
s’obté.  

Al mateix temps però, la qualitat de la fibra és molt més elevada si es talla durant 
la florescència primerenca, abans que es formin les llavors, i va disminuït 
considerablement amb la maduració de les llavors.  

Així doncs, el rendiment del cultiu varia molt en funció de l’interès es cerqui 
produir: si es vol l’obtenció de més quantitat de grana però tenir una fibra de 
menys qualitat, o si bé es cerca obtenir una qualitat superior de fibres sense 
produir grana o produir-ne poca quantitat.  

  

 

 

Il·lustració 7. Planta de cànem industrial preparat per a la collita. 
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2.3. Selecció del camp 
 

Els criteris més rellevants alhora de tenir en compte la selecció del camp on cultivar el cànem:  

Criteris per a la selecció del camp on cultivar cànem industrial 

Pràctiques anteriors És rellevant tenir en compte les rotacions realitzades anteriorment a la parcel·la, 
així com si s’hi ha emprat herbicides anteriorment, atès que el cànem és una 
planta molt sensible a la presència d’aquests al sòl.  

Fertilitat del sòl El cànem industrial és una planta que quan creix agafa molta alçada, fet pel que 
és un cultiu molt exigent en quant a la disponibilitat de nutrients al sòl on es 
cultiva que són necessaris per a poder créixer correctament.  

Seleccionar les 
llavors adequades 

És necessari disposar d’un camp adequat segons la varietat que es cultivi, ja sigui 
per garantir les condicions climàtiques i els requeriments nutricionals que 
necessiti la varietat seleccionada. 

Gestió dels residus i 
subproductes del 

cultiu 

Alhora d’optimitzar el rendiment de la plantació és interessant comprovar si hi ha 
accés a una industria que permeti aprofitar tots els subproductes que s’obtenen 
del cultiu de cànem, o si bé és necessari gestionar-los en forma de residus amb el 
cost que suposi.  

 

2.3.1. Exigències en el sòl 
 

És necessari disposar d’un sòl amb molt bones propietats per a un creixement del cultiu del 

cànem adequat, heterogeni i pròsper:  

Exigències en el sòl 

Pràctiques 
anteriors 

És rellevant tenir en compte les rotacions realitzades anteriorment a la parcel·la, així com 
si s’hi ha emprat herbicides anteriorment, atès que el cànem és una planta molt sensible a 
la presència d’aquests al sòl. 

Textura 
moderada 

Per a garantir una bona germinació s’ha d’aportar una terra treballada (30-40cm), sense 
terrossos ni rostolls, amb una composició poc argilosa, ja que com més gran sigui el 
contingut en argila del sòl, menor serà el rendiment de la planta atès que el cànem és molt 
sensible a la compactació del sòl. És preferible un sòl sorrenc.  

Humitat del 
sòl 

Les plantes joves són molt sensibles als sòls humits o a les inundacions durant les 3 primeres 
setmanes o fins que el creixement arriba a uns 30 cm. d'alçada. Les plantes danyades per 
l'aigua romandran atrofiades, donant lloc a una collita malmesa, desigual i pobre. És 
important que la terra tingui un bon drenatge intern.  

L'argila pesada s'ha d'evitar principalment a causa de l'excés d'humitat. El rendiment serà 
menor tant per la producció de fibra com de gra. 

Fertilitat Els sòls sorrencs poc estructurats i propensos a la sequera proporcionen molt poca fertilitat 
natural o suport a la planta, pel que en conseqüència, per aconseguir el màxim rendiment 
en aquests sòls caldrà una aportació de nutrients i aigua addicionals, fent que la rendibilitat 
es vegi perjudicada.  

Salinitat El cànem prefereix sòls que no siguin salins  
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Il·lustració 8. Exemple d’un camp de cultiu de cànem que presenta clapes i un creixement poc uniforme..  

 

2.3.2. Exigències en el clima  
 

El cànem requereix molta humitat, alguns estudis apunten a que el cultiu necessita 300-400mm 

d’equivalent en pluja. Aquesta quantitat de pluja rarament es produeix durant l’estació de 

creixement, pel que és important fer ús de la humitat primerenca del sòl i obtenir una cobertura 

del sòl primerenca per reduir l’evaporació superficial, així com per mantenir un bon control de 

les males herbes.  

Aproximadament la meitat d’aquesta humitat es requereix durant la floració i la formació de 

llavors per tal de produir el màxim rendiment de gra, pel que si es produeix sequera en aquesta 

etapa, el gra estarà poc desenvolupat i es redueix la formació de llavors. Així doncs, la sequera 

continuada dona lloc a baixos rendiments de gra.  

Durant el període de creixement vegetatiu, el cànem respon a altes temperatures diürnes de 

25ºC a 28ºC.  

 

2.4. Gestió del cultiu 
 

2.4.1. Fertilització 
 

El cànem es considera un cultiu semi-exigent, necessita disposar de nutrients que afavoreixin el 

desenvolupament sobretot en el procés de creixement vegetatiu de la planta, aproximadament 

la mateixa fertilitat que un cultiu de blat d’alt rendiment.  

Els trets més importants a tenir en compte per a la fertilització són:  

Fertilització 
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N Les aportacions de N afavoreixen el desenvolupament vegetatiu de la planta sobretot en 
alçada i quantitat de fulles.  

Normalment s’acostumen a aportar entre 100 i 120kg/ha, ja que les aportacions superiors en 
N afavoreixen a que la planti aguanti més la humitat en la senescència, el que pot dificultar 
les feines de collita. També hi ha estudis que indiquen que un excés de N afavoreix l’auto 
aclarida en els primers estadis, cosa que implica una densitat final més baixa amb tiges més 
gruixudes.  

P i K2O El cànem té una resposta moderada a les aportacions de P i K2O, encara que aquest últim 
millora la qualitat de fibra si el ús final del cultiu és aquest. Les dosis recomanades són de 
60kg/ha de P i de K2O.  

N i K2O Alguns estudis revelen que l’absorció de N i K2O és 5 vegades superior durant les primers 2 
mesos de cultiu, és a dir, durant el període de creixement vegetatiu. És per aquest motiu que 
l’adob incorporat (ja sigui d’assimilació ràpida o lenta) cal que s’apliqui amb suficient temps 
perquè la planta la pugui assimilar.  

També s’ha vist que un excés de N combinat amb un nivell de K2O inadequat pot comportar 
el trencament de la tija i la pèrdua del cultiu.  

 

Per últim, cal tenir en compte que al voltant del 42% de la biomassa de la planta del cànem que 

poden tornar al sòl en forma de fulles i arrels. Aquests contenen més de la meitat dels nutrients 

aplicats al cultiu, pel que l’aportació de nutrients que genera la planta al sòl i que estaran 

disponibles per ajudar a alimentar als propers cultius és molt interessant.  

 

2.4.2. Preparació del sòl per la sembra 
 

Com s’ha comentat anteriorment, per a una germinació òptima, es requereix un bon contacte 

de les llavors de cànem industrial amb el terra.  La sembra ha de ser ferma, plana i relativament 

fina, similar a la preparada per a farratges de sembra directa. El sòl es pot treballar i plantar tan 

bon punt el sòl estigui prou sec com per evitar la compactació o encrostat.  

Preparació del sòl per la sembra 

Abonat És important aplicar i escampar l’abonat, ja sigui el d’assimilació lenta o ràpid, entre 15 dies 
i 2 mesos d’antelació.    

Trencar el 
terra 

Un cop s’ha escampat l’adob, es treballa el sòl a una profunditat de 30-40cm amb un xisel o 
semi-xisel que trenca el terra, fet que afavorirà que les potents arrels del cànem puguin 
treballar sense problema.  

Llit de 
sembra 

Degut a que la llavor del cànem és molt petita, és important que el llit de sembra estigui molt 
ben treballat i que contingui la menor quantitat de terrossos i rostolls. Es busca un llit de 
sembra poc profund i ferm permeti que les llavors es col·loquin a una profunditat uniforme, 
donant lloc a una aparició de plàntules més uniforme. 

Es recomana passar l’arada de discos o la grada rotativa depenent de l’extensió del camp. En 
funció de com estigui el camp després d’aquestes accions, cal valorar si s’ha de tornar a 
passar just abans de sembrar.  

Sembra El cànem industrial es sembra normalment amb una broca de gra estàndard, a una 
profunditat de 2-3cm. La temperatura òptima del sòl a aquesta profunditat per a tenir una 
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germinació ràpida ha d’estar entre el 8ºC i els 10ºC, tot i que les llavors podrien germinar 
amb temperatures lleugerament inferiors 

Densitat 
de sembra 

La densitat de llavors per a la sembra és específica per a cada varietat, pel que cal consultar-
la amb el proveïdor de llavors. Com s’ha comentat anteriorment però, el cànem industrial 
que es planta per a la fibra, l’òptim seria obtenir una densitat alta de plantes, i pel cànem que 
es planta per a obtenir grana l’òptim és una densitat de població més baixa de plantes. 

 

 

Il·lustració 9. Preparació del llit de sembra. 

 

 

Il·lustració 10. Sembra de les llavors de cànem industrial. 

 

2.4.3. Control d’adventícies 
 

Quan el cultiu de cànem es planta en un sòl fèrtil i ben drenat, i amb unes condicions de 

temperatura i humitat gairebé òptimes, ràpidament germinarà i arribarà als 30cm en 3-4 

setmanes des de la plantació. En aquesta etapa donarà un 90% d’ombra al sòl, fent que les males 

herbes no prosperin per l’exclusió de la llum del sol.  
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En altres tipologies de cultiu on la germinació és més lenta que la majoria d’adventícies, un cop 

es sembra i just abans que les plàntules surtin del terra, es passa una grada de pues flexible per 

eliminar tots els brots de les adventícies que poden generar problemes al cultiu.  

En el cas del cànem ens trobem que com la germinació és molt semblant al comportament que 

tenen la majoria de les adventícies, sumat a que la sembra és molt superficial, es recomana optar 

per l’estratègia de la falsa sembra i repassades posteriors a conveniència.  

Control d’adventícies 

Falsa sembra Uns dies abans de la sembra es rega el camp per afavorir la naixença de les llavors 
que hi ha al camp. Al cap de 5 o 6 dies després, es passa la grada de pues flexible 
per eliminar totes les adventícies germinades, i seguidament es procedeix a 
sembrar.  

Repàs amb la grada 
de pues flexible 

En cas que hi hagi pluges durant els primers estadis del cultiu, caldrà valorar si es 
torna a utilitzar la grada de pues flexible per fer un repàs i eliminar posteriors 
naixements d’adventícies.  

En cas que s'hagi sembrat amb la sembradora monogrà, també es pot llaurar les 
entre fileres amb una cultivadora o bribrocultor.  

 

La gestió d’adventícies és un factor clau per a obtenir una llavor neta i de qualitat al final durant 

la recol·lecta, així com també fibres sense presència de matèria vegetal que resta qualitat a la 

producció obtinguda o bé que requereixen de processos de neteja.  

I és important fer la gestió en aquests primers estadis, ja que posteriorment, degut al ràpid 

creixement que experimenten les plantes de cànem tenen la capacitat de defensar-se bé de les 

adventícies germinades posteriorment perquè com s’ha comentat, generen molta ombra al sòl 

i impossibiliten la seva proliferació entre el cultiu.  
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2.4.4. Malalties i plagues 
 

És conegut que més de 50 virus, bactèries, fongs i insectes diferents afecten al cultiu de cànem. 

Els efectes i l’impacte que poden tenir aquestes plagues que afecten als cultius del cànem són 

encara desconeguts, fins que no es comencin a conrear de manera més intensa, no obstant això, 

la ràpida velocitat de creixement i la naturalesa vigorosa del cànem generalment li permeten 

superar l’atac de la majoria de malalties i plagues.  

Les principals malalties i plagues que poden perjudicar a la planta del cànem al llarg del seu cicle 

de vida es mostren a continuació: 

Principals malalties i plagues 

Botrytis cinerea La Botrytis, o la floridura gris, és una fong endoparàsit molt comú en molts cultius 
hortícoles i fructícoles o plantes destinades a la jardineria. En un inici apareixen 
taques a les fulles o flors i, si la infecció segueix el seu curs, aquestes acaben 
deformant-se i podrint-se.  

Les espores tenen la capacitat d’aprofitar qualsevol ferida o petita fissura de la 
planta i penetrar al seu interior. Les condicions més adequades per a la seva 
aparició són temperatures suaus d’entre 15ºC i 25ºC i humitat elevada.  

Incrementar la ventilació entre plantes amb una densitat de sembra més baixa i 
la rotació de cultius, així com evitar les adventícies són les tasques més efectives 
a dia d’avui per combatre el fong. 

Sclerotinia 
sclerotiorum 

La Sclerotinia, o la floridura blanca, és un fong nectrotròfic que primer mata a les 
cèl·lules i després absorbeixen els seus nutrients, pel que poden seguir 
alimentant-se de l’hoste tot i haver acabat amb ell. Té una gran capacitat de 
supervivència, la més comunia és al propi sòl, a restes vegetals o a les adventícies. 

Sobre la planta apareix una floritura blanca d’aspecte aquós que amb el temps 
s’asseca i genera un miceli cotonós. El més comú és que la infecció comenci des 
del terra i ascendeixi fins trobar la tija, dificultant la germinació o el 
desenvolupament de la planta, que pot acabar morint.   

És una plaga present també en els cultius de mongetes, colza o gira-sols. S’ha 
observat en alguns indrets del món que allà on s’ha cultivat colze anteriorment al 
cànem, les plantes de cànem han presentat aquesta afectació.  

La temperatura òptima per a la disseminació de les seves ascòspores és entre els 
20ºC i els 25ºC, a més d’un entorn humit ja sigui per regs continuats o per 
precipitacions.  

Incrementar la ventilació entre plantes amb una densitat de sembra més baixa i 
la rotació de cultius, així com evitar les adventícies són les tasques més efectives 
a dia d’avui per combatre el fong.  

Fusarium El Fusarium, un fong filamentós que es troba comunament en el substrat, és un 
fong sapròfit, per la qual cosa és capaç de sobreviure a l’aigua i a la terra durant 
molt de temps.  

Té facilitat per desenvolupar-se en entorns amb altes temperatures i no excessiva 
humitat a terra, i els talls i les ferides de les plantes afavoreixen la seva penetració 
al seu interior infectant-la. La planta comença a patir una limitació de la ingesta 
de nutrients i aigua, fet que retarda el creixement i les fulles es necrosen, arribant 
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a causar la mort de la planta. Un dels trets més distintius és l’asimetria, doncs 
acostuma a presentar-se a un costat de la planta.  

En algun indret s’ha observat la presència d’aquesta plaga a les arrels del cànem. 
És una plaga que es troba també en cultius de blat de moro i blat.  

La rotació de cultius és la tasca més efectiva a dia d’avui per combatre el fong. 

Ocells En algunes varietats un cop el cànem madura i s’asseca el material que envolta i 
protegeix la llavor, aquest s’obre i la llavor queda exposada. Quan això esdevé, és 
molt usual que hi hagi presència d’ocells que s’emporten les llavors abans de fer 
la col·lecta de la grana, generant una pèrdua important de la collita, pel que és 
important disposar de sistemes de control d’ocells en cas de cultivar varietats que 
presenten aquesta problemàtica. 

 

2.4.5. La rotació de cultius 
 

Cal tenir present que el cànem es caracteritza per a ser un cultiu idoni per a ser emprat com un 

cultiu de rotació, i a més, presenta amb una alta capacitat per a millorar la qualitat de sòl i que 

evita la seva erosió gràcies a que les seves arrels són resistents.  

Com s’ha exposat a més, una de les millors eines per combatre la proliferació de plagues i 

malalties que malmeten els cultius de cànem i també d’altres espècies vegetals consisteix en 

practicar la rotació de cultius.  

Es recomana en el cas del cànem industrial fer una rotació de 4 anys, evitant conrear-lo als 

mateixos camps on s’hi ha cultivat recentment colze, mongetes, soja o gira-sol.  

 

2.4.6. Requeriments hídrics 
 

La planta de cànem industrial que es cultiva en zones mediterrànies necessita un consum d’aigua 

d’entre 1.500m3 a 3.000m3 per hectàrea. A Catalunya cada cop tenim un clima més càlid i amb 

precipitacions menys abundants durant el cicle de cultiu de la planta de cànem, pel que cal tenir 

present que bona part d’aquesta aigua s’haurà d’aportar mitjançant el reg.  

A continuació es mostra una pauta de l’aportació d’aigua que és necessari realitzar al llarg del 

maneig del cultiu del cànem industrial per a ús dual per producció de fibra i grana en regadiu 

basada en els assajos agronòmics realitzats a la zona de Girona.   

Requeriments hídrics del cànem industrial en zones de cultiu properes a Girona 

Falsa sembra contra 
les adventícies 

Uns dies abans de la sembra es rega el camp per afavorir la naixença de les llavors 
que hi ha al camp. Al cap de 5 o 6 dies després, es passa la grada de pues flexible 
per eliminar totes les adventícies germinades, i seguidament es procedeix a 
sembrar. 

Sembra És important que en el moment de la sembra hi hagi saó al sòl per a que no calgui 
un reg de suport per a la naixença, atès que aquests regs afavoreixen l’encrostat 
del sòl i ofega la plàntula.  
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Creixement vegetatiu En aquesta fase es sol fer com a molt un reg de suport si la primavera és càlida i 
amb poca pluja.   

Florescència i 
senescència 

En aquesta fase si es disposa d’un sistema de reg amb aspersió es fan de 2 a 3 
regs depenent de la climatologia de la zona i les pluges que s’hagin produït, però 
si es fa reg a manta, amb 1 o 2 regs ja és suficient. 

Post collita En el procés d’enriat de les fibres de cànem recol·lectades és possible que calgui 
fer una aportació d’aigua per fomentar un entorn humit on puguin proliferar els 
bacteris necessaris per culminar el procés.   

 


