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A marihuána
világszerte
növekvő
története

Írta: Emma Ryte (/en/blog/author/emma-ryte/) , 2018.03.02

(/en/blog/author/emma-ryte/) 

A kannabisz termesztésének tendenciája

későn kezdett újjáéledni. A történelem

megmutatta, hogy a marihuána

termesztésének dekriminalizálásától az

első olyan országokig, amelyek ma már a

legtöbb példát követik, a történelem azt

mutatja, hogy a kannabisz termesztésének

é t té é k útj i di lt
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és termesztésének útja nem mindig volt

könnyű. Olvassa tovább, hogy bepillantást

nyerjen a növekedés történetébe - egy

olyan történelemre, amely Kr. E. 2737-ig

nyúlik vissza!

A közelmúltban a kannabisz termesztése és általában a
marihuána-ipar új �gyelmet kapott. Mivel egyre több
ország foglalkozik legalizálással, vagy halad ebbe az
irányba, a kannabisz termesztése a világ minden tájáról
fontos téma lett.

A globális kannabiszipar robbant fel, és ez csak a
kezdet. Jelenleg legalább 29 ország legalizálta annak
használatát, és a   kannabisz globális piacát
(https://news.vice.com/story/canadian-weed-
producers-will-dominate-the-global-marijuana-market)
 körülbelül 200 milliárd dollárra becsülik.

Nem csoda, hogy a marihuána termesztése az utóbbi
időben ilyen hihetetlen �gyelmet kapott, �gyelembe
véve, hogy az ipar várhatóan globálisan fellendülni fog
a következő negyed században.

A növekvő marihuána új trendnek tűnhet a jelenlegi
globális népesség számára, de gyökerei az ősi
civilizációkhoz nyúlnak vissza az egész világon.
Valójában ez valószínűleg az egyik legrégebbi növény,
amelyet valaha rögzítettek.

Olvassa tovább, hogy megismerje a kannabisz
termesztésének történetét A tények meglephetnek!

https://news.vice.com/story/canadian-weed-producers-will-dominate-the-global-marijuana-market
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termesztésének történetét. A tények meglephetnek!

Meddig termesztik az
emberek a kannabiszot?

A kannabiszhasználatra vonatkozó legrégebbi írásbeli
feljegyzés Kr. E. 2737-ből származik. A kannabisz
először Shen Nung kínai császár
(https://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-
mind/201105/history-cannabis-in-ancient-china)
írásában szerepelt  , aki gyógyhatását reuma, köszvény,
malária és szemléletlenség esetén rögzítette.
Megemlítette annak pszichoaktív tulajdonságait is, de
ez messze másodperc volt az orvosi tulajdonságainak
megemlítésében.

https://www.psychologytoday.com/blog/the-teenage-mind/201105/history-cannabis-in-ancient-china
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Égetett kannabiszmagokat találtak     a Kínából és
Szibériából származó sámánok sírjaiban,
(http://www.history.com/topics/history-of-marijuana)
Kr. E. 500-ban.

Az ókori görögök és a rómaiak állítólag kannabist is
használtak.

A Közel-Keleten a marihuána elterjedt az Iszlám
Birodalomban, végül Észak-Afrikába. Indiában szokásos
volt a marihuána szabadidős használata. Úgy
gondolják, hogy ez részben azért van, mert a Korán
megtiltotta az alkohol használatát.

A 12. század folyamán a muszlimok bevezették a hasit
(https://weedseedshop.com/en/blog/how-to-make-
hash/) , a kannabisz leghatékonyabb formáját Perzsiába
és Észak-Afrikába, ahol népszerűsége elterjedt. Ma a
Közel-Kelet, Észak-Afrika, Pakisztán és Afganisztán
jelentik a hasis eloszlásának
(http://www.worldatlas.com/articles/countries-
producing-the-most-marijuana-resin.html) fő forrásait  .

A marihuána elterjedése
az egész világon

A kannabisz termesztése Közép-Ázsiából származott,
majd Afrikába, Európába és végül az Amerikába vezette
be A kannabisz a kender sokféle felhasználása

http://www.history.com/topics/history-of-marijuana
https://weedseedshop.com/en/blog/how-to-make-hash/
http://www.worldatlas.com/articles/countries-producing-the-most-marijuana-resin.html
https://weedseedshop.com/en/blog/the-history-of-the-agriculture-of-cannabis/
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be. A kannabisz a kender sokféle felhasználása

(https://weedseedshop.com/en/blog/the-history-of-the-
agriculture-of-cannabis/) miatt gyorsan népszerűvé vált
. A kendert kötél, vitorlák, papír és ruházat készítésére
használják, a magokat pedig élelmezéshez használták.

A kannabisz (http://metro.co.uk/2016/04/20/happy-420-
history-of-marijuana-and-how-the-plant-spread-across-
the-world-5829086/) legrégebbi rekordja   Nagy-
Britanniában (http://metro.co.uk/2016/04/20/happy-
420-history-of-marijuana-and-how-the-plant-spread-
across-the-world-5829086/)   a 10. századi viking
településen nyúlik vissza. Feltételezhető, hogy mivel a
part menti területeken népszerű volt, a kannabiszot
először kenderként termesztették. Sokkal erősebb
alternatívát nyújtott a többi erőforráshoz, amelyeket
ebben az időben ruházati cikkek, kötelek, vászon és
halászhálók számára használtak.

VIII. Henrik király 1533-ban kezdte megkérni a gazdákat,
hogy termessék a termést, miután a kender
jóváhagyásra került az angol haditengerészet sikeréhez
való hozzájárulásért. Később I. Erzsébet királynő még
szigorúbb szabályokat vezetne be a mezőgazdasági
termelők számára a kannabisz termesztésére. Emellett
megemelte a kvótát azon összeggel, amelyre
növekedésükre szükségük volt.

Az 1500-as évek közepén a spanyolok kannabiszot
hoztak Amerikába. Az 1600-as évekre a gazdák a
törvény által előírt módon kannabisztermesztést
folytattak. A kannabiszból származó kenderben

https://weedseedshop.com/en/blog/the-history-of-the-agriculture-of-cannabis/
http://metro.co.uk/2016/04/20/happy-420-history-of-marijuana-and-how-the-plant-spread-across-the-world-5829086/
http://metro.co.uk/2016/04/20/happy-420-history-of-marijuana-and-how-the-plant-spread-across-the-world-5829086/
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azonban nagyon alacsony a THC kannabinoidszintje,
(https://weedseedshop.com/en/blog/thc-bible-crash-
course-thc/) és ismert, hogy nem pszichoaktív.

Az 1890-es évekre az Egyesült Államokban a kender
növényeket széles körben felváltotta a gyapot. Bár
ekkorra a kannabiszból származó marihuána
használata elterjedt.

Ma azonban újjáéledt a kannabiszból származó kender.

Az orvosi marihuána
hajnalma

Az 1830-as években egy gyógyászati   tulajdonságot egy
ír orvos vizsgálta, aki akkoriban Indiában lakott. Sir
William Brooke O'Shaughnessy volt az orvos, aki
megállapította, hogy a cannabis kivonatokat jótékony
kezelésében gyomor fájdalom
(https://weedseedshop.com/en/blog/can-medical-
marijuana-treat-chronic-pain/) és hányás
(https://weedseedshop.com/en/blog/want-gain-weight-
weed-heres/) szenvedő betegekben a kolera.

Noha sok ősi civilizációról úgy gondolják, hogy a
marihuánát gyógyászati   képességeikhez használta, ez
volt az első alkalom, hogy a modern nyugati világ
orvosa ezt a kezelési lehetőséget választotta.

https://weedseedshop.com/en/blog/thc-bible-crash-course-thc/
https://weedseedshop.com/en/blog/can-medical-marijuana-treat-chronic-pain/
https://weedseedshop.com/en/blog/want-gain-weight-weed-heres/
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Amikor Sir Willian Brooke O'Shaughnessy 1843-ban
visszatért Nagy-Britanniába, magával hozott néhány
kannabist, amelyet a kolera betegek javára talált. Az
1800-as évek végére az európai és amerikai
gyógyszertárak különféle betegségek kezelésére
kannabiszkivonatokat értékesítettek.

A tudósok később felfedezik a kannabiszban levő
pszichoaktív vegyület THC gyógyászati   értékét, mint egy
módszert hányinger kezelésére és a betegek
étvágyának fokozására.

Az Egyesült Államok Gyógyszerkönyve 1850-től 1942-ig
a marihuánát sorolta fel, többek között szülési
fájdalmak, émelygés és reuma kezelésére felírt
kezelésként. Az 1930-as évekig is gyakran használták
rekreációs célokra.

Ebben az időben az ópiumot és a kokaint széles körben
használják orvosi és rekreációs célokra is
(https://weedseedshop.com/en/blog/recreational-vs-
medical-marijuana-whats-di�erence/) .

Növekvő marihuána
rekreációs célokra

Valamikor Kr. E. 400-ban az ókori görög történész
Herodotus feljegyezte, hogy a szkíták néven ismert
közép ázsiai iráni nomádok belélegzik a kannabiszmag

https://weedseedshop.com/en/blog/recreational-vs-medical-marijuana-whats-difference/
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közép-ázsiai iráni nomádok belélegzik a kannabiszmag

és virág égő füstjét.

AD körül 800 körül a kannabisz tisztább formáját, hasis
néven népszerûen füstölték Ázsiában és a Közel-
Keleten. Az iszlám növekedésével nőtt a hasis
népszerűsége rekreációs gyógyszerként is.

Az 1800-as évekre, még mielőtt O'Shaughnessy
visszatért Nagy-Britanniába, népszerűvé vált a
marihuána rekreációs célú használata pszichoaktív
tulajdonságai miatt. Különösen ez volt az újonnan
megszerzett területeken, például Dél-Afrikában és Dél-
Ázsiában.

A kannabisz rekreációs célú használata az 1800-as
években Nagy-Britannia más területein is elterjedt.
Valamikor 1840-1850 körül, egy indiai és jamaikai brit
uralom idején, az indiai beoltott szolgák bemutatnák a
termést a jamaicusoknak.

Bevezetése óta Jamaica ismertté vált
kannabiszkultúrájával. A  kannabisz vonatkozásában oly
széles körben alkalmazott 
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-ganja-
weed-marijuana-get-names/) kifejezések, köztük a
ganja kifejezés, az indiai nyelvû kultúrából származnak.

Az Egyesült Államokban a marihuána, mint szabadidős
gyógyszer csak 1900-as évek elején vált népszerűvé. A
mexikói forradalom idején a mexikói bevándorlók
bemutatták a marihuána dohányzásának gyakorlatát az

https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-ganja-weed-marijuana-get-names/
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amerikaiak számára.

A rekreációs marihuána
tilalma

A marihuána tilalma
(https://weedseedshop.com/en/blog/history-
prohibition-cannabis/) az Egyesült Államokban szorosan
egybeesett a Nagy Depresszió rendkívül kemény
időszakával. Ebben az időben az amerikaiak súlyos
munkanélküliséggel és társadalmi kon�iktusokkal
szembesültek.

A félelem a nagy depresszió idején kezdte elterjedni. Az
amerikaiak a marihuánát „gonosz gyomnak” nevezték,
amelyet az Egyesült Államokba a mexikóiak hoztak, akik
jelentős haragot szereztek.

1931-re az Egyesült Államok 29 tagja betiltotta a
marihuána használatát, valamint sok más mámorító
szert. Mire a marihuána Amerikába érkezett, Nagy-
Britanniában sok ország már megkezdte a szabadidős
használatának betiltását.

Az 1800-as években többször is megpróbálták tiltani a
marihuánát, amelyeket megtámadtak. Brit Indiában
1838-ban, 1871-ben és 1877-ben megkíséreltek
kísérleteket. E kísérletek egyike sem bizonyult
sikeresnek.

https://weedseedshop.com/en/blog/history-prohibition-cannabis/
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1894-ben a Brit Indiai Kábítószerbizottság
megállapította, hogy a „kevés sérülés” a kannabisz
használatából származhat. Nem sokkal addig, amíg más
brit kolóniák sikeresen bevezettek tilalmi törvényeket.
1913-ban Jamaikával, 1920-ban Sierra Leonéval és
1922-ben Dél-Afrikával kezdődött.

Nagy-Britannia legnagyobb országában a tilalom
közvetlenül az amerikai tilalom előtt jött létre. Az
Egyesült Királyság 1928-ban betiltotta a kannabisz
használatát, és felvette a 1920. évi veszélyes
kábítószerekről szóló törvény listájába.

A marihuána-tilalom
bűnügyi következményei

Az Egyesült Királyságban kezdetben a kannabiszot faji
kérdésnek tekintették. Sokan a termést fekete
tengerészekkel és színházi előadókkal társították.

1960-ban mindössze 230 letartóztatás történt a
marihuánával kapcsolatban. Ez a szám az évtized
végére majdnem 5000-re nőtt. 1973-ra több mint 11
000 letartóztatást hajtottak végre a marihuána
előállításával, felhasználásával vagy értékesítésével
kapcsolatban.
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A növekvő letartóztatások számával és a bírósági
rendszeren belüli növekvő költségekkel néhányan a
gyár dekriminalizálását támogatták. 2014 márciusában
a kannabiszhoz kapcsolódó bűncselekmények a brit
letartóztatások és a rendőrségi jelentések több mint
60% -át tették ki.

A törvényhozók azonban csak a közelmúltban kezdték
megvizsgálni a marihuána termesztésének és
felhasználásának legalizálásának lehetőségeit.

Sokan támogatták annak gyógyászati   értékét, mások
egyszerűen úgy vélik, hogy a tilalom több kárt okoz,
mint haszon. Egyesek azt gondolják, hogy a szabadidős
célú felhasználása jobb és biztonságosabb, mint a
legális alternatíva, az alkohol.

Néhány területen a kannabisz személyes használatra
történő termesztése ma már törvényes. Sokan látják
értékét annak potenciáljában, mint jövőbeli készpénz-
termés (https://weedseedshop.com/en/cash-crop) .

A marihuána jelenlegi
helyzete az Egyesült
Királyságban

https://weedseedshop.com/en/cash-crop
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Mivel az országok száma elindult a fedélzeten, hogy
valamilyen formában legalizálják a marihuánát, sokan
elkezdték azon gondolkodni, mennyire hasznos a
tilalom.

A marihuána továbbra is népszerű rekreációs
szempontból Nagy-Britanniában, bár illegális. Jelenleg a
világon csaknem 30 ország van, amelyek bizonyos
mértékben legalizálták a marihuánát.

Ezenkívül az Egyesült Államok több mint fele most már
engedélyezi a marihuána bizonyos formáinak a
polgárok általi használatát, és sok helyen megengedték
az egyéneknek a növények termesztését.

2017 májusában egy orvos jóváhagyta az első, az
Egyesült Királyságban írt orvosi rendelvényt. Annak
ellenére, hogy ez még mindig illegális, az orvos a
vénykört egy 11 éves �únak írta, aki szélsőséges
epilepsziában szenved.

Számos érdekképviseleti és kormányzati csoport kéri a
legalizálást. Ide tartoznak az MS Society, a nagyobb
demokratikus csoportok, valamint a Parlament tagjai.

Jelenleg nem várható el, hogy a rendõrség kiterjedt
nyomozást indítson azokkal szemben, akiknek a
marihuána növekszik. Ehelyett udvarias jegyzeteket
hagynak a termelők számára.
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Noha a kannabiszra továbbra is vonatkoznak
szabályozási korlátok, ez egyre elfogadhatóbbá válik.
Számos aktivista, kormányzati tisztviselő, rendőrség,
egészségügyi szakemberek és mások ragaszkodnak
annak legalizálásához az Egyesült Királyságban.

Úgy tűnik, hogy egyre   gyakoribb
(https://www.marijuana.com/news/2017/01/we-asked-
a-former-police-o�cer-why-most-cops-want-
legalization/)   �gyelmen kívül hagyni azokat, akik a
növényeket termesztik, valamint azokat, akik a
birtokában vannak. Ez valószínűbbnek tűnik azokban az
esetekben, amikor a növények minimálisak és
személyes felhasználásra kerülnek, és állítólag néhány
amerikai rendőrségi kutyát most kiképeztek arra, hogy
�gyelmen kívül hagyják a marihuána növények szagát.

Sokan úgy vélik, hogy a teljes dekriminalizáció a sarkon
lehet. A liberális demokraták bejelentették a
felnőtteknek szánt kannabisz teljes legalizálásának
kampány ígéretét. Ez az első alkalom, hogy bármi ilyen
jellegű felhasználásra kerül egy politikai platform
részeként Nagy-Britanniában.

A hosszú távú parlamenti tag, 82 éves Paul Flynn, aki
állítólag soha nem használt marihuánát, felhívta az
állampolgárokat, hogy nyíltan kannabiszot fogyasztanak
a Parlament előtt az ország drogpolitikájának
tiltakozásának formájaként.

https://www.marijuana.com/news/2017/01/we-asked-a-former-police-officer-why-most-cops-want-legalization/
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Ahogy a világ néz, a feszültségek növekednek és   a
tiltakozás hangja egyre hangosabbá válik
(https://weedseedshop.com/en/blog/weeding-out-
what-makes-us-di�erent-cannabis-in-the-us-vs-canada-
vs-the-uk/) , az emberek továbbra is felfüggesztve
gondolkodnak azon, hogy mi lesz a következő lépés a
kannabisz tekintetében az Egyesült Királyságban.

A marihuána
legalizálásának állapota
ma Európában

https://weedseedshop.com/en/blog/weeding-out-what-makes-us-different-cannabis-in-the-us-vs-canada-vs-the-uk/
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  Úgy tűnik, hogy Európában   a legalizálás légköre
(https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2017/01/06/mariju
legalization-in-europe-is-france-next/#10074598c96e)
kissé megérett. Egy nemrégiben végzett felmérés
szerint a francia emberek 80% -a úgy véli, hogy a
kannabisz büntető következményei nem szükségesek.

Néhány európai ország megkezdte az utat, hogy több
nagyobb ország váljon kriminalizálva a marihuána
használatának és termesztésének:

A  Spanyolországban
(https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-legal-
spain/) például a növekvő marihuána személyes
tulajdon felnőtt fogyasztásra dekriminalizált, de még
nem legalizálták.
Portugáliában, Olaszországban, Romániában és
Hollandiában a marihuánát kriminalizálták.
Németországban engedéllyel engedélyezett, bár az
engedélyt ritkán adják ki.
Franciaország (https://weedseedshop.com/en/blog/is-
cannabis-legal-in-france/) jelenleg a forró ülésen van,
ahol 700 000 ember napi kannabiszot fogyaszt, és 1,4
millió ember dohányzik legalább két havonta.

A növekvő tendencia
újjáéledt

https://www.forbes.com/sites/ceciliarodriguez/2017/01/06/marijuana-legalization-in-europe-is-france-next/#10074598c96e
https://weedseedshop.com/en/blog/cannabis-legal-spain/
https://weedseedshop.com/en/blog/is-cannabis-legal-in-france/
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Uruguay lett az első ország, amely valaha is
dekriminalizálta a növekvő marihuánát. Az uruguayi
kormány a növekedés és eloszlás felügyeletét tervezte.

Uruguay jelenlegi törvénye szerint az állampolgárok
évente akár 40 grammot vásárolhatnak a kormánytól. A
kultivátorok hat növényt termeszthetnek, összesen
legfeljebb 480 gramm. És az ország „dohányzó klubjai”
számára megengedett, hogy egy adott időben 99
növény legyen.

Az Egyesült Államok számos állama, nevezetesen
Alaszka, Kalifornia, Colorado, Maine, Massachusetts,
Washington DC, Nevada és Oregon engedélyezi a
kannabisz termesztését (változó körülmények között).
Még több állam megengedi az orvosi marihuána
betegeknek, hogy saját kannabiszát termessék.

Hollandiában az ügyészség legfeljebb öt gramm vagy
legfeljebb öt növény kanapét személyes
felhasználására nem vádol. Noha a kannabisz
termesztése nincs legalizálva, senkit, akiről kiderül,
hogy személyes fogyasztásra öt növényt termesztett,
nem vonják büntetőeljárás alá. Ha egynél több mint öt
növényt vontak le, büntetőeljárást lehet
kezdeményezni.

Több ország követte ezt a példát, és bizonyos
mértékben legalizálta a kannabisz termesztését,
általában az orvosi marihuána betegektől kezdve.
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Név

Email

Ön is érdekli a marihuána
termesztését?

A saját kannabisz termesztésének
(https://weedseedshop.com/en/blog/growing-cannabis-
better-buying/) számos előnye van, összehasonlítva
azzal, ha azt egy üzletből vagy gyógyszertárból
vásárolják. Ha ezt fontolgatja, akkor jó helyen jár!
Mindent megtalál, amit tudnia kell a blogunkon
(https://weedseedshop.com/en/blog/category/cultivation/)
, és ha készen áll a növekedésre, akkor nézd meg olcsó
kannabiszmagainkat
(https://weedseedshop.com/en/cheap-seeds) .

Kategóriák: Kulturális
(https://weedseedshop.com/en/blog/category/cultural/)

Hogyan szakasz
Van véleményed? Értesítsen minket megjegyzés meghagyásával.

Szólj hozzá

https://weedseedshop.com/en/blog/growing-cannabis-better-buying/
https://weedseedshop.com/en/blog/category/cultivation/
https://weedseedshop.com/en/cheap-seeds
https://weedseedshop.com/en/blog/category/cultural/
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(mailto:?

subject=WeedSeedShop&bo

Szerviz és támogatás

Tudassa velünk, mit gondol

Küldje el megjegyzését

mailto:?subject=WeedSeedShop&body=
https://weedseedshop.com/en/faq
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Gyakran Ismételt Kérdések (https://weedseedshop.com/en/faq)

Szolgáltatási feltételek (https://weedseedshop.com/en/disclaimer)

Elérhetőség országonként (https://weedseedshop.com/en/country.asp)

Visszatérési politika (/en/return-policy/)

Adatvédelmi irányelvek (https://weedseedshop.com/en/privacy-policy/)

A WeedSeedShopról (https://weedseedshop.com/en/about/)

Információ

Lépjen kapcsolatba velünk (https://weedseedshop.com/en/contact-us)

A�liate Program (http://a�liate.weedseedshop.com/)

Gyors linkek

Kezdő magok (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/beginner)

Rendszeres kannabiszmagokat (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/reg)

Magas rablók (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/high-yield)

Beltéri magvak (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/indoor)

Cannabis Cup nyertesek (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/cannabis-cup-winners)

Kültéri magok (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/outdoor)

Cash Crop (https://weedseedshop.com/cannabis-seeds/cash-crop)

Iratkozzon fel hírlevelünkre.

Legyen Ön az első, aki hallja az új termékeket, kedvezményeket és még sok minden mást ...

Kövess minket Facebook (https://www.facebook.com/weedseedshop) 
Twitter (https://twitter.com/weedseedshop)
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