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ENTÃO PARABÉNS PORQUE VOCÊ ADQUIRIU O 

LIVRO CERTO! 

 

PREFÁCIO 

 

 Este livro foi escrito sob condições adversas. 

Na maioria dos países é ilegal possuir sementes, 

cultivar ou consumir Cannabis. Talvez isso venha a 

mudar um dia se você dispensar o esforço para ter 

sua voz ouvida. Até que esse dia chegue é 

recomendável que você consulte sua  autoridade local 

para saber qual é o status legal que vigora em seu 

país à respeito do cultivo de Cannabis. Este livro 

não pretende incitar você a entrar em conflito com 

suas leis locais, este não é o seu propósito. Este 

livro é sobre a Cannabis e sobre como ela é 

cultivada nos arredores do mundo. Mesmo que o 

conteúdo deste livro lhe mostre como adquirir 

sementes e a cultivar plantas extremamente potentes, 

você é responsável por suas próprias ações. Nós 

gostaríamos de vê-lo cultivando Cannabis, no 

entanto, não gostariamos de vê-lo afrontar a  lei. 

 Também gostaria de dizer que vários países 

permitem o cultivo doméstico para fins medicinais. 

Se isso é possível em seu país, daí este livro trará 

grandes benefícios à você e a sua saúde.  
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 A Bíblia do Cultivo da Cannabis é parte de uma 

série em um projeto em desenvolvimento. Nós 

conversamos e ouvimos centenas de cultivadores a 

cada ano. Através de seus conselhos, nós podemos 

oferecer à você as últimas atualizações sobre 

técnicas de cultivo e sobre estirpes. 

     A Bíblia do Cultivo da Cannabis é um sistema de 

informações. Esperamos que fique conosco e 

aprenda mais sobre como cultivar camarões ainda 

maiores! 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

PREFÁCIO 

 

 O livro é uma bíblia do cultivo. Ainda há muito 

trabalho a ser feito até se criar algo que 

verdadeiramente porte as dimensões de uma bíblia, 

mas isso virá com o tempo. A razão pela qual eu sei 

disso é devido ao fato da supressão a Cannabis ter 

suspendido a coleta de informações sobre  Cannabis 

no decorrer dos últimos 60 anos. Eu facilmente posso 

afirmar que você poderá encontrar livros sobre rosas 

que são 10 vezes mais grossos do que este e ainda 

muito mais informativos. Rosas não são ilegais na 

maioria dos países, logo, cientistas são livres para 

explorá-las. Tristemente, o mesmo não pode ser dito 

em relação a Cannabis. . . . . . até agora. 

 

 A Bíblia do Cultivo da Cannabis (BCC em 

abreviatura) é novo. Novo no tocante ao fato de ser 

único. Aqueles que estão dipostos a assumir sérios 

riscos por lhe fornecer tais informações, 

descobriram a maior parte do que você está prestes a 

ler e aprender aqui. De forma tranquila e numa boa, 

compilo este livro e o edito. Nao estou em posição 

de risco ao imprimir este livro, entretanto, aqueles 

que cultivaram centenas de plantas em seus porões 

para me fornecer dados brutos sobre tal matéria, 

estão correndo riscos. É com a ajuda destes que foi 

possível analisar o que é real e o que não é no 

universo de cultivo de Cannabis. Ajudaram-me através 
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de fatos e figuras, reunindo-as e colocando-as em um 

livro que verdadeiramente orienta a quem quiser 

cultivar camarões maiores. O resultado tem sido 

marcante e estou muito agradecido pelo que eles 

fizeram. 

 Neste livro, você aprenderá diversas coisas. 

Provavelmente coisas demais para se lembrar de todas 

de uma única vez, caso esta seja a primeira vez que 

você cultiva. Por tal motivo, particionei o livro em 

simples capítulos, passo a passo. O livro se propaga 

do início ao fim da mesma forma que uma planta 

faria. Então você pode imaginar o ciclo de vida da 

planta Cannabis como sendo a base para o estilo e 

layout deste livro. Isso é o que faz o livro 

funcionar. Ele é parte experimentação e parte 

ciência. Muitos livros não relatam a ciência muito 

bem e outros não descorrem sobre a prática. Aqui 

voce encontrará ambas as partes dos dois universos. 

 Há algumas coisas simples que você precisará 

saber para cultivar a planta Cannabis e, este livro, 

lhe explicará todas essas coisas, porém, há outras 

coisas que você precisará saber para cultivar uma 

super planta Cannabis, e, é aí que o livro também 

lhe ajudará, mas ele nao irá misturar os dois 

elementos levando o leitor a se confundir. O livro 

irá claramente definir o que você pode e o que não 

pode fazer, mas na maioria das vezes, isso nao terá 

nada a ver com a sua experiência de cultivo. Terá 

mais a ver com o quanto de dinheiro está disposto a 

gastar, que linhagens de Cannabis você possui e com 

o local que você está cultivando.  

 O cultivador não está limitado por sua 

experiência de cultivo. O cultivador é limitado pela 
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legislação, espaço, informações e boa genética. Nós 

não podemos lhe ajudar com dinheiro, espaço e a 

legislação, mas podemos lhe ajudar com informações 

de cultivo, bem como onde conseguir boas genéticas. 

 Nunca deixe que maus resultados sejam um 

empecilho à seu novo hobby. Isso é parte do processo 

de aprendizagem. Entretanto, este livro apontará 

alguns erros que outros cometeram, portanto, você 

não terá de repeti-los, aprendendo assim da forma 

mais difícil. 

 Dê uma bisbilhotada no livro e em seus 

capítulos. Veja o que está rolando. Daí, leia-o 

todo, do início ao fim. Quando chegar a vez de 

passar à última página, provavelmente você já terá 

um pouco do seu próprio camarão em seu cachimbo. Se 

você for capaz disso, então relate a seus amigos 

sobre este livro. É nosso objetivo ter todos 

participando no cultivo desta grande erva.  

 Esse livro ainda não é a versão final sobre a 

matéria. Ele foi elaborado de uma tal maneira, que 

irá continuar a crescer anualmente. Estaremos 

adicionando novos capítulos, novas fotos, novos 

métodos e novas teorias a cada ano. Esse é o motivo 

pelo qual “A Bíblia do Cultivo da Cannabis” tem se 

tornado o manual escolhido. 

 Nós esperamos que você permaneça conosco e que 

este livro lhe ajude a chegar aonde você pretende 

ir.  

 Um feliz cultivo e mais do que tudo, lembre-se 

sempre . . . . . . . . . .  
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. . . DIVIRTA-SE! 

Greg Green. 
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A Bíblia do Cultivo da Cannabis 

Por Greg Green 

 

"Desde a sua criação a marijuana é natural. Dada por Deus à todas as criaturas 

vivas para que fosse usada. Que a paz e a sanidade prevaleça, que deixem a 

erva crescer livremente. Não há hobby mais fino neste planeta que culmine em 

um jardim de recompensas tão deliciosas." - Greg Green. 
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Capítulo 1 

 

 

A PLANTA CANNABIS: UMA BREVE HISTÓRIA SOBRE A 

CANNABIS E FUNDAMENTOS SOBRE SEU USO  

 

 
 

Foto de uma jovem fêmea Skunk#1 desenvolvendo seu cacho de 

flores, por Strawdog. 

 

 

 

 As plantas Cannabis têm vivido neste planeta por 

centenas de anos, talvez milhares de anos e assim 

têm sido desde antes e após a intervenção do homem. 

Cannabis pode crescer em praticamente todo e 

qualquer lugar, tão logo a temperatura nao seja tão 

baixa e haja luz solar e alimento suficiente para a 

planta florir. Na Ásia, é possível viajar pelas 

regiões da Mongólia e visualizar a planta crescendo 

naturalmente nas montanhas e sobre as planícies, por 

algumas vezes cobrindo toda a face da montanha e se 

espalhando vale abaixo. A planta é capaz de se 

adaptar muito bem, podendo ser cultivada tanto 

indoor quanto outdoor.  

 A planta Cannabis consegui viajar pelos 

arredores do globo sem a ajuda do homem. As sementes 

foram levadas pelo vento, por passáros e animais 
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capazes de percorrer longas jornadas. Como você pode 

ver, a mãe natureza distribuiu essa planta de várias 

maneiras. 

 As origens da planta Cannabis não são 

inteiramente claras, mas hoje é comumente 

reconhecido pela maior parte de biologistas e 

pesquisadores de Cannabis como tendo seu surgimento 

em algum lugar do Himalaya (Figura 1.1). 

 

 
Figura 1.1 – Divisão do mapa da Ásia. O quadrado representa 

a localização onde os cientista crêem ter surgido a 

Cannabis. 

 

 

 Hoje, a intervenção humana fez com que a planta 

crescesse sob condições mais controláveis e em áreas 

onde a mesma não tivesse uma história pré 

estabelecida. É estimado que na maior parte dos 

países haja ao menos de 2 – 12 diferentes tipos de 

linhagens crescendo selvagemente.  

 Plantas Cannabis selvagens são raras em países 

que buscaram eliminá-la ao queimarem campos e 
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florestas. Em alguns países, a Cannabis foi 

caracterizada como uma droga perigosa e tem sido 

aniquilada por seres humanos e por autoridas 

policiais. Ela é tratada como uma erva e como uma 

planta que causa problemas sociais, físicos e 

mentais. Nenhuma dessas razões que embasam o seu 

extermínio foram constatadas, mas o seu refugo 

ocorreu de qualquer maneira.  

 A Cannabis teve seu uso para diversas outras 

finalidades que não a extração de THC(a ser 

discutido posteriormente). Nossos ancestrais, após a 

data de 1800 até 1900, se utilizavam dela para 

confeccionar roupas e outros materiais. A planta ou 

cãnhamo, como é chamada na indústria têxtil é um 

material extremamente resistente, capaz de suportar 

uma alta carga de estresse. Material produzido com 

cãnhamo é considerado como um dos melhores para 

produção de tecidos. Uma calça feita de cãnhamo, ou 

uma blusa feita de cãnhamo irá suportar o teste do 

tempo. É um material largamente superior ao algodão. 

Isso deve lhe dar uma pista do porquê as indústrias 

têxteis queriam impor um fim ao cultivo de Marijuana 

no final de 1800. Produtos fabricados com cãnhamo 

têm maior durabilidade que os fabricados com 

algodão, logo, consumidores irão consumir menos em 

um período de tempo maior. Esse é o primeiro momento 

em que a Cannabis foi submetida a ridicularização, 

pautado em ganhos capitalistas. 

 A planta Cannabis têm sido submetida à vários 

formatos estereotipados. O primeiro diz respeito ao 

fato da produção de resina ser viciante. Isso não é 

verdade e explicarei o porquê. Na psiquiatria há uma 

lista de classificações para os vícios de todas as 

substâncias abusivas. Ela está contida em um 

documento denominado ICD-10 (Classificações de 

Desordens Mentais e Comportamentais) a qual você 

poderá ler aqui: http://www.who.int/whosis/icd10/ 

Médicos não são informados claramente sobre o uso e 

abuso da Cannabis. Isso ocorre porque pesquisas 

http://www.who.int/whosis/icd10/
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sobre Cannabis são ilegais em muitos países ou 

quando permitidas, os resultados são suprimidos.  

 A única forma que um médico dispõem para ajudar 

uma pessoa com problemas com Cannabis é obtendo 

alguma esperiência com pessoas que já experimentaram 

problemas com a Cannabis no passado. Não há livros 

especiais a serem consultados. Não há referências 

capazes de explicar claramente o que fazer e se ela 

é psicologicamente viciante. Não há pílulas para 

vícios de Cannabis(há para alcoolismo). A única 

forma de consulta que um médico poderá utilizar são 

os arquivos de outros países relacionados a drogas e 

seus abusos. Como médico, a alternativa seria 

consultar algum material Holandês, Belga ou Suíço.  

Artigos sobre pesquisas médicas que relatam sobre 

dependência a Cannabis podem ser encontrados, no 

entanto todos descrevem a mesma coisa. (A) Pode 

haver abuso? Sim. (B) Pode se tornar viciante? Sim. 

(C) O uso e abuso de Cannabis pode ser ameaçador? 

NÃO, mas efeitos colaterais psicológicos como 

depressão podem ocorrer, mas somente uma pequena 

percentagem de adictos (NÃO USUÁRIOS, MAS ADICTOS), 

passam por isto. (D) Alguém já morreu por uso de 

Cannabis? Apenas uma pessoa na história da Cannabis 

morreu pelo seu uso, mas leia a seguir. Bruce Lee, 

especialista em artes marciais, faleceu após o 

consumo de Cannabis, mas seu atestado de óbito foi 

posteriormente modificado para “morte pode 

desventura” pelo fato de ter ingerido uma outra erva 

medicamentosa, a qual era alérgico. Portanto, a 

resposta correta é 0 pessoas morreram pelo uso de 

Cannabis. (E) Como se trata o vício em Cannabis? 

Psicoterapia é a única resposta. 

 De fato, não há absolutamente nenhuma razão para 

a proibição a Cannabis, mas veja: 

 

1) É difícil constatar se alguém está sobre a 

influência de Cannabis. Dirigir/operar máquinas pode 

ser um problema aqui. 
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2) As pessoas podem vir a fumar demasiadamente  

e com isso se tornarem preguiçosas. 

3) Muitos governos a proibiram por mais de 70 

anos e seria muito estúpido se dissessem à todos que 

estavam enganados. 

 

Agora vamos analisar esses pontos por um momento. 

 

1) Sim, é difícil dizer e não cometer erro 

algum – se você dirige fumando Cannabis, então você 

é tão estúpido quanto se estivesse dirigindo sobre a 

influência de álcool. Nunca é aconselhável usar 

Cannabis e em seguida executar um procedimento como 

dirigir, o qual exige sua atenção. Assim como não 

existe ainda bafômetro capaz de detectar se alguém 

consumiu Cannabis, mas há testes capazes de 

determinar se alguém ingeriu Cannabis recentemente, 

nas últimas horas, nos últimos dias, semanas ou 

meses. Entretanto, álcool não é proibido em vários 

países, mas Cannabis sim. 

 

2)Acontece. Algumas pessoas fumam erva demais e se 

tornam dóceis ao ponto de quererem apenas assistir 

televisão e comer. Todavia, se não há dinheiro e a 

pessoa precisa sobreviver ou viver de alguma forma, 

você logo descobrirá que a pessoa poderá restaurar a 

sua vida ao ponto que estava antes de dar início a 

farra – apenas não fumando por alguns dias. Alguns 

poucos dias sem fumar é tudo o que é  preciso para 

se livrar de qualquer efeito que a Cannabis exerça 

sobre o corpo humano. Ainda haverá resíduos de 

cannabinóides no sistema corporal, mas isso não lhe 

acarretará em nada e logo, logo deixará de existir.  

 Isso não ocorre de forma tão simples com o 

álcool ou com usuários de heroína. Estes terão que 

percorrer um longo caminho de desintoxicação antes 

que possam retornar à vida normal. O usuário de 

Cannabis não precisa passar por um processo de 

desintoxicação, porque ele simplesmente não existe.  
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 Não apenas o usuário de álcool necessitará 

passar alguns dias expelindo-o do corpo, como também 

terá que lidar com sintomas de abstinência. Isso 

poderá durar meses. Com Cannabis é simples, pare de 

fumar e reassuma sua vida normal. (Nota: 

Laboratórios farmacêuticos adorariam vender uma 

pílula capaz de curar dependência por Cannabis, mas 

até agora, não puderam. Eles não são capazes de 

provar que suas pílulas possuem efeito ativo, porque 

simplesmente não há sintomas de 

desintoxicação/abstinência a se observar. Assim, a 

pílula seria um produto fraudulento se colocado à 

venda no comércio. Ainda assim, aos vários 

desabrigados é atribuído a dependência por álcool e 

raramente, isso é, se é que já ocorreu, é atribuído 

aos desabrigados de baixa renda uma dependência em 

Cannabis. Dependência em Cannabis se dá de forma 

psicológica. Tratamentos para adictos em Cannabis é 

feito por psiquiatras e psicólogos. Álcool e heroína 

são tratados por psiquiatras, psicologistas e 

toxicologistas. 

 

3) Esse é o grande problema, pois o governo terá que 

libertar presidiários e radicamente modificar a 

postura do seu departamento de justiça em relação a 

Cannabis, o que significa que empregos serão 

extintos e receitas não serão arrecadadas se a 

Cannabis for descriminalizada. A proibição à 

Cannabis é uma indústria florescente que cria 

empregos e renda. Contudo, se a Cannabis for 

descriminalizada, então estas extintas cadeiras 

poderiam ser fornecidas pela indústria da Cannabis. 

 

 Provavelmente, um dos melhores sites sobre 

informações clínicas é www.lycaeum.org ou 

www.overgrow.com.  

 

 Um outro aspecto a ser apontado, diz respeito a 

Cannabis vendida nas ruas, a qual poderá conter 

http://www.lycaeum.org/
http://www.overgrow.com/
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outras drogas. Na maioria dos casos clínicos, a 

pessoa que reclama sobre vício em Cannabis e 

demonstra sinais físicos de dependência, não está na 

verdade dependente de Cannabis. Ela está dependente 

em outras substâncias que o fornecedor adicionou a 

sua produção para fazê-la mais potente. Cannabis 

cultivada em domicílio sem adição de outras 

substâncias, não contém propriedade viciantes. 

Pessoas que adicionam outras drogas à Cannabis não 

prestam favor nenhum à comunidade cannábica. Essa é 

uma boa razão para que você cultive sua própria 

planta. 

 Existe uma imensa variedade de estirpes de 

Cannabis à venda no mercado de hoje. A maioria delas 

são o resultado da intervenção do homem, sendo, 

portanto, as que você facilmente encontrará e até 

fumará. Reprodutores procuram reproduzir estirpes 

que apresentam um aguçado sabor, aroma e 

proporcionam ao usuário diferentes tipos de onda. 

Essas são as mais procuradas, porque você está certo 

de que a planta possui uma história de crescimento e 

que o fornecedor de sementes conhecerá um pouco 

sobre a planta e sobre como ela “funciona”. 

 

 Isso encerra a nossa breve passagem pela 

história da Cannabis. Há muito mais informações 

sobre o tema do que apenas este e muitos outros 

livros que discutem o aspecto legal da Marijuana são 

capazes de detalhar. De fato, a história da 

Marijuana é tão interessante e profunda que dúzias 

de capítulos não seriam suficientes para cobir a 

imensidão do conhecimento sobre esta planta. 
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COMO A CANNABIS É USADA 

 

 

 Sempre que ouvimos a palavra Cannabis, pensamos 

no famoso formato da folha que ilustra a capa deste 

livro. Muitas revistas exibem baseados sendo 

apertados grossos com folhas. A folha, na verdade, é 

a parte menos importante da planta, próximo a haste 

e a raíz. A planta Cannabis pode ser dividida em 6 

seções (Fig. 1.2.). Camarão, haste, galhos ou ramos, 

nós, folhas e a cola principal. 
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Foto 1.2 – Foto de BigIslandBud. Cada uma das  

partes da planta possui indicações. As 3 linhas  

horizontais à direita demonstram três níveis 

 de nós nos ramos e onde estes ocorrem. 
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 A próxima coisa a saber é que plantas possuem 

gênero. Os gêneros são masculino e feminino e por 

algumas vezes uma mistura de ambos chamada de 

hermafrodita. Agora preste bastante atenção: 

 

1) A planta macho não é usada para fumar, por 

conter baixo índice de THC e por não ter sabor 

agradável, mas ela pode te deixar doidão.  

 

2)   A planta fêmea quando polinizada produz sim 

THC, mas também produz sementes, previnindo-a de 

produzir uma larga quantidade de camarão. 

 

3) Uma planta fêmea não polinizada (sinsemilla), 

também produzirá mais flores em camarões, sem 

nenhuma semente e produzirá uma quantidade de THC 

maior que a planta macho ou que uma fêmea com 

sementes. Os camarões produzem resina, que contêm 

THC, que poderá escorrer até as folhas. Quando 

completamente madura, ela deverá produzir uma onda 

bastante agradável, dependendo do método de cultivo, 

da linhagem de planta e de quando foi colhida. 

 

 Simplificando, machos podem ser fumados, mas não 

são muitos bons e são considerados vastamente 

inferiores às plantas fêmeas. A planta fêmea quando 

polinizada, produz sementes, podendo ser fumada, mas 

é imensamente inferior a uma planta fêmea não 

polinizada (sinsemilla), que produzirá mais 

camarões. Esse deve ser o objetivo de todo usuário 

de Cannabis, cultivar fêmeas não polinizadas, com 

camarões grandes. O objetivo de um reprodutor de 

Cannabis é produzir sementes e plantas de qualidade. 

Como ambas são produzidas é o que este livro irá lhe 

ajudar a compreender. 

 

 Ao final do ciclo de vida da Cannabis, a planta 

é colhida. Isso significa uma coisa entre duas. A 

planta poderá ser completamente removida de suas 



~ 35 ~ 
 

raízes e tratada (isso se chama colheita completa) 

ou então, a planta poderá ser colhida em parte e 

usada novamente para uma segunda floração (à isso se 

chama revegetar {Figura 1.3.} e reflorir). 

 

      

 
 

Figure 1.3 – A planta sendo revegetada. Foto por Vic High. 

      

 

 

 Quando a Cannabis é colhida, o cultivador se 

concentra na melhor parte da planta denominada por 

topo da cola e camarões. As folhas são a última 

coisa à se preocupar e a haste e raízes são 

normalmente dispensadas. Há várias maneiras de se 

colher uma planta e iremos explicar com detalhes 

posteriormente. Uma vez que o cultivador seleciona 

as partes desejadas, é feito o planejamento de cura 

da sua colheita (Figura 1.4). Curar sua colheita é 

muito importante. Isso ajuda a produzir um produto 



~ 36 ~ 
 

mais fino. Após a cura, o cultivador poderá decidir 

sobre como misturar seu fumo (Figura 1.5). Eles 

podem usar suas plantas curadas da maneira que estão 

e fumá-las secas ou poderão produzir hash e óleos 

através do processo de cura.  

 

 
 

Figura 1.4 – Foto de alguns camarões curados. 
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Figura 1.5 – Esse é o resultado de uma boa colheita indoor. 

Ambas as fotos foram tiradas por Kryptonite. 
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Figura 1.6 – Foto de um jardim indoor por Kryptonite. 

 

 

 

ESPÉCIES 

 

 

 A próxima coisa à saber diz respeito aos 

diferentes tipos de Cannabis. Há 3 principais 

espécies de plantas Cannabis. Elas são Sativa, 

Indica e Ruderalis. Cada espécie possui o seu 

próprio grupo de linhagens, os quais são vários. 

Cada espécie possui diferentes características e 

cada estirpe de cada espécie possui a sua própria 

identidade em especial. 

 

 

 



~ 39 ~ 
 

 
 

Foto 1.7 – Foto de uma folha Sativa por Slowhand. 

 

 

SATIVA: 

 

Altura – Pode crescer bastante. Média entre  

1m 20cm – 4m 50cm. 

 

Nós – Possuem longos entre nós. 

 

Folhas – Pontudas, sem marcações ou  

Padrões. 
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Figura 1.8 – Foto de uma folha Indica por Kryptonite. 

 

 

INDICA: 

 

Altura – Plantas pequenas. Média entre  

15 cm - 1m 20cm. 

 

Nós – Nós curtos entre os ramos. 7 cm ou menos. 

 

Folhas – Arredondadas, tipo padrões de mármore. 
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Figure 1.9 – Foto de uma Ruderalis de 

 Sensi Seeds. 

 

 

RUDERERALIS: 

 

Altura – Plantas pequenas –  

Crescem em qualquer lugar.  

Medem entre 15cm – 1m 20cm. 

 

Nós – Entre nós muito curtos,  

com muitos ramos. 

 

Folha – Pequenas e grossas.  
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THC 

 

 A plantas Cannabis produz ingredientes 

psicoativos chamados cannabinóides. O ingrediente 

principal dos cannabinóides que proporciona a onda é 

chamado de delta 9 THC. Todas as linhagens variam em 

níveis de percentagem de THC. Algumas plantas podem 

conter 100% de THC, porém, os “níveis” de THC, 

geralmente são baixos. Outras plantas podem dispor 

de apenas 60% de THC, entretanto, apresentando 

“níveis” de THC bem elevados. Uma boa planta potente 

apresentará ambos os níveis em quantidades bem 

elevadas. As plantas produzem algo que é chamado de 

delta 8 THC. Esse ingrediente se apresenta em baixos 

níveis, embora contribua com a onda. Quando 

mencionamos níveis de THC, estamos falamos de ambos, 

delta 8 e delta 9.  

 Há ainda outros ingredientes que influenciam a 

onda, tais como CBD, CBN, THCV, CBDV, CDC e  CBL, mas 

são em pequenas quantidades quando comparados ao 

THC. 

 A diferença entre os níveis de THC e a 

quantidade de THC, reside no fato de os níveis de 

THC serem genéticos. Eles não se encontram sob a 

influência do cultivador. Quantidades de THC, em 

contra partida, sim. Isso tem a ver com a massa do 

camarão e com o quanto de resina pode ser gerada por 

essa massa. Alguns camarões podem conter apenas 20% 

de THC, com níveis de THC em 5. A mesma planta 

cultivada sob melhores condições, produzirá 70% de 

THC, com níveis de THC em 5. O “5” é genético. As 

quantidades 20% e 70% estão sob o controle do 

cultivador.  

 Examinando uma linhagem em um catálogo de um 

banco de sementes, alguém fica responsável por 

checar os níveis de THC na planta para compreender 

sobre sua potência. Diversos vendedores e 

reprodutores medem os níveis de THC em suas plantas 

e calculam o quanto de THC estas possuem. Claro que 
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muitos gostam de exagerar sob o quanto de THC suas 

plantas produzem, mas outros não. Se você deseja 

saber mais sobre os níveis de THC, é melhor que 

consulte seu banco de sementes ou seus reprodutoes 

para maiores detalhes. 

 

 Nenhum estudo completo sobre cannabinóides foi 

tornado público desde a publicação desse livro. Isso 

ocorre por que o retrocruzamento produz tantos 

resultados diferentes, que chega a ser difícil 

acompanhar o que está se passando. Algumas estirpes 

continuam por aí e ainda sob testes. Essas 

informações podem ser obtidas através das maiores 

empresas produtoras de sementes na Holanda. Testes 

de THC são também um processo dispendioso, pois 

requer uma imensa quantidade de pesquisas. Outro 

fator interessante é que algumas plantas não 

produzem nenhum ou pouco THC. Essas plantas foram 

modificadas geneticamente (MG), para que produzam 

níveis muito baixos de THC e são principalmente 

usadas por cultivadores em alguns países que possuem 

permissão para cultivar cannabis para a produção de 

cãnhamo somente. É melhor que se evite tais sementes 

e estirpes. Elas não deixarão você doidão. Há um 

projeto chamado de PMP (projeto de monitoramente de 

potência), conduzido através de fundos de agências 

governamentais, cujos resultados são questionáveis.  

 

 

 

 

ZERO ZERO 

 

 Outra coisa que pode vir a lhe interessar é que 

a Cannabis pode ser curada sob várias formas e uma 

dessas formas é o HASHISH (Figura 1.10). 
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Figura 1.10 – Isso é hash, extraído por kryptonite.    Esse 

hash deve ser puro, isento de qualquer aditivo. 

 

 

 Hashish pode também ter classificações e uma de 

suas mais famosas se chama Zero Zero. A produção de 

hashish (Figura 1.11) pode aprimorar (mas por 

algumas vezes degrada) a potência total da 

marijuana. As classificações do Hashish aqui são 

como se segue: 00(zero zero), 0, 1, 2, 3. Zero zero 

é de longe a forma mais pura de hashih no mercado 

contemporãneo e é oriundo de plantas que possuem 
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altos níveis de THC em conjunto à uma boa técnica de 

produção de Hash. Algumas vezes a técnica empregada 

é boa, mas os níveis de THC na planta são baixos. 

Isso pode vir a produzir uma classificação do tipo 2 

ou 3. 

 É sensato assinalar que a potência da planta 

depende de vários fatores. Deve ser o objetivo de 

cada cultivador produzir plantas potentes, produtos 

classificados em alto nível. Zero zero é também um 

conceito ocidental procedente de alguns tipos de 

hash advindos do Marrocos. 

 

 

 
Foto 1.11 – Essa figura demonstra o hash sendo produzido. 

Essa substância com aspecto de pó é proveniente da coleta 

dos tricomas da planta. Esse pó será ainda solidificado para 

fazer uma barra de hash. Fotografia de Chimera. 
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RESINA 

 

 Plantas fêmeas produzem glândulas de resina 

(Figura 1.12 e 1.14). Algumas dessas glândulas 

talvez contenham montes de resina, mas não sejam 

muito potentes. Outras plantas talvez tenham pouca 

resina e sejam potentes. O crescimento mais 

desejável é a aquele que ocorre quando a planta 

possui resina aos montes e é muito potente. 

Glândulas de resina são produzidas por todas as 

flores e por jovens folhas fêmeas. Elas podem ser 

vistas claramente com o auxílio de uma lente de 

aumento. Essas glândulas de resina são corretamente 

denominadas de Tricomas.  

 

 
 

Foto 1.12 – Essa é uma macro foto de como um tricoma é visto 

na planta. Note o formato de bola na ponta. É aí que se 

encontram os cannabinóides. 

Fotografia de Joop Jumas. 
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Figura 1.13 – Essa fêmea em floração está coberta de 

Tricomas. São eles que dão essa aparência de neve ao 

camarão. Foto por Chymera. 
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 A Resina pode ser efregada para fora do camarão, 

usando-se os dedos e após é enrolada sobre a palma 

da mão, criando-se bolas de hash de dedo. É através 

dessas glândulas que é possível encontrar um 

concentrado de cannabinóides e de THC. Quando a 

planta estiver no estágio de total floração, as 

glândulas de resina podem vir a explodir ou quebrar, 

fazendo com que espalhem resina folha abaixo, 

fazendo com que as folhas durante a floração, 

apresentem um olhar potente, brilhante, com a 

aparência de uma nevasca. Na parte inferior das 

plantas, estão localizadas as “fan leaves” (folhas 

em leque). Essas folhas são geralmente mais largas e 

coletam a maior parte da luz para o crescimento das 

plantas. Pelo fato de estarem bem distantes do topo 

das plantas, o qual produz a maior quantidade de 

glândulas de resina e camarões, coletam uma menora 

quantidade de resina e por isso não são muito 

potentes. É melhor que tais folhas sejam separadas 

do restante da planta durante a colheita, porque 

tais folhas não irão te proporcionar a melhor 

qualidade em termos de onda. 
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Foto 1.14 – Trichomas. Fotografia de Joop Jumas. 

 

 

A ONDA 

 

 

 Devemos ter uma idéia sobre o que procurar em 

termos de boa qualidade de fumo. Estamos procurando 

por plantas fêmeas não polinizadas que estejam 

florindo e produzindo vários camarões com glândulas 

de resina, que contenham uma grande quantidade e 

altos níveis de THC. Da mesma forma,  procuramos por 

plantas que também foram curadas apropriadamente e 

processadas de maneira que nos permitam provar todo 

o seu aroma e sabor. Deve-se registrar que algumas 

plantas são extremamente potentes e podem 

literalmente nocautear uma pessoa. É aí que o 

paladar entra em cena. Uns gostam de plantas que 

oferecem uma onda cerebral, sem que os faça dormir. 

Outros preferem plantas do tipo relaxantes, que 

fazem com que o corpo se torne menos sensível à 
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estímulos. À esse efeito corporal é atribuído a 

expressão efeito “couch-lock”, ou efeito “morgado no 

sofá”.  

 Agora, uma outra coisa deve ser considerada. 

Lembra-se quando falávamos de espécies de Cannábis  

– Sativa, Indica e Ruderalis? Bem, a Ruderalis não é 

tão usada em nossos dias. Sativa e Indica são 

extremamente comuns, sendo, portanto, as principais 

deste livro. Essas duas espécies também possuem duas 

formas diferentes de onda. A onda de cada espécie 

pode ser controlada, dependendo do tempo em que são 

colhidas. Não apenas isso, mas as espécies também 

podem ser cruzadas, produzindo-se plantas 

Sativa/Indica ou Indica/Sativa. Isso talvez soe 

bastante confuso de plano, mas na realidade, é 

bastante simples. Explicarei mais à respeito no 

próximo capítulo.  
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Capítulo 2 

 

SEMENTES 

 

 

 

 
Foto 2.1 – Algumas sementes de Cannabis  

Por Kryptonite 

 

 

 No momento, há mais de 450 tipos diferentes de 

sementes de Cannabis no mercado. Dessas 450, 200 

valem a pena serem checadas e das outras 200, 50 são 

espetaculares. Cada linhagem pode ser um tipo de uma 

pura espécie (usa-se 2 plantas de uma mesma espécie 

e as reproduz) ou um cruzamento de duas ou mais 

espécies (usa-se 2 plantas de diferentes espécies, 

cruzando-as). 

 Das mais de 450 variedades de sementes, dissemos 

que 200 eram boas, logo, há 250 restantes. 

Geralmente essas 250 são cruzamentos de linhas muito 

instáveis. Essas plantas híbridas são tão misturadas 

que não podem ser classificadas nem como Sativa ou 

como Indica. São classificadas de uma forma 

diferente que logo à frente as explicaremos sob um 

formato de linhagens.  

 A maioria dos híbridos, não dura muito tempo no 

mercado e são primitivamente encontrados entre 

reprodutores que estão em experimentação com as 
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genéticas de suas plantas. Produtores de sementes 

tendem somente a produzir uma categoria de 

linhagens. Alguns híbridos também podem ser 

excelentes! 

 

SATIVA PURA (Essa é uma espécie pura) 

 

SATIVA (Essa é predominantemente uma espécie   

Sativa com um pouco de Indica) 

 

INDICA PURA(Essa é uma pura espécie de Indica) 

 

INDICA (Essa é uma espécie predominantemente Indica 

com um pouco de Sativa) 

 

INDICA/SATIVA (Esse é um cruzamento 50/50 entre as 

espécies Indica e Sativa) 

 

 

 Elas também produzem: 

 

RUDERALIS (Essa é uma espécie pura) 

 

  

 E algumas outras misturas de Ruderalis. 

Entretanto, Ruderalis é uma planta problemática. Ela 

não só não produz uma grande quantidade de THC, como 

também não exibe flores como as outras variedades. 

Ruderallis é considerada uma planta abaixo do padrão 

por muitos cutivadores, por dar início a floração de 

acordo com sua idade e não de acordo com o 

fotoperíodo. Explicaremos sobre o que se trata um 

fotoperíodo dentro de instantes. 

 Agora lembre-se que dissemos que um cruzamento 

Indica/Sativa produziria duas ondas diferentes. Bem, 

nós mentimos um pouquinho. Se elas são um cruzamento 

de 50%/50%, então sua onda será uma mistura de 

50%/50%. Indica/Sativa e Sativa/Indica são na 

verdade a mesma coisa.  
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 Uma Sativa pura lhe dará uma onda totalmente 

“cerebral”. Uma Indica pura lhe dará um efeito 

totalmente “morgado no sofá”. Uma onda 50/50 lhe 

dará uma onda 50% “cerebral” e 50% “efeito 

corporal”. Se uma planta Indica é ligeiramente 

cruzada com uma planta Sativa, então ela lhe dará 

60% de “onda corporal” e 40% de “onda cerebral”. Uma 

planta Sativa cruzada ligeiramente com uma planta 

Indica lhe dará uma onda 60% “cerebral” e 40% 

“corporal”. A razão de 60/40 é a mais comum, mas 

alguns reprodutores podem modificar essa taxa. Ao 

escolher uma semente, verifique se ela é pura ou se 

possui uma razão. A maioria dos vendedores de 

sementes terá esta lista em seus catálogos de 

sementes. Portanto, quando olhamos para uma estirpe 

que foi cruzada, devemos entender para qual direção 

esta espécie está se inclinando. Com o cruzamento, 

você deverá esperar que esta plante apresentae 

diferenças. Algumas plantas Sativas, talvez sejam 

mais curtas por serem em parte Indicas também, 

devido a sua reprodução junto a estas. Da mesma 

forma, algumas Indicas podem ser mais altas, pelo 

fato de terem sido cruzadas com Sativas. Isso é 

bacana porque mais tarde, descobriremos que, como 

cultivadores, podemos ter controle sobre como a 

planta irá se apresentar e crescer. Como 

cultivadores, podemos influenciar em sua altura e 

características. Podemos ainda colher a planta de 

uma tal forma, a ponto de de fazê-la produzir um 

tipo diferente de onda. Quanto mais tarde você 

decidir colher, mais você a ajudará a produzir uma 

onda do tipo “corporal”. Colher logo antes do pico, 

a induzirá a produzir uma “onda cerebral”. Se você 

está trabalhando com estirpes que produzem ondas 

tanto “cerebral” quanto “corporal”, então você 

poderá dar início a colheita quando cedo e ajudá-las 

a induzir  algumas dessas ondas. 
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Figura 2.2 – Foto de uma maravilhosa colheita por GIYO. 

 

 

 Esperançosamente, através do conhecimento que 

você vem adquirindo até o momento, você será capaz 

de escolher uma planta que preencha as suas 

necessidades em termos de altura, potência e tipo de 

onda. Não há forma de se cultivar uma Sativa de 2.5 

metros indoor, se não há espaço suficiente para que 
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ela cresça. Plantas Indicas de 60cm em outdoor, 

talvez não sobrevivam se outras plantas competirem 

com ela por luz. Como regra, podemos sempre encurtar 

o comprimento das plantas através da poda, mas 

raramente poderemos duplicar sua altura se a 

genética de sua linhagem somente a permite crescer 

de 60 à 90cm. 

 

 

 
Foto 2.3 – Um pequeno grow room por Mr.Zog. 
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COMO CONSEGUIR SEMENTES 

 

 

 A melhor maneira de se conseguir sementes é 

através de uma amigo que cultivou o tipo de planta 

que você apreciou fumar. Essa é de longe a melhora 

forma porque, (1) você consegue as sementes de graça 

e (2) você conhece o tipo da onda, porque já a 

experimentou. 

 A melhor maneira seguinte é através da Internet. 

A Internet está repleta de bancos de sementes que 

desejam lhe vender sementes, mas há alguns problemas 

a serem enfrentados. O primeiro problema é que 

alguns desses bancos de sementes irão roubar seu 

dinheiro. O segundo é que alguns deles não fazem 

vendas internacionais para todos os países. O 

terceiro é que alguns desses bancos de sementes 

deturpam seus estoques. O quarto é que sementes 

podem ser muito dispendiosas. Alguns bancos de 

sementes as vendem entre (USD = $, dólares 

americanos, £ = Libras Esterlinas) $80/£70 e 

$300/£290 por 10 – 16 sementes. Há alguns artistas 

malandros por aí, mas novamente, algumas dessas 

sementes valem o preço que custam por serem de 

linhagens vigorosas e produtivas. Então como 

escolhemos nosso banco de sementes e como realmente 

sabemos quais sementes escolher? 

 

 

 

ESCOLHENDO UM BANCO DE SEMENTES 

 

 Como regra, se você encontra um banco de 

sementes de classe, você encontrará reprodutores de 

classe usando esse banco de sementes para vendê-las. 

 Ao encontrar uma banco de sementes, primeiro 

deve-se examinar o que consumidores dizem à respeito 

desse banco de sementes. A melhor forma de fazer 

isso é checando um dos mais populares websites na 
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Internet chamado www.yahooka.com. Alguns websites 

listam e atribuem nota aos bancos de sementes.  

 Você também poderá procurar na Internet, 

utilizando a ferramenta de busca como Google ou 

Yahoo. Encontre um bom website que seja mantido por 

um certo número de pessoas e não por apenas uma 

pessoa. Uma comunidade de usuários é um bom lugar 

para participar de fóruns de mensagens e bater papo. 

Você poderá ainda checar se o site possui uma URL 

registrada, tipo um .com site. Se eles usam um 

serviço livre de website, considere ficar longe 

dele, pois poderá desaparecer sem deixar rastro da 

noite para o dia. Uma vez encontrado o website, 

então faça uma busca digitando “Cannabis seeds” 

(sementes de Cannabis). Uma lista apararecerá com 

todos os bancos de sementes conhecidos. É melhor que 

se cheque os comentários de consumidores sobre cada 

banco de sementes. Um bom website é o 

www.yahooka.com. Ele fornece as últimas atualizações 

em cada banco de sementes e também atribui notas que 

vão até 5. Encontre a URL de alguns bancos de 

sementes e cheque os preços. Alguns fazem descontos 

em sementes e você perceberá que os preços são 

diferentes de banco para banco. A próxima coisa à 

fazer antes de comprar qualquer coisa, é enviar um 

e-mail ao webmaster. Pergunte à ele sobre seus 

serviços, sobre as sementes que você gosta, como ele 

entrega, privacidade e segurança e se ele envia para 

o seu país. Em alguns países isso é legal. Em outros 

não. Espere até que ele lhe responda. Se você não 

receber uma resposta, então não use esse banco de 

sementes. Esses caras são homens de negócios e 

deveriam entrar em contato com você para esclarescer 

todas as dúvidas. Pergunte também sobre como o 

dinheiro deve ser enviado e sobre postagem e 

embalagem. A maioria dos bancos de sementes vendem 

suas sementes em embalagens com 10 – 20 sementes. 

Isso significa que você terá de 10 – 20 sementes por 

postagem. Qualque coisa pode acontecer. Um pé 

http://www.yahooka.com/
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descuidado na agência dos correios poderá esmagar 

suas sementes, tornando-as inválidas. Bons bancos de 

sementes fornecem boas embalagens. Pergunte sobre 

elas.  

 Se suas sementes não chegarem, envie um e-mail 

ao banco de sementes e pergunte à ele sobre o que 

ocorreu. Se não responderem ou se suas sementes se 

perderem, escreva uma reclamação e poste-a em um 

site da Internet como o Yahooka.com. Quanto mais 

pessoas reclamando, maiores serão as chances de 

listarem bancos de sementes que estejam enganando 

consumidores. Da mesma maneira, se você receber as 

sementes em boas condições, haverá uma boa razão 

para postar um bom comentário sobre esse  

banco de sementes. Isso também irá aprimorar a 

comunicação com seu banco de sementes da próxima vez 

que você as aquirir (talvez até receba descontos. Se 

você não tiver acesso à Internet, então terá que 

procurar por endereços de bancos de sementes e 

enviar uma carta perguntando por maiores detalhes. 

Alguns bancos de sementes já até fizeram anúncios na 

parte de trás deste livro. 

 

 

 

O QUE PROCURAR NA ESCOLHA DE SEMENTES 

 

 

 Ok, agora você tem uma idéia de que tipo de 

planta você quer e do banco de sementes que irá 

usar. O próximo passo será checar se as sementes são 

para uso indoor ou outdoor. Há um ditado que diz que 

todas as sementes podem ser cultivadas tanto indoor 

quanto em outdoor. Isso é verdade, mas não se trata 

da real intenção do reprodutor. Se o reprodutor 

criou uma planta que cresce bem em indoor, então 

sugere-se que você somente a cultive em indoor. Se 

você a cultiva em outdoor e a planta não se torna 

muito produtiva, então você descobriu que deveria 
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ter seguido a indicação do banco de sementes.Da 

próxima vez, siga a orientação. Não há nada que o 

impeça de experimentar e alguns cultivadores 

produziram excelentes resultados ao colocar sementes 

próprias para outdoor em indoor e vice e versa, mas 

é melhor que você siga a orientação que lhe foi 

dada, especialmente se você é iniciante em cultivo. 

 

 

 
Fotografia 2.4 – Sativa em Outdoor 
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Fotografia 2.5 – Sativa em Indoor 

 

 Ambas as fotos, foto 2.4 e 2.5 demonstram 

plantas dominantemente sativa cultivadas em outdoor 

e indoor. Como se pode ver, elas provavelmente devem 

ser recomendadas à outdoor por causa do tamanho, 

embora o cultivador Mullummadman tenha sido capaz de 

cultivá-las sob ambas as circunstâncias. 

 

 Você também poderá encontar um grande número de 

linhagens similares sendo produzidas por diferentes 

reprodutores. Ao visualizar o catálago de sementes 

do banco, é possível que haja  de 1 - 4 tipos da 

mesma planta. Que raios está havendo aqui, você deve 

se perguntar. Bem, deixe-me tomar a Skunk#1 como 

exemplo. Skunk #1 é uma planta dominantemente 

Sativa, mas há cerca de 7 reprodutores que 

forneceram suas sementes à um determinado banco de 

sementes. Cada reprodutor tenta reproduzir a melhor 

planta possível para esse tipo de linhagem. Você 

perceberá que alguns reprodutores são bons e outros 

não são tão bons. Certifique-se de checar com o 

banco de sementes para saber quais reprodutores 

produzem as melhores sementes. Sempre escolha o 
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melhor. A razão para isso é que mais tarde, você 

poderá produzir suas próprias sementes 

através desta linhagem! Bem vindo ao fantástico 

mundo do cultivo da Cannabis. 

 

 Tente: 

   

 www.paradise-seeds.com e  

  www.seriousseeds.com  

 

 A próxima coisa à procurar é o tempo de 

floração. Cada estirpe possui tempos de floração um 

pouco diferentes. É durante a floração que a planta 

demonstra seus sexo. 

 Há 3 estágios principais do crescimento da 

planta. Germinação, estágio vegetativo e floração. É 

nos últimos dias de floração que você deverá 

realizar sua colheita. Se o banco de sementes 

disser, Skunk#1, tempo de floração: 7 - 9 semanas, 

então você deverá saber aproximadamente quando sua 

planta estará pronta para a colheita (nesse caso ela 

estará pronta de 7 - 9 semanas a partir do momento 

em que começar a florir).  

 Algumas plantas possuem tempos de floração curto 

e outras mais longo. Esse é um guia para ajudá-lo a 

compreender quanto tempo levará até o crescimento 

vegetativo ser finalizado.  

 A última orientação é a seguinte. Consulte 

sempre alguém sobre o tipo de sua linhagem. Quem 

sabe, eles talvez sejam capazes de lhe recomendar 

algo melhor.... ou talvéz até tenham algo privativo 

guardado. 
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Foto 2.6 – Esse é o Skunk#1 por Strawdog. 
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Foto 2.7 – Sementes suficiente para se cultivar de 100 a 200 

plantas. Foto de Kryptonite. 

 

 
Foto 2.8 – Essa é outra grande fotografia de uma fêmea com 

camarões, por Kryptonite. 

 

 

 

FATORES DE CRESCIMENTO 

 

 É importante manter isto em mente antes que você 

cultive sua própria erva. Você sairá em longas 

férias? Você conhece alguém de confiança para tomar 

conta de suas plantas? Se você conhece, o quão 

segura é a sua área de cultivo? O que as pessoas que 

vivem com você pensam à respeito disso? Você é capaz 

de esconder o odor produzido pelas plantas quando 

estiverem, em floração? Você está preparado para 

arcar com custos de lâmpadas e ítens de cultivo? 

Você está preparado para arcar com custos de 
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eletricidade? Pessoas verão a sua área de cultivo? 

Pessoas transitarão pelo lado de fora da sua área de 

cultivo? O técnico em medição da companhia de 

energia elétrica verá a sua área de cultivo? O rapaz 

encarregado do gás, verá a sua área de cultivo? Você 

está certo se realmente irá querer fazer isto? 

 

 
Foto 2.9 – Esse é um exemplo de como uma planta em  outdoor 

pode ficar bem alta e larga. Por algumas vezes pode ser 

difícil escondê-la. Foto de Mullummadman. 

 

 

 Se você estiver pessimista sobre algum desses 

pontos, sugiro que resolva a questão antes de seguir 

em frente.  

 A próxima coisa que irei lhe dizer é o que de 

mais importe você ouvirá sobre cultivo de Cannabis. 

Pessoas passaram toda uma vida cultivando Cannabis 

sem nunca terem enfrentado um problema com a lei. É 

extremamente simples, mas muito difícil de se fazer.  
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 Se você pode fazê-lo, então está a meio caminho 

de se tornar um cultivador experiente.  

 

 

Você está pronto? 
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NUNCA CONTE À NINGUÉM QUE 

 

                             VOCE ESTÁ 

 

              CULTIVANDO CANNABIS!!! 
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 Se você puder fazer isto, daí você nunca terá o 

problema de encontrar alguém transitando 

acidentalmente por sua área de cultivo. NUNCA, 

JAMAIS CONTE NADA, À NINGUÉM, NUNCA. Se você for 

capaz de fazer isto, então terá mais segurança do 

que um castelo equipado com capangas e pit bulls.  

Boca froxa é a causa de 99.9% de toda a questão que 

envolve a segurança ser violada. 0.1% é em 

decorrência do fato de não terem sido tomadas 

precauções para se ocultar a àrea o bastante. Com 

boca froxa, o navio afunda. 

 Se você planeja dividir sua colheita com amigos, 

então faça através de outros meios, tipo – Hei 

caras, olhe o que comprei. As únicas pessoas que 

devem saber que você cultiva são as pessoas que 

vivem com você. Se a sua esposa/marido possui boca 

froxa, então talvez você deva considerar um cultivo 

de guerrilha em outdoor (à ser explicado 

posteriormente). Esses são os fatores mais 

importantes à serem considerados. Da mesma forma, 

nunca cultive em casa se outras pessoas não irão 

saber à respeito. Isso é ruim e quase sempre cria 

problemas ao final. Então o que dizer sobre isso?  

Cultivar por si próprio é o melhor caminho. Cultivar 

com outras pessoas é um problema a menos, desde que 

você saiba que eles não esquentam com isso. Você 

terá que descobrir algumas dessas coisas por si 

próprio.  

 O próximo elemento é sobre bichos e pestes. 

Sempre, sempre tenha uma embalagem de pesticida que 

seja capaz de matar ARANHAS. Aranhas são capazes de 

reduzir suas plantas à lixo em apenas alguns dias. 

Jamais leve para dentro de sua área de cultivo uma 

planta que foi cultivada em exterior. Pessoas que 

fizeram isso tiveram que aniquilar quase todas as 

plantas em suas casas porque levaram uma planta para 

dentro que continha aranhas. Cannabis é muito 

vulnerável à ataques de aranhas, porque estas, amam 

sugá-la. Elas são minúsculas, possuem cerca da 
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metade do tamanho deste ponto --->> .  Não consigo 

deixar de enfatizar o quão importante o é. Nós 

relataremos mais sobre pragas à frente.  

 A próxima coisa que falaremos é sobre o que 

esperar que nossas sementes façam, antes que se 

tornem plantas com flores. 

 

 

 
Foto 2.10 – Esse é um exemplo do que um estrago por praga 

pode acarretar à sua cultura. Note o quanto a folha foi 

comida. Foto por Slowhand. 
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O CICLO DE VIDA DA PLANTA CANNABIS 

 

 

 
Foto 2.11 – Outra maravilhosa foto de um camarão, capturada 

por Chimera. 

 

 

 Dissemos anteriormente que a planta cresceria em 

três estágios principais. Germinação, Vegetativo e 

Floração. As plantas na verdade crescem em 6 

estágios. Aqui está o ciclo de vida da Cannabis. 
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Germinação:  

 

 Esse é o estágio inicial de crescimento e ocorre 

quando o embrião de suas semententes se racha e 

abre, fazendo com que a plântula produza raízes. 

Essas raízes se fixam no solo e empurram a muda para 

cima da superfície do solo. Após o contato com a 

superfície, duas folhas se abrem para receber luz 

solar, empurrando a casca vazia da semente para 

fora. Leva algo entre 12 horas e 3 semanas para a 

semente germinar. Uma vez que a planta alcança esse 

estágio, ela entra no estágio da plântula. 

 

 

 
Foto 2.12 – Essa é uma bela foto de uma plântula Indica por 

Strawdog. 
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Estágio da Plântula 

 

 Quando o primeiro par de folhas embriônicas 

estiver recebendo luz (Foto 2.12), a planta começará 

a produzir um outro pequeno conjunto de pequenas 

folhas. Essas folhas são diferentes das últimas e 

talvez apresentem algumas formas da Cannabis, como a 

forma três dedos arrendondados 

em forma de pontos. À medida que a jovem planta 

cresce, mais dessas folhas vão se formando e 

engordando ao redor da haste. Algumas hastes são 

muito fracas à esse estágio e necessitam de suporte, 

através de uma pequena estaca de madeira amarrada à 

ela por uma linha fina. O estágio da plântula pode 

durar de 1 a 3 semanas. Ao final, suas plantas 

terão, cerca de 4 – 8 novas folhas. Algumas das 

folhas inferiores mais velhas podem vir a cair.  
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Foto 2.13 – Foto de uma planta em estágio 

vegetativo. Pertence a GIYO. 

 

 

Estágio Vegetativo: 

 

 A planta agora começa a crescer ao ponto em que 

suas folhas começam a produzir energia. À esse 

estágio, a planta necessita de toda a luz e alimento 

que puder consumir. Ela continuará crescendo para 

cima e produzindo novas folhas, à medida em que vai 

se movendo (Foto 2.13). Ela também produzirá uma 

haste mais rígida com ramos mais grossos e com mais 

“dedos” nas folhas. Ela eventualmente começará a 

demonstrar seu sexo. Quando o fizer, será o momento 

de seu estágio pré-floração. Isso leva de 1 a 5 

meses para a planta atingir esse estágio seguinte.  

 

 

 

Pre-floração: 

 

 À esse estágio, a planta reduz seu 

desenvolvimento em altura e começa a produzir mais 

ramos e nós. A planta fica cheia nesse estágio. 

Durante essa fase do ciclo da planta, ela começará a 

mostrar os cálices, os quais aparecem onde os ramos 

encontram a haste (nós). Pré-floração pode demorar 

algo entre 1 dia a 2 semanas. (veja a última página 

desse livro para pré-floração/ ilustração do 

cálice). 

 

 

 

 

 

 

 



~ 73 ~ 
 

 
Foto 2.14 – Essa é uma bela foto de uma planta em  floração. 

Deve-se destacar que esta  

planta é uma fêmea. Foto de GYO. 
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Floração:  

 

 Durante esse estágio, a planta continua a se 

encher. A planta mostrará seu sexo claramente. A 

planta macho produz pequenas bolas que são agrupadas 

como uvas. A planta fêmea produz pequenos pistilos 

que se parecem com cabelos. Cada uma das plantas 

continuará a se encher e suas flores continuarão a 

crescer. Isso leva de 4 a 16 semanas para a planta 

desenvolver completamente suas flores (Foto 2.14). 

Durante este tempo os sacos de pólen do macho terão 

explodido, espalhando pólen às flores fêmas.  
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Foto 2.15 – Foto de um camarão com sementes  

por Shecky Greene. 
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Sementes: 

 

 A planta fêmea produzirá sementes à esse 

estágio, se tiver recebido pólen da planta macho sob 

boas condições. As sementes crescem no interior dos 

camarões nas fêmeas, podendo levar de 2 a 16 semanas 

para atingir a maturidade. Os pistilos podem alterar 

em cor, antes da ruptura das sementes de seu 

interior, enviando-as solo abaixo. (Reprodutores 

gostam de coletar suas sementes antes que se 

rompam). 

 

 Esses são os seis estágios do ciclo de vida da 

Cannabis. É importante que se saiba que, se os 

machos forem separados das fêmeas e exterminados, 

então as fêmeas não serão polinizadas. Deixe-me 

percorrer um passo à frente para descrever o que 

ocorre aqui. 
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FLORESCENDO FÊMEAS NÃO POLINIZADAS 

(CULTURA SINSEMILLA) 

 

 
Foto 2.16 – Esse é um camarão, por GYRO. 

 A Foto está de cabeça para baixo, pois o camarão  

está amarrado, está fresco e secando. 
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 Durante esse estágio, a planta continua a se 

encher. Ela demonstrará seu sexo claramente. A 

planta fêmea produz alguns poucos pistilos de cor 

branca/creme. Ela continuará a se encher ainda mais 

e suas flores continuarão a crescer. Isso levará 

algo entre 4 e 16 semanas para que a planta se 

desenvolva totalmente. Durante esse tempo, não 

haverá machos para polinizar a fêmea. Os camarões 

crescerão ainda mais, desenvolvendo mais glândulas 

de resina. A resina pode chegar a cair por sobre a 

planta e suas folhas, vindo a se tornar pegajosa. Os 

cabelos nos camarões começarão a ficar mais grossos, 

se agrupando em bolas. A razão para o aumento na 

taxa de crescimento do camarão é porque a planta 

fêmea está fazendo o seu melhor para capturar o 

pólen do macho. Para os últimos dias da floração, os 

pistilos começarão a mudar de cor, demonstrando 

estar a planta apta a ser colhida. 

 

 

CICLOS DE VIDA 

 

 Considerando o alhures mencionado, pode levar de 

10 a 36 semanas para a planta alcançar a maturidade. 

Novamente, algo entre 2.5 meses e 9 meses. O mais 

comum é algo entre 3 e 4 meses. Tudo isso dependerá 

do tipo de linhagem escolhida. Sativas puras podem 

levar entre 6 – 9 meses. Indicas podem florir em 6 

semanas. Como é possível imaginar, uma planta 

Indica/Sativa irá variar etre 2 – 4 meses.  
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Foto 2.17 – Foto de uma camarão com sementes 

Por Scheky Greene. 
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Foto 2.18 – Foto de uma planta bem cheia 

Por X3n0. 
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Capítulo 3 

 

 

PROPAGAÇÃO 

 

O que é propagação? 

 

 

Propagação: 1. A ação de reproduzir ou multiplicar através 

de processos naturais; procriação, geração, reprodução. 2. A 

ação de espalhar uma idéia, praticar, etc., enlargar; 

extensão do tempo ou espaço. 

 

 

 Propagação é “O Desenvolvimento”. No entanto, a 

maioria das pessoas trata a propagação como um 

evento que ocorre naturalmente entre o plantio de 

uma semente e o transplante da plântula à seu 

ambiente de crescimento. Aqui, trataremos sobre a 

propagação como um inteiro processo de crescimento, 

desde a semente até a colheita. Propagação também 

inclui a logística do desenvolvimento. 

 Então o que você fará? Você irá comprar um 

pacote com 10 sementes e cultivá-las todas de uma 

única vez? Você irá aniquilar os machos e fumar 

apenas as fêmeas? Você pretende manter os machos e 

produzir mais sementes através das fêmeas? Quantas 

sementes uma planta fêmea é capaz de produzir? Irei 

semear as 10 sementes de cara? O que devo fazer para 

garantir que todas as sementes irão crescer? Essas 

são as perguntas que você deveria se perguntar antes 

de começar a cultivar e, é aí que a logística da 

propagação entra em jogo. A resposta dependerá em 

maior parte, do tamanho de sua área de cultivo e de 

quanto você tem na carteira.  

 Digamos que temos cerca de $200/£180 para gastar 

em sementes. Podemos então, comprar uma linhagem 

cara como cruzamentos com G13 e daí poderemos 

cultivar a G13 produzindo-se mais sementes através 
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dela. Poderemos ter algo entre 100 e 2000 sementes, 

dependendo do tamanho da planta e de suas condições 

de cultivo. Se cultivamos nessa temporada por 4 

meses e ao final produzimos várias sementes, daí 

talvez nunca mais haverá a necessidade de se comprar 

sementes novamente. 

 Há algo mais que podemos fazer que se chama 

CLONAGEM. 

 

 
Foto 3.1 – Alguns clones por slowhand 

 

 Essa é uma técnica em que se permite cultivar um 

número de plantas e a selecionar uma fêmea. Daí, 

podemos tirar alguns cortes da planta mãe fêmea e 

cultivá-los, tornando-os novas plantas. 

 Clones sempre mantém o sexo e o vigor da planta 

mãe. Também é possível que se crie um jardim de 

plantas que irão permanecer por décadas através da 

clonagem de uma única planta mãe fêmea. Clonagem 

será discutida em detalhes em um capítulo posterior.  
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 Para o novo cultivador, é dada a orientação para 

que compre 10 sementes, mas somente germine 3, 

seguido por mais 3 na próxima semana, seguido por 

mais 4, duas semanas após. Desta forma, você poderá 

realizar uma experimentação, haja vista que poderá 

falhar em sua primeira tentativa de germinar 

sementes, devido a falta de cuidados prévios com 

relação a sua experiência em cultivo de Cannabis.  

 Para pessoas que germinaram sementes alguma vez 

no passado, é advertido que se germine 5, seguido de 

mais 5 na próxima semana. Se você já é um cultivador 

de longa data com uma bagagem de experiência em 

cultivo, então você poderá germinar todas as 10 de 

uma única vez. Novamente, você não precisa fazer 

desta forma. Isso apenas ajuda a reduzir o risco de 

falha em todas as sementes por conta de um método 

deficiente de germinação. 

 Durante o desenvolvimento de suas plantas, 

talvez você decida por polinizar apenas uma de suas 

fêmeas. Isso significa que você precisará de duas 

áreas de cultivo. Uma para cultivar todas as suas 

fêmeas e outra para cultivar uma ou mais fêmeas, 

junto com um ou mais machos. Como dissemos 

anteriormente, isso depende do quanto de espaço para 

cultivo você dispõem e o quanto de dinheiro você irá 

querer gastar. É importante que seu quarto de 

polinização seja mantido à distância do quarto onde 

estiverem as fêmeas. O pólen pode viajar pelo ar, 

sendo recomendado que as duas áreas sejam mantidas 

bem distantes. Insetos como abelhas e outros, também 

podem espalhar o pólen. Não apenas eles, mas você 

também. Sempre lave as mãos e o rosto após lidar com 

uma planta macho. Isso previne que problemas ocorram 

atravé do pólen de um macho entrar em contato com 

uma fêmea que deseja-se ser mantida sinsemilla.  
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Foto 3.2 – Pólen de uma planta macho pode ser coletado após 

balançá-lo sobre uma superfície, como uma folha de papel. O 

pólen poderá ser varrido usando-se um cartão de crédito. Se 

você o reunir em um pedaço de papel como este, então você 

poderá . . . . . .  
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Foto 3.3 - ..... estocá-lo em um tubo de ensaio como este. 

Se mantido longe do alcance da luz, poderá durar um longo 

tempo. Você poderá usar este pólen para fazer sementes 

através de uma planta fêmea, ao salpicar um pouquinho dele 

nas flores das fêmeas. Embalagens de filme fotográfico 

também servem como ótimos armazenadores de pólen. Ambas as 

fotos por slowhand. 

 

 
Foto 3.4 – Essa é uma grande foto de um quarto de  

cultivo indoor. A presente lâmpada é uma HPS, ela 

proporciona um brilho laranja ao quarto. 

 

 



~ 86 ~ 
 

 Portanto, utilizando a lógica poderemos apontar 

que gastamos uma graninha em 10 sementes, logo, 

haveremos de perceber uma germinação em 100% delas. 

As passagens seguintes irão lhe informar sobre como 

obter essa taxa de resultado.  

 

 

 

FORMAS DE GERMINAÇÃO DE SEMENTES 

 

 

 Sementes podem ser germinadas sob n. formas. 

Algumas formas garantem um maior sucesso do que 

outras. É recomendável que você considere o método  

“Bandeja SBS de Propagação em Lã de Rocha”.  

 

 
Foto 3.5 – Foto da germinação. 

Por BushyOlderGrower. 
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Propagação de semente em solo: 

 

 Esse é um método onde as sementes são colocadas 

em solo úmido, cerca de 3mm ou à distância que a 

mesma possui da superfície do solo. O solo é mantido 

úmido(e não molhado ou encharcado) através de 

borrifadas de água, uma vez por dia. Esse método 

possui uma taxa moderada de sucesso. A cada 10 

sementes, somente de 7 – 8 germinam.  

 

 

Propagação com pano  

 

 
Foto 3.6 – Esse é um exemplo de sementes que foram 

germinadas através deste método. 

Foto por Kryptonite. 

 

 

 Esse é um método, por meio do qual as sementes 

são posicionadas, seja em lã úmida ou em um pedaço 

de algodão úmido. Gaze também é usada. A semente é 

então coberta com lã úmida ou com uma toalha úmida. 

A toalha/lã, deve ser mantida úmida à todo momento. 

Se o material secar poderá danificar as sementes. A 

cada dia, verifique se as sementes começaram a 

produzir raízes. Se positivo, então as transfira 
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imediatamente para o local de cultivo(como um solo) 

usando uma tesoura. Não toque as raízes.  

Esse método possui uma taxa de sucesso moderada – 

alta. De 10 sementes, cerca de 8 – 9 germinam. O 

problema com este método se dá, algumas vezes, 

durante o transplante, pois, as raízes, podem vir a 

entrar em shoque. Isso poderá acabar com o processo 

de germinação, deixando você sem nada. Com a 

prática, você fará com que todas as suas sementes 

germinem.  

 

Kits de Propagação: 

 

 Esse é um método onde as sementes são 

posicionadas em pequenas unidades chamadas de 

propagadores de sementes ou de clones, o qual foi 

desenvolvido para ajudar as plantas a germinar. Tal 

kit é chamado de “Bandeja SBS de Propagação em Lã de 

Rocha”. Alguns desses kits podem ser aquecidos e se 

parecem com mini estufas. Ao fundo da bandeja, há um 

pequena área onde a água ou ainda melhor, hormônio 

para germinação é despejado. Pequenos cubos de 

cultivo chamados de lã de rocha, são posicionados em 

slots na bandeja que automaticamente mergulham a lã 

na solução (Foto3.8). As semente são posicionadas em 

minúsculos buracos nos cubos e a tampa é então 

colocada sob a unidade.  
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Foto 3.7 – Kit de propagação e clones  

Foto de Strawdog. 

 

 

 Esse método possui uma alta taxa de sucesso. 

Todas as sementes podem vir a germinar e na maioria 

dos casos é assim que ocorre. A desvantagem desse 

método é que você terá que arcar com a bandeja, com 

a lã de rocha e com fertilizantes para cultivo. O 

preço da bandeja gira em torno de $10/£10, os cubos 

de lã de rocha em $5/£5, os fertilizantes para 

cultivo em $5/£5. Se você tiver gasto $50/£50 em 

sementes, então porque não gastar um extra de 

$20/£20 em um pequeno kit como esse? A outra 

vantagem é que você poderá usar a mesma bandeja para 

ajudar raízes ou clones.  
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Foto 3.8 – Foto tirada de plântulas germinando em lã de 

rocha. Foto por Shecky Greene. 

 

 

 

 

 

PERIGO AO PROPAGAR SEMENTES 

 

 Brechas de ar são perigosas e irão tolir o 

desenvolvimento de sua germinação. Sempre se 

certifique de ter mantido suas sementes germinando, 

bem longe de janelas abertas ou ventiladores. Também 

certifique-se de que o quarto  seja mantido morno. 

Um quarto frio poderá inibir sua taxa de germinação.  

Outra coisa a se certificar ao usar fertilizantes em 

germinação, é verificar se a sua mistura está 

correta. Não use altas doses de fertilizantes em 

plântulas. De fato, água é tudo que devem precisar. 

Você não deverá adicionar nada. Todavia, algumas 

pessoas usam soluções de germinação, mas certifique-

se de que sejam bem fracas, caso resolva usar. Uma 

solução incorreta poderá queimar suas plântulas e 

levá-las à morte.  
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 Outra coisa à fazer é deixar suas sementes em 

paz para se desenvolverem. Não brinque com elas, daí 

o termo “cavando as suas sementes”. Algumas pessoas 

costumam mexer no solo para ver como as sementes 

estão se desenvolvendo. Isso é ruim e poderá quebrá-

las ou mesmo danificar suas raízes. Outra coisa para 

se ter em mente é que algumas linhagens produzem 

plântulas que têm hastes fracas. Isso significa que 

as plântulas podem vir a se inclinar, algumas vezes 

mais que 90 graus para esquerda ou para a direita. 

Se você acha que suas plântulas necessitam de 

suporte, então use uma pequena vara para mantê-las 

eretas. Amarre a haste usando um pedaço de fio. 

Nunca amarre um fio por cima da parte que irá 

crescer, caso contrário, a planta poderá ser 

empurrada contra o fio e rasgar.  Você pode continuar 

a usar o suporte à medida em que ela cresce. Se sua 

planta ainda tiver uma haste fraca durante o estágio 

vegetativo, então é recomendado que você dê a base 

da haste uma leve sacudida. Isso irá ajudar a planta 

a desenvolver uma haste mais sólida. Em outdoor, o 

vento balançará a planta fazendo com que desenvolva 

uma haste sólida. Você poderá simular o vento ao 

fazer isso suavemente a cada manhã, por 

aproximadamente 2, 3 segundos. Entretanto, se você 

continuar a leitura, verá que ventiladores em indoor 

ajudam nesse processo. (Nota: Nunca leve uma vara 

que esteve em outdoor para indoor, de forma que 

poderá conter pragas e insetos. Alguns, tipo, 

aranhas, passam despercebidos por estarem incubados 

em ninhos no interior da madeira.) 

 

 

 Sementes devem ser viáveis caso venham a 

germinar. Nunca use sementes brancas. Essas são 

imaturas. Encontre sementes que possuam manchas 

brancas ou cinzas ou outras cores além do branco.  

Sementes esmagadas também não germinarão. Sementes 

velhas talvez tenham dificuldades em germinar. 
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Sempre procure usar as melhores sementes que puder 

encontrar. 

 

 

TRANSPLANTANDO 

 

 

 Entre os estágios da germinação e estágio 

vegetativo, o cultivador notará que precisa de um 

vaso maior. O transplante é feito quase que o mais 

cedo possível. Um exemplo de transplante é quando a 

plântula está pronta dentro da “Bandeja SBS de lã de 

rocha”. A plântula é levantada da bandeja junto com 

o cubo de lã de rocha e posicionada em outro meio de 

cultura, tal qual o solo ou então em um sistema 

hidropônico. À isso se denomina transplante. Não há 

grande problema para se  transferir o cubo e a 

plântula para o solo. Apenas 

cave um buraco no solo para o cubo e posicione-o 

dentro. Cubra o cubo com solo. O cubo não afetará o 

crescimento de suas plantas e irá adicionar suporte 

à elas.  

 Se você iniciou sua plântula em solo, então 

poderá querer transplantá-la para um vaso maior. O 

problema com transplante é que pessoas gostam de 

ficar movendo o solo, raízes e a planta, de vaso em 

vaso. Isso significa que a planta deve ser erguida 

com o solo. Como isso é feito? Bem, há duas 

maneiras. Na primeira, não é preciso remover a 

planta do vaso menor. É preciso apenas cortar a base 

do vaso menor e posicioná-lo em um maior. As raízes 

crescerão para baixo, através do buraco do antigo 

vaso e pelo novo. As raízes sempre descobrem seu 

caminho para baixo. A outra forma é certificando-se 

de que o solo esteja seco. Atrase a rega da sua 

planta por poucos dias, um ou dois e deixe o solo 

enrigecer. Daí você poderá usar uma faca para cortar 

ao redor da parte de dentro do vaso. Corte fundo, 

mas não danifique as raízes. Quando tiver feito 
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isso, empurre seus dedos lateralmente e levante a 

planta com o solo. Você terá um pouco de solo 

quebrado, mas isso não importará, tão logo não tenha 

se quebrado muito. Rapidamente posicione a planta no 

vaso mais largo e encha-o com solo. Dê àgua às 

plantas e ela à dará ao novo solo. Nunca, jamais 

tente levantar sua planta pela haste. Embora o 

tronco pareça estar a salvo e seguro, isso quase 

sempre causa problemas lá embaixo. Você deverá 

sempre apertar o  solo ao transplantar. Algumas 

pessoas gostam de limpar as raízes, mas eu não 

recomendaria isso para Cannabis. Se o seu solo 

estiver muito compacto, talvez você seja capaz de 

virar o vaso de cabeça para baixo e dar uma 

batidinha no fundo para que ele solte. 

 Durante alguns transplantes, pode ser que a 

Cannabis entre em choque, ainda que seu transplante 

tenha sido perfeito. Se você manteve bem a sua 

planta, então ela deverá sobreviver. Se não houve 

cuidados com a planta, logo após, talvez ela 

desfaleça rapidamente. Um bom cultivador sempre toma 

conta de suas plantas. Choque por transplante é 

causado por uma perturbação às raízes. Se as raízes 

são cortadas fora ou se caírem, a planta não 

responderá bem. Esse é o motivo pelo qual você 

sempre deverá se certificar de manter o solo seguro 

durante transplantes. Da mesma maneira, evite 

alimentá-la por uma semana, se puder. Há disponível 

alguns produtos para transplantes que funcionam como 

hormônios e você deveria dar um olhada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 94 ~ 
 

SOlOS PARA GERMINAÇÃO 

 

 

 Há muitos solos por aí nomeando a si próprios de 

solos para germinação. Eles basicamente são os 

mesmos que quaisquer outros, com a exceção de que 

contém micronutrientes que são mantidos “limpos” (o 

solo é peneirado e nenhum composto é adicionado). 

Solo comum feito de lodo com ph em 7 e NPK alto ou 

com elevada quantidade de N ao invés de P ou K, são 

bons para a fase inicial das sementes. Até mesmo as 

taxas de NPK em 5:1:1 ou 8:4:4 são boas. Apenas 

certifique-se no rótulo de que o fator de N seja 

igual ou mais alto que os de P e K. Mais sobre solo, 

à frente.  

 

 

 

CULTIVO INDOOR E OUTDOOR 

 

 

 Nós agora adentramos o primeiro divisor de águas 

no cultivo de Cannabis. À esse estágio, você deverá 

saber algo à respeito da história da Cannabis, sobre 

como é fumada, espécies de Cannabis, a onda da 

Cannabis, sementes, como escolher e obter sementes, 

fatores de crescimento, o ciclo de vida da planta, 

propagação, germinação e transplante. Agora, todas 

essas coisas são geralmente métodos de pré produção 

com exceção ao transplante. Você está prestes a 

pegar sua plânutla e colocá-la em sua área de 

cultivo. Isso signinifica que nas próximas 3-6 

semanas, sua planta estará locada em um detarminado 

ambiente. Esse ambiente é ambos indoor e outdoor. 

Então deixe me comentar sobre ambos em instantes.  
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CULTIVO INDOOR UNIVERSAL 

 

 

 
Foto 3.9 – Cultivo indoor. Foto por Shipperke 

 

 

 Iluminação é o fator mais importante, assim como 

a seleção da estirpe a ser considerada. Há duas 

formas principais de se iluminar suas plantas em 

indoor. Iluminação natural e iluminiação artificial. 

As duas possuem prós e contras. 

 

 A primeira coisa a saber é que iluminação indoor 

produz flores maiores (camarões maiores) do que 

iluminação natural. Isso significa que você terá uma 

quantidade em THC maior sob luzes artificais, em 

comparação a um cultivo indoor sob iluminação 

natural. Até mesmo em países que apresentam sol 

forte por 6 meses em um ano, você ainda achará 

difícil produzir camarões grandes em indoor sob 
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iluminação natural. Algumas pessoas cultivam sob 

janelas em sótãos que são abertas durante os dias 

secos. Essa é uma forma de se cultivar camarões, 

porém, em quantidade que não se pode comparar à 

iluminação artificial. O outro lado da moeda é que 

iluminação natural é de graça e eletricidade não, 

lâmpadas de cultivo são um tanto caras de se comprar 

e usar. Não são tão caras como se estivesse usando 

uma fritadeira elétrica 24 horas por dia, mas mesmo 

assim são caras.  

 

 
Foto 3.10 – O sol. Foto por Infected. 

 

 Ao usar uma janela para cultivar, procure posicionar a 

planta próximo à janela que receba mais luz solar. O sol 

nasce no leste e se põe à oeste. Ele viaja mais ao norte ou 

ao sul, dependendo de qual lado do equador você esteja. 

Pense sobre isso por um instante. Também lembre-se de que 

você possui uma razão para pensar sobre isso. Se você 

planeja cultivar sobre janelas, procure visualizar quando 

ela receberá o máximo de luz. Você objetiva que sua planta 

receba o máximo de iluminação durante a floração. Se Julho é 

o melhor mês para luz solar, então você deverá considerar 

produzir sua plântula em Abril ou Maio ou mesmo ao final de 

Março. Procure descobrir quando haverá o melhor tempo. 
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Coordene isso com o tempo de floração indicado pelo 

reprodutor, para prever o tempo de colheita.  

 Lembre-se também de que pessoas podem chegar a 

visualizar sua planta, caso estejam próximas à 

janela. É costume limparem suas janelas? Lembre-se 

também que, se você tiver uma planta sativa, então 

elas ficarão grandes. Considere todos esses fatores 

quando for cultivar plantas indoor sobre iluminação 

natural.  

 

 Se você cultiva indoor, então talvez você tenha 

um quarto ou um compartimento separado do seu quarto 

que você possa querer usar, como um sótão, closet, 

porão ou um banheiro sobressalente. Esses locais 

quase sempre necessitam de iluminação artificial. 

Talvez você ainda decida por construir um armário ou 

um pequeno aposento por si próprio. Há diversas 

maneiras de se sistematizar um cultivo indoor. 

Abordaremos o tema, mais adiante.  
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Foto 3.11 – Cultivo indoor. Foto por Kryptonite. 

 

 

 

 

 

CULTIVO OUTDOOR UNIVERSAL E CULTIVO DE GUERRILHA 

 

 

 Cultivo outdoor é feito por você mesmo em sua 

propriedade. Cultivo de guerrilha é feito em áreas 

distantes de sua propriedade, seja em espaços 

públicos ou na propriedade de alguém. Para essa 

parte, falaremos sobre um pouco de cada. 
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Foto 3.12 – Cutivo outdoor. Foto por Mullummadman. 

 

 

 O maior problema com o cultivo outdoor é manter 

sua área segura e privativa. Algumas pessoas irão 

roubar sua planta em um segundo se avistarem o que 

você possui(Fotos 3.13 e 3.14). Outros irão apenas 

contactar a polícia. Segurança é vital. Certa vez, 

ouvi a respeito de uma pequena comunidade hippie que 

vivia próximo de uma floresta aqui perto e cultivava 

sua Cannabis perto de um riacho. Eles eventualmente 

tinham que parar de cultivar à medida que suas 

plantas eram roubadas pelos locais que residiam 

próximo à eles. Também deve-se entender que os 

ladõres não eram somente adolescentes. Adultos fazem 

isso também. Em alguns casos, onde a indústria da 

Cannabis é crescente, ladrões são profissionais e 

essa é a fonte principal de suas finanças.  
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Foto 3.13 – Essa é uma foto de um cultivo outdoor que foi 

roubado. A foto menor mostra a planta antes de ter sido 

roubada. Foto por Slowhand. 
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Foto 3.14 – Essa é uma outra foto de uma área de cultivo que 

teve a planta roubada. Conforme se pode ver, os ladrões não 

tem piedade. Eles não deixam nem mesmo um galho da planta 

para que o cultivador possa cloná-la através de cortes. Foto 

por Slowhand. 

 

 

 A melhor maneira de se ocultar um cultivo 

outdoor é cultivando a Cannabis junto de outras 

plantas que possam mascará-la. Uma outra maneira, 

seria cultivá-la dentro de um cubículo de tijolos 

com uma folha de vidro no topo. Alguns de vocês 

podem ter a vantagem de morar distante do centro da 

cidade e ter jardins em que este tipo de coisa possa 

ser construída. Esconda bem a sua cultura. 

Praticamente ninguém esconde a sua Cannabis, mas 

quem é treinado para perceber esta planta, verá de 

cara o que é. Se você sente que pessoas indesejadas 

podem vir a visualizar sua área de cultivo, talvez 

você queira investir em algum tipo de estufa que 

tenha as janelas pintadas de branco, mas com o topo 
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do vidro transparente. As paredes em branco irão 

ajudar a refletir luz solar em suas plantas.  

 Cultivo de guerrilha é trabalho pesado e na 

maioria das vezes resulta no roubo das plantas. Ao 

plantar em florestas ou em propriedade alheia, você 

não estará em perigo de ser pego com plantas em sua 

propriedade. Dito isto, a propriedade da pessoa em 

que se encontra a planta é que estará em perigo. 

Seja um cultivador correto e não cultive na 

propriedade alheia. Não é uma coisa boa a se fazer 

e, é mal visto pela comunidade de cultivo de 

Cannabis. Encontre uma àrea pública, como uma 

floresta ou uma encosta na montanha. Procure por uma 

área que seja afastada dos olhos do público e que 

receba suficiente iluminação. Há diversos lugares 

para esse tipo de coisa. Você haverá de passar algum 

tempo à sua procura. Essa é a chave para o cultivo 

de guerrilha. Encontre um bom local e você terá um 

bom camarão. 

 

 
Foto 3.15 – Fotografia de Mullummadman. 
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 Seu local de cultivo, seja em sua propriedade ou em 

propriedade pública, deverá ser tratado.  

 

 Lançar algumas semente ao solo e retornar meses depois, 

geralmente não lhe trará bons resultados. Duas coisas 

principais devem ser feitas para o início do cultivo. 

Capinagem e escavação.  

 

 
Foto 3.16 – Uma foto noturna por Slowhand. 

 

 Alguns cultivadores de guerrilha simplificam. O que 

eles fazem é iniciar suas plântulas em pequenos vasos 

plásticos em indoor. Quando a plântula se desenvolveu, o 

cultivador corta o fundo do vaso. Um pequeno pedaço de 

papelão é afixado no fundo do vaso. A planta em seu vaso é 

transplanta para o meio de cultivo. Um buraco é feito no 

solo e a planta com o vaso é colocada no meio de cultivo. O 

papelão é removido e o buraco é preenchido com solo. Dessa 

forma, você já germinou sua planta, precisando apenas de 

elementos secundários como iluminação, segurança e pragas.  
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 As raízes encontrarão seu caminho para fora do vaso, em 

direção ao solo, logo abaixo. Não se preocupe com o fato das 

raízes não acharem o caminho para fora do vaso. Elas sempre 

encontram, pois este é o seu trabalho.  

 

 
Foto 3.17 – Foto por Slowhand. 

 

 A maioria dos cultivadores de outdoor prefere este 

método. Um local próximo à um rio é ideal. Um fácil acesso à 

àgua, ajuda se for preciso carregá-la. 
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Foto 3.18 – Essa é uma outra foto de uma grande cola. 

Por MullumMadman. 

 

 

 

FERRAMENTAS PARA JARDINAGEM 

 

 Aqui está uma lista dos ítens básicos que são 

necessários ao cultivo indoor e outdoor.  

 

 - Sementes; 

 - Solo; 

 - Bandeja de propagação; 

 - Cubos de lã de rocha; 

 - Vasos; 

 - Varas de suportes; 

 - Linha; 

 - Regador; 

 - Borrifador d‟água; 

 - Spray mata aranha; 
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 - Sprays inseticidas; 

 - Tesouras; 

 - Faca afiada; 

 - Fertilizantes; 

 - Hormônios para raíz; 

 - Fertilizantes para reforço do crescimento; 

 - Forquilha grande; 

 - Pá pequena. 

 

 

 À medida que se avança para os próximos estágios 

desse livro, veremos que o cultivador é capaz de se 

equipar com muitos outros ítens que poderão ajudá-lo 

na sua busca por camarões maiores! 

 

 

 

 

POTÊNCIA MASCULINA 

 

 A planta macho não é boa para ser fumada (Foto 

3.19). Entretanto, este não será sempre o caso. 

Algumas linhagens possuem plantas macho que produzem 

mais THC que outros machos de linhagens diferentes. 

Algumas vezes o macho poderá ser mais forte que 

fêmeas de uma outra linhagem. A maioria dos machos 

que possuem boas genéticas são mais fortes que 

Ruderalis fêmeas. Machos podem ser fumados ou servir 

para produção de óleo de hash. Simplesmente aguarde 

a floração da planta e prenda o topo à 15cm de 

distância, removendo-se as folhas. Jogue fora 

qualquer haste ou galho. Cure essas folhas e 

descubra por si próprio se o macho é ou não 

agradável. Talvez você se surpreenda. 
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Foto 3.19 – Esse é um bom exemplo de como se parece uma 

planta macho. Ao invés de pistilos, temos pequenos sacos de 

pólen. Foto por Penguin. 
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RASPANDO SEMENTES 

 

 

 A maioria das sementes que falham no processo de 

germinação, falha por causa de sua casca, dura 

demais para abrir, não permitindo que a água se 

infiltre. Ao final do seu período de germinação, 

talvez você verifique que 25% ou mais de suas 

sementes não germinaram. Você poderá ajudar suas 

sementes a crescer usando o método de raspagem. 

 Consiga uma pequena caixa, como uma caixa de 

fósforos. Alinhe a parte de dentro da caixa com uma 

lixa de papel. Posicione as semente dentro da caixa. 

Cubra as sementes com mais lixa de papel. Cubra a 

caixa, sacudindo as sementes por poucos minutos. 

Agora as sementes foram raspadas e suas cascas devem 

estar mais fáceis de abrir. Plante essas sementes em 

solo e elas serão capazes de germinar. 
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Capítulo 4 

 

 

SEGURANÇA 

 

 

 Antes de irmos adiante, devemos ingressar neste 

tópico porque ele surge com muita frequência. 

Segurança é sempre um fator preponderante, seja você 

um cultivador de outdoor ou indoor. Nós aprendemos 

anteriormente que a melhor forma de prover segurança 

à sua àrea é preparando totalmente à você mesmo para 

qualquer evento que possa ocorrer em um evento 

futuro previsível.  

 Um regime de pré-produção de segurança se faz 

muito importante. Um pico repentino em sua conta de 

eletricidade poderá ocorrer, atraindo atenção 

inesperada de certas autoridades que procuram por 

tais coisas. Isso pode parecer esquisito para você, 

mas poderá ocorrer.  

 Hoje em dia é prática comum em alguns países, 

haver departamentos especializados em restrear 

cultivadores. A técnica mais comum utilizada por 

essas agências é através do rastreamento de pedidos. 

Muitas agências ficam de olho em certos grow shops e 

procuram por ítens que sejam vendidos à consumidores 

locais. Esse rastreamento requer uma ordem judicial 

especial, mas a polícia pode consegui-la com 

facilidade. Se alguém for identificado, adquirindo 

produtos especiais para cultivo, então a agência 

também tentará descobrir quais outros ítens foram 

adquiridos usando-se o mesmo cartão de crédito ou 

outra forma eletrônica de de transferência de 

valores. Vários cultivadores foram pegos usando 

cartões de crédito ou transferindo valores. A melhor 

forma de se evitar que isso ocorra é utilizando 

pagamento através de DINHEIRO.  



~ 110 ~ 
 

 Bancos de sementes são geralmente rastreados por 

certas agências que procuram por correspondências 

com certas estampas e cabeçalhos. Por algumas vezes 

não é a agência que faz o rastreamento, mas pessoas 

na agência dos correios que querem lhe roubar. Isso 

acontece e com bastante frequência. Para se livrar 

disso, a maioria dos bancos de sementes não coloca 

mais estampas ou cabeçalhos em suas cartas. Se o seu 

banco de sementes ainda os coloca, abstenha-se de 

usá-lo em uma próxima vez. 

 Se você fez a coisa certa, então você deverá ter 

todas as suas ferramentas de cultivo e kits 

comprados com dinheiro e sementes adquiridas através 

de um bom banco de sementes que possua boas sementes 

e uma forma segura de enviar seus produtos. Vários 

bancos de sementes usam de discrição para lhe enviar 

sementes. Fica advertido que você nunca envie 

sementes para a sua área de cultivo.  

 

 

 

SEGURANÇA EM INDOOR 

 

 Quando Cultivando Indoor, tente considerar 

certos fatores supervenientes em um futuro próximo, 

tal como uma visita pelo técnico do gás. Alguns 

cultivadores possuem uma área de cultivo na qual são 

capazes de fazer uma limpeza geral em menos de um 

minuto. Isso significa que possuem um closet por 

perto, no qual poderão relocar suas plantas caso 

alguém apareça.  

 Sempre mantenha seu closet de segurança perto de 

sua área de cultivo. Não é boa idéia circular por 

sua casa com 5 ou mais plantas por dentre os braços. 

É uma má idéia usar o banheiro como alternativa de 

segurança, a menos que você tenha outro que o 

convidado possa usar. 

 Outro aspecto em questão de segurança que deve 

ser considerado é o odor. Super Skunk e Skunk #1 são 
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plantas muito cheirosas. Quando a planta está em 

floração, ela começa a “feder”. Por isso o nome – 

Skunk (fedorento). Se você mora em apartamento, não 

haverá forma de esconder o odor, a menos que haja 

algum EXAUSTOR OU GERADOR DE OZÔNIO (Foto 4.1). 

 

 
Foto 4.1 – Isso é um gerador de ozônio feito em casa.  

Foto por Shipperke. 

 

 

 Em alguns sistemas indoor, um exaustor pode ser 

usado para extrair qualquer cheiro desagradável do 

lado de fora do corredor. Ele poderá ser empurrado 

por uma janela ou filtro para outra área, onde o 

cheiro não venha a ser notado. Não apenas isso, 

plantas adoram ar fresco e vento, portanto, ele 

poderá ser usado para ambas as coisas. Um gerador de 

ozônio é um aparelho que poderá ser adquirido na 

maioria dos grow shops. Ele o ajudará a se livrar de 

problemas com odor.  

 Além do cheiro da Cannabis, outro problema que 

você terá é com incêndio. Essa é uma coisa muito 

importante à saber. Algumas pessoas que cultivam 

Indoor, tendem a usar lâmpadas de má qualidade em 

refletores ainda piores.   
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JAMAIS USE QUALQUER KIT DE ILUMINAÇÃO E REFLETORES 

QUE ESTEJAM DANIFICADOS OU NÃO SEJAM APROPRIADOS 

PARA CULTIVO INDOOR. Várias pessoas já perderam suas 

casas por conta deste problema. Fazer emendas em 

eletricidade é um grande perigo. Já ouvi histórias e 

já conheci pessoas que tiveram suas casas destruídas 

por incêndios. A mesma coisa acontece em cada caso. 

Um cultivador se aproxima de sua casa e avista 

dezenas de bombeiros olhando para seu quarto de 

cultivo. Um bombeiro aponta para a causa do 

acidente. Um bocal queimado pela metade. O bombeiro 

olha à seu redor e vê plantas, todas carbonizadas. 

Ambos sabem do que se trata. Como sabem? Porque eles 

já viram isso acontecer centenas de vezes antes. 

 Cultivadores de Cannabis novatos, quase sempre 

cometem o erro de instalar sistemas de iluminação 

inferiores. Não é preciso mencionar que isso se deve 

a três coisas. (1) Eles não possuem as informações 

corretas por causa da censura das leis 

governamentais. (2) Eles não possuem dinheiro para 

investir em sistemas de iluminação apropriados. (3) 

Eles simplesmente querem cultivar rapidamente suas 

culturas de forma rápida e barata. Discutiremos 

sobre sistemas adequados de iluminação no próximo 

capítulo.  
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SEGURANÇA EM OUTDOOR 

 

 

 Conforme dito anteriormente, a melhor maneira de 

se fazer um jardim de plantas outdoor seguro é 

construindo um abrigo. Deve-se levar em conta que 

algumas plantas em outdoor apresentam um forte 

cheiro, que poderá percorrer uma curta distância 

através do vento e da condição climática. Muitos não 

sabem o que significa o odor, outros SIM! Vários 

cultivadores enfrentam este problema cultivando 

plantas que apresentam pouco odor durante a 

floração. Esses tipos de linhagens são listadas pela 

maioria dos bancos de sementes. Novamente, você 

deverá perguntar por sementes que possuam baixos 

níveis de odor. Todas as plantas Cannabis apresentam 

um certo nível de odor durante a floração. 

 
Foto 4.2 – Foto de um belo camarão por RealHigh. 
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Foto 4.3 – Uma planta Haze em outdoor por Slowhand. 

 

 

 Outra coisa a fazer é se certificar de que 

durante à época de colheita, você colheu o mais 

rápido e privativo possível. Prostrar-se em frente a 

um pequeno abrigo, retirando cortes de Cannabis e 

colocando-os dentro de uma grande bolsa preta não é 

exatamente a forma mais segura de se colher. Algumas 

pessoas vão à seus jardins com  bolsas plásticas 

pretas e encombrem suas plantas antes de arrancá-

las. Dessa forma, você não irá expor suas plantas à 

ninguém. Algumas pessoas colhem suas plantas à 
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noite. Isso não é recomendável, pelo fato de atrair 

atenção indesejada à você. 

 Se você cultiva suas plantas em outdoor em local 

aberto, mas longe de outras pessoas, então talvez 

você deva construir uma cerca para suas plantas. Uma 

cerca feita de arame irá previnir que qualquer 

predador insedesejado, tal como veados ou roedores 

comam suas plantas. Predadores são um grande 

problema com cultivo outdoor. Comentarei sobre 

pragas mais adiante.  

 

 

 

 

SEGURANÇA EM CULTIVO DE GUERRILHA  

 

 

 Pistas deixadas para trás por suas aventuras em 

sua área de cultivo, são as piores coisas à serem 

esquecidas por um cultivador de guerrilha. Pessoas 

adoram andar pela floresta e dizer “Oh, veja as 

pegadas. Imagine o que há lá embaixo?” Tente não 

criar um pista quando você for até sua área de 

cultivo. Até mesmo ao visitar o mesmo local uma vez 

a cada duas semenas, você irá deixar uma pista que 

alguns caminhantes poderão ver e usar. Procure 

acessar sua área de cultivo através de várias rotas 

diferentes, caso possível. 
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Foro 4.4 – Essa é uma foto de um cultivo de guerrilha no 

interior de um bosque. A Cannabis está escondida bem abaixo 

ao primeiro plano. Foto por Mullummadman. 
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 Como um cultivador de guerrilha, você deverá se 

manter afastado, a pelo menos, 30 metros dos 

mercenários, a fim de encontrar o seu local de 

cultivo. Ao procurar uma área, procure por um ponto 

que não seja nem tão denso e nem tao esparso. Alguns 

cultivadores de guerrilha criaram pequenas cestas de 

cultivo que ficam penduradas em árvores, à distância 

dos olhos das pessoas.  

 Como um cultivador de guerrilha, você deverá 

sempre usar luvas ao lidar com seu trabalho. Se 

tiver baldes por perto, não deixe impressões digital 

em nenhum deles. Você também irá considerar ter uma 

boa razão para estar em sua área de cultivo. Imagine 

que você esteja retornando de sua trajetória, sem 

portar nada e um policial sai do meio das árvores e 

lhe aborda. Ele diz – “O que você está fazendo 

aqui?” Mas é claro, você sabe que há um rio por 

perto e, portanto, você lhe mostra sua vara de pesca 

ou seus binóculos, junto com um livro de espécies de 

pássaros. Há várias coisas que você pode levar com 

você para fazer parecer que você é como qualquer 

outra pessoa, ao invés de um cultivador de Cannabis. 

Muitos lugares já foram flagrados no passado por 

autoridades. Verifique sempre por  pessoas suspeitas 

em seu local de cultivo. 

 A pior época para um cultivador de guerrilha é 

durante a fase de colheita. Isso ocorre quando você 

deverá se deslocar da sua área de cultivo até a sua 

casa, na posse de sua recompensa. Sempre faça isso o 

mais cedo possível na parte da manhã, tão logo 

nascer do sol. Sempre verifique duas vezes por 

pessoas suspeitas. Colete suas plantas e camarões em 

sacos plásticos (sacolas de papel marron são 

melhores) e coloque-as em uma mochila. Caminhe em 

direção à beira da floresta/bosque e rapidamente 

deixe sua mochila sob um arbusto, cobrindo-a. Ande 

em direção à seu carro e olhe ao redor novamente. 

Dirija em seu carro por cerca de cinco minutos e 

olhe a seu redor para ver se é possível avistar algo 



~ 118 ~ 
 

suspeito. Se você avistar algo suspeito ou alguém o 

seguindo, largue a bolsa e vá à cidade (não vá para 

casa – espere até a situação se normalizar 

novamente). Se a situação normalizar, dirija 

novamente ao ponto em que você deixou sua bolsa. 

Apanhe e ponha-na na mala ou ao chão do carro. 

Dirija cuidadosamente até a sua casa. 

 Algumas pessoas utilizam a técnica de guerrilha 

e cultivam muita erva. Isso é cultivo comercial à 

uma nível arriscado, mas ainda poderá ser encontrado 

em diversas partes do mundo onde a Cannabis ainda é 

banida. Os cultivadores geralmente residem no meio 

da floresta, à kilometros de distância da cidade 

mais próxima. Eles podem vir a passar mais de 7 

meses por lá, sozinhos, cultivando suas culturas. 

Uma recente apreensão policial identificou dezenas 

de camarões sendo cultivados por apenas três pessoas 

que viviam em uma região de British Columbia. 

 Não há muito mais o que se falar sobre cultivo 

outdoor do que isso. A maioria dos elementos que são 

necessários para cultivo outdoor, encontram-se na 

seção de cultivo indoor, neste livro. Leia a seguir 

e você deverá ter uma idéia sobre como cuidar de seu 

cultivo outdoor. 
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Capítulo 5 

 

O CULTIVO DE CANNABIS INDOOR 

 

 

 Há várias formas de se cultivar Cannabis indoor. 

Os dois métodos fundamentais de cultivo indoor são 

cultivo em solo e cultivo hidropônico. Há um 

capítulo em separado para hidropônicos, portanto, 

este capítulo cuidará do cultivo em solo. 

 

 
Foto 5.1 – Quarto de cultivo indoor.  

Foto por RealHigh. 
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 Há várias formas de se cultivar indoor em solo. Os 

sistemas mais comuns são: 

 

1. Cultivo em prateleiras; 

2. Cultivo em SOG; 

3. Cultivo em ScrOG; 

4. Cultivo em armário. 

 

 Discutiremos sobre esses métodos em instantes, 

mas deixe-me primeiro ressaltar o que ambos têm em 

comum. 

 

 

LÂMPADAS 

 

 As lâmpadas são de diversas formas, tamanhos, 

watt‟s e tipos. Um kit completo para cultivo indoor, 

deverá conter os seguintes ítens. Lâmpada, refletor, 

reator, timer e tomadas.  

 

 

 
 

Foto 5.2 – Lâmapada comum 
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Foto 5.3 Um refletor com lâmpada e reator 

 

 

 
 

Foto 5.4 – Essa a foto é de um timer. 

 

 

 A maioria dos kits são bertos, isso significa 

que nenhuma corda ou vidro irá cobrir a lâmpada. Ele 

se mantém diretamente no refletor. A lâmpada é 

afixada à uma bocal, que é atarrachado ao interior 

do refletor. Esse bocal é conectado ao reator, que 

poderá ser interno ou externo. Se externo, haverá 

uma fiação que o conectará ao bocal. O reator é 

plugado em um bocal doméstico de luz, como aquele 

que você possui em casa. Alguns tipos de reatores 

até possuem um timer embutido.  

 Ao comprar um sistema de iluminação, é 

recomendável que se compre um sistema completo e uma 

lâmpada extra. Verifique se o sistema de iluminação 
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preenche os requisitos de segurança, bem como se 

possui algum tipo de garantia.  

 

 
Foto 5.5 – Esse é um exemplo de como um reator externo se 

parece. Talvez você seja capaz de ver o timer no topo. 

 

 

 

FAIXAS DE LUZ 

 

 

 A luz pode ser separada em espectro, o qual 

compõem as cores do arco-íris. Vermelho, laranja, 

amarelo, verde, azul, azul-escuro, violeta. Cada uma 

dessas cores se mistura para criar a luz branca. 

Lâmpadas artificiais, por conta de sua natureza, 

tendem a se inclinar à uma tonalidade dessas cores 

quando se misturam, na intenção de produzir luz 

branca.  

 O espectro electro-magnético é um termo 

utilizado em iluminação para descrever a 

distribuição de radiação eletro-magnética em 

referência à energia. Essa tabela indica os 

comprimentos das frequências das ondas e da energia 

de parte do espectro. Você poderá achar isso útil. 
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Esta é a parte visível do espectro.  

 

 
 

 

 Plantas são verdes, isso significa que absorvem 

luz do meio do espectro (Laranja ao Azul-Escuro). 

Plantas Cannabis necessitam dessa parte do espectro 

para atingir o máximo potêncial em crescimento. A 

intensidade da luz também é importante. Uma lâmpada 

que preencha toda a largura da banda, com todos os 

espectros de luz, irá funcionar muito bem – como a 

luz solar. Ao lidar com luz artificial, é melhor que 

se encontre uma lâmpada que concentre sua 

intensidade no topo do espectro. O sitema de 

iluminação indoor mais comum é chamado de iluminação 

HID. Discutiremos a gama completa de iluminação que 
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você pode vir a encontrar em alguns quartos de 

cultivo.  

 

 

SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PRECÁRIOS 

 

 

Lâmpadas Domésticas: 

 

 
 

Foto 5.6 – Uma lâmpada doméstica, também  

chamada de lâmpada incandescente. 

 

 

 

 

 Essas são as lâmpadas que você encontrará em sua 

casa. Essas lâmpadas são vendidas em todos os 

tamanhos e potências – 30 watt‟s à 150 watt‟s. Essas 

lâmpadas não são indicadas para cultivo, pois 

possuem baixa intensidade e espectro ruim. 
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SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO COMUNS 

 

 

Lâmpadas Fluorescentes Tubulares: 

 

 

 

 
 

Foto 5.7 e 5.8 – Esses são exemplos de lâmpadas tubulares 

industriais, encontradas em várias escolas e locais de 

trabalho. Essas lâmpadas são encontradas em quase todos os 

comprimentos e tamanhos. De 50 cm a 3 metros, são os 

tamanhos disponíveis. Elas também possuem entre 10 watt’s e 

300 watt’s. Essas lâmpadas são boas para cultivo, porém 

produzem pouca iluminação e são difíceis de serem montadas 

adequadamente em um sistema. Elas também não produzem o 

melhor espectro para cultivo de Cannabis. 
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Lâmpadas Halógenas: 

 

 

 
 

 

 Lâmpadas halógenas são as menores disponíveis, 

podendo ser vistas no exterior de fábricas, 

iluminando o piso durante à noite. Elas geralmente 

são pequenas e pretas. Essas lâmpadas podem variar 

entre 75watts e 4000wats. 

 Essas lâmpadas ficam extremamente quentes e 

podem prover uma condição imprópria para o cultivo 

de Cannabis. Elas não são recomendáveis porque são 

perigosas para uso em cultivo indoor. Elas também 

não possuem o melhor espectro para cultivo de 

Cannabis. 
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Lâmpadas Fluorescentes de Tubo Branco: 

 

 

 Essas não são comuns e são bem similares às 

fluorescentes, com exceção de possuirem o espectro 

correto para cultivo. Essas lâmpadas não são muito 

fortes e não chegam a ultrapassar os 200watts. Elas 

são apenas recomendadas para cultivadores que não 

pretendem utilizá-las em um ciclo completo de 

floração.  

 

 
Foto 5.10 – Tubo de luz branca. 

 

 

 

 

OS MELHORES SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO 

 

 

Lâmpadas para Horticultura: 

 

 Essas lâmpadas são profissionais para 

horticultura. Foram desenvolvidas por empresas de 

iluminação especializadas em horticultura, sendo 

criadas para atender ao cultivo de plantas indoor. 

Essas lâmpadas são comumente denominadas HID - High 

Intensity Discharge (Lâmpadas de Alta Descarga). 

Essa lâmpada também é vendida em kits com refletor, 

reator e timer, bem como são vendidas em diferentes 
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potências, formatos e tamanhos. Se você pretende 

cultivar bons camarões, então você precisará de uma 

HID. A HID é a segunda compra mais importante, 

seguido da estirpe apropriada de semente. 

 

 

 

Vapor Metátlico (MH) e Vapor de Mercúrio (MV): 

 

 

 As lâmpadas de HID são usadas para o estágio da 

plântula e para o estágio vegetativo de suas 

plantas. Elas também poderão ser usadas para 

floração, sendo muito indicadas para tal. Possuem 

vários formatos e tamanhos que variam entre 75w – 

4000watts. Essas lâmpadas são muito comuns e são 

boas para cultivo indoor de Cannabis. 

 Lâmpadas de Vapor de Mercúrio não são tão 

comuns. Elas foram praticamente substituídas pelas 

de Vapor Metálico. Se você puder escolher entre as 

duas, é melhor que fique com a de Vapor Metálico. 

Além do mais, a lâmpada de Vapor de Mercúrio 

apresenta uma tendência à variar ligeiramente seu 

espectro para fora do raio ideial. 

 

 

Lâmpada de Vapor de Sódio (HPS):  

 

 Essa é a escolha da iluminação de vários 

cultivadores de Cannabis. Elas se apresentam em 

vários tamanhos e formatos e possuem uma gama que 

varia entre 75watts e 4000watts. Essas lâmpadas 

possuem o espectro correto para cultivo de Cannabis 

e são altamente recomendadas.  
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Foto 5.11 – Esse é um exemplo de uma lâmpada HPS e também de 

um sistema de iluminação MH. Nâo há nada que possa indicar 

se a lâmpada é uma HPS ou MH. Para verificar, é necessário 

olhar o reator e a lâmpada para visualizar o que há escrito 

sobre o seu tipo. Lâmpadas MH tendem a produzir um tom em 

azul, enquanto a HPS produz em laranja. 

 

 

 

O QUE PROCURAR AO COMPRAR UMA LÂMPADA 

 

 A primeira coisa à dizer é que alguns 

cultivadores possuem um sistema de MH para plântulas 

e cultivo em estado vegetativo e outro de HPS para 

floração. A HPS é uma lâmpada melhor para floração, 

enquanto que a MH é melhor para estado vegetativo. 

Se podemos comprar apenas uma, então a HPS é a 

melhor escolha. Ambas, MH e HPS poderão ser usadas 

para estado vegetativo e floração. Entretanto, uma 

vez que estamos cultivando objetivando camarões, 

devemos tentar adquirir a melhor HPS que pudermos. 

 O próximo ítem à adquirir, será o próprio kit de 

iluminação. Verifique se a lâmpada é certificada e 

se está em bom estado. Daí, verifique se a mesma é 

refrigerada a ar. Alguns desses sistemas possuem uma 

ventoinha em seu interior, tornando possível 

refrigerá-lo. Se é possível visualizar a ventoinha, 

então você sabe que precisará de um local para 

ventilar o ar. Isso talvez signifique que você terá 

de ajustar a parede em seu quarto de cultivo para 

que seja possível extrair o ar da lâmpada.  
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Foto 5.12 – Essa foto exibe dois sistemas de  

refrigeração à ar através de exaustores, conectados  

à seus respectivos dutos. Foto de Chimera. 

 

 

 Lâmpadas que são refrigeradas a ar (Foto 5.12) 

tendem a durar mais e não esquentam tanto a sua àrea 

de cultivo. A maioria dos cultivadores experientes 

gosta de manter o quarto sob temperatura controlada 

e utilizam esses sistemas de refrigeração à ar para 

alcançar tal objetivo. Se a sua lâmpada não for 

refrigerada, então você terá que construir um 

sistema de ventilação na parede de seu quarto, a fim 

de manter a temperatura sob controle. As folhas da 

Cannabis irão queimar se posicionadas perto demais 

de uma lâmpada de alta descarga. 
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Foto 5.13 – Esse é um sistem de iluminação refrigerado à 

àgua. Essas invenções são encontradas por aí, embora não 

tenham tido muito sucesso, uma vez que são muito 

trabalhosas. Uma bomba que bombeia àgua constantemente deve 

circular por dentro e por fora do sistema de iluminação. 

 

 

 A próxima coisa à checar é sobre como a lâmpada 

será suportada. Ela ficará em um suporte de luz ou 

será pendurada no alto? Na maioria dos casos, você 

será capaz de fazer seu próprio suporte, caso 

acredite não ser possível pendurar alguns ganchos e 

cordas no teto. Verifique também se os acessórios se 

adaptam a sua necessidade. Eles são capazes de serem 

plugados diretamente à seu sistema ou será 

necessário um adaptador? Você pode vir a precisar de 

uma extensão adicional junto a sua compra. A maioria 

dos reatores de HID podem suportar apenas uma 

potência específica de lâmpada e um certo tipo de 

lâmpada. Se você tiver um sistema de 600w HPS, então 

deverá ter somente uma lâmpada de 600w HPS. Alguns 

Kits de iluminação possuem reatores mistos, capazes 

de suportar lâmpadas MH e HPS (Foto 5.14). Verifique 

em seu kit para maiores detalhes.  
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Foto 5.14 – Foto que demonstra como é o sistema em um reator 

que permite usar os 2 tipos de HID. 

 

 

 A próxima coisa à procurar é a garantia. 

Verifique se o fabricante menciona algo sobre seu 

tempo de duração. Por último, a parte mais 

importante da iluminação. A potência em watt‟s e os 

lumens.  

 

 

 

WATT‟S E LUMENS 

 

 Lâmpadas de HID podem variar entre 75w e 4000w. 

Geralmente, quanto maior a potência em watt‟s, maior 

a iluminação produzida pela lâmpada. Entretanto, 

também devemos considerar um outro fator que é 

chamado de Lumens. Lumens é a forma correta de se 

medir o quanto de luz por metro quadrado uma lâmpada 

emite. Lumens e watt‟s andam lado à lado, podendo 

variar em grande quantidade entre os sistemas. 

Quanto melhor o kit de iluminação, melhor será a 

projeção desses lumens. Lumens está mais interligado 

com o design da luz do que com a própria potência da 

lâmpada. Algumas lâmpadas de 600w, podem projetar a 

mesma quantidade em lumens que uma de 400w. Dê uma 

olhada nesse quadro.  
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 Isso é interessante porque temos dois tipos de 

lâmpadas HPS utilizando a mesma potência em watt‟s e 

um dos tipos está projetando mais lumens do que a 

outra. A razão para isso é porque o Kit com mais 

lumens possui uma qualidade melhor do que o outro. 

Portanto, sabemos que alguns kits de iluminação 

produzem mais lumens que outros. Verifique alguns 

kits de HID e verifique quantos lumens projetam. 

Esse é um bom indicador, do quão profissional essa 

lâmpada é. Da mesma forma, uma lâmpada HID de 4000w 

é demais para uma única planta. Um bulbo de 1k é o 

limite máximo por lâmpada que se deveria usar. Use 

vários bulbos de 1k se você precisar de mais 

iluminação. Um bulbo de 4k é muito quente, pois 

chega até a branquear a Cannabis. 

 

 

 

LUMENS E CULTIVO DE CANNABIS 

 

 

 Agora, a grande questão. De quantos Lumens 

preciso? Bem, isso depende de três fatores.  

(1) Quanto você pretende gastar?  (2) Quantas 

plantas você possui?  (3) O quão espaçoso é o seu 

quarto de cultivo? 

 Você não irá querer trabalhar com menos de 2500 

lumens, ainda que para uma única planta. Você irá 

querer o melhor, portanto, procure alcançar a casa 

dos 45,000 lumens ou mais. Em geral, uma lâmpada que 

projete 45,000 lumens é o suficiente para cobrir uma 

TIPO DE LÂMPADA WATTS LUMENS 

  M.V 175 800 

  M.H 400 36000 

  H.P.S 600 45000 

  H.P.S 600 36000 
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àrea com cerca de 0,90cm X 0,90cm. Esse é um baita 

de um espaço em que você provavelmente cultivará de 

6 – 9 plantas nessa àrea. Novamente, devemos ter em 

mente a linhagem de planta à ser cultivada. Uma 

planta sativa grande poderá cobrir uma àrea de 

2.70m
2
 bem rápido. Plantas indicas curtas são bem 

diferentes. Você pode vir a ter 12 plantas nesses 

espaço de cultivo. Se você realmente quiser dar uma 

pressão em suas plantas, então pode considerar o uso 

de uma lâmpada que projete 100,000 lumens ou mais. 

Se você dispuser de uma área grande, considere duas 

com 100,000 lumens cada. Tudo é relativo, levando-se 

em conta o quanto pretende produzir e o tamanho de 

seu quarto de cultivo.  

 Digamos, por exemplo, que você queira cultivar 4 

plantas. Então, devemos procurar uma lâmpada que 

projete 45,000 lumens. Isso significa que devemos 

adquirir uma lâmpada de 600-watt de HID. Digamos que 

desejamos dar uma pressão, aprimorando nosso sistema 

à casa dos 60,000 lumens. Isso significa que devemos 

adquirir uma lâmpada de 1000-watt de HID. Se a sua 

área for maior, talvez seja necessário 2 ou mais 

lâmpadas de 1000-watt de HID. É tudo muito de acordo 

com os 3 elementos acima mencionados.  

 Não há nada de errado em usar um lâmpada de 

1000-watt de HID sobre 2 plantas. Ela ficarão 

maiores e melhores. A única coisa a se perguntar é: 

Você realmente pretende gastar toda essa grana em 

lâmpada e eletricidade? Lâmpadas de HID variam entre 

$220/£200 e $700/£670 o kit completo. Você pode 

comprar o equipamento em partes e montá-lo por si 

próprio, mas isso somente é recomendado se você 

tiver uma prévia experiência com lâmpadas. Um kit de 

600w HPS deve custar entre $250/£230. Essa é uma 

grana bem gasta se você procura por ótimas plantas 

com camarões grandes.  

 Com o passar do tempo, você compreenderá mais 

sobre cultivo indoor e sobre como utilizar a 

iluminação adequadamente. Com experiência, você será 
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capaz de dizer quais lâmpadas se adequam a sua 

necessidade. Como regra geral, se tiver dúvidas, 

compre uma de 400w HPS ou melhor. 

 

 

 

FATORES DE ILUMINAÇÃO E COMO SE EXTRAIR  

O MÁXIMO DE SUA LÂMPADA 

 

 O refletor do seu Kit de iluminação pode fazer a 

diferença em projeção de lumens em sistemas que 

utilizam a mesma lâmpada. O refletor cumpre 

exatamente com o seu propósito, refletir a luz. Uma 

outra coisa a se considerar é que, quando a luz é 

refletida para fora do refletor, ela irá cair por 

sobre as plantas. Quando isso acontece, sua planta 

absorve essa luz. Nem toda a luz é aproveitada pela 

planta e parte dela irá escapar, sendo refletida 

para fora de sua bancada de cultivo.  

Sua bancada talvez absorva parte dessa luz. Essa é a 

iluminação em que você está gastando seu dinheiro, 

portanto, porque não tentar fazer algo para salvar 

esse desperdício? Alguns refletores são muito bons e 

outros são muito pobres. Refletores não deveriam 

apresentar outra coloração que não branco ou metal 

polido. Alguns refletores apresentam um plástico 

verde em seu interior. Remova-o se puder. Ele deverá 

sair, como se estivesse puxando um pedaço de fita. 

 Várias pessoas posicionam espelhos ou folhas de 

metal em àreas de cultivo. Isso NÃO é bom. ESPELHOS 

ABSORVEM LUZ. Isso significa que somente uma pequena 

parte da luz será refletida de volta em sua plantas. 

Você precisa é de algo branco. Branco é a melhor cor 

para refletir a luz e ponto. Branco normal e não 

branco brilhante. Uma parede branca irá refletir 

mais luz que um espelho. Vários cultivadores gostam 

de pintar suas paredes de branco. Isso ajuda 

bastante. Já outros gostam de alinhar suas áreas de 

cultivo com o final de uma folha de metal(o lado 
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branco). Isso serve, mas certifique-se de usar o 

lado branco e nao o lado brilhante.  

 Um produto parecido com a folha de metal é 

chamado de Mylar (Folha de Poliester produzida 

através da resina do Polietileno - Foto 5.15). 

 

 
Foto 5.15 – Mylar é vendido em rolos como esse. 
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Foto 5.16 – Mylar no quarto de cultivo por Shipperke. 

 

 

 É recomedado que você mantenha uma lâmpada 

sobressalente à todo momento para o caso da sua 

queimar. Não é legal se deslocar até a loja de 

materiais e verificar que a lâmpada que você 

necessita se esgotou. Isso poderia deixar suas 

plantas sem luz por um longo tempo.  

 Também é inteligente lembrar que plantas 

necessitam de àgua, luz e eletricidade. Ambos os 

fatores quando combinados, são extremamente 

perigosos. Mantenha a segurança ao locar todo o 

aparato elétrico longe de plantas e líquidos que 

venham a ser usados. 

 

 Beleza, então você já montou o seu sistema com 

todo o aparato em segurança. Descolou as lâmpadas e 

as pendurou no quarto de cultivo. Você ainda possui 

algum tipo de material para refletir a luz em suas 

plantas, lhe ajudando a otimizar a iluminação. O 

banco de sementes lhe enviou as sementes e você as 
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germinou. Elas estão em uma bandeja, próximas à 

você, que já está se preparando para transplantá-las 

à vasos maiores. O vaso maior permanecerá com a 

planta no decorrer do seu crescimento e você 

precisará prover o melhor meio de cultivo possível 

para que ela cresça.  

 

 
Foto 5.17 – Belas plantas Indicas por BushyOlderGrower. 
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SOLO 

 

 

 O solo se apresenta sob várias formas e 

variedades. O que você verá é que diversos 

nutrientes haverão de ser adicionados ao solo para 

aprimorar o crescimento da planta. 

 A planta Cannabis irá crescer e enrolará raízes 

no solo. Essas raízes absorvem àgua e outros 

minerais do solo, ajudando a planta a crescer. O 

solo também passa por períodos secos quando você não 

rega suas plantas ou quando a planta já absorveu a 

maior parte da àgua. Durante esse período seco, o ar 

flui entre as partículas do solo, permitindo as 

raízes respirar.  

 Há três fatores principais a se observar ao 

comprar um solo. (1) ph, (2) Nutrientes e (3) 

Estrutura. 

 

 

 

PH 

 

 O ph é a forma de se medir o quão ácido e o quão 

alcalino o solo se encontra. A escala do ph gira 

entre 1 – 14. 7 é neutro, 0 é muito àcido e 14 é 

muito alcalino. Plantas Cannabis em solo gostam de 

um ph em 7. Ao escolher o seu solo, você deverá 

procurar por um ph em 7. Ele deverá se informado no 

rótulo. Trabalhar abaixo ou acima de 7 poderá lhe 

trazer problemas durante o cultivo. Pequenos 

medidores de ph (Foto 5.18) podem ser comprados na 

maioria das lojas de jardinagem e podem ser usados 

para medir o ph total do seu solo. 
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Foto 5.18 – Essa é uma foto de dois medidores  

de ph baratos que podem ser adquiridos  

na maioria dos grow shops. 

 

 

 

NUTRIENTES 

 

 Os três maiores nutrientes encontrados no solo 

são Nitrogênio, Fósforo e Potássio ou NPK. NPK se 

apresenta de duas formas – com o solo ou como um 

fertilzante isolado (geralmente em embalagem). 

Quando procurar por um solo, você verá que a % de 

cada parte é mencionada. Tal como 20:20:20. Isso 

significa 20% N, 20% P, 20% K. O restante 40% é 

composto pelos outros elementos que fazem parte do 

solo. Quando líquido, ele geralmente é aquoso. Essa 

taxa pode variar entre diferentes tipos de 

nutrientes e marcas de solo, logo, precisamos 

compreender do que a Cannabis gosta.  

 Cannabis é uma planta que gosta de bons níveis 

de N e um nível normal de P e K durante a fase 

vegetativa de crescimento. Você terá que escolher um 

que possua os três e não apenas 10:20:0. Ao procurar 

um fertilizante químico, você precisará de uma 

mistura que possua o primeiro número mais alto ou 

equivalente aos demais. 12-12-12 é bom, 20-20-20 é 

bom, 12-6-6 é bom e 18-4-5 é bom. O 12-12-12 e o 20-
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20-20 são os melhores. Algo do tipo 8-20-20 não é 

indicado para crescimento vegetativo. Fertilizantes 

com alta taxa de P são para plantas em floração. 

Como cultivadores, não transplantamos para novos 

solos quando em floração. Simplesmente adicionamos 

nutrientes que elevam a taxa de P durante a 

floração.  

 

 

 

ESTRUTURA 

 

 

 Procure encontrar um solo que não seja tão 

úmido. Em outras palavras, procure por um que seque 

bem e não segure muita àgua como o barro. Deverá 

constar no rótulo se o solo é seco ou úmido. Tente 

encontrar um equilíbrio entre ambos. Solos molhados 

podem causar danos à planta porque as raízes 

precisam de ar para respirar. Solos secos podem 

secar rápido demais, necessitando de água com maior 

frequência. Procure encontrar um solo que seja solto 

e leve em suas mãos. 

 Basicamente, a estrutura do solo é com você. Não 

compre nada que seja rígido e grosso, volumoso ou 

então leve demais e sem peso. Você precisa de algo 

entre o leve e o pesado.  
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ALGUNS TIPOS COMUNS DE SOLO 

 

 

 Há vários outros tipos de solo por aí e aqui nós 

descreveremos brevemente alguns deles. Cannabis pode 

ser cultivada na maioria desses solos, mas você verá 

que talvez haja problemas com alguns deles.  

 

Areia e Lodo 

  

 
Foto 5.19 – Areia. 

 

 

 Solos arenosos podem ser de areia pura ou de uma 

mistura de areia e solo. O problema com solo arenoso 

é que ele drena água e minerais rápido demais. 

Trata-se de um solo muito seco e não é indicado para 

nossas necessidades. Esses solos podem disperdiçar 

nosso tempo e dinheiro. 

 

 Solos feito de lodo, um material granular entre 

a areia e a argila, são quase iguais à solos 

arenosos, com exceção de serem mais parecidos com 

solo de argila e apresentarem uma coloração mais 

escura. A Argila segura os nutrientes muito bem, mas 

não o faz em relação à água. Da mesma forma que a 

areia, esses solos têm por característica drenar 
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àgua com muita rapidez. Areia e lodo raramente são 

utilizados sozinhos no cultivo de Cannabis. Na 

maioria das vezes, são misturados com outros tipos 

de solo.  

 

Argila: 

 

 
Foto 5.20 – Argila 

 

 É uma terra dura, tenaz, de grãos finos que 

consiste em aluminosilicatos que se tornam flexíveis 

ao se adicionar àgua. Raízes de Cannabis, na verdade 

não gostam de argila. Argila raramente poderá ser 

usada isoladamente para o cultivo de Cannabis. É 

comumente misturada à outros tipos de solo. 

 

 

~ 
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Lodo: 

 

 

 
Foto 5.21 – Lodo 

 

 

 O lodo tende a ser uma mistura de tudo o que se 

encontra acima. A combinação da mistura é sempre 

informada no rótulo. De fato, na maioria dos casos, 

um solo normal comprado em loja possui areia, barro 

e argila em sua mistura. Ao encontrar um solo 

embalado para a venda, na maioria das vezes ele será 

praticamente de lodo. Lodo é um solo fértil, 

composto basicamente de argila, areia e humus. Ele é 

altamente recomendável. Deve-se notar que à esse 

ponto, você não deverá adicionar solo de exterior à 

mistura. Isso se dá porque o solo pode não ser 

improdutivo e contenha insetos e pragas. Sempre 

compre solos de lojas de jardinagem. Solo é a parte 

mais barata do seu cultivo. 
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Humus: 

 

 
 

 Componente orgânico encontrado no solo, formado 

pela decomposição de material vegetativo que poderá 

ser adquirido em embalagens na sua loja de 

jardinagem. A maioria desses produtos, procura 

eliminar insetos e materiais vivos no solo, mas 

algumas vezes isso não é 100% bem sucedido. Não se 

surpreenda se encontrar uma minhoca ou um voador 

verde na embalagem. Humus também é conhecido como um 

composto, a mistura final do estrume(o qual é de 

origem orgânica), do lodo e de outros meios em que 

sejam adicionados materiais orgânicos. O humus é 

proveniente da adição de matéria orgânica.  
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VASOS 

 

 
Foto 5.22 – Vasos 

 

 

 Basicamente, vasos são encontrados em todos os 

formatos e tamanhos. Plantas de Marijuana são melhor 

mantidas em vasos grandes (1.5 – 3 galões), devido 

ao fato das raízes de Cannabis crescerem em 

comprimento.  

 Você também deveria comprar vasos que tenham 

alguns furos no fundo. Os vasos perfurados se 

dispõem em pratos (você deverá comprá-los no mesmo 

momento em que adquire os vasos). Ao regar sua 

planta, um pouco da àgua poderá vazar pelos vasos, 

sendo coletada no prato. O prato deverá ser 

esvaziado, evitando-se salpicos de água. 

 Alguns cultivadores experientes usam vasos que 

não contém furos no fundo. Isso ocorre porque eles 

não nutrem ou regam suas plantas em demasia. Se você 

regar sua planta em excesso, esses vasos perfurados 

irão drenar parte da água para os pratos. Acontece 

que, parte dos nutrientes também será drenado para o 

prato. Excesso de água poderá lhe custar tempo, 

desperdício de nutrientes e até mesmo poderá matar 

suas plantas.  

 Antes de usar um vaso, certifique-se de tê-lo 

limpado cuidadosamente, a fim de se livrar de 
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químicas indesejadas ou poeira que possa ter se 

infiltrado, seja na loja ou na fábrica. 

 Vasos para cultivo são muito baratos de se 

adquirir. É melhor que se use apenas um vaso por 

planta. Se houver problemas com solo, água ou 

nutrientes, então apenas uma planta irá sofrer com  

seus efeitos. 

 

 

 
Foto 5.23 – Foto por Chrisesq. 
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Foto 5.24 – Essa é uma grande foto de um método conhecido 

como “duplo envasamento”, o qual permite criar uma rígida 

haste. Durante o crescimento vegetativo, o fundo do pote é 

cortado e posicionado no topo de um novo pote com solo 

fresco. As raízes crescerão para baixo na direção do novo 

pote. Veja o tamanho da cola nesta foto por GIYO. 
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RETOMANDO O SEU CULTIVO EM SOLO INDOOR 

 

 

 À esse estágio, você já deve ter o melhor solo 

possível. Pegue a plântula e faça o transplante. 

Preencha as areas vazias no vaso com mais solo. 

Pressione gentilmente o topo do solo e adicione um 

suporte para a plântula, caso necessário. Adicione 

também uma pequena quantidade de água e posicione o 

vaso na bancada sob a luz. Deixe a luz ligada por 24 

horas e acompanhe o crescimento de sua planta no 

decorrer de algumas semanas, enquanto muda o seu 

ciclo até o estado vegetativo.  

 

 
Foto 5.25 – Uma foto das plântulas terminando seu estágio e 

entrando no crescimento vegetativo. Por Vic High. 
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Foto 5.26 – Foto do topo de uma planta Indica em estado 

vegetativo por Ralpheme. 

 

 

 

CRESCIMENTO VEGETATIVO INDOOR 

 

 Durante o ciclo vegetativo de sua planta, ela 

começará a crescer rapidamente e a produzir mais 

folhas e novos ramos. A haste também irá se 

fortificar. A partir daí, sua planta irá tomar a 

forma de uma planta de Marijuana. 

 

 

 

 

REGA 

 

 

 Molhe sua planta a cada dois ou três dias ou 

quando ela secar. Nunca deixe o solo secar 

completamente por um longo período. Descobri que 

esse método é melhor aplicado em vasos grandes. 
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 Dia A – rega, Dia B – deixe secar, Dia C – Deixe 

secar, Dia D – verifique se o solo necessita de 

água. 

 

 Isso realmente irá depender do tamanho do vaso 

utilizado. Se você levantar um vaso quando seco e 

outro após a rega, você irá notar a diferença no 

peso. Essa é uma boa maneira para julgar se o seu 

vaso precisa ou não de água.  

 É fácil de se notar sinais de excesso de água. 

Observe suas plantas por 2 - 3 dias após a rega. As 

“fan leaves” - folhas maiores em formato de leque - 

deverão apontar para cima para receberem mais 

luminosidade? Ou será que elas irão murchar, se 

inclinando para baixo com um formato de garra?  

Se murcharem, você provavelmente regou demais ou 

então, elas podem estar precisando de água. 

Verifique o solo. Ele está seco? Se estiver, então 

adicione mais água. Se estiver molhado, então deixe 

secar por mais tempo até que suas folhas se ergam 

novamente. Você eventualmente compreenderá mais 

sobre a necessidade de suas plantas à medida em que 

crescem mais. O que você precisará fazer é criar um 

modelo ou uma relação em que conste a necessidade de 

rega de suas plantas. 

 Excesso de água pode matar suas plantas, se esse 

processo se repetir. Se isso ocorrer, deixe secar e 

espere pelo melhor. Utilize um ventilador na 

superfície do solo se puder. Talvez você ache 

necessário regar todos os dias, caso sua lâmpada 

esteja produzindo muito calor.  

 Sua planta precisa de toda a luz que puder obter 

em estado vegetativo. Deixe sua lâmpada ligada por 

24 horas por dia e curta observá-la crescer.  
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AJUSTANDO SUAS LÂMPADAS 

 

 

 Se você tiver um bom suporte para a lâmpada, 

então você será capaz de abaixar ou suspendê-lo. 

Isso é ótimo porque quanto mais perto ela estiver de 

sua planta, mais luz ela irá receber. Entretanto, 

certifique-se de que não esteja quente demais, caso 

contrário, queimará suas plantas. Se você puder 

manter sua mão à uma certa distância da luz, mais ou 

menos na altura do topo da planta e não sentir 

desconforto, então suas plantas deverão estar bem. 

Se você sentir desconforto, suas plantas também 

sentirão. Use de senso comum e ajuste suas lâmpadas 

em atinência à ele.  

 Algumas plantas Cannabis podem crescer tão 

rápido quanto uma polegada ao dia. Você precisa 

verificar se a sua planta não está muito perto da 

luz. Assegure-se da taxa de crescimento de sua 

planta antes de posicionar sua lâmpada muito próximo 

à ela. 

 Se ela vier a sofrer com queimaduras, utilize 

uma tesoura para remover a área queimada. Isso é 

indicado apenas para queimaduras por lâmpadas e não 

por nutrientes. 
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Capítulo 6 

 

FUNDAMENTOS SOBRE MONITORAMENTO 

AMBIENTAL INDOOR  

 

 Por agora, você já sabe implementar um sistema 

de interior em que sua planta irá crescer. Como 

cultivador, você possui controle total sobre o 

ambiente e necessita se assegurar em descobrir as 

necessidades de suas plantas.  

 

CONTROLE DO SOLO  

 

 À medida que sua planta cresce, de acordo com o 

seu ciclo de vida, ela começa a absorver alguns dos 

minerais  presentes no solo. Quando remove os 

minerais, também adiciona alguns próprios. Há dito 

que a Cannabis tem preferência por um ph estável, em 

torno de 7. A remoção de nutrientes e adição de 

materiais desperdiçados, sobretudo ocasiona um 

aumento ou diminuição no ph.  
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CONTROLE DO PH 

 

 É sempre de bom alvitre checar o ph ao menos uma 

vez por semana para plantas que crescem em solo. Da 

mesma forma, também é recomendado que se cheque o ph 

do solo um dia ou dois após a nutrição de suas 

plantas. Um kit para teste de ph pode ser adquirido 

na maioria das lojas especializadas em cultivo. Os 

kit‟s eletrônicos podem ser um tanto caros. Se você 

achar que o ph do solo pulou da casa dos 6 – 8, você 

deverá tentar trazê-lo de volta à casa 7. Novamente, 

abaixo de 7 é ácido e acima é alcalino. Há duas 

formas de se ajustar o ph do solo. O primeiro é 

chamado de enxague do solo e não é recomendado, mas 

poderá ser necessário sob certas circunstâncias, 

como uma séria flutuação de ph ou quando houver 

queimaduras por químicas.  

 

 

ENXAGUE DO SOLO 

 

 Um enxague do solo é a última cartada para 

salvar suas plantas da morte. Você somente lança mão 

dessa cartada quando todas as outras tiverem 

falhado. Vamos supor por um instante, que você 

possui um solo que segura bem a água e resolva 

nutrir sua planta. Você apanha sua principal 

embalagem de fertilizante e decide adicioná-lo 

diretamente na planta para posteriormente derramar 

água. Isso nunca é recomendado! Sempre misture seus 

nutrientes com água em um recipiente e posteriomente 
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use essa água em suas plantas, seja com uma jarra, 

caneca ou um regador. Procure seguir as orientações 

no rótulo da embalagem junto com as recomendações 

desse livro. Caso contrário, o seguinte evento 

poderá ocorrer: Você abre a embalagem de 

fertilizante e despeja sobre a superfície do solo. A 

primeira coisa que observa é o líquido encontrando o 

seu caminho e sendo absorvido pelo solo. Você 

amaldiçoa a si próprio por não ter seguido as 

instruções no rótulo. Agarra os cabelos e diz: “O 

que fazer?”. Você apanha este livro e o abre neste 

capítulo. Lê sobre o enxague do solo e sobre as 

poucas chances de sua sobrevivência. Você sabe que 

toda aquela química bruta irá matar sua planta. Toda 

esperança está perdida. Essa é sua última 

alternativa. Vejamos como enxaguar o solo. 

 

PASSO A 

(1) Leve a planta até uma pia. 

(2) Vire-a horizontalmente certificando-se de não 

quebrar a haste principal da planta! 

(3) Se você acha que ela irá quebrar, procure por 

uma vareta e posicione-a no solo. 

(4) Use um pedaço de fio para amarrar a planta à 

vareta em diversos lugares. 

(5) Prenda a vareta no vaso. 

(6) Incline o vaso de forma que o líquido comece a 

escorrer pela pia. 

(7) Observe a coloração do líquido ao escorrer 

(8) Faça isso até que todo o líquido tenha sido 

escorrido. 

 



~ 156 ~ 
 

PASSO B 

SE HOUVER BURACOS NO FUNDO DOS VASOS, USE ESSE 

MÉTODO, CASO CONTRÁRIO, UTILIZE O MÉTODO C 

 

(1)Posicione sua planta na pia. Despeje àgua 

abundantemente no topo do solo.  

(2) Aguarde até que a água escoe pelo fundo do vaso. 

Veja a coloração da água.  

(3) Repita esse processo até que a coloração da agua 

esteja transparente. (O solo deve ficar bem 

enlameado quando se faz isso. Parte dessa lama irá 

escoar com a água). 

(4) Uma vez que a água está transparente, incline a 

planta novamente e aguarde para que toda a água seja 

escoada. Talvez seja preciso repetir esse processo 

diversas vezes. Se a solução de fertilizante for 

transparente, então você deverá ficar de olho na 

textura e no odor da água que você está escoando. 

Quando a água escoada estiver normal é porque o 

enxague funcionou. 

(5) Coloque sua planta rapidamente em um local seco 

e morno e aguarde para que o solo seque.  

(6) Use um medidor de ph para testar o ph do seu 

solo.  

(7) Siga ao passo D. 
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PASSO C 

SE NÃO HOUVER BURACOS NO FUNDO DO VASO. 

 

(1) Você poderá usar uma tesoura para fazer buracos 

em seus vasos caso sejam leves e feitos com material 

plástico. Você sempre poderá utilizar uma fita 

adesiva grossa para tapar os buracos no futuro. Se 

você puder fazer os furos, retorne ao Passo B. 

(2) Se não for possível, então você precisará de um 

transplante de emergência. 

(3) Pegue rapidamente um novo vaso e despeje um novo 

solo, deixando uma grande abertura no meio, onde sua 

planta entrará. 

(4) Pegue a planta e use uma faca, enfiando-a ao 

redor da borda entre o solo e o vaso, por todo o 

diâmetro do vaso. Vá o mais fundo que conseguir. 

(5) Posicione o seus dedos, enfiando-os pela borda e 

puxe a planta do vaso. 

Procure não dilacerar as raízes. 

(6) Segure o solo e posicione-o na pia ao econtro da 

torneira, segurando-o com ambas as mãos. Se a sua 

massa radicular for grande, você necessitará de 

ajuda. 

(7) Abra a torneira e deixe a àgua correr 

vagarosamente por cima do solo. 

(8) Permaneça segurando sua planta por poucos 

minutos até que se veja uma mudança na água que 

estiver saindo do solo. Não aperte o solo, apenas 

segure-o. Ele ficará lamacento e também quebrará um 

pouco, mas isso é de se esperar. 

(9) Quando a água mudar, rapidamente posicione a 

planta no novo vaso. 
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(10) Preencha os espaços com um novo solo e 

utilize uma vareta para escorar sua planta, caso 

preciso. 

(11) Posicione rapidamente sua planta para um 

local seco e morno e aguarde até que o solo seque. 

 

 

 PASSO D  

(1) Meça diariamente o ph do seu solo. Se você tiver 

enxaguado adequadamente, ele deverá retornar a marca 

7 (considerando-se que a àgua utilizada por você 

tenha um ph neutro em 7). Nesse meio tempo, você 

poderá se informar sobre como alterar o ph da sua 

planta, conforme infra mencionado. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 É triste dizer, mas poucas plantas conseguem 

sobreviver a uma situação emergencial de enxague. O 

enxague d‟água é por essência, um excesso de água 

para as plantas, ao ponto de remover a maioria dos 

nutrientes do solo. Se a sua planta se encarregou 

disso, então você trabalhou bem. Se não, então você 

saberá numa próxima vez. Um enxague do solo causa a 

planta um grande choque e deverá somente ser 

utilizado como último recurso, caso suas plantas 

estejam morrendo e não possam ser curadas por outra 

maneira.  

 Se as suas plantas conseguirem passar por isso, 

então terão sobrevivido aos danos. Se alguma das 
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folhas forem queimadas ou parecerem mortas, você 

poderá removê-las da planta. Plantas geralmente 

levam 2 semanas para retornar a força total. 

 

 

pH – corrigindo do ácido para o neutro 

 

 Se o ph do do seu solo estiver ácido demais, 

você deverá trazê-lo novamente para o neutro 7. O 

que você precisa é de cal. Cal pode ser comprado em 

qualquer loja de cultivo. Apenas adicione um pouco 

de cal à seu solo quando for regar a planta. 

Adicione somente pequenas quantidades por vez e meça 

o ph no dia seguinte para estudar os seus efeitos. 

Você notará que saberá mais à respeito do seu solo e 

sobre suas necessidades, mais ainda do que eu 

poderia descrever aqui. Cultivadores experientes 

sabem o quanto devem adicionar para corrigir o solo 

ácido, trazendo-o novamente à casa 7. Eles sabem 

disso por tentativa e erro. Esse é um dos pontos 

sobre cultivo de Cannabis. Os melhores cultivadores 

de Cannabis cultivam excelentes Cannabis porque 

cometeram vários erros no passado. O aprendizado vêm 

através de experiências e é por isso que as pessoas 

curtem cultivar. Elas gostam de aprender mais e 

também à experimentar mais. Não permita que um 

acontecimento negativo te desanime. 
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ph – corrigindo do alcalino para o neutro 

 

 Se o ph do seu solo estiver alcalino demais, 

então você deverá trazê-lo de volta ao neutro 7. 

Para corrigir isso, você precisará acidificar o 

solo. Aqui está uma lista de ingredientes que podem 

ser usados separadamente para que o ph retorne a 

casa 7. 

- Farelo de algodão 

- Casca de limão 

- Café moído 

- Alguns fertilizantes são bastante ácidos e podem 

por si só baixar o ph para 7. 

 

 Ao usar este método, sempre adicione o produto 

moderadamente e meça o ph. Com o passar do tempo, 

você saberá a quantidade à utilizar. Essa noção cabe 

ao cultivador conhecer, ao dosar a quantidade de 

acordo com o tamanho do vaso. Experimente um pouco e 

aprenda fazendo. 

 

pH up / pH down: 

 

 Esses produtos estão disponíveis na maioria dos 

grow shops. Eles agem como um agente do ph, 

ajustando o ph do seu solo. Estão disponíveis em 

apenas duas formas – ph up e ph down (eleva o ph e 
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diminiu o ph). Mais e mais pessoas estão usando 

essas químicas para ajustar o ph do solo.  

 

 

 CONTROLE DE NUTRIENTES 

 

 Se lembra do NPK?. Bem, NPK são os igredientes 

primários necessários ao solo para que a marijuana 

se desenvolva bem. NPK significa Nitrogênio, Fósforo 

e Potássio. Nutrientes secundários são encontrados 

no solo, mas algumas vezes nem todos eles estão lá. 

Ca (Cálcio), Mg (Magnésio) e S (Enxofre). CaMgS 

abreviando. Ainda há mais sete micronutrientes. São 

eles: ferro, boro, cloro, manganês, cobalto, zinco e 

molibdênio. 

 Esses micronutrientes não são extremamente 

importantes para uma boa saúde das plantas, mas os 

nutrientes secundários e primários são. Verifique o 

rótulo à fim de se certificar se estão presentes os 

elementos secundários. 

 Por algumas vezes, cálcio, magnésio ou a 

deficiência em enxofre no solo poderá causar 

problemas de cultivo à suas plantas. Se no solo 

estiver faltando um desses ingredientes, sua planta 

demonstrará uma deficiência por nutrientes. 

Deficiência em magnésio é mais comum. Para se 

corrigir isso, nutra suas plantas com 1/3 de uma 

colher de sopa de sal amargo (sal de Epsom – Sulfato 

de Magnésio) para cada 3 galões de água, à cada 3 - 

4 semanas. 
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 Se o seu solo não tiver essas propriedades e 

você crê que poderá ter problemas no futuro, então 

procure por um fertilizante que contenha esses 

elementos. Da próxima vez que nutrir suas plantas, 

você será capaz de suplementá-la com esses 

nutrientes que estão faltando. 

 Problemas com micronutrientes são difíceis de 

surgir, a menos que haja um problema com bloqueio. 

Bloqueio é uma reação química que toma lugar sobre 

os outros nutrientes no solo. Ele pode ocorrer 

quando uma grande quantidade de um único nutriente é 

adicionado. Isso pode bloquear os outros nutrientes, 

previnindo suas planta de usá-los. Se o bloqueio 

ocorrer, então você precisará de um enxague no solo.  

 

 

NUTRIÇÃO 

 

  Nutrir é o processo de adicionar ao solo o que as 

plantas tiraram. Você precisará de apenas 3 tipos de 

soluções de nutrientes para todo o crescimento de 

suas plantas. Você precisará de um fertilizante que 

contenha níveis iguais ou maiores de N, depois P e K 

e também precisará de um que possua nívies maiores 

de P do que N e K. O primeiro deverá ser usado 

durante o crescimento vegetativo e o segundo, para a 

floração. Você também precisará de um terceiro para 

elementos secundários.  

 Você deverá nutrir suas plantas apenas quando 

precisarem. A quantidade de nutrientes à usar é 

relativa, dependerá das suas condições de cultivo e 
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da sua estirpe. A maioria das plantas deve ser 

alimentada somente à cada quinzena em 50% ou menos 

do que orienta o rótulo. Plantas de Marijuana se 

queimam facilmente. Portanto, nunca adicione sua 

solução em 100%. Se ela disser 1 tampa cheia para 

cada 3 galões de água, então use 1 tampa cheia para 

cada 6 galões de água. Algumas vezes você até 

queimará suas plantas, ainda que utilizando dosagens 

tão baixas. Isso vale tanto para nutrientes de 

floração, nutrientes secundários e vega. Você nunca 

deverá nutrir suas plantas uma vez por dia. Durante 

a floração, apenas troque o fertilizante para o que 

possua maiores níveis de P em relação a N e K. Você 

pode querer adicionar nutrientes secundários, uma 

vez a cada 3 semanas em seu cultivo. Sal amargo (sal 

de Epsom) é uma grande alternativa para fornecer Mg, 

o qual é provavelmente o nutriente secundário mais 

importante.  

 

 

AR 

 

 Durante o crescimento vegetativo e a floração, 

as plantas Cannabis amam ar fresco. Procure sempre 

manter uma janela aberta, permitindo à seu quarto de 

cultivo se refrescar diariamente. Quanto mais fresco 

o ar, melhor. Durante o inverno, você deverá reduzir 

o tempo em que a janela fica aberta, uma vez que o 

frio poderá tolir o seu crescimento. Apenas renove o 

ar em seu quarto por 15-20 minutos durante o inverno 

e feche a janela novamente.  
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 Se o seu quarto de cultivo não lhe permitir 

isso, então utilize um exaustor para extrair o ar e 

outro para levar ar fresco. 

 

 

UMIDADE 

 

 Plantas Cannabis se dão melhor em uma área sob 

umidade relativa na casa dos 40 – 80 por cento. rh 

(umidade relativa) é a quantidade de água presente 

no ar. Ar fresco é sempre a melhor forma de se 

controlar a umidade. Se você tiver um kit de medição 

de rh, será possível julgar por si próprio, o quanto 

de ar fresco você precisará, antes que se atinja o 

ótimo nível de 60%. 

 Há alguns dispositivos caros, chamados de 

Desumidificadores que controlam a umidade no quarto. 

Eles não são recomendados, a menos que você tenha 

uma àrea grande de cultivo. Apenas use ar fresco e 

você não irá errar. 
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TEMPERATURA 

 

 A temperatura é controlada por qualquer unidade 

de aquecimento ou pela luz solar que o seu quarto 

recebe. Uma residência padrão possui uma temperatura 

adequada para o cultivo de cannabis em seu interior. 

O melhor termômetro para controle de temperatura é o 

corpo humano. Se você achar que está frio demais em 

seu quarto, então suas plantas também acharão. 75 

graus Fahrenheit (24
0 
Celsius) é o seu objetivo. 

Quartos de cultivo que são ligeiramente mais quentes 

influem em um crescimento ainda mais acelerado. 

Utilize um termômetro para analisar a temperatura do 

seu quarto. Se quente demais, abra uma janela e ou 

mesmo utilize um ventilador. 

 

 

CO2 (DIÓXIDO DE CARBONO) 

 

 Plantas curtem CO2 e liberam O2 durante um 

processo chamado fotossíntese, porém uma quantidade 

maior de O2 é liberada em relação a CO2. Uma vez que 

suas plantas gostam mais de CO2, o cultivador poderá 

usar um gerador de CO2 para ajudar no crescimento 

das plantas. CO2 também ajuda no cultivo de camarões 

maiores! Uma vez que os níveis de CO2 no quarto são 

baixo, as plantas podem usar um pouco mais.  
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VENTILADORES/EXAUSTORES 

 

 

Foto 5.27 – Esse é um exaustor centrífugo. 

Eles são de vários tamanhos e podem ser adquirido em 

diversas lojas de materiais de contrução. 

  

 

 Ventiladores/exaustores podem ser posicionados 

bem próximos à plantas de marijuana, uma vez que 

elas gostam do vento e, havendo uma leve brisa, 

poderá ajudá-las a desenvolver hastes e galhos mais 

fortes, além do fato do ventilador fazer com que o 

ar circule ao redor das plantas.  

 Ventiladores podem criar um ambiente capaz de 

fazer a planta pensar que está em outdoor. Consiga 

um ventilador se puder. Vale a pena e lhe ajudará a 

cultivar plantas melhores! 
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Capítulo 7 

 

 

PRÉ FLORAÇÃO E FLORAÇÃO 

 

 

O final do crescimento vegetativo 

 

 

 À essa altura, você já providenciou um básico 

sistema ambiental indoor, no qual sua planta irá 

crescer. Você possui plantas no quarto em alguns 

vasos sob a luz, entre paredes brancas e com 

suprimento de ar fresco. Você também tem regado suas 

plantas adequadamente, bem como ajustado o ph e 

nutrientes no solo.  

 Todos cometemos erros na primeira tentativa. 

Poucos chegam à esse estágio sem problemas, 

portanto, não se sinta tão mal se você não conseguir 

obter sucesso. Cultivar marijuana é como andar de 

bicicleta. Uma vez que se anda, nunca se esquece.  

 Você ajustou suas lâmpadas e observou o 

crescimento de suas plantas. Se nada deu errado, 

elas deverão ter nós e uma pequena massa foliar no 

topo da planta, na qual você sabe que deverá 

aparecer o próximo par de folhas e ramos. 

  

 Suas folhas deverão estar planas e esticadas. Se 

positivo, então suas plantas estão curtindo o 

amibiente em que estão. Se negativo, então você 

deverá mudar para o capítulo de solução de problemas 

para identificar o que está errado.  

 Você tem observado a altura de suas plantas 

todas as semanas e sabe que ela está mais parecida 

com a foto da estirpe que você viu no catálogo de 

sementes. Daí, um dia você nota que sua planta não 

está mais crescendo. Ela parece ter parado. Você dá 
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uma olhada de perto e nota aparentemente uma nova e 

pequena brotação na maioria dos nós, entre a haste e 

os galhos. Isso é novo à você. Isso não ocorreu 

antes, então você se pergunta, “o que é isto” ? 

 Sua planta está agora alcançando o final de seu 

estágio vegetativo. Essas novas e pequenas brotações 

irão produzir mais folhas, ramos e FLORES. A planta 

está agora entrando em seu estágio de pré floração. 

 

 

 

 

PRÉ FLORAÇÃO 

 

 Agora é hora de se esperar pelo máximo de fêmeas 

possível e todo esse trabalho não tem sido em vão. 

Você olha de perto a nova brotação(Cálice) para ver 

se é possível identificar o sexo de sua planta, mas 

ainda é cedo demais para dizer. 

 Os estágios iniciais, todos se parecem 

idênticos, você diz. O que há à saber? 

 Você não sabe? Então terá que aguardar para ver. 

 Há três coisas que podem revelar o sexo das 

plantas mais cedo, porém não são 100% precisos. 

 Estão mais para uma advinhação orientada. Então 

lembre-se de que esses métodos podem falhar em 

precisão, mas na maioria das vezes são bons 

indicadores.  
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Primeiro método prévio de Sexagem:  

 

 Se você tem cultivado a mesma linhagem e todas 

as sementes de uma única vez, então notará que 

algumas plantas são mais altas que outras. Esse é um 

sinal de que as fêmeas são mais baixas e os machos 

mais altos.  

 

 Se quiser, você poderá separar as plantas em 

duas seções, de forma a verificar o quão bom foi o 

seu trabalho, quando finalmente identificar o sexo. 

A outra coisa a saber é que plantas macho geralmente 

começam a pré floração antes das fêmeas. Se você 

tiver plantas mais altas produzindo novos brotos, 

antes das menores, então as mais altas provavelmente 

serão machos. 

 

 

 

Segundo Método Prévio de Sexagem 

 

 Uma boa maneira de se identificar o sexo da 

planta em estágio prévio, é olhando para o cálice 

com a ajuda de uma lente de aumento (Veja a última 

página do livro em pré floração/ilustração de 

cálice). 

 Se o cálice estiver erguido na haste, então 

provavelmente será um macho. Caso contrário, 

provavelmente será uma fêmea. 

 

 

 

Terceiro Método Prévio de Sexagem 

 

 Floração forçada através de uma muda é 

provavelmente o melhor método prévio de sexagem 

disponível. Apenas retire um corte da planta que 

você queira desvendar o sexo e coloque a muda em um 

copo com água ou em um meio de clonagem como a lã de 
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rocha. Dê a muda 12 horas de luz e 12 horas de 

escuridão total. O corte irá florir e lhe mostrará o 

seu sexo. Clones carregarão exatamente a mesma 

genética da planta que foi tirada, inclusive o sexo.  

 

 Esses métodos não são 100% precisos, mas irão 

lhe ajudar a compreender mais sobre as visíveis 

diferenças entre plantas fêmeas e machos. Dentro de 

instantes, será abordado como se identificar o sexo 

de forma apropriada e completa.  

 

 

O TEMPO DE PRÉ FLORAÇÃO 

 

 Sua planta irá pré florir entre 1 à 2 semanas e 

durante esse período, as novas brotações começarão a 

mudar de forma, dependendo se a planta for fêmea ou 

macho. É durante essa transformação que você poderá 

detectar apropriadamente o sexo de sua planta. 

 

 

 

QUANDO FLORIR? 

 

 Pré floração é um sinal de que sua planta está 

madura o suficiente para iniciar a floração. Como 

cultivador, você possui uma escolha simples à fazer. 

Você deseja iniciar a floração agora? Ou você quer 

continuar o crescimento vegetativo? Aqui estão 

algumas considerações anteriores a sua escolha. 

 

- A maioria das plantas Cannabis podem ser mantidas 

vivas por mais de 10 anos, ao simplesmente manter a 

luz ligada sobre a planta à todo o tempo. Essas 

plantas irão crescer a uma certa altura e daí 

assumirão forma de arbustos. Elas eventualmente irão 

parar de produzir ramos, passando a gastar toda a 

energia restante, no crescimento de novas folhas que 

irão substituir as mais velhas. 
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- A produção de camarões não se iguala a altura de 

suas plantas. A produção de camarões está ligada as 

condições de cultivo, a genética de sua estirpe e a 

quantidade de nós que a planta possui. Todos os nós 

são áreas de camarões em potencial, mas cada estirpe 

possui uma genética específica para produção de 

camarão.  

 

 

- É possível que se produza mais camarões com várias 

plantas, as quais entrarão em floração o quanto 

antes atingirem a maturação (o que também as mantém 

mais curtas e menores), ao invés de estenderem o 

crescimento vegetativo com menos plantas até que 

alcancem a máxima altura e largura. O calendário 

para a opção mais curta também deve produzir mais e 

maiores camarões no decorrer de um ano de cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 172 ~ 
 

 
Foto 7.1 – Foto de um grande cultivo indoor por Vic High. 

 

 

 Ao manter essas coisas em mente, você poderá 

escolher entre florir agora ou manter suas plantas 

crescendo até que alcancem o limiar, antes de dar 

início a floração. Se você tomar o caminho mais 

longo, então prepare-se para ter espaço para isso, 

porque ao florir, a maioria das estirpes de Cannabis 

podem vir a dobrar de tamanho e largura e por vezes, 

vão ainda além. 

 Se você tiver pré flores e quiser flori-las, 

você terá apenas que fazer uma coisa. Você deverá 

colocar suas plantas sob um esquema de 12/12. 

 

  

 

 

 

 

 

 



~ 173 ~ 
 

 
Foto 7.2 – Foto de um cultivo indoor por Mia Stoner.  

 

 

 

O TÃO IMPORTANTE 12/12! 

 

 

 A maioria das pessoas não consegue bons 

resultados ou um grande volume de camarões de suas 

plantas Cannabis, porque nunca ouviram falar no 

12/12. 

 12/12 é fácil de se explicar. Plantas Cannabis 

crescem em outdoor naturalmente entre os meses de 

Abril à Outubro/Novembro. Isso significa que entre 

Set/Out/Nov as plantas estarão em floração. Durante 

esse tempo, os dias ficam mais curtos e as noites 

mais longas. Quando isso ocorre, a planta está sob 

12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Quando 

ocorre esse fotoperíodo de 12/12 a planta é 
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naturalmente estimulada a florir. Se o 12/12 

continuar, então a planta começará a produzir suas 

flores. Tão logo o 12/12 continuar, as flores irão 

crescer abundantemente. Isso é parte da evolução da 

planta Cannabis e como a mesma ensinou a si própria 

a quando florir. Naturalmente como culivadores, 

queremos muitas flores, portanto, precisamos colocar 

a planta em um ciclo de 12/12. Isso significa que 

devemos ligar e desligar nossas luzes nessa 

proporção. 

 Durante a pré floração, você também irá 

manualmente ligar suas lâmpadas por 12 horas e 

desligá-la por 12 horas por todos os dias, ou então, 

basta utilizar um timer automático. Se a sua lâmpada 

vier com um timer, então programe-o para fazer isso. 

No decorrer de 12 horas de escuridão é melhor manter 

sua área de cultivo o mais escuro possível. Um 

pequeno ponto de luz do lado oposto do seu quarto de 

cultivo, irá fazer com que sua planta reaja 

negativamente ao 12/12, o que resultará na 

continuação de um estágio vegetativo. De fato, 

qualquer luz que venha a penetrar a escuridão fará 

com que suas plantas parem de florir adequadamente. 

Isso significa que o seu quarto de cultivo precisa 

estar completamente à prova de luz. Se você quiser 

aprender a como fazer isso perfeitamente, então 

sugiro que leia 'Photography Dark Rooms', seja na 

Internet ou em sua livraria local.  

 Fotógrafos utilizam itens comuns que podem ser 

adquiridos na maioria das lojas de materiais, no 

intuito de fazer com que o quarto em que processam 

seus filmes seja à prova de luz. Se você puder 

reproduzir essa idéia (basicamente com um plástico 

preto, grosso ao redor da porta e suas aberturas ou 

em qualquer brexa de luz), então terá um grande 

sistema para florir suas plantas. Acredito que a 

maioria de vocês já deve ter feito isso à essa 

altura, caso tenham entendido a dica das paredes 

cobertas com Mylar ou pintadas de branco. Se você 
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previniu qualquer saída de luz, então também 

preveniu a entrada de luz! 

 

 

 

Problemas com 12/12 

 

 Se você alterar seu esquema para 12/12 antes das 

pré flores serem exibidas, então poderá haver os 

seguintes problemas.  

 

- Estresse relacionado a problemas com sexo 

(Hermafroditas) 

 

- Crescimento anormal de camarões. 

 

 Estresse relacionado a problemas com sexo pode 

produzir plantas hermafroditas. O estresse daquilo 

que as vezes é chamado de “floração antecipada” (não 

é na verdade uma floração antecipada, não existe tal 

coisa. Explicarei isso em instantes), induz a planta 

a uma situação tal, que ela acredita que suas 

chances de reprodução foram reduzidas a quase zero. 

Essa condição é chamada de “auto polinização”. Ela 

faz isso ao produzir ambas as flores, macho e fêmea 

na mesma planta. As flores macho polinizam as flores 

fêmeas, as quais eventualmente irão produzir 

sementes. A razão para isso é porque a planta nota 

que o fotoperíodo está irregular e que ela não mais 

deverá permanecer no ciclo vegetativo, mas sim em 

floração. Isso dá um choque na planta fazendo com 

que em último esforço, receba pólen. Isso ocorre 

porque ela sente que já perdeu sua chance de receber 

pólen (quando selvagens, os machos dispersam o pólen 

à epoca em que as fêmeas começam a florir e algumas 

vezes, até antes disso). 
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Foto 7.3 – Assim é como uma hermafrodita se parece. Note que 

o pólen masculino e os pistilos femininos estão presentes na 

planta. Foto por Rasta Linus. 
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Foto 7.4 – Uma outra foto de uma hermafrodita. As bolinhas 

de macho são claramente visíveis. Foto por Rasta Linus. 
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Foto 7.5 – Essa série de fotos também mostra claramente o 

hermafroditismo. Foto por Tick. 

 

 

 Hermafroditas causam problemas porque devem 

carregar os traços de seus parentes. De fato, 

geneticamente os hermafroditas irão produzir apenas 

sementes fêmeas e hermafroditas, mas nunca sementes 

macho. Se você já viu algum anúncio de sementes 

fêmeas em banco de sementes, então você tem o 

direito de saber que essas semente são oriundas de 

plantas fêmeas que são estressadas para produzir 

flores macho. Essas plantas se auto polinizam, 

resultando em sementes fêmeas e hermafroditas. Em 

casos especiais, uma fêmea conhecida como XX irá 

produzir mais sementes fêmeas do que hermafroditas. 
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Assim é como as sementes fêmeas são criadas. Em 

geral, cultivadores procuram se manter longe de 

plantas hermafroditas porque irão arruinar uma 

cultura sinsemilla. Da mesma forma, se houver polén 

hermafrodita circulando pelo seu quarto de cultivo, 

ele irá à tudo corromper, incluindo projetos de 

reprodução.  

 

 

 Um crescimento anormal de camarões é um efeito 

negativo disso. Pelo fato da planta produzir sacos 

de pólen masculino com flores femininas, você notará 

que os camarões são diferentes, assim como a 

quantidade de camarões produzidos será menor, por 

conta da polinização.  

 Floração induzida antecipadamente não é 

tecnicamente forçar a planta a florir. Se você 

forçar a floração em uma estirpe que não pré floriu, 

ela irá florir exatamente ao mesmo tempo em que uma 

cópia de sua linhagem tenha pré florido 

naturalmente. Floração forçada age basicamente ao 

estressar a planta à uma condição de crise. 

 

 

 Extraia o melhor de sua planta e aguarde até que 

ela comece a pré florir, antes de mudar para 12/12.  

 

 

 Mantenha a nutrição e rega de sua planta como de 

costume. Preste atenção as áreas de floração, à 

medida que começam a crescer. À esse estágio, você 

deverá alterar para os nutrientes adequados de 

floração. Logo, logo você será capaz de identificar 

o sexo de sua planta.  
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A QUESTÃO DO MACHO/FÊMEA E COMO IDENTIFICAR O SEXO 

NAS PLANTAS 

 

 

 Você já investiu recursos e tempo em suas 

plantas. Já cultivou uma pequena seleção, na 

esperança de que conseguirá algumas fêmeas ao final. 

Se você terminar sem nenhuma fêmea sob o total de 15 

sementes, então envie uma carta ao banco de sementes 

informando que de 15 sementes, 15 eram machos. Se 

estiver com sorte e for sincero em suas palavras, 

então talvez lhe seja enviado algumas sementes de 

cortesia ou lhe seja concedido um desconto em uma 

próxima compra. Bancos de sementes e reprodutores 

não são responsáveis por taxas de macho/fêmea. 

Simplesmente não está sob o controle deles. Alguns 

cultivadores conseguem sementes 100% fêmeas, outros 

100% macho, mas isso é raro de ocorrer. Conseguir 5 

sementes fêmeas de um embalagem com 15 é uma boa 

coisa.  

 Aqui estão fotos de plantas fêmeas e machos. 
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Foto 7.6 – Essa é a foto de uma planta macho. Você pode 

notar claramente um grupo de bolinhas. Foto de 

“Chronic_Couple”. 
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Foto 7.7 – Essa é uma planta fêmea por BigIslandBud. 
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 Note como a fêmea produz pequenos cabelinhos 

brancos e o macho produz algo como bolinhas. Esse é 

o fator revelador macho/fêmea. Não aniquile nenhuma 

planta antes que ela exiba a sua flor. Esse é o 

único momento em que você realmente poderá afirmar 

se ela é macho ou fêmea.  

 

 

FLORAÇÃO 

 

 Se todas a coisas forem bem e você cuidou bem de 

suas plantas, você entrará no estágio da floração do 

ciclo de vida da planta. Você já removeu e matou os 

machos e também possui um certo número de fêmeas 

para trabalhar. Esse será o tempo mais importante 

que você dispensará, ao cuidar de suas plantas. A 

planta macho produz sacos de pólen, os quais, quando 

maduros, dispersam pólen à o encontro das fêmeas. As 

plantas fêmeas produzem cabelinhos brancos nos entre 

nós e no topo da cola(cabeça)da planta, durante a 

floração. Esses cabelos (pistilos), começam a 

enrolar ligeiramente, se alongando e enrigecendo ao 

crescer. O topo da cola carrega a maior parte dos 

pistilos. Esses pistilos são grudentos quando 

tocados (não os toque demais! Eles também contém o 

seu grande desejado THC) e começam a ser cobertos 

com resina durante o período de floração. A razão 

para serem grudentos é porque servem para fêmea 

capturar o pólen dispersado pelo macho. Se a planta 

fêmea não for polinizada, ela irá aflorar mais áreas 

grudentas. Consequentemente, se notará os resultados 

de uma cultura sinsemilla . . . . . . . Camarões 

maiores e melhores! 
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Foto 7.8 – Foto por BushyOlderGrower. 
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 Durante o estrito ciclo 12/12, ela atingirá o 

período de pico da floração. Com o ciclo de 

floração, a planta ficará ainda mais cheia. Mais 

folhas, mais ramos e mais flores. Sua planta 

começará a tomar a forma de uma árvore de natal. As 

“fan leaves” inferiores, esticarão ao máximo, de 

maneira que recebam o máximo de luz. Ao crescer em 

forma de cone ela ficará mais robusta e com um maior 

desenvolvimento floral e foliar. 

 Durante o período de pico da floração, os 

pistilos da fêmea, no topo das flores, irão inchar. 

Quando esse processo der início, os pistilos 

começarão a mudar em cor. Eles geralmente passarão 

do branco ao laranja, ao vermelho e então ao marrom. 

Todas as estirpes são diferentes, mas em geral, elas 

mudam do branco ao vermelho ou do branco ao marrom 

(É melhor que se use o tempo de floração recomendado 

pelos reprodutores, como guia para a colheita). 

Quando ela fizer isso, você estará pronto para 

colher e selecionar a sua erva favorita.  

 Cada estirpe possui seu próprio tempo de 

floração e cada uma delas também apresenta uma 

coloração diferente ao adentrar a fase de pico da 

floração.   

 Discutiremos mais sobre a colheita no próximo 

capítulo. 
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Capítulo 8 

 

 

MÉTODOS AVANÇADOS DE CULTIVO INDOOR EM SOLO 

 

 

Novos métodos para aprimorar a colheita de suas 

plantas têm sido cotados nesses últimos anos e 

alguns deles, têm se tornado bastante populares. Os 

três novos tipos mais comuns de cultivo indoor são 

SOG, ScrOG e cultivo em armário. Esses são métodos 

básicos para se cultivar seriamente grandes colas. 

 Esses métodos não necessariamente têm de ser 

aplicados em safras que estejam em solo, pois, 

também podem ser usados em hidropônicos, embora 

sejam comumente utilizados em sistemas de solo. 

 O cerne da idéia desses métodos, se cinge no 

fato dos ramos inferiores das plantas Cannabis 

cultivadas indoor, não conseguirem captar uma boa 

luminosidade, através das lâmpadas de HID e também 

não são boas para se fumar, pelo fato de serem “fan 

laves”. Então porque não criar um mecanismo, 

concentrando-se na parte do topo da planta. Na 

maioria dos casos, a cola produzirá o máximo em 

camarão, então porque não tentar fazer com que essa 

parte fique realmente grande ? Com isso, nasce a 

idéia do SOG que também é chamado de “Mar de Verde” 

(Sea of Green).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 187 ~ 
 

SOG 

 

 

 Um sistema SOG, pode ser de qualquer tamanho, 

mas deverá manter um certo tipo de formato. O 

primeiro passo será cultivar normalmente algumas 

plantas. Espere até que você veja algumas flores e 

daí selecione a melhor fêmea que puder encontrar. 

Tire cortes dessa fêmea mãe e cultive-os até que 

criem raízes. Quando tiver tirado vários cortes, 

procure criar o máximo de plantas que puder para 

preencher o seu sistema de cultivo. Em cultivo SOG, 

estamos procurando por 1 planta por 30,5 centímetros 

quadrados ou até uma planta por 0.10 metros 

quadrados. Essa deve ser uma boa estimativa para 

quantas plantas você deve precisar. Agora, devemos 

procurar por vasos. Você precisará daqueles em 

formato de tubo ou aqueles maiores em profundidade 

do que em largura. Você poderá fazê-los por si 

próprio ou comprá-los em loja. Tudo que precisamos é 

recolher o máximo possível de vasos com plantas no 

sistema de SOG. Será um grande agrupamento de clones 

em vasos. Os clones serão plantados todos ao mesmo 

tempo. Nenhuma planta nova será introduzida ao 

sistema. Quando atingirem a altura desejada 

(mantenha-os baixos), eles deverão ser floridos. 

Devido ao fato de terem sido tirados de uma planta 

mãe, os clones carregarão consigo a sua genética. 

Tão logo retirarmos os cortes de uma mãe fêmea, eles 

começarão a florir assim que iniciarmos o 12/12. 

 A colheita final resultará em um cobertura 

repleta de camarões, por isso o nome “Mar de Verde” 

(Sea of Green – SOG). Pelo fato de estarmos 

utilizando clones, você terá que cultivá-los somente 

pelo tempo restante de floração. Isso significa que 

você terá uma grande quantidade de camarões a cada 2 

meses.  
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Foto 8.1 – Um exemplo de ScrOG por “A Merry Caner”. 
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ScrOG 

 

 Esse é como o cultivo SOG, exceto pelo fato de 

ter menos plantas e de serem cultivadas em conjunto 

numa tela, a fim de prencher a área de cultivo com 

uma pesada cola, daí o nome ScrOG – Screen of Green 

(Tela Esverdeada). 

 Essa tela é simplesmente uma grande tela 

metálica colocada entre a sua lâmpada e as 

plantas(Foto 8.1 e 8.2). Novamente o clones de uma 

planta mãe serão usados no método SOG, mas usamos ao 

menos 1 pé quadrado (0.35cm
2
) por planta em floração 

no método ScrOG.  

 As plantas não são floridas até que sejam 

preenchidos de verde todos os espaços da tela. À 

medida que a planta cresce através da tela, ela é 

treinada e trabalhada ao redor da cerca para formar 

um cobertura nivelada. 

 O topo das colas e os ramos laterais são 

treinados sob a tela.  

 
Foto 8.2 – Outro cultivo básico em ScrOG por Rattdog. 
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 Há diversas variações dos dois métodos supra 

citados. Ambos contêm os mesmos princípios. SOG e 

ScrOG são sistemas originariamente concebidos para 

se obter o máximo das fracas lâmpadas fluorescentes. 

Os cultivadores de hoje, desde o advento das HID, 

utilizam lâmpadas de 600w que literalmente 

impulsionam esses sistemas à uma nível superior.  

Um cultivador veterano que utiliza fluorescentes, 

alinharia a prateleira ou a sua estrutura com tubos 

de lâmpadas fluorescentes, visando extrair o máximo 

deste tipo de cultivo. Agora, com lâmpadas HID, é 

possível que se empurre os camarões ao limite. 

Alguns cultivadores chegam a produzir topos de cola 

com a largura de uma lata de refrigerante! 

 

 
Foto 8.3 – Essa foto demonstra uma variação ScrOG. É um 

pequeno sistema ScrOG para um cultivo em armário.  
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Essa foto também exibe um sistema de ventilação octagonal 

caseiro para ventilar um lâmpada de 250w HPS.  

Foto por Foz. 

 

 

 

CULTIVO SCROG 

Por REALHIGH 

 

 

 RealHigh é uma amante de ScrOg e tem cultivado 

em ScrOG por vários anos. Ele vem adcionando 

critérios ao método no decorrer de seu processo 

experimental. Isso deverá ajudar à você a 

compreender mais sobre o método ScrOG e sobre o que 

pessoas aprenderam com essa nova técnica. 

 

 Essa é como a técnica SOG (Sea of Green), porém uma tela é 

utilizada para treinar a planta a crescer horizontalmente, criando-se 

uma cobertua de camarões sob a luz. A tela é simples, feita com 

arame ou nylon de 5cm ou mesmo é possível utilizar linha de peixe em 

ganchos para se fazer a rede.  

 

 A tela está posicionada à uma altura acima da base da planta. 

Essa altura varia de 20 a 60 centímetros, dependendo do tamanho da 

lâmpada utilizada. A lâmpada deverá ser pendurada através de cordas 

ajustáveis, podendo ser suspensa e abaixada, caso preciso.  

 Clones são novamente utilizados, como no estilo SOG, uma vez 

que não queremos que nenhum macho deixe um buraco ao ser 

removido do sistema. É por isso que usamos clones de fêmas para 

cultivos em SOG e ScrOG. Não é necessário muitas plantas para 

cultivo em ScrOG como para SOG. Repetindo, é necessário ao menos 



~ 192 ~ 
 

90 centímetros quadrados por planta em floração para cultivo em 

ScrOG. 

 Esse método também leva algo em torno de 1 à 3 semanas a 

mais por cultivo, uma vez que o estado vegetativo será mais longo 

quando comparado ao método SOG. 

 As plantas são treinadas horizontalmente sob uma tela até a 2a 

semana da fase de floração. À esse ponto, os topos passarão a 

crescer verticalmente pela tela. Os topos principais deverão 

transpassar a tela. Esses são sempre os mais altos e por isso 

queremos que fiquem do lado de fora da tela. À medida que os topos 

crescem verticalmente, as folhas “fan leaves” são empurradas para 

baixo da tela, permitindo que a luz penetre por todos os pontos de 

desenvolvimento de camarão. Se o crescimento foliar é excessivo, 

deve-se primeiramente cortar a folha pela metade, encurtando-a e 

permitindo à luz alcançar os camarões. Retirar uma “fan leave” de 

uma única vez, poderá tolir o crescimento da planta.  

 Em uma semana, retire o restante dela. Alguns cultivadores não a 

removem por completo, mas eu faço isso para ajudar na circulação de 

ar, à reduzir as chance de mofo ou fungo e à permitir que a luz  

penetre nos camarões. Apenas lembre-se de remover um pouco de 

cada vez, caso o queira.   

 À esse ponto as flores estão se formando e crescendo 

verticalmente, criando um carpete de camarões abaixo da tela. Agora, 

iremos para cima da tela e removeremos todos os ramos laterais e os 

camarões que estão perdidos. A cobertura  já se enrigeceu o 
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suficiente, agora que a luz é bloqueada, não alcançando, portanto, a 

parte inferior da planta. Essa parte está sugando e desperdiçando a 

energia dos camarões que estão sob a luz. Remova todos os ramos 

que não conseguiram atravessar a tela e os camarões que estão 

perdidos. Queremos que a planta concentre toda a energia do seu 

crescimento no desenvolvimento de flores acima da cobertura. 

 As três principais diferenças entre cultivo SOG e ScrOG é o 

número de plantas cultivado, a tela e o ligeiramente mais longo ciclo 

de cultivo do ScrOG. Ambos os métodos podem ser feitos sob a 

mesma luz e em solo ou mesmo em hidroponia. 

 Há muitas varições de cultivo ScrOG, mas todas contém os 

mesmos princípios. Há o V-Scrog, ScrOG Estádio, Scrog Plano  e 

ScrOG Cilíndrico,  nos sistemas de cultivo caseiro. Acredio que você 

possa imaginar como se parecem. Eles trabalham da mesma maneira, 

embora sob formatos diferenciados.  

 Uma de nossas estirpes modernas ganhou o seu lugar sob o 

método ScrOG, ela se chama C99. É possível que se descubra que 

uma indica pura ou um cruzamento de uma dominantemente indica 

seja mais produtiva, quando em cultivo ScrOG. Um bom cultivo ScrOG 

renderá uma média de 56 gramas (2 onças)  por camarão por 0.09m2 

(1 pé quadrado) de tela, mas não se pode esperar isso nos primeiros 

cultivos,  uma vez que é necessário um pouco de experiência e o uso 

da estirpe correta para se atingir esse resultado. 

 ScrOG foi originariamente desenvolvido para o cultivo em áreas 

cuja altura é limitada, bem como lâmpadas fluorescentes eram usadas 
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para iluminar a área de cultivo. Os cultivadores de hoje estão 

utilizando lâmpadas de HID para cultivo em ScrOG e têm conseguido 

grandes resultados. 

 Cultivadores modernos estão sempre tentando algo novo para 

uma melhor produção de suas plantas favoritas. 

  

 Então aqui tivemos RealHigh explicando-nos como 

tem conseguido trabalhar com o sistema ScrOG. Como 

se pode ver, ele adicionou muito mais fundamentos ao 

ScrOG do que antes mencionado. Tudo isso vem com a 

prática e experimentação. 

 

 

 

CULTIVO EM ARMÁRIO 

 

 

 Para definir isso, não será tarefa fácil. Um 

armário pode ser um pequeno closet, um antigo 

refrigerador, uma caixa ou um simples guarda-louça 

dará conta. A área de cultivo geralmente será 

pequena, com espaço para acomodar de 1 a 4 plantas 

por vez. A idéia por trás do cultivo em armário 

(Foto 8.4) é manter o ciclo de crescimento das 

plantas à todo tempo. Há três coisas que um cultivo 

em armário precisa para começar: 

 

- O Armário 

- Uma Lâmpada 

- Saída de ar, com ventilação 

 

 A maioria das pessoas instalam e ajustam as suas 

próprias lâmpadas. 
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Foto 8.4 – Um cultivo simples em armário por X3nO. 

  

 Eles fazem isso, facilmente ajustando ou 

enrolando a corda. Um buraco grande é feito na 

unidade para permitir a entrada e saída de ar. Um 

exaustor é posicionado em um dos buracos para 

extrair o ar quente gerado pela lâmpada. Esse 

exaustor deve ser posicionado próximo ao topo da 

estrutua, próximo a lâmpada. O ar quente sobe e por 

isso é posicionado no topo. O buraco de entrada de 

ar está localizado no lado oposto e poderá ter um 

exaustor empurrando o ar para dentro. Esse exaustor 

trabalha geralmente um pouco mais rápido, permitindo 

que um suprimento fresco de ar circule no quarto 

antes de ser extraído. 

 As paredes são pintadas de branco ou usa-se 

Mylar para refletir a luz. As plantas são geralmente 

posicionadas em vasos separados e percorrem todo o 

ciclo de vida dentro de seu ambiente, o armário. 

Clones são tirados das plantas e posicionados numa 

segunda prateleira, no armário ou perto de uma 
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janela em sua casa. Algumas pessoas fizeram pequenos 

compartimentos em armários para clones e germinação. 

Ele pode ser de qualquer tamanho, mas é mantido 

pequeno porque você precisará apenas manter seus 

clones vivos. Esse pequeno compartimento terá 

provavelmente uma ou duas lâmpadas fluorescentes 

dentro para os clones. Seria melhor manter o 

compartimento no topo do quarto de cultivo, perto do 

exaustor. Você não precisará de uma entrada de ar 

para esses clones, a menos que seja um sistema bem 

grande. Um simples buraco lateral permitirá as 

plantas respirar. Após a colheita, esses clones são 

colocados no quarto de cultivo e o processo se 

repete. É um cultivo perpétuo. O termo legal se 

chama Fábrica de Marijuana. Você poderá colher 

camarões a cada 30 dias se tiver a estirpe correta. 

Sua lâmpada poderá ser refrigerada a ar de várias 

maneiras.  

 

 
Foto 8.5 – Essa é uma foto de um típico sistema que pode ser 

adquirido na maioria dos grow shops que vendem lâmpadas para 

cultivo. 
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Foto 8.6 – Um belo camarão em neve por “A Merry Caner”. 
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SISTEMAS AVANÇADOS 

 

 Como se pode imaginar, todos os métodos acima 

podem ser modificados para se adequarem as  

necessidades do quarto de cultivo. 

 Diversos cultivadores modificaram inteiramente 

seus quartos, tornando-os apropriados aos cultivos 

ScrOG ou SOG. Tamanho é particular ao cultivador. 

Para os que se dão por satisfeitos com 120 gramas de 

camarões secos a cada mês, um pequeno armário ou um 

cultivo em SOG é uma boa escolha. Para os que 

objetivam uma colheita maior, que dure o ano todo, 

então um grande cultivo em ScrOG deverá ser 

considerado. Várias pessoas cultivam em 1.5m X 1.5m  

em ScrOG, obtendo de 850 à 1500gr à cada 2 meses. 

Quando as condição são ideais, isso pode ser 

alcançado.  

 Um cultivador experiente pensaria da seguinte 

maneira. 4m X 4m de área por 2.7m de altura. Várias 

lâmpadas HPS, suspensas por cordas. Teto, piso e 

paredes cobertos com material refletivo ou pintados 

de branco. Os reatores presos na parede. As plantas 

no piso em grandes containers, posicionados 

equidistantes às lâmpadas. O quarto inteiramente à 

prova de luz.  

 Múltiplos dutos de ar e exaustores puxando o ar 

quente para fora e trazendo ar fresco para dentro. 

Um gerador de ozônio posicionado, visando eliminar o 

odor. Outros itens como gerador de CO2, gerador 

elétrico e até um movimentador de lâmpadas como o 

Light Rail III. Um trilho de luz, como o Light Rail, 

é um trilho com motor que movimenta as lâmpadas 

horizontalmente em um circuito elétrico. Isso 

permite que menos lâmpadas sejam utilizadas para 

cobrir uma grande área, assim com essa. 
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Foto 8.7 – Foto do equipamento Sun Circle.  

 

 

 Esse é são os bastidores de como um quarto de 

cultivo profissional deve ser. 

 

 

CICLOS DE CULTIVO PERPÉTUOS 

 

 O objetivo do cultivo perpétuo é manter a 

floração à todo momento. Isso significa que, 

enquanto suas plantas estiverem florindo, você terá 

um número igual de plantas em estágio vegetativo. 

Então, por essência, metade do quarto está em 

estágio vegetativo e a outra metade em estágio de 

floração. 

 Assim como na maioria dos quartos de cultivo, o 

cultivador irá aprender a extrair o melhor de seu 

espaço disponível. O quarto se transformará em uma 

área de intenso hobby, o mais recompensador de todos 

também. Com o tempo, o cultivador começará a 

aprender mais sobre genética de plantas, assim como 

também desenvolverá algumas estirpes de seu próprio 

estoque e reprodução. Cedo, o cultivador poderá 

adentrar em competições ou mesmo produzir uma das 

mais finas sementes disponíveis no mercado. Como se 

sabe, sementes são vendidas entre $20 e $150 para 

cada 15 sementes. Brevemente, o cultivador poderia 

descobrir que seu hobby se tornou uma forma de 

ganhar a vida.  
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Capítulo 9  

 

HIDROPÔNICOS 

 

O CULTIVADOR E O MEIO DE CULTIVO 

 

 Tão logo o cultivador começe a experimentar e 

misturar vários tipos de solo, ele pode querer  

encontrar outras alternativas de cultivo, como a lã 

de rocha ou os cubos de argila. Esses são meios 

artificiais, projetados para conter todos os 

minerais necessários às plantas e à permitir a 

passagem de ar pelas raízes, assim promovendo um bom 

crescimento.  

 

 
Foto 9.1 – Foto de uma lã de rocha sob vários formatos. Há 

barras e cubos na foto. “Grow Dan” é uma marca famosa de lã 

de rocha. 
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 Em tempos remotos de experimentação com meios 

artificiais de cultivo, inventores descobriram que 

plantas necessitam de um material apropriado, capaz 

de reter os minerais e permita a drenagem e passagem 

de ar pelas raízes. Se pudessem inventar um meio não 

tóxico, então as plantas certamente cresceriam como 

em solo. No decorrer da maioria das investidas, eles 

descobriram que as raízes não respondiam muito bem a 

seu meio, embora as plantas estivessem recebendo 

nutrientes sob todos os aspectos, quando adicionados 

articifialmente ao meio de cultivo. Para resolver a 

questão, os inventores olharam para trás no tempo em 

direção à história do cultivo. Descobriram que as 

antigas civilizações cultivavam suas safras 

diretamente na correnteza. Um leve junco ou arbusto   

eram usados para manter a haste das plantas acima da 

àgua corrente. Mas é claro que os inventores sabiam 

que apenas alguns tipos de plantas poderiam crescer 

de tal forma. Então alguém teve a brilhate idéia de 

criar uma pequena unidade que segurasse água e 

tivesse a planta armada em um sistema, de tal forma 

que o meio suportasse a planta por cima do tanque 

que, por sua vez, alimentaria as raízes através da 

àgua, fazendo com que a planta crescesce para fora 

de seu meio.  
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Foto 9.2 – Cubos de lã de rocha são excelentes para 

clonagem.  

 

 

 

 
Foto 9.3 – Essa é a parte interior de um sistema de 

hidroponia. Note a massa radicular pendurada como linhas 

finas e claras. Ela pode ficar realmente comprida em 

sistemas hidropônicos. Foto por Shipperke. 
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 O método é chamado de hidroponia, sendo muito 

bem sucedido para cultivo de Marijuana, caso esteja 

procurando por grandes quantidades de camarões o ano 

todo.  

 

 Hydroponia é uma técnica de cultivo de plantas 

sem solo, em contra partida, utiliza-se uma cama de 

areia, pedras ou meios artificiais que são inundados 

com uma solução de nutrientes.  

 

 

 Basicamente, um sistema simples de hidroponia 

consiste em um vaso, um reservatório, um meio de 

cultivo, uma bomba e uma seleção de nutrientes. O 

sistema por si próprio possui uma camada inferior e 

uma superior. O topo segura o meio de cultivo e a 

parte inferior mantém a água com nutrientes. A 

planta é cultivada em um meio onde desenvolverá  

haste e raízes. As raízes crescem pelo meio de 

cultivo, onde se encontra a solução de nutrientes. 

Água e nutrientes são bombeados à porção inferior do 

tanque e pelo reservatório, em certos intervalos. A 

planta bebe os nutrientes e expõem ainda mais as 

suas raízes ao ar. Se estiver programada 

corretamente e se a solução de nutrientes for 

mantida, as plantas irão florir! Isso ocorre porque 

a planta pode devotar mais energia em sua parte 

superior ao invés de canalizá-la em sua raízes à 

procura de água e ar. Tendo dito isso, plantas 

hidropônicas produzem uma massa radicular bem 

massiva. 

 É facilmente possível cultivar uma planta em um 

sistema de 9 litros repleto de massa radicular com 

uma única planta! Isso é porque raízes prosperam em 

sistema hidropônicos. Hidropônicos têm se tornado 

uma tendência crescente no cultivo de cannabis. Ele 

requer um certo grau de manutenção, mas os 

resultados são por muitas vezes incríveis. Em contra 

partida, se o sistema não for bem mantido, toda a 
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unidade pode vir a falhar, matando suas plantas 

rapidamente. Esse é o maior problema que o 

cultivador de hidropônicos tem que enfrentar.  

 Hidropônicos, quando esquematizado corretamente, 

pode produzir uma planta com flores em menos de ¾ do 

tempo que a mesma levaria para crescer se estivesse 

em solo. Isso é fato! Hidropônicos permitem camarões 

maiores e melhores em ¾ do tempo que a mesma estirpe 

levaria em solo.  

 

 

 

SISTEMAS HYDROPÔNICOS 

 

 

 Há vários sistemas hidropônicos sendo vendidos, 

mas alguns deles são mais comuns.  

 

- Nutrient Film Technique – NFT  

- Inundação e Drenagem – Ebb & Flow  

- Sistemas de Irrigação por Gotejamento 

- Aeropônicos 

- Vasos Automaticos de hidropônicos 

- Vasos Manuais de Hidropônicos 
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NFT 

 

 
Foto 9.4 – Foto de um sistema NFT. 

 

 Um sistema NFT é um sistema “todos em um”. Em 

outras palavras, o reservatório que segura a bomba e 

a solução de nutrientes está contido no mesmo 

sistema. Esses sistemas geralmente são planos e 

compridos. Há um constante fluxo de nutrientes às 

raízes, que retorna ao reservatório.  

 

 
Foto 9.5 – Esse é um reservatório profissional. É a prova de 

luz e contém perfurações para se conectar a bomba. 
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INUNDAÇÃO E DRENAGEM - EBB & FLOW 

 

 
Foto 9.6 – Esse é um sistema popular Ebb e Flow vendido  em 

mercado. 

 

 

 Ebb e Flow é um outro sistema “todos em um”, 

reconhecido por sua profundidade. O meio de cultivo 

está localizado sobre o reservatório, o qual bombeia 

a mesma quantidade de nutrientes e àgua até as 

raízes ao mesmo tempo. Isso significa que durante o 

dia, a planta passará por períodos de seca. A 

solução de nutrientes é bombeada ao meio de cultivo 

e vagarosamente drenada de volta ao reservatório. 

Toda a unidade recicla a solução de nutrientes sob 

intervalos de tempo.  
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AEROPÔNICOS 

 

 

FOTO 9.7 - Um exemplo de sistema Aeropônico. 

 

 

 

 

 
Foto 9.8 – Aeropônicos podem ser classificados como o 

destaque dos hidropônicos. 

 

 

 Esses sistemas geralmente são dispendiosos e são 

usados por cultivadores profissionais. A unidade por 

si própria pode ser reconhecida de cara pelo seu 

design. As plantas são cultivadas em um meio que é 

posicionado em slots por todo o comprimento de um 

tubo. Os tubos podem ser de 1 a 20 metros em 

comprimento. Dentro dos tubos há bicos que 

proporcionam o contato dos nutrientes à cada uma das 
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raízes das plantas. O reservatório, o qual contém 

nutrientes é mantido do lado de fora do tubo em um 

tanque. Os nutrientes são bombeados pelo tanque para 

os bicos e a solução restante que goteja nas plantas 

é drenada em outro tanque, sendo normalmente checada 

antes de ser usada novamente.  

 

 
Foto 9.9 – Unidade Aeropônica em uso por Taffy Lewis. 
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Foto 9.10 – Esse é um aerokit completo com mais de 20 

plantas. Foto por Taffy Lewis.  
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VASOS AUTOMÁTICOS HIDROPÔNICOS E VASOS MANUAIS 

HIDROPÔNICOS  

 

 

 
Foto 9.11 – Esse é um exemplo de um sistema manual e 

automático de hidroponia. 

 

 

 Esses vasos são usados ao mesmo tempo para o 

cultivo de plantas. Em cada vaso, a bomba libera 

nutrientes (ou então são manualmente alimentados) ao 

fundo do vaso, até que alcancem as raízes. As raízes 

sugam o máximo que puderem até secar. Uma vez que as 

raízes são expostas, o vaso é novamente alimentado 

com uma solução de nutrientes. Essas unidades são 

boas para o cultivador que deseja cultivar gordas 

plantas Cannabis em uma unidade simples.  
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NUTRIENTES HIDROPÔNICOS 

 

 Essa é a parte mais importante de seu sitema 

hidropônico. A sua mistura e a escolha dos 

nutrientes irá fazer com que sua planta morra, 

cresca, cresca muito ou cresca muito, muito mesmo.  

 A solução de nutrientes basicamente é vendida 

sob várias formas. É vital verificar se o tipo de 

solução a ser usada é a melhor para o seu tipo de 

planta. Algumas soluções são para solo e somente 

podem ser usadas em solo. Eles contém os elementos 

incorretos para hidropônicos. Há sumplementos/ 

fertilizantes para solo e outros para hidropônicos. 

 A maioria das soluções de nutrientes 

hidropônicos são soluções completas de nutrientes. 

Eles provêm cada elemento necessário para o 

crescimento apropriado das plantas. Por causa disso, 

nutrientes hidropônicos são um tanto caros. Sempre 

invista seu dinheiro em nutrientes corretos, porque 

qualquer atalho acarretará em desastres, matando 

suas plantas.  

 

Embalagens Únicas: 

 

 Se todos os nutrientes estiverem em uma única 

embalagem, há chance dos elementos serem combinados 

e se precipitarem. Isso pode fazer com que a solução 

se torne desbalanceada e inútil à você e suas 

plantas. Ao manter isso em mente, adquira uma 

solução completa de nutrientes que contenha diversas 

embalagens chamadas de dupla ou tripla embalagem. 

 Um produto chamado Formulex, conseguiu agregar 

todos os elementos numa única embalagem ao utilizar  

uma certa química, previnindo que haja a 

precipitação dos nutrientes. Essa embalagem é muito 

boa para dar início aos clones ou germinar sementes 

na bandeja SBS de lã de rocha. Formulex também pode 

ser utilizado para cultivos em solo. 
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Foto 9.12 - Formulex 

 

 

Embalagens Duplas/Triplas: 

 

 
Foto 9.13 – Esse é um exemplo de uma embalagem tripa de 

nutrientes. 

 

 

 Para melhores resultados, o cultivador de 

hidropônicos deve considerar uma embalagem dupla ou 

tripla. 

 Basicamente, as químicas são mantidas em 

embalagens separadas para previnir a precipitação. 

Optium, Power, Gro, Ionic e General Hydroponics 

Flora Series são as soluções de nutrientes mais 
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comuns. A mais popular para cultivo de Cannabis é a 

G.H. Flora Series, uma embalagem de 3 partes, Gro, 

Micro e Bloom (Crescimento, Micronutrientes e 

Floração). Um cultivador experiente poderá ajustar 

esses nutrientes visando a máxima performance de 

suas plantas.  

 Essas embalagens possuem intruções de uso, 

orientando à como misturar os nutrientes em àgua, 

podendo ser misturados mais fracos ou mais fortes, 

de acordo com as necessidades do cultivador.  

 

 

MONITORANDO OS SISTEMAS DE RECICLAGEM 

 

 Dependendo do sistema que estiver usando, você 

perceberá que a sua solução percorre o sistema que 

utiliza os nutrientes do reservatório, uma vez após 

a outra. À medida que a planta extrai os nutrientes 

e os minerais da solução, esta se tornará carente. 

Por tal razão, devemos compreender o porquê de 

monitorar nossos nutrientes. No mundo contemporâneo, 

o monitoramente de sistema é dispendioso. Se você 

tiver um leitor de ppm (Medidor TDS, Medidor de 

Sólidos Disolvidos), você poderá visualizar o quanto 

de nutrientes está sendo usado e o quanto mais será 

necessário para se atingir o nível ideal de 

nutrientes. Todos os reservatórios ficam  

desbalanceados e precisam de reposição. Como regra 

geral, uma quantidade inicial é usada para encher o 

reservatório. À medida que as plantas utilizam a 

solução, adicionamos o restante para completar o 

nível incial.  

 Se você começar com uma solução de 10 galões, 

então precisamos completar esses 10 em poucos dias.  
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Foo 9.14 – Leitor de ppm (Medidor TDS). 

 

  

 Se você não tiver um leitor, ainda assim poderá 

cultivar uma boa safra, mas requer prática até 

acertar. Se um cultivador de Cannabis hidropônica 

não possui um leitor de ppm, então torna-se 

costumeiro esvaziar o reservatório e enchê-lo com 

maior frequência, ao invés de adicionar os 

nutrientes restantes. Dessa forma, o cultivador se 

certifica de que a nova solução contenha todos os 

nutrientes necessários às plantas. Se você tiver um 

leitor de ppm, então você apenas precisará esvaziar 

o reservatório quando necessário. Leitores de PPM 

(partes por milhão) podem ser caros, mas com o tempo 

eles lhe ajudarão a economizar no gasto com solução 

de nutrientes.  
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MEIOS HIDROPÔNICOS DE CULTIVO 

 

 Há muitos meios hidropônicos de cultivo em que 

suas plantas repousarão suas raízes. Lã de rocha 

aparenta ser o mais popular, sendo vendido em barras 

ou cubos. Esses cubos variam em medidas de 2,5cm à 

15cm. As barras podem ser cortadas para caberem no 

formato do vaso ou do container.  

 

 

Lã de Rocha: 

 

 Muitos cultivadores gostam de usar cubos para 

germinação de sementes e para clones. Parece que são 

os mais fáceis de se usar. Vários cultivadores 

afirmam que a lã de rocha deve ser emergida em água 

com ph em 5.6 por 24 horas, antes de ser utilizada. 

Isso serve para estabilizar o nível do ph na lã de 

rocha.  

 

 

Como fazer solução de nutrientes: 

 

 Sempre siga as simples instruções nos rótulos 

dos produtos. Tudo que é preciso é um container para 

misturar os nutrientes. Cada uma das emablagens deve 

ter A, B ou C escrito. A mistura é geralmente 3.5mls 

de A, B e C por litro d‟água. Isso é chamado de 100% 

da mistura, caso se esteja seguindo as instruções no 

rótulo. 

 

 

 PH em hidropônicos: 

 

 Após misturar a solução de nutrientes, você terá 

que medir o seu ph. Se houver qualquer problema, 

assim como no cultivo em solo, você terá que ajustar 

o nível do seu ph. Agora, você não utiliza o mesmo 

descrito no capítulo de cultivo em solo para o 
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ajuste do ph. Para hidropônicos, você terá que 

adquirir uma solução de ajuste “ph up” e “ph down” 

(eleva o ph e diminui o ph). Elas são baratas e 

podem ser adicionadas ao sistema para equilibrar os 

níveis de ph. 

 

Nota: 

 

 Plantas Cannabis em sistemas de solo gostam de 

um ph em 7, mas em sistemas hidropônicos elas gostam 

de uma ph que gire de 5.2 a 6.3.  

 

 
Foto 9.15 – ph up e ph down para uso em hidropônicos. 

  

 

 Verifique sempre que possível o nível do seu ph, 

pois este pode subir ou descer rapidamente em 

sistemas hidropônicos.  
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Alga:  

 

 A Alga faz parte de um grande grupo não 

vascular, criptogâmicas, predominantemente 

aquáticos, capazes de realizar a fotossíntese.  

 Mantenha sempre o seu container protegido da 

exposição direta à luz, caso contrário a alga 

crescerá nele. Isso parece ser um problema porque 

cultivamos em um sistema que fica posicionado sob 

luzes, para que as plantas crescam apropriadamente. 

A maioria dos sistemas hidropônicos são produzidos à 

prova de luz para eliminar esse problema. Se você 

projetou seu próprio sistema, então você deverá 

mantê-lo à prova de luz, usando fita PVC para cobrir 

a tampa e todo o reservatório. Isso ajudará a 

previnir a alga de crescer em seu sistema.  

 Se você perceber a alga crescendo, então será 

preciso limpá-lo. Lave a unidade e reponha sua 

solução de nutrientes com uma mistura fresca. 

Procure encontrar uma brexa de luz e conserte-a. Um 

saco de lixo preto e grosso resolverá o problema.  

 

 

Grow e Bloom  

 

 Algumas das embalagens duplas são vendidas como 

– Grow e Bloom (crescimento e floração). Basicamente 

a solução para desenvolvimento é usada durante o 

estágio vegetativo das plantas e de floração, usada 

durante a floração. As fórmulas de floração contém 

mais Fósforo e Potássio e menos Nitrogênio.  

 Outros produtos são “tudo em 1”, embora  

carentes de alguns extras.  

 

 Cannabis pode sentir que alguns nutrientes 

misturados em dosagens máximas são fortes demais, 

acarretando em queimaduras. É recomendável ao usar 

qualquer fórmula hidropônica em Cannabis que se faça 

com MODERAÇÃO quando de seu primeiro cultivo. Vários 
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cultivadores de Cannabis adquirem esses produtos na 

intenção de produzirem ótimos camarões, ao invés de 

ótimas queimaduras. É melhor que se comece com 30% 

da dosagem, aumentando-se aos poucos, caso preciso.  

 

 

Dosagens: 

 

 Cultivadores de Marijuana têm descoberto que 

soluções de nutrientes em dosagens máximas não são 

uma boa coisa. De fato, até meia dosagem poderá 

queimar suas plantas. Consulte as instruções no 

rótulo, normalmente 3.5 mls de A, B e C por litro já 

é considerado como dosagem máxima. A mesma 

quantidade, misturada à 2 litros de àgua é 50% da 

dosagem. A Marijuana pode se desenvolver muito bem 

entre 30% e 50%. Jamais utilize a dosagem máxima, se 

esta é a sua primeira vez. Use 30% da primeira vez e 

observe como suas plantas se portam. Você ficará 

surpreso com a riqueza de camarões que você 

produzirá utilizando este nível de nutrientes. O 

problema mais comum associado em hidropônicos é a 

queimadura em plantas. Raramente ouço alguém 

comentar sobre falta de nutrientes em plantas sob 

sistemas hidropônicos. Já ouvi sim, vários 

comentários sobre excesso de nutrientes nesses 

sistemas. Com o tempo, você conhecerá a sua estirpe, 

assim como o que ela gosta. Quanto mais você 

conhecê-la, melhor será o seu controle sobre as suas 

necessidades.  
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PROBLEMAS COM ÁGUA PESADA 

 

 Se você teve tiver marcas em seu reservatório ou 

algo que pareça com ferrugem de chaleira, então você 

não tem mantido o nível do seu ph. Essas marcas são 

causadas por níveis muito ácidos de ph. Sua 

companhia de fornecimento de água pode lhe fornecer 

a leitura de sua água. Você poderá comprar 

nutrientes para usar em sua água pesada. Se esse 

problema persistir, apenas drene e limpe o seu 

reservatório para corrigir os níveis de ph. Alguns 

cultivadores utilizam um sistema de filtragem de 

Osmose Reversa para limpar a água. Água destilada 

possui um ph estável em 7.0.  

 

 

COMO SABER SE É PRECISO ADICIONAR NUTRIENTES 

 

 Isso é fácil e difícil ao mesmo tempo. 

Iniciantes renegam um medidor de PPM, mas um 

cultivador veterano aprende a ler a planta. A planta 

irá lhe dizer se está recebendo o suficiente, muito 

ou pouco. Leva algumas safras para ler a planta, mas 

você saberá, ao adquirir experiência. As plantas 

podem ter consumido todo ou parte dos nutrientes. 

Alguns nutrientes são absorvidos pela planta e 

estocados dentro dela, para o caso de uma eventual 

necessidade. Um “empanturramento” de nutrientes pode 

ser feito, caso não se queira alterar totalmente o 

conteúdo do reservatório. Se você não tiver um 

medidor de PPM para um cálculo preciso, simplesmente 

tome nota da proporção aplicada no primeiro dia. 

Digamos que você tenha usado 3.5ml de A, B e C em 1 

litro. A planta consumiu ½ litro, logo, você 

precisará misturar ½ litro para completar. Sendo 

assim, misture 1 litro em outro container, com a 

mesma medida da solução em 3.5ml e depois adicione ½ 

dessa solução ao reservatório. Essa é uma maneira 

fácil de se fazer, porém, você terá ½ litro sobrando 
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da solução. Portanto, peça ajuda à matemática e 

fracione os nutrientes de acordo com suas 

necessidade. Lojas de cultivo irão lhe ajudar, caso 

você encontre dificuldades no uso de seus produtos.  

 

 

CANNABIS E HIDROPÔNICOS 

 

 Cultivar em hidropônicos não é como ciência 

espacial. É um processo simples, podendo variar de 

sistema para sistema, dependendo do tipo escolhido. 

Grande parte das misturas de nutrientes são 

extremamente bem explicados nos rótulos. Se você 

seguir as instruções e lembrar que Cannabis apenas 

necessita de 30%-50% do que diz o rótulo dos 

nutrientes, então você irá bem.  

 Com o passar dos anos, cultivadores de Cannabis 

têm optado por construir seus próprios sistemas. Há 

mais de 100 diferentes tipos de sistemas que podem 

ser feitos à mão em casa. Desses 100, 15 provaram 

ser úteis à Cannabis. Um dos sistemas mais simples e 

famosos se chama DWC, Deep Water Culture (Cultura em 

águas profundas), vulgo “The Bubbler” (“O 

Borbulhador”). Esse sistema é muito barato e 

proporciona excelentes índices de desenvolvimento. 

Não há nada como ele pelo mesmo preço. “O 

Borbulhador” é uma maneira recompensante de se 

cultivar. 
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O BORBULHADOR 

 

 
Foto 9.16 – Foto de um borbulhador por Strawdog. 

 

 “O Borbulhador”, é basicamente um balde com 

tampa e uma bomba. O sistema é tão extraordinário 

que simplesmente dá um empurrão à planta até a vida. 

Esse método pode crescer uma planta de 1,5m até 2,5m 

(se não mais) com numerosos camarões frescos, tão 

logo seja bem mantido por você.  

Aqui está uma lista do que você precisa para 

construir um “Borbulhador”. 
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O Balde de bolhas: 

 

(1) Descole dois baldes de 5 galões com tampa (lave-
os com alvejante). 

(2) Descole um vaso entrelaçado (Net pot) de 6” 
(15cm - próprio para hidropônicos). 

(3) Corte um buraco na tampa do balde, de forma que 
o vaso se encaixe perfeitamente, por toda a extensão 

inferior 

(4) Corte um buraco na tampa, cerca de 2cm de 
diâmetro, próximo ao aro (a mangueira da bomba 

entrará aí); 

(5) Utilize um fita adesiva preta para envolver o 
vaso, tornando-o à prova de luz. (Se a luz conseguir 

penetrar, então algas se desenvolverão na água. Isso 

não é bom.) Envolva a tampa também. 

(6) Descole uma bomba de aquário e um difusor de ar. 
(7) Descole seu meio de cultivo – lã de rocha, 

pedrinhas de argila, etc. 

(8) Descole os nutrientes e misture-os. 
 

 
Foto 9.17 – Aproximação em um vaso entrelaçado e tampa,  

por Strawdog. 
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 Misture os nutrientes em um segundo balde. Ligue 

o difusor de ar no centro e ao fundo do primeiro 

balde e erga a bomba de ar em algum lugar acima do 

nível da água, na parede do seu quarto de cultivo. 

Utilize o buraco na tampa para alimentar a passagem 

de ar. Encha o balde com nutrientes para o nível em 

que o vaso apenas entre em contato com a solução. 

Deixe sua bomba d‟água ligada 24 horas por dia. É 

isso. A bomba enviará ar através do tubo para o 

difusor de ar, que será liberado na água. O ar 

borbulha a solução, fazendo-a esparramar pela 

superfície, molhando as raízes e nutrindo a planta. 

Verifique diariamente o “Borbulhador” para saber o 

quanto sua planta consumiu. Deixe a raízes entrar em 

contato diário com o ar ao permitir a formação de 

uma área radicular. Deixe a solução descer 2,5cm  

abaixo do vaso. O vaso segura a muda na lã de rocha 

que estará cercada por pedrinhas de argila. Não 

encha constantemente o seu reservatório, às vezes é 

melhor deixar o nível da água descer 1 galão para 

depois repor o restante. Uma vez que a massa 

radicular se desenvolveu, a planta crescerá como 

nenhuma outra.  
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Foto 9.18 – Uma aproximação das raízes crescendo e  

o lado inferior do vaso. Foto por Strawdog. 

 

 

 Basicamente, o sistema está apenas borbulhando 

uma solução de nutrientes com a bomba. A bomba suga 

o ar do quarto que contém oxigênio necessário às 

raízes. À medida que a unidade borbulha, as raízes 

recebem ar, nutrientes e água. A planta ama isso e 

assim, prospera. 

 Quando você quiser alterar a sua mistura, tenha 

ao alcance um outro balde do mesmo formato e 

tamanho. Apenas troque a tampa com a planta, a massa 

radicular e o difusor para o no novo balde. Esse é 

um pequeno sistema, mas altamente recomendado. 
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Capítulo 10 

 

CULTIVO OUTDOOR 

 

 

 
Foto 10.1 – Essa é uma boa foto de uma planta Sativa em 

Outdoor por GIYO. 
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 Muitos cultivadores dirão que as melhores ervas 

que eles já fumaram vieram de cultivos outdoor. Isso 

diz respeito à luz solar e ao ambiente outdoor. Se 

você vive em uma condição climática temperada o 

suficiente para cultivar tomates, então você terá o 

clima necessário para cultivar uma boa erva. Como um 

cultivador de outdoor, você poderá escolher entre o 

próprio jardim, cultivo de guerrilha, campos e 

florestas. Já discutimos sobre isso em capítulos 

anteriores, portanto, não abordaremos novamente 

sobre o que são. 

 Quando encontrar um terreno que se adeque à suas 

necessidades, você poderá prepará-lo. Sementes que 

são plantadas em solo não tratado, possuem uma baixa 

taxa de germinação. Você também precisará pensar em 

quando cultivar. Os meses de Março e Abril são muito 

bons para dar início ao cultivo porque suas plantas 

começarão a maturar e florir lá pra Agosto, 

Setembro, quando justamente as horas do dias 

começarão a diminuir. Portanto, em Abril você deverá 

encontrar o seu local de cultivo. Procure eliminar o 

máximo de mato possível durante a preparação do seu 

terreno de cultivo e não deixe montes de terra ao 

redor, permitindo que pessoas possam notar. Carregue 

a terra em sacolas, caso as tenha. Você poderá 

simplesmente semeá-las ao chão. Não as enterre fundo 

demais, a metade de uma polegada já está bom. Você 

poderá optar por solo pré misturado, comprado em 

loja. Novamente, procure um solo com taxas de NPK 

onde N seja maior que P e K. Isso ajuda porque você 

verá que solo empacotado não possui matéria viva, 

mato ou ervas daninhas. Embora você tenha tratado o 

seu solo, ele ainda poderá conter sementes ou restos 

de ervas e outras plantas. Você certamente terá que 

arrancar o mato de seu solo a cada semana, durante 

os estágios iniciais de seu cultivo outdoor.  
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Foto 10.2 – Note como nessa foto a área clareou com a erva 

maior. Essa planta possui quase nenhum ou nenhum 

concorrente. Foto por Slowhand. 
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 Após ter semeado as sementes, apenas borrife 

água sobre elas. Isso é tudo que você precisará 

fazer. É simples assim. Você ainda não precisará 

ajustar o ph do solo ou nutri-lo. O que você fez, já 

é tudo para dar início a plântula.  

 Se a mãe natureza não providencia água para suas 

plantas, então você precisará levar água para regá-

la, quando necessário. 

 Alguns cultivadores de outdoor tiveram boas 

idéias. Uns germinam as sementes indoor e as colocam 

em vasos. Eles cortam o fundo do vaso, segurando-o 

com um pedaço de papelão e fita adesiva. Eles se 

dirigem à área de cultivo e removem o mato. Cavam 

pequenos buracos e posicionam os vasos nos buracos, 

removendo o papelão antes de enterrá-los. Em 

seguida, cobrem o topo do vaso para que não seja 

visto. As raízes crescerão para baixo do buraco, no 

fundo do vaso e ao encontro do solo. Esse método 

possui a vantagem de já ter por germinadas as 

sementes. Se você for um cultivador realmente 

esperto, então irá considerar clonar apenas plantas 

fêmeas e as cultivará nesses vasos, antes de 

transplantá-las ao buraco em outdoor. É demais ou 

não é! 

 Também é uma boa idéia aplicar um spray 

pesticida por volta da segunda semana de cultivo.  

 Cultivo de Cannabis é realmente divertido, 

porque o quanto mais você souber, mais truques 

poderá inventar por si próprio para conseguir o 

máximo em colheita.  

 Alguns dos melhores cultivadores de Cannabis são 

bastante exóticos com seus métodos de cultivo. Um 

grande número de pessoas já até tentou cultivar 

hidropônicos em outdoor visando plantas maiores e 

melhores.  

 Ao cultivar em outdoor, você precisará manter 

suas plantas em boa forma e livres de quaisquer 

predadores indesejados que possam vir a achar  
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extremamente saboroso o topo da cola e as suas 

folhas.  

 Falaremos sobre isso no capítulo das pragas. 

 

 

 

O CUIDADO COM PLANTAS EM OUTDOOR 

 

 

 A melhor forma de se arrancar o mato é com as 

mãos. Não procure usar nenhum produto para acabar 

com o mato em sua área de cultivo, a menos que você 

saiba mais sobre o produto que está utilizando e 

sobre como este reage junto a Cannabis. Alguns 

produtos dizem proteger suas plantas, matando 

somente o mato que estiver a seu redor, todavia eles 

não são muito agradáveis à plantas de Marijuana. Se 

você quiser testar alguns deles, então sugiro que 

cultive um clone em um pequeno local e teste o 

produto nesse clone. Por agora, apenas arranque o 

mato com as mãos.  

 Quando tiver arrancado todo o mato de sua área 

de cultivo, sua planta se desenvolverá muito mais, 

sem a preocupação de ter que competir por luz. 

Geralmente, no decorrer do crescimento da planta, 

você terá que arrancar o mato a cada 2 semanas por 2 

– 3 semanas e, daí em diante, uma vez por mês até 

que a competição seja vencida por sua planta. 

Algumas áreas de cultivo ficam livres de mato em 

Março, mas em Junho, a impressão que se terá é de 

que aquele local nunca antes foi tratado, tendo em 

vista a velocidade no crescimento do mato. Sempre 

que for visitar suas plantas, certifique-se de 

arrancar um pouco de mato, pois é certo que irá 

ajudar. 

 Se você achar que sua área está muito densa com 

o mato, talvez devesse considerar uma cobertura para 

o chão. Posicionada ao chão, a cobertura possui 

buracos, onde a planta de Marijuana poderá crescer. 
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A cobertura pode ser qualquer coisa entre forros 

plástcos e folhas de papel. Mas é claro que isso não 

é indicado, caso se queira uma área discreta.  

 

 
Foto 10.3 – Algumas plântulas em outdoor  

por GrowerManiac. 

 

 

 

Rega: 

 

 Esse trabalho pertence a mãe natureza na maior 

parte do tempo. Toda a sua água deve vir do céu. Se 

você verificar que há estiagem ou um período muito 

abafado durante o verão, então você terá que levar 

um pouco de água para sua área de cultivo. Se tiver 

que percorrer uma longa distância, então é sugerido 

que leve garrafas plásticas com água.  
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 Alguns cultivadores utilizam sistemas que 

borrifam água durante a estiagem. Issó é ótimo, 

porém, poderá atrair atenção indesejada à sua área. 

 O quanto de água suas plantas precisam, 

dependerá do quão grande elas são. Algumas plantas 

grandes requerem o mínimo de um galão por dia. Solos 

naturais a base de lodo são capazes de reter água 

por algo entre 4 – 6 semanas, antes de se tornarem 

extremamente secos ao sol. 

 Bolsões d‟água podem reter água abaixo da 

superfície, não sendo notados pelo cultivador. A 

melhor forma de julgar se as suas plantas precisam 

de água ou não é pela aparência que demonstram. Se 

estão murchando, então estão precisando de água. 

Caso contrário, estarão bem. Geralmente, plantas em 

outdoor tendem a murchar um pouquinho durante os 

meses de verão. Se você realmente quiser se 

certificar se suas plantas possuem água, apenas faça 

um pequeno buraco de 30cm ao lado da planta, ficando 

atento para não danificar nenhuma raíz. Coloque sua 

mão no buraco. Ele parece seco? Ou está frio e 

molhado? Se estiver frio e molhado, então o solo 

armazenou um pouco da água abaixo da superfície. 

Suas plantas poderão bebê-la sem problema.  
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Foto 10.4 – Cobertura outdoor, por Inf3cted. 

 

 Nutrientes podem ser adicionados ao solo durante 

o cultivo. Alterar para um regime de P durante as 

semanas de floração também irá ajudar. O tratamento 

para solo em outdoor é muito parecido com o indoor. 

Para maiores informações sobre nutrição, verifique o 

capítulo de cultivo indoor.  

 

 Se você tiver boa luz solar e água suficiente, 

então suas plantas irão percorrer muito bem todo o 

ciclo de cultivo. Durante o final do ciclo de 

floração, você estará pronto para colher a sua 

planta e recolher a sua recompensa. 
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Capítulo 11 

 

 

FUNDAMENTOS SOBRE CUIDADOS COM PLANTAS 

 

 

 Plantas Cannabis crescerão como a maioria das 

plantas e eventualmente irão se encher como árvores 

de natal até o final do ciclo de floração. 

 Do ciclo vegetativo até o ciclo de floração, as 

plantas Cannabis se desenvolvem em três notáveis 

seções. O topo da cola, seção mediana e a base. O 

topo da cola desenvolverá uma grande quantidade de 

camarão e geralmente é a parte mais cheia de flores 

da planta. A seção mediana contém camarões, haste e 

folhas novas e velhas. Essa seção irá se encher com 

camarões que irão crescer entre os nós, próximos a 

haste. Embora esses camarões sejam geralmente 

menores em tamanho, eles devem ser tão potentes 

quanto a cola principal. A base de sua planta irá 

conter as maiores “fan leaves” e uma pequena 

quantidade de camarão. Ao final da base de sua 

planta é possível que haja algumas folhas amareladas 

que estão mortas e prestes a cair.  

 Uma vez que o cultivador conhece as diferentes 

partes da planta, ele poderá tratar cada área, 

visando extrair o máximo de sua planta. As “fan 

leaves” na base não são fumadas e servem apenas para 

captação de luz pela planta. Se a sua planta estiver 

crescendo sob lâmpadas artificiais e você não crê 

que essas folhas estejam recebendo o suficiente em 

iluminação, então você deverá pensar sobre a 

possibilidade de retirá-las. Isso NÃO é uma boa 

idéia. “Fan leaves” produzem açucar, usado na 

produção de camarões. Se arrancá-las, você poderá 

estar tolhindo o crescimento dos camarões, levando a 

uma diminuição na colheita. Deixe-as quietas onde 

estão, se puder. 
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 Os únicos momentos em que você deverá remover as 

“fan leaves”, será quando estiverem secas, 

seriamente queimadas ou quando cobrindo uma grande 

quantidade de camarões. Em um sistema SOG ou ScrOG, 

você poderá remover uma ou duas porque talvez 

estejam cobrindo camarões de outras plantas. 

Iluminação talvez seja o fator mais importante no 

desenvolvimento de camarões e se essas folhas 

estiverem impedindo que a luz penetre nos camarões, 

então você deverá removê-las. 

 Remova qualquer folha morta da base da planta e 

descarte-a. Jamais deixe folhas mortas no solo como 

forma de fertilização. Essas folhas mortas tendem a 

atrair pragas indesejadas. 

 

 

Afinando: 

 

 Isso apenas se aplica a cultivadores em outdoor, 

mas alguns sistemas em indoor como ScrOG, SOG e BOG 

talvez possam vir a precisar. 

 Cultivadores gostam de cultivar suas plantas em 

condições uniformes. Isso significa que eles gostam 

que todas as plantas estejam na mesma altura. Dessa 

forma, nós posicionamos a lâmpada perfeitamente, 

para que não fique muito perto ou muito afastado dos 

topos. Se uma planta estiver competindo com outra, 

então teremos que ajustar a lâmpada para se adequar 

a planta. Isso significa que talvez estejamos com 

falhas na luz, assim como segue. 

 

- Distância da planta A até a luz é de 1m. 

- Distância da planta B até a luz é de 0.5m. 

- Distância da planta C até a luz é de 20cm. 

 

 Nesse caso, você poderá imaginar as plantas com 

um formato inclinado no ambiente de cultivo. 

Obviamente que estaremos disperdiçando iluminação, 

sem mencionar o espaço nesse sistema, portanto, 
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devemos previnir que isso aconteça. É aí que o 

processo de afinar entra em jogo. 

 

 A razão para a inclinação ou curva é porque 

algumas plantas tendem a ser um pouco competitivas.  

Algumas das plantas irão crescer mais rápidas do que 

outras em busca de mais luz. Se isso ocorrer, a 

planta mais competitiva irá fazer com que as menores 

recebam menos luz. Para controlar essas plantas 

competitivas, utilizamos um processo chamado de 

afinar. 

 Se você se deparar com algumas plantas 

competitivas, então corte-as no mesmo nível das 

outras (isso se chama poda) ou remova-as juntas. Uma 

vez feito isso, você verá todas as suas plantas 

crescendo adequadamente em um mesmo nível. 

 Agora não jogue fora seus cortes antes de ler a 

próxima linha. Você poderá clonar esses cortes em 

novas plantas! 

 À esse ponto, você já fez os cortes e terá um 

cultivo mais simétrico em altura, com alguns clones 

que poderão ser usados para cultivar mais camarões. 

 Outra coisa a ser lembrada, algumas pessoas 

tendem a afinar da maneira inversa, deixando as mais 

altas e removendo as mais baixas. Novamente, em 

cultivo de Cannabis, as plantas mais altas 

geralmente são machos e as mais baixas são fêmeas, 

caso você tenha começado por sementes. Você quer um 

jardim repleto de possíveis machos? 

 Durante esse processo, você deverá arrancar as 

folhas mortas ou as que criaram mofo. Mofo parece 

como uma ferrugem ou penugem nas folhas e na maioria 

das vezes irá se espalhar até as outras partes na 

planta. Então porque não cortá-las, enquanto afina a 

sua safra. 

 Afinar o seu cultivo faz com que ele fique mais 

bonito, bem como ajuda a aumentar a colheita. 
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Se esticando por luz 

 

 Esse fenômeno ocorre quando a planta tenta 

crescer em um ângulo em direção à luz. Você já deve 

ter visto algumas plantas em outdoor tentando ir ao 

encontro da luz. Se as suas plantas se esticarem 

muito, elas eventualmente crescerão em direção (ou 

até mesmo para cima) à outra planta. Isso não é bom, 

uma vez que irão cobrir outras plantas, além do fato 

de que na floração os camarões ficarão pesados, 

podendo até chegar a tombar o vaso. A fim de evitar 

esse problema, simplesmente mude a posição de suas 

plantas dia após dia. Se uma planta se esticar 

demais em certa direção, então leve-a para o meio do 

conjunto ou gire-a ao contrário. Levará apenas um 

dia ou dois para que ela se endireite. Se as suas 

plantas não puderem ser movidas, como no caso de 

hidropônicos em conjunto com cultivo ScrOG, então 

você deverá amarrá-las para que não se inclinem. 

  

 
Foto 11.1 – Um exemplo de camarões sendo amarrados. 
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 Se você estiver em outdoor enfrentando um grande 

problema com isso, então será preciso cortar alguma 

folhagem para melhor permitir a penetração de luz à 

suas plantas. Caso não possa fazer isso, use uma 

pequena estaca, como bamboo, e fio visando manter 

suas plantas erguidas. Se suas plantas estiverem 

caindo, lembre-se que elas estão tentando lhe dizer 

algo. Elas precisam de mais luz! 

 

 

 Podando: 

 

 Muitos cultivadores de Marijuana utilizam 

tesouras para podar o topo de suas plantas, logo 

acima da última formação de ramos, durante a 3
a
 ou 4

a
 

semana de estágio vegetativo. O topo é removido 

quando cortado da haste principal. Isso também pode 

ser feito durante o processo de afinar. O que 

acontece em seguida é que a haste principal irá se 

dividir em duas ou mais direções. Isso irá criar um 

formato em v no topo da sua planta. O resultado 

final, após a floração, são dois ou mais topos de 

cola ao invés de apenas um. Muitos cultivadores lhe 

dirão que essa é uma grande ação à se fazer e por 

vezes isso é uma verdade. Dois topos de cola ao 

invés de um soa interessante, porém deve ser dito 

que esse método de poda nem sempre funciona como 

você pensa.  
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Foto 11.2 – Os resultados da poda, por Chrisesq. 
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Foto 11.3 – Uma cola única. 
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Foto 11.4 – Esse é um bom exemplo de como uma planta  

jovem se parece. Como se pode ver, a haste foi  

cortada para a produção de duas novas. 

Foto por Strawdog. 

 

 

 Algumas vezes, a planta irá produzir duas 

pequenas colas ao invés de uma grande. Isso 

realmente dependerá da estirpe e do ambiente. Muitos 

cultivadores já conseguiram fazer com que a planta 

produzisse até mais do que sei colas principais, 

utilizando esse método. Cada estirpe terá um limiar 

para a produção de camarão, a qual não poderá ser 

aprimorada. Algumas plantas quando crescem por 

completo, sem serem podadas, não atingem o seu 

limiar. A Blueberry é um bom exemplo disso. Se você 

cultivar blueberry‟s sem podar, você não atingirá o 

máximo em produção de camarões pela planta, mas se 

vier a podar o topo, então atingirá.  

Outas estirpes não são tão flexíveis e ao podá-las, 

você nao aumentará a produção de camarões. Os dois 

topos da cola irão simplesmente compartilhar o mesmo 

volume de camarão do que uma única cola teria 

produzido naquela mesma estirpe. Sendo assim, a poda 

para aumento de produtividade é relativo em relação 

a estirpe utilizada e o cultivo. Você precisará 

encontrar uma estirpe que responda bem a poda.  
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 Orienta-se que se experimente o método da poda. 

Faça isso com 2 de 10 fêmeas a cada cultivo. Você 

verá com o tempo que a poda durante o estado 

vegetativo é capaz de moldar suas plantas. As 

plantas são geralmente podadas à 3
a – 

4
a
 semana do 

ciclo vegetativo, mas podem ser podadas o quanto 

antes, tardiamente e mais de uma vez. A poda durante 

a floração, causa problemas de produção de camarões, 

pois a planta irá relocar sua energia focada na 

produção de camarões para produção de ramos e 

folhas. O resultado será um índice menor de 

crescimento de camarões.  

 Lembre-se o quanto discutimos sobre plantas 

Indicas serem menores e Sativas maiores. Bem, se 

você aprender a podar sua planta corretamente, você 

poderá produzir pequenas e gordas plantas Sativas 

que crescem em pequenos espaços. A falta de poda em 

uma planta Sativa, irá fazer com que ela se estique 

por 1,5m ou mais. 

 Para cada haste ou ramo podado, o corte da área 

irá se desenvolver em dois ou mais ramos. Olhe para 

as árvores e veja como a haste se divide em ramos, 

que se subdividem em mais ramos, que se dividem em 

novos ramos e novas folhas. Bem, algumas plantas de 

Marijuana produzem apenas um único ramo da haste 

principal e isso talvez fique dessa forma por todo o 

cultivo. Qualquer preenchimento, geralmente ocorre 

quando novas folhas e ramos se desenvolvem nos nós. 

Alguns ramos laterais podem desenvolver novos 

brotos, mas esses serão menores e mais finos e não 

suportarão muitos camarões. Se podarmos nossas 

plantas, faremos com que fiquem com a aparência das 

árvores que vemos em jardins, embora haja um limite 

para a poda. Vamos pensar o seguite. 

 Se podarmos a haste, ela se dividirá em duas. 

Podemos podar essas duas novas hastes que se 

dividirão em quatro. Podemos ainda podar essas 

quatro e tentar criar oito hastes, mas isso depende 

da estirpe e dos limites dos ramos, os quais são 
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definidos geneticamente. Talvez sejamos capazes de 

podar alguns dos ramos laterais, mas novamente, se a 

planta atingir o seu limite, ela não irá produzir 

mais ramos. Todas as estirpes são diferentes sob 

esse aspecto. 

 Cortes de poda são feitos com tesoura em um 

ângulo de 45 graus. 

 

 

Arbustos: 

 

 Algumas pessoas gostam de manter suas plantas 

pequenas e largas. Plantas Cannabis são ótimas para 

se fazer arbustos. Trata-se de um processo simples. 

Durante a 3
a
 semana de crescimento vegetativo, pode 

a metade dos ramos da planta e deixe a outra metade 

intacta. Nunca remova todos os ramos. As plantas 

Cannabis necessitam de pelo menos 50% das folhas 

para que não lhe seja tolhido o desenvolvimento. Não 

pode apenas um lado da planta. Prune lateralmente 

para se atingir os 50%. Você poderá ainda podar a 

cola principal para dividi-la em duas novas. 

 Espere até a 4
a
 ou 5

a 
semana do estágio 

vegetativo e pode a outra metade.(Apenas faça isso 

se a poda anterior tiver surtido resultado, fazendo 

com que novas folhas e ramos se formem.) 

 Durante a sétima semana de estágio vegetativo, 

você notará que a sua planta cresceu mais para os 

lados do que para cima. 

 Vamos supor que temos uma planta com 8 brotos. 

Isso significa que possuimos 4 nós superiores. 

Podamos como descrito, o que resultou em 16 brotos, 

mas a nossa planta ainda possui 4 nós superiores. 

Isso não significa que poderemos dobrar nossos 

brotos eternamente. A poda apenas empurra a planta 

para crescer os seus brotos antecipadamente.  

Se você continuar a podar até a 8
a
 semana do 

crescimento vegetativo com uma planta que possui 4 

nós superiores, o máximo de brotos que você 
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conseguirá será 32. Elas não vão muito além à esse 

fator, mas novamente, isso dependerá da estirpe 

utilizada. Agora, cada novo broto possui um ponto de 

junção ou um nó de onde tenha crescido. Cada nó 

deverá produzir algum camarão durante o estágio de 

floração. É mais do que possível criar uma planta de 

Marijuana que se inclina para baixo sobre os lados, 

vindo a esconder o vaso. Não apenas isso, mas 

diferentes estirpes crescem em diferentes tamanhos. 

É mais do que possível, desde que com a estirpe 

certa, ter uma única planta cobrindo toda a área 

utilizada, através do uso deste método. 

 

 

 

Treinamento 

 

 Isso já foi antes discutido na parte de sistemas 

de cultivo indoor em ScrOG e SOG. Treinar é 

simplesmente a arte de amarrar a haste principal que 

cresce em formato de “S”. Isso é usado para previnir 

que as plantas alcancem a sua altura natural, sem a 

necessidade de podá-las (embora seja possível podar 

plantas treinadas, sem problema algum). 

 O treinamento é feito pelo simples ato de 

entrelaçar um pedaço de fio e em seguida dobrar a 

planta. O fio é preso a uma outra parte da haste ou 

em um pedaço do vaso. Cultivadores puderam cultivar 

plantas em vários formatos diferentes usando este 

método – de formato de saca rolhas, à circulos 

completos. Alguns cultivadores até gostam de 

cultivar suas plantas horizontalmente, durante o 

estágio de crescimento vegetativo. Durante o ciclo 

de floração, a lâmpada é aproximada da planta para 

encorajar um maior desenvolvimento dos camarões, na 

região das haste principal. Algumas vezes esse 

método não funciona tão bem, mas quando funciona, a 

produção de camarões de um modo geral se torna 

excelente.  
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 Se durante o seu treinamento a haste se quebrar, 

simplesmente mantenha-na novamente no lugar, 

suportando-a com uma vara e colando uma fita adesiva 

com poros, como um band-aid. Aplicar mel também 

proporciona os seus benefícios. Se você aplicar mel 

à ferida, então a planta deverá se curar com maior 

rapidez. Observe por alguma nova brotação na área 

ferida e não a apare, porque ela tentará quebrar a 

parte superior da haste, podando efetivamente a sua 

planta. 

 

 
Foto 11.5 – Foto de uma haste quebrada por Slowhand. 
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Maximizando a colheita  

 

 A colheita é o resultado fumável do que a sua 

planta produzirá ao final de seu ciclo de cultivo. À 

esse estágio, você já deve ter uma boa idéia do que 

seguirá.  

 

A história da Cannabis, como ela é usada, diferentes 

espécies e estirpes, THC, tipos de sementes e onde 

consegui-la. O ciclo de vida da planta Marijuana, 

como germinar sementes, propagação, transplante, 

sexagem de macho/fêmea, fundamentos de cultivo 

indoor/outdoor/guerrilha, segurança, luz, espectros 

de luz, HID, Lumens, tipos de ph de solo, nutrientes 

de solo, vasos, rega, controle ambiental, enxague de 

solo, ar, 12/12, floração, SOG, ScrOG, cultivo em 

armário, hidropônicos, nutrientes hidropônicos, “o 

borbulhador”, cultivo em outdoor e cuidados com 

plantas. 

 

 Com esse volume de informações, você deverá 

estar armado até os dentes e pronto para concatenar 

idéias sobre onde cultivar, o quanto cultivar e o 

que é preciso para se cultivar. Então a seguinte 

pergunta ainda pode estar em sua mente – “Será que 

eu realmente posso cultivar marijuana”. 

 Muitas pessoas podem cultivá-la sem problemas.  

Agora, quantas pessoas podem cultivar gordos e 

potentes camarões? Essa é a questão! 

 Então veja que é sobre isso que se trata a 

Marijuana. O quanto você sabe e o quanto mais 

souber, melhores serão os resultados. Esse hobby é 

tão interessante que é mais aditivo do que a própria 

substância produzida ao final do dia (marijuana não 

possui propriedades físicas viciantes, mas cultivá-

la é tão recompensante que você talvez se torne 

adicto à isso). Eu conheço vários cultivadores que 

desistiram de fumar a erva, mas não desistiram de 
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continuar o trabalho caseiro de produção de novas 

estirpes. É um hobby muito viciante. 

 Quanto mais se cultiva, mais se aprende sobre as 

necessidades das plantas. Os dois fatores 

fundamentais para um alto volume de colheita são – 

Estirpes (boa genética) e Luz. 

 Iluminação adequada junto a boas estirpes irá 

resultar em ótimas colheitas, com plantas repletas 

de camarões. Mas é claro que uma grande colheita não 

significa camarões altamente potentes. A potência 

depende da estirpe e de como sua planta é cultivada, 

lembre-se disso.  

 Diversos cultivadores já descobriram que alguns 

dos fertilizantes para maximização da floração, bem 

como fertilizantes avançados para nutrição de 

plantas, na verdade produzem um grande volume de 

camarões, com potência reduzida e sabor 

diferenciado. Compreender quais são os melhores 

produtos para uso, requer um grau de experimentação 

de sua parte, mas é sobre experimentação que se 

trata o cultivo. Para descobrir novos métodos de 

cultivo, o cultivador de Marijuana deve experimentar 

e com os erros, aprender mais! 

 

 

Clonagem: 

 

 Clonagem é um método simples para multiplicar 

suas plantas. Na maioria dos casos, um clone é 

tirado da planta mãe para se cultivar uma nova 

planta. O clone irá conter exatamente o mesmo código 

genético de sua planta mãe.  
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Foto 11.6 – Foto de alguns clones em solo, por Slowhand. 

 

 

 

 
Foto 11.7 – Foto de alguns clones em um kit propagador de 

hidropônicos, por Mia Stoner. 
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 Em uma seleção de 30 sementes, você deverá 

encontrar uma boa planta para manter como mãe. Você 

poderá manter indefinidamente o seu perfil genético 

através da clonagem.  

 

 
Foto 11.8 – Foto de um clone recém tirado de uma planta mãe, 

por Slowhand. 

 

 

 Qualquer planta Cannabis pode ser clonada, desde 

que seja cultivada até uma certa altura. O melhor 

local para se tirar cortes para clonagem, localiza-

se sobre o nó, em que se observe ao menos outros 

dois nós inferiores a este. 

 Uma vez feito o corte, ele é posicionado no meio 

de cultivo, devendo formar novas raízes no decorrer 

da primeira ou das três semanas seguintes. 

 Clonar diretamente ao solo possui uma baixa taxa 

de sucesso. Deixar clones em água, também possui uma 

baixa taxa de sucesso. O melhor meio para clonagem é 

em cubos de lã de rocha.  
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 Não apenas isso, mas de forma a aumentar a taxa 

de sucesso com a clonagem, você deverá adquirir 

algumas soluções para raízes, como Clonex ($3), a 

qual poderá ser encontrada na maioria dos grow 

shops. 

 

 
Foto 11.9 – Foto de um propagador de clones por Tick. 

 

 

 Certifique-se de utilizar um instrumento limpo 

ou mesmo esterelizado quando for fazer o corte. 

Coloque a àrea cortada do clone e mergulhe-a na 

solução para raízes, antes de posicioná-la no buraco 

do cubo de lã de rocha. Clones não necessitam de 

muita luz para o enraizamento. Procure evitar usar 

as lâmpadas mais fortes para clonagem. Uma simples 

janela com luz exterior é tudo que você precisará 

para esse clone criar raízes. Muitos cultivadores 

utilizam fluorescentes em clones.  
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Fotos 11.10 e 11.11 – Clones podem ser mantidos em pequenos 

espaços, por Tick. 
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 Quando os clones produzirem raízes na lã de 

rocha, você notará que elas transpassam o cubo. 

Quando isso ocorrer, o clone deverá ser transferido 

para o seu novo meio de cultivo que poderá ser em 

solo, hidropônico ou aeropônico. 

 Essa é a forma mais bem sucedida no mercado 

atual de se produzir clones. Você pode até viver em 

um país onde a troca de clones de Cannabis seja 

legal. A grande jogada dos clones é que você poderá 

criar centenas de plantas fêmeas de uma única fêmea.  

Aqui está um outro método de clonagem chamado de 

Alporquia, escrito por Strawdog.  

 

 

Como realizar a Alporquia em um clone 

 

ITENS NECESSÁRIOS: 

 

PLANTA! 

Palitos de fósforo ou palito 

Fita 

Lâmina de corte 

Hormônio enraizador (Clonex) 

Pinça 

Embalagem Plástica 

Tesoura 

 

(1) Esterelize todas as suas ferramentas de corte antes de 
utilizá-las. 

(2) Encontre um galho que tenha pelo menos 3mm de 
espessura, com o mínimo de 2 nós. 

(3) Use uma lâmina de corte para dividir o galho 
verticalmente, no sentido do comprimento. 

(4) Use uma pinça para abrir a fenda. Não quebre totalmente 
o galho.  

(5) Pegue o “Clonex” e aplique-o à ferida aberta. Posicione 
o palito, em paralelo a haste para suporte. 

(6) Embale cuidadosamente a área aberta com o meio de 
cultivo, ou utilize um cubo de lã de rocha para cobrir a 
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àrea (apenas abra o cubo e insira o clone, tapando a área 

cortada). 

(7) Envolva a área com a pequena embalagem plástica. O 
efeito disso, deve ser uma forma de funil em um envólucro 

plástico. 

(8) Comprima a embalagem com o meio de cultivo, antes de 
fechá-la com fita. 

(9) Utilize um prego para criar buracos ao redor da 
embalagem. Isso permitirá que o solo ou o meio de cultivo 

receba ar. 

(10) Utilize um conta gotas para manter o solo úmido. Faça 

isso todos os dias. Após 2 semanas, o seu corte terá 

desenvolvido raízes e você poderá cortar os galhos 

inferiores. Agora você possui um clone com raízes, pronto 

para crescer. Você pode escolher entre remover a embalagem, 

se achar que está prensado demais para permitir a passagem 

das raízes. 
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Capítulo 12 

 

 

PREDADORES E PRAGAS 

 

 Predadores e pragas serão sempre um problema. 

Aqui estão alguns Predadores e Pragas que você 

poderá encontrar durante o seu cultivo. Junto a seus 

nomes, também explicamos como se livrar de pragas 

indesejadas. 

 Também deve ser dito que um gato em um jardim de 

cultivo é o primeiro sistema defensivo contra a 

maioria dos pequenos predadores, mas um gato em um 

cultivo indoor irá levar pragas indesejadas à sua 

casa! Você não poderá ter o melhor de ambos. Gatos 

também gostam de brincar com plantas em indoor, 

portanto, seja muito cuidadoso com suas plantas e 

pragas! 

 

 

!!ATTENÇÃO!! 

!!LEIA ISSO!! 

 
 Utilize apenas repelentes e pesticidas que 

possuam fórmulas claramente destinadas e informadas 

em seus rótulos, como sendo próprios para USO EM 

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. Se não for próprio para USO 

ALIMENTÍCIO, então NÃO USE EM SUAS PLANTAS!! Você 

irá fumar as suas plantas posteriormente. Você não 

irá querer parar em um hospital porque fumou um 

camarão envenenado. Se for seguro para USO 

ALIMENTÍCIO, então será seguro para fumar. Leia as 

instruções dos produtos claramente e cuidadosamente. 

Não utilize atalhos. Faça exatamente o descrito na 

embalagem.  
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CASTOR 

 

 
Foto 11.1 - Castor 

 

 

 Castores irão mordiscar as suas hastes e farão 

com que sua planta entre em colapso. A forma de se 

resolver este problema é usando urina de predadores 

(Veja também Veado), ou construindo uma pequena 

cerca de arame em volta da parte inferior de suas 

plantas em outdoor. Isso irá preveni-los de comer 

suas hastes e ramos. Use mais que uma linha de arame 

e certifique-se de mantê-la firme. Plantar 

Margaridas perto de seu cultivo, também irá mantê-

los à distância.  

 

 

INSETOS EM PÓ 

 

 Gostam de desovar em seus camarões e na haste. 

Eles podem reduzir suas plantas a nada em semanas. 

Você precisará de inseticida a base de Piretro para 

mantê-los distante. Pergunte a sua loja de cultivo 

local para maiores informações sobre o produto. Ele 

também ajudará a manter distante outros insetos, 

como ácaros. 
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COELHOS 

 

 
Foto 11.2 – Coelho 

 

 Coelhos podem reduzir sua safra a nada em apenas 

alguns dias e assim continuarão a se alimentar do 

mesmo local, até que sejam impedidos ou que tenham a 

tudo destruído. Para maiores detalhes, veja sobre o 

castor. 

 

 

MARMOTA 

 

 
Foto 11.3 – Marmota. 

 

 (Veja também o Castor.) Cloro seco ajuda a manter a 

Marmota longe de suas plantas. Procure por buracos 

de Marmota perto de sua àrea de cultivo e aplique 

cloro seco ao redor do buraco. 
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FUSARIUM OXYSPORUM 

 

 Fusarium Oxysporum é raro, mas ainda é um 

problema em algumas partes do mundo. Esse fungo írá 

murchar suas plantas e eventualmente irá matá-las. 

Na verdade, você precisa conseguir um fungicida em 

seu grow shop local. Se eles não o tiverem, então 

você terá que comprá-lo pela Internet.  

 

 

VEADO 

 

 
Foto 11.4 - Veado 

 

 Veados são tão curiosos que até cercas elétricas 

não irão detê-los com o tempo. De forma a resolver 

problemas com veados, você pecisará encontrar urina 

de predadores em lojas de caça. Descubra qual urina 

funciona melhor com veados para mantê-los à 

distância. Entretanto, encontre urina de predadores 

que não atraiam animais que se alimentam de plantas.  



~ 257 ~ 
 

GAFANHOTO 

 

 
Fot 11.5 - Gafanhoto 

 

 Inofensivo, exceto se em coletivo. (Veja também 

insetos em pó). 

 

 

LAGARTAS E LARVAS 

 

 
Foto 11.6 - Lagarta 

 

 A única forma de se livrar de lagartas é usando 

um repelente para lagartas. Procure encontrar um 
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produto que funcione somente em lagartas. Todos os 

produtos para lagartas funcionam muito bem e podem 

ser adquiridos na maioria das lojas de cultivo.  

 

 

“VOADOR BRANCO” - HEMÍPTERO 

 

 
FOTO 11.7 – “Voador Branco” 

 

 Mortal. Pode reduzir a sua planta a lixo em 

dias. Sabonete inseticida ajudar a matá-los. Ele 

pode ser adquirido na maioria das lojas de cultivo. 

(Veja também Insetos em Pó). 

 

LESMAS E CARACÓIS 

 
Foto 11.8 - Caracol 
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 Faça um circulo com sal, cerca de 1,2m de 

distância da base de sua planta. Em seguida, faça um 

outro círculo de 30cm de distância do sal. Sal é 

mortal a lesmas e caracóis e irá mantê-los à 

distância. 

 

 

 

ÁCAROS 

 

 
Foto 11.9 - Ácaro 

 

 Mortal. Pode reduzir sua planta a lixo em 2 – 3 

dias. (Veja Insetos em Pó) 

 

 

MOSQUITOS 

 

Veja Insetos em Pó 

 

TÉRMITAS 

 

 Eles não gostam de água. Se você regar o solo em 

demasia, ao redor da planta, eles irão embora. 

Veja Insetos em Pó) 
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FORMIGAS 

 

 
Foto 11.10 - Formigas 

 

 Elas farão o seu cultivo de lar para seus 

ninhos. (Veja Insetos em Pó). Elas também são um 

sinal de Afídeos – formigas de fazenda!!!  Formigas 

podem ser removidas usando-se ácido bórico ou 

qualquer pesticida popular do tipo “mata colônia”. 
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AFÍDEOS 

 

 
Foto 11.11 – Pulgões. Foto por Vic High. 

 

 

Veja Veja Insetos em Pó). 

 

 

 

COCHONILHA 

 

Veja Veja Insetos em Pó). 

 

 

 

COCHONILHA FARINHENTA 

 

 

Veja Insetos em Pó). 
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LIMPANDO O QUARTO DE CULTIVO 

 

 

 Acontece, às vezes os insetos ganham. Não 

importa o quanto de spray você use neles ou o quanto 

você tente matá-los, eles continuam voltando a seu 

quarto de cultivo. Para resolver isso, você terá que 

criar um quarto totalmente livre, o que significa um 

completo e total abate de sua colheita.  

 Primeiramente, monte um quarto de cultivo menor, 

o suficiente para comportar alguns cortes e clones. 

Tire cortes das plantas que tiver e mova os cortes 

para esse quarto. Você poderá usar os cortes 

novamente no quarto limpo, se eventualmente quiser 

continuar com essas estirpes.  

 Em seguida, reloque todo o equipamento de 

cultivo e eletrônicos para o banheiro. Limpe todo o 

equipamento com alvejante. Encha um balde com água e 

alvejante e deixe o equipamento de cultivo parado 

por um dia. 

 De volta ao quarto de cultivo. Primeiro comece 

com as paredes. Limpe as paredes com alvejante, se 

puder. Talvez voce tenha que pintá-las novamente. 

Limpe os cantos, o teto, e quaisquer buracos, tubos, 

acessórios e o que mais tiver. Em seguida, limpe ao 

redor da borda do quarto. Se o seu piso puder ser 

levantado, então você terám que levantá-lo para 

alcançar melhor os cantos.  

 Após essa limpeza, você poderá considerar 

enfumaçar o seu quarto. Várias bombas de fumaça para 

matar pragas podem ser compradas na maioria das 

lojas de cultivo. Siga as instruções cuidadosamente 

e libere o fumacê. Isso irá garantir a morte de 

qualquer bicho, ovos, larvas, mas lembre-se de que 

os ovos são geralmente inatingíveis aos sprays. É 

por isso que se recomenda uma reaplicação de 7 – 10 

dias após o tratamento incial. CERTIFIQUE-SE DE LER 

AS INSTRUÇÕES!!!!! 
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 Uma vez feito isso, limpe o quarto novamente, 

como feito na primeira vez. Por agora, você deverá 

ter uma quarto limpo, livre de pragas. Repita o 

processo caso preciso. Quanto mais você limpá-lo, 

melhor ele será.  

 Deve-se retirar a poeira de itens elétricos, 

antes de retorná-los ao quarto de cultivo.  

 Seus cortes precisam ser verificados contra 

bichos. Você também não deverá levá-los a seu quarto 

de cultivo, até que tenha tirado cortes desses 

cortes. Faça-os crescer e procure diariamente por 

bichos. Se você encontrar algum, então deverá usar 

pesticidas nesses cortes. Quando tiver a certeza de 

que estão limpos, posicione-os em solo novo com 

novos vasos. Leve-os a seu quarto de cultivo, 

observe o seu progresso e procure por qualquer sinal 

de pragas e insetos. 

 Se você fez isso corretamente, então deverá ter 

eliminado todos os sinais de infestação por pragas 

em sua área de cultivo.  

 Àcaros e outras pequenas pragas podem deixar 

seus ovos nos seus cortes de mudas, podendo passar 

despercebidos ao olhar, pois não são óbvios. Os 

pesticidas deverão tê-los matado, porém algumas 

pragas como os “Insetos em Pó”, deixam seus ovos 

dentro das hastes e parece que sempre retornam. Se 

você não coseguir se livrar dos bichos, então terá 

que se livrar de suas plantas e conseguir outras 

novas. Para reprodutores, isso pode ser uma tarefa 

difícil. Um projeto de longo tempo pode ser extinto 

por poucos bichos, causando estragos em seu quarto 

de cultivo. Reprodutores devem prestar grande 

atenção, visando manter seus quartos de cultivo 

limpos à todo tempo. E lembre-se – Nunca leve nada 

que está no exterior para o interior do seu quarto 

de cultivo.  
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Capítulo 13 

 

 

!PROBLEMA RESOLVIDO! 

 

 Há um problema que precisa ser identificado? Se 

o senso comum não resolvê-lo, então parece que você 

tem um problema com nutrição à resolver. Bem, é 

sobre isso que esse capítulo discorre.  

 

 

NUTRIENTES PARA PLANTAS / PROBLEMAS QUÍMICOS  

E COMO RESOLVÊ-LOS 

 

 

 Antes de começar, devemos te dizer o que é uma 

queimadura química. Queimadura química é o que a 

planta sofre por causa do excesso de alimento. Uma 

queimadura química pode ser comparada a um baseado 

fumado pela metade. Na ponta do baseado há uma cinza 

murcha e a outra, a parte que ainda não foi fumada. 

Uma queimadura na planta parece um pouco com isso. A 

planta suga água e alimento. Ela distribui esses 

elementos às folhas inferiores e então segue o seu 

caminho superior. Esse processo leva dias em 

funcionamento. O dano se incia na ponta das folhas e 

lentamente se move ao centro da folha, deixando para 

trás, uma matéria quebradiça, que se quebra ao ser  

pressionada com os dedos. É assim que uma queimadura 

aparenta. Um problema com queimaduras não tem a 

aparência de uma queimadura. Um problema com 

nutrientes parece com o colapso de uma célula em 

descoloração. Essa parte pode perder o vigor e 

morrer, mas ela não aparentará estar queimada. Essa 

é a diferença principal entre uma queimadura química 

e um problema por nutrientes. Com o tempo, você 

deverá ser capaz de reconhecer a diferença por si 

próprio.  
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 Verifique também o ph. Se o seu ph não estiver 

correto, então resolva primeiro o problema do ph e 

depois siga à diante.  

 

A) Visualize o seu problema e rapidamente procure 

por bichos. Quando completar essa busca, elimine 

qualquer tipo de problema com bichos, seguindo as 

instruções do capítulo sobre pragas. Certifique-se 

do tipo de ataque, diferenciando problemas com 

pragas e problemas por nutrientes, os quais podem 

vir a ocorrer. As suas folhas aparentam estar 

chupadas ou secas? Há pontos pretos nelas, como se 

fossem bichos? Tente reconhecer a diferença entre um 

ataque por bichos e um problema por nutrientes. 

Problemas por nutrientes causam danos a planta em um 

nível consistente. Ataques por pragas são menos 

consistentes em termos de geração de danos. Eles 

deixam rastros de danos por toda a planta.  

 Se o problema aparenta afetar somente a porção 

inferior de sua planta e/ou uma parte do meio, então 

leia o íten B). Se afetar somente o topo e a pontas 

da planta, então dirija-se ao J). Se a planta 

estiver inteiramente coberta pelo problema, então vá 

ao F). 

 

B) Se a sua planta estiver em crescimento 

vegetativo e as folhas estiverem muito amareladas, 

então você precisará de mais Nitrogênio. Se a sua 

planta estiver em floração, porém com o crescimento 

tolhido, folhas amareladas e aparentando estar 

morrendo, então você precisará de mais Nitrogênio. 

Se as suas plantas estiverem florindo e não 

aparentarem estar morrendo, contudo demonstram uma 

coloração vermelha ou verde profundo/amarelo, então 

você precisará tratá-la com mais P, o qual é 

Fósforo. Se isso não ajudar, então pule para o C. 

 

C) Se as suas plantas possuem folhas que estão se 

enrolando para cima, se torcendo e mudando para o 
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amarelo, então verifique se as suas lâmpadas não 

estão causando queimaduras ou se o local de cultivo 

possui circulação de ar suficiente. Se estiver ok, 

então você deverá considerar adicionar mais Mg, ou 

seja, Magnésio à suas plantas. Sal de Epsom (Sal 

Amargo) é bom - 1/4 - 1/3 de uma colher de sopa de 

Sal de Epsom para 3 galões de água. Se ainda houver 

problemas, vá ao D). 

 

D) Se a ponta das folhas ficarem amarronzadas e 

ligeiramente começarem a enrolar, então você estará 

procurando por uma deficiência em K, ou seja, 

Potássio. Caso contrário, mova para o E. 

 

E) As suas plantas aparentam estar murchas? Talvez 

você tenha exagerado na rega. Caso contrário, vá ao  

F). 

 

F) As veias estão verdes, porém as folhas amarelas. 

Esse é um problema por Ferro, Fe. Caso contrário, vá 

ao G). 

 

G) As folhas não estão se torcendo, porém amareladas 

na base. As pontas estão bem. Isso é problema com 

Manganês, ou seja (Mn). Caso contrário, vá ao H). 

 

H) Ainda não resolveu o problema? Enxague o solo e 

procure por outro tipo de nutriente para suas 

plantas que contenha todos esses: N, P, K, Ca, Mg 

and S. Descole sal amargo(sal de Epsom) e 

micronutrientes: Ferro, Boro, Cloro, Manganês, 

cobre, Zinco e Molibdnênio. Procure usar uma mistura 

de nutrientes já mencionada na seção de nutrição 

indoor. Se isso não resolver o seu problema, então 

você poderá ter um dos problemas que seguem: 
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VASOS LIMITADOS (RAÍZES LIMITADAS) 

 

 Sua planta cresceu mais que os limites do vaso. 

Toda a massa radicular atingiu o seu limite máximo 

de capacidade. Isso causa estresse e uma variedade 

de problemas. A única cura para isso será um vaso 

maior.  

 

 

 

“BLOQUEIO” POR NUTRIENTES 

 

 Bem... O que podemos dizer sobre a causa deste 

problema... Hmm, há diversas coisas. Se você seguiu 

o ítem H) corretamente, então você não deverá 

experimentar esse tipo de problem, mas de qualquer 

forma, será abordado. O bloqueio ocorre quando a 

planta não tem acesso a nutrientes ou a um grupo de 

nutrientes. Isso pode ser causado pela ausência de 

nutrientes (uma deficiência) ou por uma reação 

química no meio de cultivo/solução, que faz com que 

a substância tóxica bloqueie as raízes ou então 

cause uma reação química que cria uma outra 

substância que altera as propriedades químicas de 

outros nutrientes. Como se pode ver, essa é uma 

matéria muito ampla. Problemas com o ph podem 

bloquear os nutrientes, o seu tipo de solo pode 

bloquear os nutrientes e até a sua água poderá 

bloquear os nutrientes. Mas essas causas de bloqueio 

são raras, sendo mais provável que algo diferente às 

necessidades da Cannabis tenha sido adicionado à 

solução, resultando nessa reação. Quando em dúvida, 

transplante para solo fresco ou à uma unidade fresca 

em hidroponia, claro, dependendo do seu método de 

cultivo.  
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GENÉTICA RUIM 

 

 Sim, há muito lixo por aí no mercado. Genéticas 

porcarias existem sim e pessoas podem vir a comprá-

las. A genética poderá portar mutações, deformações, 

problemas com floração, fraqueza interior nas 

plantas e taxas pobres de germinação, que por vezes, 

poderá fazer com que aparente ser sintoma por 

nutrientes, embora não seja esse o caso. A única 

solução será conseguir novas genéticas.  
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Capítulo 14 

 

 

COLHENDO E SECANDO O SEU CAMARÃO 

 

 Colher é o ato de recolher a sua recompensa e 

sem sombra de dúvida, a maior curtição que você terá 

em seu jardim. Acima de tudo, você deve saber que a 

colheita produz odores. O local pode vir a ficar 

empestiado rapidamente, então mantenha isso em 

mente. Agora você terá que seguir as instruções que 

o reprodutor estabeleceu à suas sementes, sobre o 

tempo de floração. Ao final do tempo de floração, 

examine o seu camarão. Mantenha em mente aquilo que 

vê, porque agora, você será capaz de julgar se as 

outras plantas estão prontas ou não. Você realmente 

não precisa saber o tempo de floração estabelecido 

pelo reprodutor, se tiver sido capaz de compreender 

a identificar um camarão que atingiu a maturidade. 

Aqui relaciono algumas coisas que podem ajudar a 

indentificar o momento de se colher, embora algumas 

delas não apareçam em todas as estirpes.  

 

- 50% à 70% dos pistilos mudam de cor. 

- Suas plantas encerram a produção de cristais. 

- Suas plantas encerram a produção de resina. 

- As “fan leaves” e folhas inferiores amarelaram e 

começam a cair. 

- O odor atingiu o seu pico. 

- A massa de camarões já não tem crescido nos 

útlimos dias.  

 

 Esses são bons indicativos de que as suas 

plantas estão prontas para a colheita. Há apenas uma 

maneira certa de se colher e as demais, são apenas 

variações desta. Também deve-se salientar que colher 

uma planta Indica e uma Sativa é ligeiramente 

diferente. 
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COLHEITA INDICA 

 

 Sua planta de 30 – 120 centímetros deve ser 

cortada na base. A planta deve então ser pendurada 

de cabeça para baixo em um quarto escuro, sem luz e 

ar fresco. Pegue uma tesoura e remova o máximo 

possível de “fan leaves”. Daí remova as folhas 

secundárias e coleque-as em uma pilha em separado. 

Por último mas não menos importante, apare os 

camarões. Apare as folhas menores que estão cobertas 

com resina. Agora você possui 4 qualidades 

diferentes de erva para escolher. As fan leaves até 

podem ser fumadas, as folhas do meio são um pouco 

melhores e as aparadas são muito boas. O camarão é o 

material nobre e lhe proporcionará a melhor 

qualidade em termos de onda. 

 Deixe a planta se acostumar, até que um galho 

seja facilmente quebrado pelos seus dedos. Quando 

isso acontecer, você estará pronto para curar os 

seus camarões. 

 

 

COLHEITA SATIVA 

 

 Muito parecida com a Indica, exceto pelo fato da 

colheita em si ser muito mais trabalhosa. 

Cultivadores de outdoor gostam de cultivar plantas 

Sativas que por vezes chegam a medir 3,5 metros, 

carregando mais de ½ quilo em camarões. Essas 

plantas não são colhidas com facilidade. Você 

precisará estender uma lona ou arranjar um outro 

meio para carregar o camarão. As plantas devem ser 

cortadas na base e espalhadas na lona. A lona então 

é enrolada e bem amarrada para transporte. 

Obviamente que, se você tiver mais de uma planta, 

você poderá precisar de mais de uma lona. 

 A plnata deve ser pendurada de cabeça para baixo 

em um quarto escuro, sem luz e ar fresco. Por causa 

do tamanho e largura da planta, você pode ter que 
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cortar os galhos e pendurá-los em separado. Utilize 

uma tesoura e remova as folhas e apare-as, conforme 

mencionado na seção de colheita da Indica.  

 Deve-se ressaltar que a luz degrada a quantidade 

de THC. Seu quarto não precisará ser à prova de luz, 

como em 12/12. Apenas não exponha a sua colheita à 

luz direta. 

 

 

“FAN LEAVES”, FOLHAS E PEQUENAS FOLHAS 

 

 Estas são curadas quando deixadas secas em uma 

superfície plana, distantes da luz direta e com 

suficiente ar fresco. As folhas irão secar após 3 

semanas e serão facilmente carburadas à esse 

estágio. Teste-as para ver quais você gosta e quais 

não gosta. Uma outra coisa que pode ser feita com as 

folhas menores é hash. Discutiremos isso em outro 

capítulo. Não tente acelerar o seu processo de cura 

em forno ou em microondas ou aquecendo-as. Deixe-as 

secar normalmente para que você possa curar folhas 

muito melhores para fumar. 

 

 

 

CURANDO 

 

 Tão logo os galhos estejam quebradiços, você 

deverá colocar seus camarões em um recipiente. Essa 

é uma grande maneira de se extrair o máximo de seus 

camarões. Procure um recipiente com uma tampa 

removível. Usando de uma tesoura, pegue o camarão 

pelo ramo e coloque-o no recipiente. Os galhos e a 

haste não são muito bons para você. Eles contém THC, 

mas apenas em pequenas quantidades. A maioria das 

hastes e galhos entram no recipiente. 

 Agora pegue o recipiente e guarde-o em um quarto 

ou armário que seja escuro. À cada dia, abra a tampa 

por poucas horas (6 horas será bom) e em seguida 
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feche a tampa novamente. Mexa um pouco os camarões 

no decorrer dos dias. Essa é a forma de cura mais 

comum e cumpre muito bem com o seu papel. Camarões 

que são bem curados, são os melhores fumos! Eu daria 

à esse processo, o prazo entre 3 – 4 semanas antes 

de realmente experimentar o material. À 8
a
 semana, 

os camarões estão muitos bons para fumar e à um ano, 

são vintage, porém, podem perder em potência. 

Camarões frescos (8 semanas em processo de cura em 

recipientes) estão no auge da cura. Após isso, parte 

do cannabinóides e THC se alteram em composição e se 

tornam componentes diferentes em cannabinóides. 

Camarões frescos são de longe melhores do que 

camarões envelhecidos. Talvez você encontre outros 

processos de cura por aí, mas o processo de cura em 

recipientes, funciona maravilhosamente bem, além do 

fato de ser barato.  
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Capítulo 15 

 

 

REPRODUÇÃO 

 

  

Antes de iniciarmos a reprodução, nós 

simplificaremos, visando os que querem aprender a 

como realizar procedimentos simples de reprodução e 

daí nos aprofundaremos mais.  

Tomemos a estrada mais simples primeiro. Podemos 

querer  produzir sementes de nossa safra para dar 

continuidade à uma estirpe que adquirimos ou 

obtivemos. Ao reproduzir duas plantas, nós podemos 

produzir sementes. Você está reproduzindo para dar 

continuidade à uma estirpe, mas você não irá 

replicar  novamente as plantas, a menos que sejam 

IBL (a ser explicado posteriormente, mas você dará 

origem a sementes que contenham a maioria das 

características dos pais, mas talvez não todas. 

Algumas plantas de sua prole devem ser como os pais, 

mas outras irão apresentar traços diferentes, como 

potência, coloração e sabor. 

 

 

  

PRODUZINDO SEMENTES 

 

  O quão fácil é produzir sementes? Bem, será fácil 

caso tenha plantas saudáveis em um ambiente de 

cultivo estável. Quando as suas plantas macho 

estourarem pólen em seu quarto de cultivo, elas irão 

polinizar as flores fêmeas. Ao final da floração, o 

camarão irá conter sementes. As sementes devem 

apresentar uma coloração escura. Se estiverem 

brancas, então não estarão viáveis, pois foram 

colhidas cedo demais. Aguarde até o fim da floração 

para conseguir suas sementes. Elas estarão no 
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interior do camarão. Caso objetive mantê-las por 

mais de 2 anos, estoque-as na geladeira. Antes desse 

tempo, estocá-las em caixinhas para filme de máquina 

fotográfica, irá funcionar suficientemente bem. 

 

 

                

PÓLLEN 

 

   Caixinhas de filme são um grande lugar para 

estocar pólen. Você poderá guardar o pólen para a 

próxima colheita. Pólen pode ser armazenado 

refrigerado por cerca de 18 meses, embora a sua  

viabilidade seja pequena. Pólen é melhor utilizado 

até o prazo de 6 meses. O pólen pode ser extraído da  

planta macho, tão cedo as suas flores estejam 

prontas para abrir. Você verá a flôr macho se abrir 

através das bolinhas. Apenas sacuda o pólen nas 

flores fêmeas para polinizá-las. 

 

 

 

REPRODUÇÃO SIMPLES 

   

  Quer reproduzir suas plantas para produzir mais 

sementes? Bem, isso depende do que você pretende 

fazer. Quer criar uma nova estirpe? Então mude para 

a seção de FUNDAMENTOS DE GENÉTICA. Quer produzir 

sementes similares aos pais ou quer criar um 

cruzamento de duas plantas para criar uma simples 

estirpe híbrida? Então leia a seguir. 
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COMO DAR CONTINUIDADE A UMA ESTIRPE ATRAVÉS DE 

SEMENTES 

 

 

  Então você adquiriu $120 em sementes de Silver 

Haze e quer produzir mais sementes, sem a 

interferência de uma outra estirpe? Isso é fácil. 

Apenas certifique-se de que o macho e a fêmea 

estejam juntos apenas da mesma estirpe. Não 

introduza outra estirpe à esse meio. Se você possui 

apenas Silver Haze em sua área de cultivo, então 

tudo que irá precisar são alguns machos 

e fêmeas. Ao deixar os machos polinizarem as fêmeas, 

você terá sementes de Silver Haze. Mas você perderá 

algumas das características que os genitores 

portavam, quando da seleção dos descendentes, a 

menos que a sua estirpe seja um IBL.  

 

 

COMO PRODUZIR UM SIMPLES HÍBRIDO 

  

 É moleza, apenas pegue um macho de uma estirpe e 

uma fêmea de outra. Digamos, um Big Bud e um Skunk. 

O resultado será Big Bud X Skunk, mas haverá 

diferenças no grupo. Algumas das plantas puxará mais 

para a direção do Big Bud, outras para a Skunk. 

Agumas variações que não estão presentes nos 

ascendentes, também podem vir a aparecer (se os 

ascendentes não forem ambos IBL). Se você quiser 

focar na produção de mais sementes, no intuito de 

que sigam apenas uma direção (criando plantas 

uniformes), então você terá que ler mais sobre este 

capítulo.  
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UMA INTRODUÇÃO SOBRE FUNDAMENTOS DE GENÉTICA 

 

 Genética é um pouco difícil de entender de 

início, então é melhor que lhe seja dada uma base 

sobre alguns dos conceitos mencionados nesse 

capítulo.  

 Começaremos explicando o significado de algumas 

palavras. Essas palavras aparecerão no decorrer do 

capítulo, sendo melhor defini-las à esse ponto.  

 

Genes: 

 

Cada uma das unidades da hereditariedade, as quais 

transmitidas dos ascendentes aos descendentes em 

gâmetas, normalmente como parte do cromossomo, 

controlam ou determinam uma característica única nos 

descendentes. 

 

Alelos: 

 

Qualquer uma de uma série de formas alternativas de 

um gene. 

[À exemplo, o gene do camarão roxo pode conter 2 

formas, uma para o roxo e outra para o vermelho 

escuro.] 

 

Homozigoto: 

 

Um indivíduo que possui alelos idênticos em um ou 

mais locus genéticos, o qual não é um heterozigoto, 

logo, se reproduz fielmente.  

[A sua planta se diz Homozigoto à uma 

característica, quando carrega em seu respectivo par 

genético, o mesmo gene em duplicidade, o que 

significa dizer que os genes são idênticos.] 
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Heterozigoto: 

 

Um indivíduo que possui alelos diferentes em um ou 

mais locus genéticos. 

[A sua planta se diz heterozigoto para uma 

característica quando os genes de seus respectivos 

pares de genes não são desiguais.] 

 

Fenótipo: 

 

Um organismo distinguível de outros por 

características observáveis. 

[É como sua planta aparenta. É o resumo de todas as 

características que se pode ver no exterior da sua 

planta. Também se inclui o odor e o sabor.] 

 

Genótipo: 

 

A constituição genética de um indivíduo, distinto do 

fenótipo; o conjunto dos genes em um indivíduo ou 

grupo. 

[É como suas plantas aparentam no interior, quais 

características podem possivelmente herdar – não se 

pode vê-las – é chamado de genótipo. É o resumo de 

toda informação genética que sua planta carrega e é 

capaz de transmistir por via de herança à sua 

prole.]  

 

Dominante: 

 

De um gene ou alelo: manifestado mesmo quando 

herdado por apenas um dos pais. De característica 

hereditária: controlados por tal gene; aparecendo em 

um indivíduo com a exclusão de seu homólogo 

alélicas, quando os alelos de ambos se encontram 

presentes. 

[Um gene é considerado dominante quando os seus 

efeitos podem ser vistos no fenótipo de sua planta. 
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Apenas um alelo dominante no par de genes deve estar 

presente para ser visto no fenótipo de sua planta]. 

 

Recessivo: 

 

De um gene, alelo ou de característics hereditárias: 

sensivelmente manifestados apenas em homizogotos, 

sendo manifestados em heterozigotos por um alelo 

dominante ou uma característica. 

[Um gene é chamado de recessivo quando seus efeitos 

não podem ser vistos no fenótipo de suas plantas, 

quando apena um alelo está presente. O mesmo alelo 

deve estar presente duas vezes no par de genes, se 

você puder vê-lo se manifestar no fenótipo de sua 

planta.] 

 

Locus: 

 

A posição em um cromossomo em que um determinado 

gene está localizado. 

 

Cromossomo: 

 

A estrutura filiforme de ácidos nucléicos e 

proteínas que carregam um conjunto de genes 

interligados, ocorre isoladamente em procariotas e 

em números característicos, emparelhados no núcleo 

das células dos organismos superiores. 

 

 

Pares de Genes 

 

 Toda a vida é feita de um padrão de genes. Esse 

padrão é similar a os dois lados do zíper de sua 

jaqueta. Um lado é oriundo da mãe, o outro do pai. 

Cada “locus de gene”, um espaço especial nessa 

corrente, controla um poquinho de informações sobre 

a eventual aparência da planta. 
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 Cada locus de gene contém 2 genes, um da mãe e o 

outro do pai. Um par de letras, como BB, Bp, Pp, 

etc., geralmente os marca. A letra maiúscula se 

refere aos genes dominantes, enquanto que as 

minúsculas ao recessivo. B pode ser Big Bud, 

enquantoque b pode ser um camarão menor. Isso é 

apenas um exempo. As letras se referem a uma 

referência imaginária aos seres humanos para o 

controle de um locus de gene específico. Qualquer 

letra pode ser a ele atribuído. 

 

 

Dominante e Recessivo 

  

 Ao reproduzir, nós podemos determinar .. digamos 

.. como será a coloração do camarão na planta, ou, 

mais importante, qual coloração a prole de duas 

plantas terá. A aparência final, entretanto, será o 

resultado de mais de um locus de gene. As plantas 

devem ter diversas colorações de genes para 

diferentes partes da planta. A estrutura genética de 

uma planta é bastante complexa.  

 

 

Dominante Parcial 

 

 Agora que explicamos os fundamentos de 

dominantes e recessivos, você poderá mover ao 

próximo passo. 

 Alguns locus de genes em plantas possuem mais de 

duas possibilidades. Isso algumas vezes é referido 

como “genes parcialmente dominantes” e normalmente é 

dado algum tipo de marcador secundário, como B‟ou 

B”. 

 Eles funcionam tal qual recessivos e dominantes, 

exceto pelo fato de haver mais de duas opções. Se um 

gene for dominante sobre outro gene, ele vencerá. 

Assim como um dominante vencerá um recessivo.  

 



~ 280 ~ 
 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

 

 

Introdução: 

 

 A compreensão sobre conceitos de reprodução 

requer um entendimento básico sobre o Equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. Reproduzir depende do conhecimento 

da genética da população. Para se entender a 

importância do Equilíbrio de H/W, você  terá que se 

interrogar uma pergunta como essa. 

 

 Se certas doenças são um traço dominante, então 

porque a larga escala da população a contraiu? 

 

 A mesma questão se aplica à reprodução de 

Cannabis. Se a coloração roxa no camarão é um traço 

dominante, então porque na descendência de minha 

estirpe de camarão roxo não há camarões roxos? Ou 

então, tenho selecionado mães Indicas e recruzado-as 

com plantas macho dominantemente Indicas, porém se 

observa algumas folhas sativas. Porque isso 

acontece? O Equilíbrio de Hardy-Weinberg irá ajudá-

lo a compreender essas questões e repostas. 

 

 Beleza, primeiramente, todas essas questões 

refletem um equívoco muito comum. Esse equívoco 

ocorre porque o alelo dominante de uma 

característica terá sempre a frequência mais alta na 

população e o alelo recessivo terá sempre a mais 

baixa. 

 

 Não há lógica por trás da idéia de que um traço 

dominante deveria mostrar uma tendência à ser 

despertada por toda população. Também não há lógica 

por trás da idéia de que um traço recessivo deveria 

falecer. 

 As frequência de genes podem ser em proporções 

altas ou baixas, não importando como esse alelo seja 
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expressado. O alelo também pode variar, dependendo 

de certas condições. É a mudança na frequência dos 

genes que sobrevém com o tempo que resulta em 

diferentes características na planta. 

 O Equilíbrio de Hardy-Weinberg nos mostra se a 

frequência dos genes alterou ou não uma população.  

 

 Uma população é um grupo de indivíduos da mesma 

linhagem ou espécie, (tal como a Cannabis Indica ou 

Cannabis Sativa (linhagens, estirpes), ou Skunk#1 e 

Master Kush (linhagens de uma espécie), em uma 

determinada área na qual seus membros podem gerar 

híbridos uns com os outros. Isso sigifica que 

compatilham um grupo comum de genes. Esse grupo 

comum de genes é conhecido como GENÉTICA 

POPULACIONAL. 

 Cada genética populacional contém todos os 

alelos para todos os traços, de toda população. 

 Para um passo evolutivo ocorrer, algumas das 

frequências devem se modificar. É por isso que temos 

diferentes tipos de plantas Cannabis. 

 A frequência de genes de um alelo se refere ao 

número de vezes que um alelo para uma determinada 

característica ocorre em relação ao número total de 

alelos para essa característica.  

 

A frequêcia de genes é calculada como se segue. 

 

 O número de um tipo específico de alelo, 

dividido pelo número total de alelos na genética 

populacional.  

 

 O princípio de Hardy Weinberg descreve a teórica 

situação, na qual não há modificação na genética 

populacional. Isso significa que não pode haver 

evolução.  

 Para uma teste exemplificativo, consideremos uma 

população, na qual a sua gnética contenha os alelos 

B e b. Atribua-se a letra c à frequência dominante 
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do alelo B e a letra d, à frequência do alelo 

recessivo b. 

 [Na maioria dos casos, você descobrirá que c e 

d, na verdade, são notados como p e q por convenção 

da ciência, mas para esse exemplo, usaremos C e  

d.] 

 

 A soma de todos os alelos deve ser igual a 100%. 

 

Portanto c + d = 1. 

 

 Todas as possíveis combinações aleatórias dos 

membros de uma população seria igual a (c x c) + 

2cd + (d x d). A qual também poderia ser expressada 

como (c+d) X (c+d). 

 

Explicaremos sobre isso em detalhes dentro de 

instantes, mas é melhor que se saiba desde já. 

 

As frequências de B e b permanecerão inalteradas, 

geração após geração, se: 

 

1. A população for grande o suficiente. 

 

2. Não houver mutações. 

 

3. Não houver preferências. À exemplo, um macho BB 

não têm preferência por uma fêmea bb, por conta de 

sua natureza. 

 

4. Nenhuma outra população exterior faz troca de 

genes com esse modelo.  

 

5. A seleção natural não deve favorecer nenhum 

indivíduo específico. 

 

Imaginemos uma genética populacional. 12 são B e 

18 são b. Agora lembre-se de que a soma de todos os 

alelos deverá resultar em 100%. Isso significa que o 
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total, nesse caso, será 12 + 18 = 30. Portanto, 30 é 

100%. 

 

Se quisermos descobrir a frequência de B e b e 

as frequências genotípicas de B, Bb e b, então 

teremos que aplicar a fórmula padrão, ora 

demonstrada.  

 

f (B) = 12/30 = 0.4 = 40% 

 

f (b) = 18/30 = 0.6 = 60% 

 

Somando-se ambas, o resultado é 100%. Agora sabemos 

a sua proporção. 

 

Portanto, 

 

c + d = 0.4 + 0.6 = 1 

 

Já provamos que c + d deve ser igual a 1. 

 

Muito simples, sim. 

 

Lembre-se de que todas as possíveis combinações 

aleatórias de membros de uma população deve ser 

igual a (c x c) + 2cd + (d x d), ou (c+d) X 

(c+d). 

 

 

Então, c + d = 0.4 + 0.6 = 1 

 

E (c x c) + 2cd + (d x d) 

 

= BB + Bb + bb 

 

= .24 + .48 + .30 = 1 
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Isso significa que a população poderá aumentar em 

tamanho, mas as frequências de B e b permnecerão as 

mesmas. 
 

Agora vamos supor que quebramos a 4
a
 regra sobre não 

introduzir uma outra população à esta.  

 

Digamos que adicionamos mais 4 b. 

 

b + b + b + b ingressaram na população. Isso resulta 

em um total de 34, ao invés de 30. Quais serão as 

frequências de genes e genotípicas? 

 

f (B) = 12/34 = .35 = 35 % 

 

f (b) = 22/34 = .65 = 65% 

 

f (BB) = .12, f (Bb) = .23 e f (bb) = .42 

 

Oppss, .42 não é igual a 1. Isso significa que a lei 

do Equilíbrio falha, caso a 4
a
 lei não esteja 

presente. Quando os novos genes ingressaram na 

população, resultou em uma mudança nas frequências 

dos genes da população. Entretanto, se nenhuma outra 

população fosse introduzida, então a frequência .42 

seria mantida geração após geração. 

 

Entretanto, gostaríamos de assinalar que utilizamos 

um exemplo de uma pequena população. Se a mesma 

fosse muito mais extensa que o número de mudanças, 

mesmo se um ou dois genes se inserissem, ainda assim 

seria insignificante. Você pode fazer os cálculos, 

mas a alteração se daria em nível extremamente 

baixo, 0.000000000001 de diferença na realidade.  

 

Esse é apenas um exempo básico para esquentar. Não 

deve fazer sentido logo de início, mas se você 

continuar a leitura, tudo se encaixará. Alguns de 

vocês devem estar se perguntando: 
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Como é possível saber se uma característica como a 

coloração do camarão é Homozigoto dominante (BB), 

Heterozigoto (Bb) ou Homozigoto Recessivo, (bb)? 

 

 Se você ganhou sementes ou clones, você podem 

ter ouvido que uma característica como potência é 

Homozigoto dominante, Heterozigoto ou Homozigoto 

Recessivo. Entretanto, você irá querer prová-lo por 

si próprio. Especialmente se você for usar a planta 

em um plano de reprodução no futuro. Voce terá que 

fazer o chamado Teste do Cruzamento. 

 

 

O TESTE DO CRUZAMENTO 

 

Determinar o fenótipo de uma planta é bastante 

simples. Você olha para a planta e percebe o seu 

fenótipo. Determinar o genótipo, não pode ser feito 

unicamente por observação. Os genes em si encontram-

se escondidos, exceto por seus visíveis fenótipos 

relacionados. 

Novamente, há três possíveis genótipos que a planta 

pode criar. Digamos que Golden Bud seja dominante e 

Silver Bud, recessivo. Veja a tabela. 

 

 

 

Homozigoto Dominante:   BB = Golden Bud. 

Heterozigoto:           Bb = Golden Bud. 

Homozigoto Recessivo:   bb = Silver Bud. 

 

(A coloração do Golden e Silver Bud são fenótipos. O 

b e B são notações de genótipo.) 

 

 A razão pela qual Bb é Golden e não Silver é 

porque B domina b. 
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 A maioria dos fenótipos são características 

observáveis, mas algumas como o sabor do camarão, 

também são fenótipos que não podem ser observados. 

Se olharmos para uma espécia dominantemente Sativa, 

como uma planta Haze, notaremos o seu esverdeado 

pálido. Agora, em uma populaçao de plantas Haze, é 

possível notar que uma ou duas dentre uma centena, 

talvez apresente uma coloração esverdeada, porém 

escura e não pálida. Isso sugere que a coloração 

pálida é recessiva. Não há como se certificar por 

completo até que se complete o teste, mas as 

frequências de genes sugerem isso. Podemos também 

observar que o camarão é dourado na maioria das 

plantas, então isso sugere que o camarão dourado é 

uma característica dominante. Alguns dos camarões, 

em apenas algumas plantas, talvez seja prateado. 

Isso sugere que a característica prateada seja 

Recessiva (bb em nosso exemplo). 

 

 Sabemos que o único genótipo que produz 

características recessivas é homozigoto recessivo 

(bb). Portanto, se uma planta apresenta uma 

característica recessiva em seu fenótipo, o seu 

genótipo é provavelmente homozigoto recessivo.  

 

 Uma planta com característica recessiva, 

possuirá sempre um genótipo recessivo.   

 

 Mas isso nos deixa com um problema. Será o 

camarão dourado ou a coloração pálida das folhas um 

Homozigoto Dominante (BB) ou o seu Heterozigoto 

(Bb)? 

 

 Agora é hora de executar o Teste do Cruzamento. 

Qualquer que seja o teste de cruzamento, será o 

cruzamento de um organismo com um desconhecido 

genótipo dominante (como em nosso caso), com um 

organismo homozigoto recessivo para a mesma 

característica.  



~ 287 ~ 
 

 Para fazer esse teste, precisaremos de outra 

planta de Cannabis do sexo oposto, que seja 

homozigoto recessivo (bb) para a mesma 

caracerística. Permaneceremos com a coloração do 

camarão para o nosso exemplo. Hei, temos algumas 

plantas de camarão prateado que acreditamos sejam 

recessivas. Que sejam usadas para ver o que 

acontece. Polinizamos a planta fêmea (não importa se 

a fêmea é dominante ou recessiva), produzimos 

sementes e as plantamos. De 3 – 7 meses após, 

veremos os resultados.  

 Isso nos leva a próxima regra relevante à 

aprender. 

 

 Se alguns dos descendentes de um teste de 

cruzamento possuir características recessivas, o 

genótipo do ascedente com cracterísticas dominantes 

deverá ser Heterozigoto. 

 

 Explicaremos o porquê em instantes e tudo fará 

sentido à você. Também devemos mencionar que estamos 

falando aqui sobre uma grande população. 100 plantas 

é uma boa população para se certificar. 100 plantas 

servirá, mas 20 ou menos não. 

 

 Quanto mais plantas forem usadas, mais 

confiáveis serão os resultados. 

 Em nosso exemplo, o nosso desconhecido genótipo 

é BB ou Bb. O genótipo prateado é bb. Vamos 

esquematizar essa informação em uma série matemátca 

conhecida como tabela de Punnett. 
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Começamos colocando dois genótipos conhecidos 

(acima). Fazemos esses cálculos para somente os dois 

acendentes que serão reproduzidos. Sabemos que a 

nossa característica recessiva é Bb, logo utilizamos 

o termo B? Por enquanto. Nosso próximo passo será 

preencher o quadro com o que podemos calcular. 

 
  

A primeira linha de descendência Bb e Bb, terá a 

característica dominante do Golden Bud. O ?b e ?b, 

podem ser Bb Bb ou bb bb. Isto poderá levar a uma 

prole que produzirá mais camarões dourados (Bb) ou 

camarões prateados (bb). Há dois possíveis 

desfechos.  

 
 

 O primeiro desfecho possível é onde ? = B. Isso 

significa que toda a prole terá camarões dourados.  

 
 

 O segundo desfecho possível é onde ? = b. Isso 

significa que alguns de nossa prole terão camarões 

dourados (Bb) ou camarões prateados (bb). 

 

 A primeira possibilidade prova que não há forma 

possível de se produzir camarões prateados na prole.  



~ 289 ~ 
 

 A segundapossibilidade prova que teremos alguns 

camarões dourados e alguns prateados. Não apenas 

isso, mas podemos compreender claramente sobre qual 

frequência haverá. Conte-as! 

 

Bb + Bb = 2Bb 

Bb + bb = 2bb 

 

2 de um total de 4, terão camarões dourados. 2 de um 

total de 4 terão camarões prateados. Metade da prole 

terá camarões prateados! A proporção é de 50:50. 

 

A segunda possibilidade nos informa uma série de 

coisas. 

 

(1) Ambos os ascendentes precisam de pelo menos 
uma característica b cada um, para que o camarão 

prateado apareça, caso seja uma característica 

recessiva. 

(2) Se qualquer camarão prateado for produzido na 
prole, então o mistério do parente B? deve ser Bb. 

Não há como ser BB. 

 

Lembre-se: 

 

Homozigoto Dominante: BB = Golden Bud (camarão 

dourado) 

Heterozigoto: Bb= Golden Bud 

Homozigoto Recessivo: bb = Silver Bud (camarão 

prateado) 

 

Portanto, se o ascendente do golden bud, quando 

cruzado com um ascendente do silver bud, produziu 

apenas Golden Bud, então o ascendente deve ser 

Homozigoto dominante para essa característica. Se o 

ascendente produziu qualquer silver bud, então ele 

deve ser Heterozigoto.  
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As regras são: 

 

1. A planta com a característica dominante é sempre 

cruzada com um organismo com característica 

recessiva. 

2. Se qualquer descendente demonstrar a 

característica recessiva, o genótipo desconhecido 

será Heterozigoto. 

3. Se todos os descendentes possuirem a 

característica dominante, o genótipo desconhecido 

será Homozigoto dominante. 

4. Números extensos são necessários para que os 

resultados sejam confiáveis.  

 

Esse é o seu primeiro passo para o mundo da 

Reprodução, porque: 

 

(1) Quando se cruza plantas, você quer dar 
continuidade a uma característica. Algo que goste de 

ver ou saborear em sua planta, ou mesmo a sua 

altura. 

(2) Quando você quer dar continuidade a essa 
característica, você deve saber se é um Homozigoto 

Dominante, Heterozigoto ou Homozigoto Recessivo. 

(3) Você pode descobrir isso fazendo o teste do 
cruzamento. 

 

 Portanto, a interrogação pode vir a emergir. 

Como reproduzo visando características diversas, 

como sabor, aroma, vigor e coloração? Bem, isso é 

uma grande pergunta. Talvez precisemos aprender mais 

sobre o Equilíbrio de Hardy-Weinberg para podermos 

compreender isso. 
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Equilíbrio de Hardy-Weinberg Parte 2 

 

 Se cruzarmos dois indivíduos que são 

heterozigotos (e.g., Bb) visando  uma 

característica, o que iremos encontrar ? (Façamos a 

tabela de Punnett). 

  

Veja isso. Nesse grupo, o resultado da prole será: 

 

1 BB, 

2 Bb, 

1 bb 

 

 

Isso significa que: 

 

25% de sua prole é homozigoto para o alelo dominante 

(BB). 

50% é heterozigoto como os ascendentes (Bb) e  

25% é homozigoto para o alelo recessivo (bb). 

 

 Agora observe atentamente. Ao contrário de seus 

ascendentes Bb Bb, 25% expressará o fenótipo 

recessivo bb. Portanto, se tivermos os dois 

ascendentes exibindo camarões dourados, onde AMBOS 

são heterozigotos para essa característica Bb, nós 

também produziriamos descendentes exibindo camarões 

prateados. Mas, uma vez que Bb é dominante em ambos 

os ascendentes, nenhum deles exibirá o fenótipo para 

camarões prateados. 

 

 É disso que se trata a reprodução. Quando 

possuimos uma estirpe que desejamos dar 

continuidade, como sabemos se a parte que queremos 
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manter permanecerá presente em nosso processo de 

reprodução? 

 É aí que entra em cena o teste do cruzamento. Se 

produzimos sementes de uma estirpe que compramos em 

um banco de sementes, como podemos nos certificar de 

que a prole apresentará a característica que 

apreciamos? Bem, os fatos são esses. Se a 

característica que desejamos da continuidade é 

Homozigoto Dominante (BB) em ambos os ascendentes, 

então não há maneira de produzirmos um genótipo 

recessivo para essa característica na prole. Nós já 

abordamos isso em seções prévias. 

 

Vamos provar isso: 

 

 
 

Veja! É impossível a característica recessiva 

aparecer. 

 

Se ambos os pares portarem a característica 

recessiva, não poderemos produzir a característica 

dominante. Vejamos isso em ação novamente. 

 

 
 

Daí provamos isso também. 

 

 Com isso, agora começaremos a compreender que, 

no intuito de se reproduzir adequadamente, devemos 
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saber se a característica é Homozigoto ou 

Heterozigoto ou Homozigoto Recessiva. Antes de 

entendermos quais são, nós devemos PREVER OS 

RESULTADOS, ANTES QUE VENHAM A OCORRER. É disso, 

senhoras e senhores, que se trata a reprodução. 

Compreender uma característica genótipa, prevendo o 

porvir de um cruzamento e BLOQUEANDO CARACTERÍSTCAS. 

Então como bloqueamos uma característica, você deve 

estar se perguntando? Bem, abordaremos isso 

posteriormente, após entendermos um pouco mais sobre 

este assunto. 

 

 Gregor Mendel (1822-1884) foi um moge Austríaco 

que descobriu a regra básica da herança, ao analisar 

os resultados de suas descobertas em programas de 

reprodução de plantas. 

 Ele notou que 2 tipos de ervilhas produziram 

resultados bastante uniformes quando reproduzidas 

com a sua própria genética populacional e não entre 

um e outro. Os resultados notados foram: 

 

Planta de ervilha # 1 Planta de ervilha #2 

Sementes de conchas sólidas Sementes de conchas onduladas 

Sementes verdes Sementes amarelas 

Flores brancas Flores roxas 

Plantas altas Plantas baixas 

 

(Essa não é uma tabela de punnet. É apenas um 

exemplo para demonstrar os diferentes fenótipos 

vistos em duas estirpes diferentes de ervilha.) 

 

 

 Ele pode notar que toda a prole carregava as 

mesmas características, quando reproduzidas com a 

mesma população ou a mesma genética populacional. 

 

 Agora, uma vez que não há variações para cada 

linhagem, ele advinhou que ambas eram homozigotos 
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para essa característica. Pelo fato das plantas de 

ervilha serem da mesma espécie, Mendel advinhou que 

ambas as sementes de conchas sólidas eram recessivas 

ou que as onduladas eram recessivas. Então ele 

utilizou as notações do genótipo (SS para sólido, ss 

para ondulada). Ele soube que elas não poderiam ser 

Ss, porque um lote não produziu nenhum fenótipo 

relacionado a outra linhagem, quando reproduzidos 

com a sua própria genética populacional. 

 

Vamos explicar sobre isso via 2 tabelas básicas de 

punnet, onde SS = Planta de Ervilha#1 para a 

característica de “sementes de concha sólida” e ss = 

Planta de Ervilha#2, para a característica “sementes 

de concha ondulada”. 

 

 

  s s 

s SS SS 

s SS SS 

 

 

Esse foi o resultado da planta de Ervilha#1. Toda a 

prole será SS. 

 

  s s 

s ss ss 

s ss ss 

 

 

 Esse foi o rsultado da planta de Ervilha#2. Toda 

a prole será ss.  
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O Primeiro Cruzamento Híbrido: 

 

 Mendel criou o seu primeiro cruzamento híbrido 

entre 2 estirpes. Os resultados foram, todas as 

sementes eram sólidas! Abaixo está o gráfico. 

 

  s s 

S Ss Ss 

S Ss Ss 

 

 

 Agora até esse ponto, ele não sabia qual 

característica de qual planta era recessiva ou 

dominante. Mas desde que todas as sementes eram 

sólidas, então ele sabia que a Planta de Ervilha#1 

continha o genótipo dominante para o formato de uma 

semente e que a planta de Ervilha#2, continha o 

genótipo recessivo para sementes onduladas. Ele 

também soube que a planta de Ervilha#2, continha o 

genótipo recessivo para a semente ondulada. Isso 

significa que, em TESTES DE CRUZAMENTOS com outras 

linhagens de ervilha à realizar-se no futuro, ele 

poderia determinar se a característica do formato de 

uma semente é Homozigoto ou Heterozigoto, uma vez 

que identificou a característica recessiva (ss).  

 Lembra da regra do teste de cruzamento para que 

se determine isso?  

 

 

1. A planta com a característica dominante é sempre 

cruzada com um organismo com características 

recessivas. 

2. Se qualquer descendente demonstrar 

características recessivas, o genótipo desconhecido 

é Heterozigoto. 

3. Se todos os descendentes possuirem a 

característica dominante, o genótipo desconhecido é 

Homozigoto dominante. 
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4. Números extensos são necessários para que os 

resultados sejam confiáveis.  

 

 Então a prole da última tabela de prunet foi 

toda Ss. Quando ele cruzou 2 ascendentes do bando de 

descendentes, ele obteve o seguinte resultado. 

 

  S s 

S SS Ss 

s Ss ss 

 

O que ele fez aqui foi acasalar dois indivíduos que 

são heterozigotos (e.g., Ss) para a característica 

formato de semente. Nesse grupo, o resultado da 

prole será 

 

SS 

Ss 

Ss 

Isso significa que: 

 

25% da prole é homozigoto para o alelo dominante 

(BB). 

50% são heterozigotos como os ascendentes (Bb) e 

25% são homozigotos para o alelo recessivo (bb). 

 

Bingo! Lembra disso, algumas páginas atrás? 

 

 Em seu primeiro cruzamento para criar a planta 

híbrida, Mendel terminou com NENHUMA característica 

recessiva para o formato de semente. Mas quando ele 

cruzou a prole, porque eram heterozigotos para essa 

característica, ele acabou tendo alguns com 

característica homozigoto e outros permanecendo com 

a característica heterozigoto. 

 

 Em termos apropriados de reprodução, ao seu 

primeiro cruzamento entre plantas é atribuído o nome 
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cruzamento F1 ou geraçao F1. A reprodução dessa 

prole é chamada de cruzamento F2 ou geração F2.  

 

 Agora, uma vez que ele possui Ss, ss e SS para 

trabalhar, você provavemente poderá fazer a tabela 

punnet para cada um, a fim de verificar como estes 

serão. Seria uma boa razão para testar seu 

conhecimento sobre a matéria. Compare os resultados 

com aquilo que você aprendeu nesse capítulo sobre 

proporções e você será capaz de ver como tudo se 

encaixa. É realmente muito simples quando se conhece 

as regras...... mas como a maioria das regras, há 

exceções.  

 

 

 

Retornando as frequências: 

 

 Sabemos que, se dois ascendentes heterozigotos 

são cruzados, a proporção será 50/50, no que diz 

respeito ao alelo (lembre-se que o genótipo pode ser 

Ss, SS ou ss, mas o alelo é S ou s. Veja a tabela 

abaixo, quando cruzados dois ascendentes 

heterozigotos e conte os alelos.  

 

  S s 

S SS Ss 

s Ss ss 

 

 

SS 

Ss 

Ss 

Ss 

 

Podemos ver S S S S (4 X S) e s s s s (4 X s). 
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Se os separarmos, podemos ver claramente. 

 

SS 

S 

S 

 

(Estalo) 

 

S 

S 

Ss 

 

Novamente, sabemos que se dois ascendentes 

heterozigotos são cruzados, a razão será 50/50 no 

que diz respeito ao elelo. 

 

 Agora, lembra-se do Equilíbrio? Se considerarmos 

uma população, cujo gene populacional e a soma de 

todos os alelos for igual a 100%, poderemos ter 

proporções diferenciadas? Tal como, 80% para S e 20% 

para s? Bem, talvez devessemos atinar para onde 

essas leis sucumbem, bem como para onde falham em 

seu esperado funcionamento.  

 

Há cinco momento em que Lei do Equilíbrio falha ao  

funcionar. São eles: 

 

1. Mutação 

2. Migração de genes 

3. Flutuações de Genética 

4. Acasalamento não aleatório 

5. Seleção natural 

 

Passamos a cada um deles. 
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Mutação 

 

 Mutação é a mudança no material genético que 

pode ascender à variações de hereditariedade na 

prole. Na natureza, talvez a exposição à radiação 

cause isso. Nesse caso, o resultado será a mutação 

do código genétco da planta e por conseguinte, 

quando reproduzido com a mesma população, ocorre 

efetivamente uma migração de material genético 

alienígena (leia-se estranho). Apesar de nada novo 

ter sido adicionado à população através uma 

população externa, a mutação de uma única planta 

agirá da mesma forma que se uma nova linhagem 

tivesse migrado à genética populacional. 

 

 

 

Migração de genes 

 

 Quando lidamos com uma população de plantas, 

referimo-nos a um grupo de plantas que se reproduz 

entre si, sem a interfência de uma população 

externa. Com o passar do tempo, a população 

alcançará o equilíbrio, que será mantido enquanto 

nenhuma outra população migrar até ela. Quando outra 

população é introduzida, isso fará com que novos 

genes adentrem à população. Isso é chamado de 

hibridização introgressiva. Durante o processo de 

hibridização, outras novas características irão 

surgir na população. 

 

 

Flutuações de Genética: 

 

 Se a população for pequena, o equilíbrio pode 

ser violado. Por acaso, alguns membros serão 

eliminados da população. Descobriremos que a 

frequência de um alelo irá flutuar à valores mais 

altos ou mais baixos. 
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Acasalamento não aleatório e seleção natural 

 

 Isso sugere que algo externo pode vir a 

influenciar a população ao estágio em que o 

acasalamento não seja aleatório. Se algumas flores 

se desenvolverem mais cedo do que outras, então elas 

terão coletado polém mais cedo do que as demais. Se 

algum dos machos dispersou pólen mais cedo do que 

outros, então o acasalamento não é aleatório. Ou 

talvez, todos os machos dispersem pólen mais cedo, 

fazendo com que algumas flores fêmeas de 

aparecimento tardio culminem em uma safra 

sinsemilla. Isso significa que essas flores fêmeas 

de aparecimento tardio, não darão contribuição à 

genética populacional. Novamente, o equilíbrio não 

será mantido. 

 Em homenagem a seleção natural, o ambiente pode 

vir a causar problemas com a divisão das plantas. Se 

essa divisão não sobreviver, então elas não serão 

capazes de contribuir com a genética populacional. 

Se esse não for o caso e se a seleção for feita, 

então as demais plantas não contribuirão e, 

portanto, saberemos que as características das 

frequências poderão ser controladas até um certo 

grau. E é na capacidade de se controlar as 

frequências de uma característica que se encontra o 

cerne da reprodução.  

 

 

 

COMO REPRODUZIR FIELMENTE UMA ESTIRPE 

 

 

 Reproduzir estirpes de Cannabis tem tudo a ver 

com a manipulação de frequências de genes. A maioria 

das estirpes vendidas por reprodutores respeitáveis, 

através de bancos de sementes, são bastante 

uniformes em desenvolvimento. Isso significa que o 

reprodutor tem se esforçado para capturar certos 
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genes, fazendo com que os genótipos dessas  

características sejam homozigoto.  

 Se puderemos vislumbrar por um momento que um 

reprodutor possui duas estirpes – Mater Kush e 

Silver Haze. Ele enumera algumas características que 

gosta com o * e doa essas características. 

 

Master Kush Slver Haze 

Folha Verde Escuro Folha Verde Pálido * 

Aroma de Hash * Aroma Frutado 

Flores Brancas Flores Prateadas * 

Plantas Baixas * Plantas Altas 

 

Isso significa que ele pretende criar uma planta 

com as seguintes características, denominando-a de 

Silver Kush. 

 

Silver Kush 

Folha Verde Pálido * 

Aroma de Hash * 

Flores Prateadas * 

Plantas Baixas * 

 

 

Agora, todas as genéticas necessárias estão em 

ambas as genéticas populacionais para Mater Kush e 

Silver Haze. Nós poderíamos misturar ambas as 

populações e esperar o melhor ou poderíamos 

economizar tempo, espaço e recursos, ao calcular o 

genótipo para cada caracterítica, usando os 

resultados para criar uma estirpe fielmente 

reproduzida (uma IBL). 
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 A primeira coisa que um reprodutor precisa fazer 

é compreender o genótipo de cada característica em 

destaque na sua estirpe de macho/fêmea ideal. Para 

isso, o genótipo da estirpe de cada ascendente ou da 

população que possui a mesma característica, deve 

ser compreendido. Uma vez que há 4 características 

que o reprodutor procura isolar, então 4 X 2 = 8. 

Genótipos para essas expressões fenótipas devem ser 

compreendidas pelo reprodutor.  

 

 Peguemos o da Folha Verde Escuro para começar. O 

reprodutor cultivará o máximo de plantas Silver Haze 

que puder encontrar. Ele tomará nota, se alguma da 

população exibir outra característica para a 

coloração da folha. Caso contrário, o reprodutor 

notará que a característica é homozigoto (chamaremos 

de característica – M). Agora ela pode ser tanto MM 

ou mm. Se outra coloração de folhas surgir na 

população, então o reprodutor deve reconhecer que 

essa característica não é homozigoto, mas sim 

heterozigoto.  

 Se for heterozigoto, então devemos capturar a 

característica antes de continuarmos. Isso é feito 

através de seleção de reprodução. Observemos de 

perto os ascendentes por um momento.  

 

  M M 

M MM MM 

M MM MM 

 

Caso ambos os ascendentes fossem MM, não 

teríamos visto as variações na população para essa 

característica. É uma característica bloqueada. 

Sabemos que essa característica sempre reproduzirá 

fielmente em populações sem variações.  
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  M m 

M MM Mm 

M MM Mm 

 

Caso um dos ascendentes fosse MM e o outro Mm, 

teríamos terminado com 50/50 da população com ambas 

as variações. Mas uma é claramente homozigoto e a 

outra heterozigoto.  

 

Caso ambos fossem Mm, então teríamos 25% MM, 50% 

Mm e 25% mm.  

 

Apesar de podermos visualizar as frequências, 

ainda não saberíamos se a característica Folha Verde 

Pálido é Dominante ou Recessivo, mas podemos 

descubrir isso fazendo o Teste do Cruzamento.  

 

Não retornaremos agora ao capítulo do Teste do 

Cruzamento, mas podemos mostrar à você como isolar o 

genótipo de que precisa, o qual é tanto MM ou mm, 

porque queremos reproduzir essa característica 

fielmente. Também devemos manter um registro dos 

ascendentes utilizados. 

 

Para manter vivos os ascendentes, clone-os! O mesmo 

material genético será passado de clone para clone.  

 

  M m 

M MM Mm 

m Mm mm 

 

Nesse cruzamento, você consegue visualizar a 

prole MM e a prole mm? Bem, por sua própria natureza 

eles não podem ser os mesmos. Ao fazer diversos 

Testes de Cruzamentos, podemos isolar a planta que é 

tanto MM ou mm e separar qualquer Mm do grupo. Quer 

se trate de MM ou mm, ainda poderemos reproduzir a 
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característica fielmente, ao reproduzi-la com outro 

ascendente que seja somente MM ou mm, 

respectivamente. Portanto, podemos ter que fazer 

diversos testes de cruzamento para descobrir um 

macho e fêmea que possua tanto MM ou mm para essa 

característica. Uma vez feito isso, temos o genótipo 

isolado e ele irá reproduzir fielmente dentro da 

mesma população.  

 

Sendo assim, se criarmos um banco de sementes 

chamado de “SOMENTE FOLHA VERDE PÁLIDO E TODO OS 

DEMAIS NÃO SÃO UNIFORMES, LTDA” então as sementes 

que criamos, TODAS reproduzirão FOLHAS VERDE PÁLIDO 

e o consumidor ficará feliz. Entretanto, na 

realidade, eles querem exatamente a mesma planta que 

venceu a Copa da Cannabis ano passado..... ou ao 

menos algo perto disso. Então, teremos que isolar 

todas as características que ajudaram essa linhagem 

de Cannabis a vencer a Copa, antes que as pessoas 

possam se alegrar com o que compraram. Acho que você 

entendeu o ponto.  

 

Quantos testes são necesários para se conhecer o 

genótipo, não é determinável. Talvez você tenha que 

usar uma ampla seleção de plantas, até que se alance 

o objetivo. Cada característica deve ser capturada 

em uma população, para que esta seja homozigoto. A 

próxima etapa será capturar as outras 

características na mesma população.   

 

Agora vem a parte dura. Quando você está 

trabalhando em uma característica, você deve manter 

em mente as outras caracerísticas que procura. 

 

Ao reproduzir sozinho, você poderá capturar 

acidentalmente uma outra característica que não 

deseja ou mesmo remover as que deseja manter. Se 

isso acontecer, então você terá que dar ainda mais 

duro para manter as característica que deseja e 
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explorar os genótipos através de múltiplos Testes de 

Cruzamento. Eventualmente, através de seleções e 

mantendo registro, você acabará com uma planta 

fielmente reproduzida para todas as características 

que deseja. A genética populacional está lá, mas o 

objetivo é capturar as características da população. 

E também, ao manter o seu próprio registro, você 

estará construindo o seu pequeno mapeamento genético 

de genes de Cannabis. Por exemplo, se alguém cultiva 

Blueberry de um reprodutor conhecido e lhe pergunta 

qual o sabor de seu genótipo, você será capaz de lhe 

dizer um pouco sobre suas experiências e o que 

encontrou. Isso pode ajudá-lo a economizar tempo. 

Talvez um dia possamos mapear geneticamente a 

Cannabis e tudo será mais fácil. 

Um cultivador nunca diz, “Beleza! Vou capturar 

todas as 1000 características que desejo”. Isso é 

loucura. O que ele precisa fazer é se concentrar nos 

fenótipos principais que farão com que sua planta 

seja, de alguma forma, única. Uma vez capturadas 4 

ou 5 características, então pode-se seguir em 

frente. Passo a passo é como verdadeiras estirpes 

são criadas. Se alguém disser que desenvolveu uma 

reprodução fiel em um ou dois anos, então você pode 

ter a certeza de que a genética, usada de início, 

era em primeiro lugar, uma reprodução verdadeira. 

(Estirpes verdadeiras e conhecidas, como a Skunk#1 e 

Afghani#1 levaram 20 anos até chegarem ao estágio em 

que se encontram agora.) 

 

Silver Kush 

Folha Verde Pálido * 

Aroma de Hash * 

Flores Prateadas * 

Plantas Baixas * 
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Eventualmente você terá a sua estirpe de Silver 

Kush, mas somente com os 4 genótipos que deseja 

manter. Você ainda pode ter uma variedade de plantas 

não uniformes no grupo. Algumas podem exibir hastes 

roxas, outras verde, umas podem ser muito potentes, 

outras já não tão potentes. Ao constantemente 

selecionar novas características que se deseja 

manter, você poderá manipular uma estirpe para uma 

reprodução totalmente fiel, para cada fenótipo. 

Entretanto, é extremamente improvável que tal 

estirpe exista no mercado e seja uma reprodução 100% 

fiel para cada um dos fenótipos. Tal estirpe seria 

chamada de “Um Perfeito IBL”. Se você é capaz de 

capturar 90% do fenótipo da planta em uma população, 

então você poderá creditá-la o status de IBL. Creio 

que no mundo contemporâneo isso seria um % aceitável 

à alcançar. 

A idéia central por trás dessa técnica é 

encontrar a chamada planta “doadora”. Uma planta 

doadora é aquela que contém uma verdadeira 

característica reprodutiva (homozigoto dominante) 

para aquela específica característica. Quanto mais 

características capturaradas forem homozigoto 

dominante, maiores serão as suas chances de 

desenvolver uma IBL.  

 

IBL é uma abreviação para “In Breed Line” (o que 

corresponde à idéia de reprodução fiel). Isso não 

significa que a linha genética será reproduzida 

fielmente para cada característica, mas em geral 

essa terminologia (IBL) usada por reprodutores, 

refere-se a um estirpe bastante uniforme em 

crescimento que corresponde a uma elevada % dos 

fenótipos da estirpe.  

 

Tomemos o exemplo do hamster. Em uma pequena 

parte de hamsters, talvez possamos constatar que 

todos possuem os mesmos fenótipos. Se essa população 

se reproduzir sem que nenhum outro fenótipo surja 
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subitamente, então podemos considerar o fato de que 

esses hamsters são IBL. Se os hamsters continuarem a 

se reproduzir e todos demonstrarem as mesmas 

características sem variações, então nos 

certificamos de que a genética populacional foi 

capturada.  

 

Há tantas técnicas de reprodução que você pode 

vir a se interessar. Essas técnicas podem realmente 

violar a lei do Equilíbrio de Hardy-Weinberg. No seu 

caso, isso pode ser uma coisa boa, pois irá reduzir 

uma característica em uma população ou desenvolverá 

uma característica nela. A estirpe pode não ser uma 

reprodução fiel para a característica selecionada, 

mas certamente irá contribuir para uma população 

mais uniforme para tal característica. 

 

 

CUBAGEM E RETROCRUZAMENTO 

 

Nosso primeiro cruzamento entre a planta Master 

Kush e Silver Haze é conhecida como o cruzamento 

híbrido F1. Suponhamos que ambos as características 

sejam homozigoto para coloração foliar. O Haze é 

verde pálido, o Kush é verde escuro. Qual dois dois 

é MM ou mm, não saberemos até que se veja os 

descendentes.  

 

  m m 

M Mm Mm 

M Mm Mm 

 

Esse cruzamento F1 resultará em sementes 

híbridas. Agora, uma vez que M é dominante sobre m, 

então sabemos qual cor é mais dominante e de qual 

ascendente ela adveio. À exemplo, suponhamos que a 

totalidade do resultado seja verde pálido. Isso 
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significa que o alelo verde pálido é dominante sobre 

o verde escuro.  

 

M = A característica folha verde pálido no Silver 

Haze é dominante. 

M = A característica folha verde escuro no Master 

Kush é recessiva. 

 

 Mas também sabemos que por conta de nenhuma 

variação ter ocorrido na população, ambos os 

ascendentes são homozigoto recessivos para essa 

característica. Entretanto, toda a prole é 

heterozigoto.  

 

 Agora, aqui é onde podemos tomar um grande 

atalho na manipulação da genética populacional. 

 

 Ao clonar os ascendentes MM, podemos usar os 

clones em nosso cruzamento, com a prole Mm. Isso é 

conhecido como RETROCRUZAMENTO. Obviamente que, se 

nosso ascendente for fêmea, então teremos que usar 

machos da seleção Mm para o retrocruzamento.  

 

  M m 

M MM Mm 

M MM Mm 

 

 Agora, nosso primeiro retrocruzamento resultará 

em 50% para homozigoto à essa característica (MM) e 

50% da prole sendo heterozigoto (Mm) à essa 

característica! 

 

 Se não tivessemos realizado o retrocruzamento, 

mas apenas utilizado a prole heterozigoto para o 

programa de reprodução, teríamos terminado com: 

 

 

 



~ 309 ~ 
 

  M m 

M MM Mm 

m Mm Mm 

 

O qual 25% é Homozigoto Dominante (MM), 50%  

Heterozigoto (Mm) e 25% Homozigoto Recessivo (mm).

 Portanto, o retrocruzamento irá controlar 

seriamente a frequência para uma característica 

específica na prole. 

 

 O primeiro retrocruzamento é simplesmente 

chamado de RETROCRUZAMENTO A. Agora, vejamos o que 

acontece quando fazemos o segundo retrocruzamento, 

usando o mesmo ascendente que estamos mantendo vivo 

através da clonagem. Nosso segundo retrocruzamento 

tem referência à uma QUADRATURA. 

 

 Uma vez que estamos lidando com apenas dois 

tipos de prole, MM e MM, também iremos repetir 

nossos resultados..... 

 

  M m 

M MM Mm 

M MM Mm 

 

O qual é o mesmo que os primeiros retrocruzamentos 

........... Ou 

 

  M M 

M MM MM 

M MM MM 

 

Toda a prole será MM e por conseguinte, irá irá 

reproduzir fielmente para essa característica. Essa 

prole é o resultado da quadratura. Nós não 

“encubamos” nada aqui, mas esse é um bom exemplo 
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para você começar, pois, demonstra como podemos 

manipular a população atavés do retrocruzamento. 

 

 “Cubagem”, na realidade, é menos controlado do 

que isso. “Cubagem” é uma forma de se aumentar a 

frequência em uma população para uma determinada 

característica. Talvez não resulte em uma reprodução 

fiel, mas irá fomentar uma característica em um 

grupo de plantas. E também, o atual processo de 

seleção é um pouco aleatório. 

 

 Em uma população, selecionamos uma planta mãe 

que desejamos manter por conta de suas 

caracteríticas. Na mesma população, coletamos pólen 

de 50% dos machos que possuem características 

similares à planta mãe e 50% dos que não possuem. O 

pólen é misturado em suas respectivas proporções. 

Então temos dois pacotes com pólen. Devemos clonar a 

fêmea para criar duas fêmeas. Então usamos os 2 

pacotes de pólen em cada clone, separadamente. 

 

 Quando cultivamos a prole das duas fêmeas, 

selecionamos a população da prole que possui as 

características mais semelhantes com as da mãe, as 

quais estamos buscando desenvolver na população. 

Ocorre que, o melhor pólen masculino deve ter sido 

selecionado pela fêmea, como o seu preferido. A 

razão para se coletar dois tipos de pólen, de dois 

machos diferentes, visa criar um controle 

experimental para mostrar como esse método realmente 

interfere nas frequências da população genética. Por 

direito, a sua seleção de pólen inferior irá apenas 

trazer uma população de qualidade inferior, que não 

se assemelha ao clone fêmea. 

 Na realidade, nós apenas selecionamos pólen dos 

melhores machos, que mais se assemelham a fêmea, 

quando utilizamos esse método. 

 Você se lembra de uma das leis que quebra o 

Equilíbrio? Seleção de acasalamento não aleatório e 
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seleção natural. Bem, isso é o que estamos fazendo 

aqui. 

 A descendência resultante deve ter uma alta 

fequência para as características que gostamos na 

planta mãe.  

 O problema é que nós não sabemos qual dos machos 

no grupo VENCEU a fêmea, mas é mais rápido e menos 

moroso na criação de uma estirpe, que é pouco 

uniforme em relação a uma característica específica.  

 Ao repetir o processo, podemos ajudar a aumentar 

a frequência de características da planta mãe na 

população de descendentes, mas provavelmente iremos 

terminar com algumas plantas que não são uniformes 

para essa característica. 

 

 A melhor forma de se atingir esse processo é 

como se descreve. Encontre uma fêmea que goste e 

clone essa fêmea e outra mais remota. Colete pólen 

desta mais remota e polinize a fêmea. A prole deve 

conter 50%/50% dos genes de ambos os parentes.  

 Colete pólen dos machos da prole e misture-os. 

Polinize um clone da mãe. Esse passo deve garantir 

que a seleção não é mais aleatória e que você está 

promovendo a frequência das características da mãe 

para a prole subsequente.  

 Repita o processo duas vezes mais e você terá 

efetivamente “CUBADO” (significa retrocruzado x 3) 

essa característica. Isso pode empurrar as 

características da planta mãe, tão alto quanto 90% 

em uma população, mas nós provavelmente teremos 

também algumas plantas não uniformes na prole. 

 A cubagem não necessariamente nos ajuda a 

selecionar as características que desejamos, como em 

nosso experimento com Silver Kush. Ela simplesmente 

nos ajuda a manter algumas características que a 

planta mãe possui. Cubagem é um processo comum, 

adotado por reprodutores que encontram uma boa e 

saudável mãe em uma seleção de sementes que lhes foi 

dada. 
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 Esse método pode vir a falhar rapidamente, se a 

sua seleção de machos for a escolha errada. 

 

 

 

AUTOFECUNDAÇÃO 

 

 Autofecundação é a habilidade da planta de 

produzir sementes, sem a necessidade da contribuição 

de outra planta. Isso tem referência a plantas 

hermafroditas que se autopolinizam. Não há que se 

falar em „gene populacional‟ ou população,  

lembrando-se as hermafroditas, uma vez que o único 

pólen que a hermafrodita irá usar é o polén gerado 

por si própria. Ambas as flores, macho e fêmeas 

estão localizadas na mesma planta. Entretanto, podem 

haver variações na prole. 

 É impossível a uma hermafrodita, gerar somente 

plantas macho. A hermafrodita pode criar sementes 

exclusivamente fêmeas e hermafroditas. E também, as 

sementes exclusivamente fêmeas, podem carregar a 

característica hermafrodita. 

 

 

Obervação extra em Autofecundação, por Vic High: 

 

 

[Essas observações foram tiradas de um comentário, 

que ficou famoso na Internet e vale a pena se lido. 

Fornecido por Vic High, reprodutor BCGA] 

 

 

Observações e Entrevistas, por Sr. XX 

 

 

Sementes 100% Fêmeas 

 

Postado por TheSiliconMagician em 13 de Fevereiro de 

1999, às 05:17:41 PT: 
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 Como alguns de vocês sabem, tenho frequentado as 

salas de bate papo por algum tempo e passo bastante 

tempo nelas. Bem, tive o imenso prazer de conversar 

com o Sr. XX no decorrer das últimas noites, por 

muitas horas, vindo a conhecê-lo muito bem via  

E-mail e bate papo. À medida em que conversávamos, 

ele confiou à mim e à alguns outros, o seu processo 

de reprodução de sementes 100%. 

 

 Mr. XX é um grande sujeito. Engraçado, torna-se 

sempre um prazer conversar com ele. O camarada não 

fala inglês muito bem, escreve mal e também fala 

mal. Ele é um amante genuíno da Cannabis. Entende 

que todos devem compartilhar em partes iguais, 

contribuindo com a comunidade de uma forma geral.  

 

 Ele simplesmente deseja compartilhar o seu 

conhecimento com a comunidade cannabica, pois tem 

passado 15 anos pesquisando sobre isso e com ele 

conversei a fundo sobre isso. Dada a permissão do 

Sr. XX‟s, explico, uma vez que deseja que todos 

sejam capazes de compartilhar.  

 

 Ele literalmente estressou a centenas de 

plantas, sob fotoperíodos irregulares. O que ele faz 

é ligar as lâmpadas em 12/12, por 10 dias. Daí, ele 

muda para 24 horas, depois para 12/12, por poucos 

dias, volta para 24 horas por um dia, e novamente 

para 12/12, por poucas semanas. 

 

 

 Se ele faz isso e nenhuma hermafrodita aparace, 

então ele descobriu uma fêmea 100% XX, que não pode 

se tornar hermafrodita naturalmente. Ele diz que as 

suas chances de descobrir um fêmea 100% XX é 

amplamente aumentada, quando se usa genéticas 

Indica. Ele me disse que, quanto mais genética Afegã 

ou Nepalesa a planta portar, maiores serão as 
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chances de se encontrar uma fêmea natural XX. Suas 

exatas palavras são, “Onde a mãe natureza concebeu, 

originalmente, uma casa à erva?” 

 Tentei que ele quantificasse em números, mas ele 

nunca especificou a proporção de fêmeas XX, suas 

palavras exatas eram “muitas fêmeas XX para todos” e 

isso é tudo que dirá sobre o assunto. Requer um 

longo tempo e uma grande quantidade de plantas para 

encontrar essa dita cuja fêmea.  

 

 Ele então utiliza ácido Glibérico. 30 

centilitros de água, com 2 gramas de ácido Glibérico 

[Observação do Autor: Essa é uma quantidade 

incorreta, favor se direcionar ao final dessa seção, 

próximo a marca *. TSM fez corretamente por si 

próprio, mas não nessa publicação. Ele conseguiu 

mais adiante.] 

 

(Continuação) e 2 gotas de Hidróxido de Natrium para 

dissolver o Glibérico. Daí, aplique normalmente para 

criar as flores fêmeas. Ele dispõem de até a 4
a
 

Geração, SEM perda de vigor, SEM deficiência 

genética e SEM hermafroditas. Ele diz que as plantas 

são CLONES DE GENÉTICAS IDÊNTICAS, uns com os 

outros. Totalmente irmãs. Basicamente, clones 

gerados por sementes, ao invés do método normal de 

clonagem.  

 

 

Postado por TheSiliconMagician em 13, Fevereiro 

de 1999, às 05:17:41 PT: 

 

 

 O Sr. XX também conta que é facil para o 

cultivador doméstico encontrar uma fêmea XX. É um 

processo temporal bastante demorado, mas simples. 

Conta que cultivadores domésticos devem se confinar 

a uma única linhagem. O Sr. XX usou Skunk#1 X Haze X 

Hawaian Indica. Diz para separar essas plantas de 
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seu cultivo principal e estressá-las absurdamente. 

Faça isso vez após vez, a cada nova prole de 

sementes que conseguir dessa linhagem, até que se 

encontre a fêmea XX. Enquanto isso é provavelmente  

difícil, não chega a ser impossível.  

 Se você possui uma Columbian Sativa.. será quase 

impossível à você encontrar essa dita cuja fêmea.. 

ele diz ser possível, mas muito incomum.. TSM 

 

 

* CORREÇÃO: 0.02g de Glibérico E NÃO 2 gramas 

 
 E isso conclui o capítulo sobre fundamentos de 

Reprodução. Esperançosamente, em edições 

posteriores, expandiremos o que mencionamos aqui e 

demonstraremos à você, alguns exemplos de alguns 

projetos de reprodução e sobre como funcionam. Nesse 

interím, você já deverá ter informações suficientes 

aqui para começar a trabalhar em sua própria 

linhagem de Cannabis.  

 

 Gostaria de agradecer a Vic High, Chimera e 

Strawdog, por concederem uma grande contribuição à 

este capítulo.  
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Capítulo 16 

 

 

ÍNDICE DE LINHAGENS 

 

 

 Essa seção contém uma lista de estirpes de 

Cannabis que você facilmente encontrará se pesquisar 

por aí. 

 

 

CHAVE 

 

*   = Uma linhagem muito boa. 

**  = Adequada para cultivadores novatos. 

*** = Não adequada para cultivadores novatos. 

TB  = Indica uma linhagem IBL. 

OUT = Não adequada para indoors. 

P   = Potência elevada. 

C   = Não há sementes disponíveis. Apenas clones. 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 

ESTIRPES INDICA 

 

Afghani - *, **, TB, 

Afghani #1 - *, **, TB, P 

Bazooka 

BC Hash Plant 

Black Domina - P 

Champagne - P, C 

Cream Sodica 

Domino 

Durga Mata 

G-13 -P, C 

Hindu Kush - *, **, TB 

KC36 

Kong 

Kush -*, **, TB, 

M-9 

Mango 

Mangolian Indica 

Masterkush - *, ** 

Mazar 

Northern Lights - *, **, TB, P 

Pluton 2 

Purple Star 

Romberry - *, P 

Shishkeberry - *, P 

Shiva -*, **, P 

Slyder 

Twilight 

Williams Wonder 
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ESTIRPES PREDOMINANTEMENTE INDICA 

 

 

Aurora Borealis 

Big Bud - *, ** 

Big Treat 

Blueberry - *, ** 

Buddha 

Chemo -*, C 

Chitral 

Chronic -* 

Early Bud 

Early Girl -*, ** 

Eclipse 

El Nino 

Great White Shark -*, P 

Hawaiian Indica x Skunk #1 

Hawaiian/Skunk 

Himalayan Gold -* 

Inca Spirit 

K2 

M39 -* 

Matanuska Valley ThunderFuck -*, C 

MCW (Mighty Mite x Chemo x Widow) -* 

Mister Nice 

Misty 

Northern Lights #1 -*, **, P 

Northern Lights #2 (Oasis) -*, **, P 

Northern Lights #5 -*,**, P 

Peak 19 

Romulan -* 

Sensi Star 

Shiva Shanti -*, ** 

Sweet Tooth -* 

Texada Timewarp -*, P 

Top 44 -*, ** 

Yumbolt -* 
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ESTIRPES SATIVA 

 

 

Cambodian -***, P, OUT 

Durban Thai x Cinderella 99 -***, P 

Haze Strains -***, TB, P, OUT 

Malawi -***, OUT 

Swazi -***, TB, P, OUT 

Thai -***, TB, P, OUT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESTIRPES DOMINANTEMENTE SATIVA 

 

 

B-52 

Beatrix Choice 

Cinderella 88/99 -*, **, P 

Durban 

Durban Poison -*, **, P 

Durban X Skunk 

Durban/Thai -***, P, OUT 

Early Pearl - *, ** 

Early Skunk - *, ** 

Haze #1 -***, P, OUT 

Haze #19 -***, P, OUT 

Haze Skunk -***, P, OUT 

Kali Mist -*, **, P 

Lambs bread Skunk -*, P 

Mexican Sativa -***, OUT 

Mullimbimby Madness -*, ***, P, OUT 

Neville‟s Haze -*, ***, P, OUT 
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Original Haze -*, ***, P, OUT, TB 

Power Plant -*, **, P, OUT 

Pure Haze -***, P, OUT 

Purple Haze -*, ***, P, OUT 

Purple Skunk -*, ***, P, OUT 

Sensi Skunk -*, **, TB, P 

Shaman -* 

Silver Haze -*, ***, P, OUT 

Skunk #1 -*, **, TB, P 

Skunk Passion -* 

Skunk Red Hair 

Super Haze -*, ***, P, OUT 

Super Silver Haze -*, ***, P, OUT 

Swazi X Skunk -***, OUT 

Voodoo 

 

 

MIX DE ESTIRPES INDICA / SATIVA   

 

 

AK-47 -*, P 

Apollo 11 -*, P 

Blue Heaven 

BubbleGum -*, **, P 

California Indica 

California Orange 

Dutch Dragon - *, **, P 

Early Riser - * 

Euforia -*, P 

Flo -* 

Fruit Loop 

Green Spirit 

Hawaiian Indica -* 

Holland's Hope 

Jack Flash -*, P 

Jack Herer -*, P 
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_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Juicy Fruit -* 

KC 33 

Killer Queen -*, P 

Leda Uno 

Mighty Dutch 

Nebula 

Night Queen 

Orange Crush -* 

Orange Strains 

Plum Bud 

Pole Cat -* 

Purple #1 -*, ** 

Purple Power -*, ** 

Rosetta Stone -* 

Shiva Skunk -*, **, TB 

Silver Pearl -* 

Skunk Indica -*, ** 

Space Queen -* 

Special K 

Stonehedge -* 

Super Skunk -*, **, TB, P 

Trance -* 

White Rhino 

White Russian -* 

White Widow -*, **, TB, P 

 

 Isso conclui a lista de estirpes conhecidas no 

mercado atual. Estaremos atualizando essa lista 

através de um maior feedback seu, o leitor. 
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Capítulo 17 

 

 

COMO FAZER HASH 

 

 Hash é um formato comprimido da droga Cannabis, 

mas não é apenas um camarão comprimido. De fato, um 

camarão comprimido não tem nada a ver com Hash, ao 

contrário do que as pessoas crêem. 

 Cannabinóides é a droga principal produzida pela 

planta Cannabis. Nós já olhamos para os tricomas e 

compreendemos que essas minúsculas varas de 

glândulas de resina, contém o nosso THC e outros 

cannabinóides. Nós também sabemos que flores fêmeas 

produzem a maioria dos pequenos tricomas. Eles estão 

por toda a superfície das flores e são referidos 

como varas de tricomas capitato, ou seja, que 

terminam com o formato de cabeça. Uma vez que 

adentramos este tópico, pedimos que você tenha como 

referência as fotos 1.12 e 1.14 no capítulo 1. As 

glândulas cabeçudas (com pontas arredondadas) 

escondem os principais cannabinóides, dentro de uma 

substância oleosa, que pode ser removida ao se 

esfregar os dedos sobre o camarão. Normalmente nos 

referimos a essa substância como resina. A haste que 

suporta a cabeça da glândula é secundária em relação 

a quantidade de produção de cannabinóides em 

comparação a cabeça. As glândulas e a haste também 

podem estourar. No caso da estirpe Afghani#1, ela 

fica carregada de resina e por vezes, essa ação 

explosiva da glândula é automática. 

 

 A razão pela qual a planta Cannabis produz óleos 

de resina é para a captura do pólen dispersado pela 

planta macho.  

 

 Quando fumamos o camarão, esperamos converter o 

óleo em vapor, o qual poderá ser inalado. 



~ 323 ~ 
 

Entretanto, a superfície das flores não é a única 

área que produz cannabinóides. É sabido que as 

glândulas de bulbo nas folhas produzem cannabinóides 

e também o faz a haste, mas esses são apenas em 

pequenas quantidades, quando comparado as varas de 

tricomas capitato. 

 

 Hash é feito essencialmente da reunião das varas 

de tricomas capitato. Quando a reunião de tricomas é 

comprimido, eles formam uma massa em blocos, a qual 

nos referimos como Hashish. 

 

 

COMO COLETAMOS AS VARAS DE TRICOMAS CAPITATOS. 

 

 

 Há várias formas de se fazer isso, que vão desde 

a produção de hash em granel até pequenas 

proporções, feitas com dedo. E ainda, cada método 

irá produzir diferentes qualidades ou classificações 

de Hashish. Alguns métodos irão reunir apenas os 

tricomas, enquanto outros irão reunir elementos 

secundários, como partículas de folhas e raspas de 

galhos. Extração por água parece ser a melhor 

maneira de se atingir somente a extração do tricoma. 

Vejamos cada um dos métodos caseiros. Não 

abordaremos outros métodos usados para produção em 

massa, por alguns países orientais, ao passo que são 

abaixo do padrão, quando comparados ao método 

caseiro, abaixo mencionado. De fato, algumas dessas 

antigas práticas orientais, já são pouco comuns aos 

próprios nativos dessas terras, tendo em vista a 

atualização desses métodos.  

 

 Há também um processo de preparação que você 

deve percorrer com suas plantas já secas, antes de 

tentar qualquer um dos métodos apontados abaixo.  
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SKUFF 

 

 Quando você colhe o seu camarão, você terá 

aparado as suas folhas. À essas folhas aparadas, 

denominamos Skuff. Skuff deve ser grudento. 

Portanto, seja na haste, no galho, folha ou camarão, 

se parecer grudento, então você poderá usar para 

extrair a resina. Agora, se você realmente desejar 

ser um connoisseur no assunto, então terá que 

examinar o seu Skuff com um microscópio. Se alguma 

parte do Skuff não possuir tricomas, então descarte-

a.  

 Você deve aparar e estocar (em recipiente) da 

mesma forma que faz com o camarão, por 3 a 6 

semanas. 

 A qualidade do resultado como um todo, não pode 

ser muito melhor à genética que você colocou à 

prova. Se você utilizou plantas que não são muito 

potentes, então não espere produzir um hash muito 

potente através dela. 

 

 

    FUNDAMENTOS DE TELAGEM 

 

 

Telagem com Silk plano: 

 

 Telagem é um processo bem parecido à ralar o 

queijo, porém em níveis bem mais finos. Uma tela 

silk é esticada em uma moldura quadradra de madeira, 

pregada bem apertado. A tela geralmente possui poros 

entre 180 e 120 microns. Quanto menores os microns, 

maior a qualidade, mas menor será a quantidade. 

Quanto maiores os microns, o resultado será uma 

maior quantidade peneirada, mas alguns materiais 

vegetativos e galhos aparados, também irão cair. 

Isso irá degradar a qualidade do hash que você fuma. 

Na verdade, o típico hash de rua, não chega nem 

próximo a ser fino ou mesmo possui melhor qualidade, 
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quando comparado ao método que utiliza grandes poros 

de tela.  

 O camarão é posicionado por cima da tela e pode 

ser manualmente arrastado por sobre a tela ou 

comprimido, usando-se um rolo compressor. 

Manualmente é muito mais fácil, se estiver usando 

pequenas quantidades de camarão, mas para grandes 

quantidades, outro método deve ser adotado, como o 

método automático de queda. Uma folha de vidro, 

posicionada abaixo da tela é a melhor forma de 

captar a substância que cai da tela. Após o término 

do processo, a tela pode ser sacudida para 

desprender qualquer substância que tenha se prendido 

aos poros.  

 

 

 

Telagem em Metal Plano: 

 

 Feito de forma bem parecida ao método de silk 

plano, mas antes que seja usado, o camarão passará 

pelo processo de peneiragem por metal. Esse processo 

geralmente é feito com um rígido nylon ou com aço 

inoxidável, cuja medida dos poros é de tamanho 

idêntico a tela silk. Primeiramente, ao utilizar a 

grelha de metal, podemos remover mais materiais do 

camarão, do que se estivesse utlizando a tela silk. 

Os materiais do camarão que passam pela tela de 

metal podem ser peneirados através de uma tela silk, 

ao sacudir a tela para frente e para trás, por cima 

de uma superfície de vidro. Você poderá ter 2 

classificações de camarão peneirado, ao usar esta 

forma. O método de telagem em silk, deve produzir, 

sobretudo, tricomas. 
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Método de Telagem Múltipla 

 

  

 Essa é uma versão refinada dos dois métodos 

acima. Diversas telas podem ser usadas nesse método, 

mas a média é de quatro ou cinco. Cada telagem, do 

início ao fim, deve ter diferentes medidas de 

microns, começando pelas mais largas e seguindo até 

as telas menores em silk. O camarão é peneirado na 

primera tela e em seguida na segunda. O processo se 

repete, peneirando-se em cada nova tela, até que a 

maior parte da matéria tenha passado pela tela. Você 

terá diversas telas, cada uma com diferentes 

qualidades de resíduos de Cannabis.  

 

 

MÉTODOS ADEQUADOS DE TELAGEM 

 

 

 Agora que você tem uma idéia sobre o que é a 

telagem, podemos observá-la em maiores detalhes. 

Essa explicação se aplicará à todos os métodos de 

telagem, supra relacionados.  

 Dissemos que uma tela de metal é usada primeiro, 

seguida por uma de silk. Em tempos modernos, telas 

de aço podem ser adquiridas em tamanhos, cujos poros 

podem ser ainda menores do que as mais finas telas 

em silk.  

 Voce deverá procurar por uma tela de metal que 

varie entre 100 à 140 linhas por polegada. Uma tela 

comum utilizada pela maioria dos produtores de hash 

é uma tela com 120 linhas. Uma moldura de madeira é 

construída para suportar a tela, posicionada na 

lateral. Você poderá colar a tela ou amarrá-la. 

 Descole 4 pequenos blocos de madeira e 

posicione-os sobre uma folha de vidro ou um espelho. 

Posicione a tela por sobre os blocos. Use o espaço 

de uma polegada, entre o vidro e a tela. Posicione 

pequenas quantidades de Skuff na tela e gentilmente 
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role-a para frente e para trás na tela, usando um 

cartão de crédito ou um objeto plástico similar. 

Faça isso muito gentilmente, para frente e para 

trás, para frente e para trás. Você pode ter que 

repetir o processo umas cem vezes, até que se veja 

as minúsculas glândulas de resina reunidas no vidro. 

Tudo isso é feito com muito pouca pressão. 

 Uma vez coletado o máximo de resina possível, 

use o cartão para varrê-lo em direção a uma outra 

superfície. Agora pegue novamente o Skuff, mas desta 

vez, usando de um pouco mais de pressão, role-o 

novamente por cima da tela. Com essa pressãozinha 

extra, você será capaz de derrubar quaisquer 

glândulas de resina que não tenham caído na primeira 

vez, mas você também irá empurrar um pouco de 

material vegetativo, como raspas de galhos e 

particulas de folhas. Essa segunda rodada resultará 

em uma qualidade inferior de Skuff.  

 Veja que Skuff é Skuff. Desde o ponto em que 

você cura o seu camarão, ao ponto em que é 

peneirado, ele permanece Skuff. O seu objetivo é 

tentar coletar o máximo possível de resina do Skuff. 

Você não terminará com hash, mas terá diferentes 

classificações de Skuff que poderão posteriormente 

ser usadas para fazer hash. 

 

 Você pode fumar as diferentes classes de Skuff 

aqui e ali, porém você poderá notar que isso é 

difícil de se fazer. Uma vez que o pó é muito fino, 

ele comumente cairá do baseado ou passará pelos 

poros da tela do cachimbo. De forma a resolver tal 

problema, devemos compressar o Skuff em Hashish. 

Discutiremos sobre isso posteriormente, após 

abordarmos sobre outras técnicas de extração. 
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Máquina de Peneirar 

 

 Uma máquina de peneirar é um dispositivo 

automático de telagem. Você povavelmente terá que 

construir uma por si próprio, mas isso é fácil o 

suficiente quando presentes os materiais 

apropriados. O tamanho da unidade depende do quanto 

de Cannabis você deseja peneirar por vez. A maioria 

dessas máquinas possuem de 45cm à 60cm de diâmetro. 

 

 
 

 Esse é um exemplo simples de como se parece uma 

máquina de peneirar. Dentro de dois cilindros de 

madeira, a tela é preza. A Cannabis aparada é 

colocada dentro da tela e um pequeno motor é 

conectado as laterais para girar a máquina. À medida 

que ela gira lentamente (2 rotaçãoes por minuto), os 

tricomas caem pela peneira, por entre as pernas da 

máquina. Um simples espelho ou uma folha de vidro é 

mais indicado para captar o Skuff. Você pode mantê-

la girando por mais de 1 hora para extrair o máximo 

do seu Skuff, sem a necessidade de aplicar qualquer 

pressão. Se quiser aplicar mais pressão, então 

coloque um pequeno cilindro de madeira. Isso ajudará 
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a comprimir o Skuff, à medida em que passa embaixo 

do cilindro. Diferentes tamanhos de tela podem ser 

usados para extrair uma melhor qualidade do Skuff. 

 

 

 

Extração por Àgua 

 

 Glândulas de resina podem ser removidas da 

planta Cannabis ao agitar o material aparado em água 

gelada, basicamente água com gelo ou água 

refrigerada. Os aparos são colocados em um balde e a 

água gelada é jogada em cima. É feito um redomoinho 

com todo o lote ou então é batido, usando-se uma 

batedeira. Após misturar é deixado em descanso por 

poucos minutos antes que se remova o Skuff que 

flutua na superfície. O líquido restante é coado em 

uma peneira. Ao peneirar esse líquido em uma peneira 

de café, você poderá coletar a maioria dos tricomas, 

à medida em que não passarão pela água. Apenas deixe 

a peneira de café secar e então, você terá 

diferentes classificações de Skuff para fazer 

hashish.  

 O conceito básico por trás disso é que água 

gelada quebra as glândulas, destacando-as da matéria 

da folha. As glândulas eventualmente irão afundar 

até o fundo do vaso, pois são mais pesadas que a 

água. A massa de folha deve estar boiando, o que 

será fácil de se retirar.  
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COMO PRENSAR SKUFF EM HASH 

 

 

 Novamente, a qualidade do Skuff irá determinar a 

qualidade do hash que você fumará. Lembra-se de que 

no primeiro capítulo falamos sobre Zero Zero? 

 Bem, esse é um termo usado para classificar a 

qualidade do hashish. O simples motivo, os 

canabinóides : material vegetativo. Hashish de boa 

qualidade possui uma alta taxa de cannabinóides para 

material vegetativo. 00 é um termo utilizado por 

Marroquinos para expressar que o hash possui o nível 

mais alto de cannabinóides, alcançado pelo seu 

processo de extração. Você pode vislumbrar que esse 

é o Skuff mais fino disponível para se comprimir em 

hashish. Para comprimir hashish é muito simples.  

 

 Pegue o seu precioso Skuff e coloque-o em folhas 

de celofane. Dobre-o em forma de bloco. Cole com 

fita o final do celofane para criar um embrulho. 

 Pressione com as mãos para deixá-lo mais por 

igual e procure criar o melhor bloco quadrado que 

puder. Use um alfinete para fazer alguns buracos em 

ambos os lados do embrulho. Apenas faça alguns 

furos. Um buraco por polegada quadrada é uma boa 

medida. 

 Descole duas ou três folhas de jornal e umedeça-

as com um pano molhado. Não quebre a folha, umedeça. 

Coloque um ferro de passar roupas no mínimo e 

posicione o jornal em volta do embrulho de celofane. 

Segure o ferro por cima do papel e aperte-o em meia 

força por quinze segundo. Vire o pacote e posicione 

o jornal novamente no topo. Umedeça-o, se for 

preciso. Pressione novamente pelo mesmo tempo. Você 

terá que fazer isso apenas duas vezes.  

 Deixe a bolsa esfriar por cinco minutos e remova 

o celofane. Voila! Você tem um belo bloco de hash, 

como na figura da introdução desse livro. Fácil com 

uma torta! Hash de rua tende a ser feito com mais 
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partes de um Skuff menos fino, para que seja 

possível fazer mais blocos de hash, em qualidade 

inferior. Se você fumar hash feito manualmente, 

então você entenderá porque 90% dos hash‟s vendidos 

em rua são um roubo. Essas grandes pedras de hash 

que você provavelmente compra, contém 10% de 

material nobre e, sé é que contém algum!! 

 Muitos países usam a grande parte dessas 

técnicas para fazer hash. Você pode imaginar que, de 

forma a atingir grandes quantidades, você terá que 

usar muito skuff, em conjunto a vários empegados ou 

diversas máquinas de peneirar, funcionando hora à 

dentro.  

 Como medida, você descobrirá que para produzir 

50 gramas de uma boa qualidade de hashish, você 

precisará de 900 gramas de aparas secas. Essa é uma 

proporção de 1:18. 
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CONCLUSÃO  

 

 

 Trata-se de uma aplicação prática deste livro 

que a jornada do cultivador novato ao guru é 

realizável. Nunca tente fazer mais do que você pode. 

 Como um todo, os seguintes fatores são mais 

importantes para se atingir bons resultados.  

 

- Luz 

- Genética 

- Prevenção de problemas, ao invés de solução 

- Circulação de ar 

- Solo 

- Tamanho dos vasos/potes 

- 12/12 

 

Luz: 

 

 

 Sem dúvida de que a luz é um fator muito 

importante para produção de camarão e o 

desenvolvimento da planta. Embora esses resultados 

possam ser alcançados usando uma lâmpada de HID de 

250w ou por tubos fluorescentes, uma lâmpada de 400w 

HID é melhor. Uma lâmpada de 600w HID irá produzir 

uma safra muito melhor do que uma de 400w, e a de 1K 

HID, é a melhor lâmpada disponível no mercado atual. 

Se você não estiver conseguindo os camarões em 

tamanhos exibidos neste livro, então atualize o seu 

sistema de lâmpadas. Ainda é necesserário que se 

diga que nem todos pretendem cultivar essa 

quantidade de camarão e que uma HID de 1K custa 

bastante grana para se manter em funcionamento. 

Entretanto, com uma HID de 1k, você provavelmente 

irá aperfeiçoar os seus resultados.  

 A conservação da lâmpada também é muito 

importante. Utilize refletores, paredes em branco e 

Mylar para manter uma iluminação mais uniforme em 
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seu quarto de cultivo. Qualquer brecha de luz, 

significa disperdício de luz que poderia estar sendo 

usada. Você está pagando por isso, logo, procure 

extrair dela o máximo que puder. Sua plantas o 

amarão por isso. 

 

 

Genética: 

 

 Não é preciso nem dizer que uma planta, cujas 

características genéticas estão voltadas para uma 

pequena quantidade de camarão e baixa potência, não 

farão dela uma planta marcante. Se você começar com 

genética ruim, você terminará com apenas maus 

resultados, não importando o que faça ou quão bom 

cultivador você seja. 

 Se quiser obter boas genéticas, então consiga 

sementes através de uma banco de sementes que 

anuncie boas linhagens, de reprodutores mais 

renomados. A maioria dos melhores cultivadores 

participam de competições como „ A Copa da Cannabis‟ 

(Cannabis Cup) em Amsterdam. Você deveria visitar 

Amsterdam e experimentar um pouco do que os 

reprodutores tem a oferecer nos coffee shops. O dono 

do coffee shop pdoerá lhe dizer onde conseguir 

sementes de uma camarão que você gostou de fumar.  

 A maioria das fotos das plantas neste livro, 

vieram de linhagens bem conhecidas que reprodutores 

produziram. A maioria dessas linhagens podem ser 

adquiridas em bancos de sementes.  

 

 

Prevenindo um problema ao invés de resolvê-lo 

 

 Previnir é melhor do que remediar. Qualquer 

problema irá tolhir o desenvolvimento em alguma 

escala. Resolver o problema antes que ele apareça, 

implica conhecer quais problemas esperar durante o 

cultivo. Esse livro abordou alguns dos problemas que 
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você irá encontrar. Plantas saudáveis são plantas 

recompensadoras. Cuide bem da saúde de suas plantas 

e recolha as recompensas por isso. 

 

 

 

Circulação de Ar: 

 

 Muito importante. Plantas em outdoor não 

enfrentam esse problema, mas plantas em indoor podem 

algumas vezes parar de crescer ou pouco se 

desenvolver, caso não consigam ar fresco. Ar fresco 

é importante para repor qualquer impureza que se 

forma em seu quarto de cultivo. E mais, as 

percentagens de componentes que compõem o ar podem 

se modificar ou flutuar, caso um novo ar não seja 

introduzido no quarto de cultivo. Isso pode causar 

problemas em seu cultivo. E ainda, o calor pode se 

formar em espaços que não tenham boa ventilação. Uma 

alta na temperatura pode tolhir o desenvolvimento da 

planta. Mantenha ar fresco circulando pelo seu 

quarto à todo momento, para melhores resultados.  

 Poeira também é um problema. Em um quarto de 

cultivo, você precisará de ventilação para afastar a 

poeira de seu camarão grudento. Esses minúsculos 

pistilos estão produzindo a resina que você quer. 

Uma grande massa de poeira em um pistilo irá tolhir 

o crescimento, sem mencionar a redução no efeito 

total no camarão, ao ser experimentado. 

 Circulação de ar também leva uma brisa suave ao 

quarto. Isso é importante para o desenvolvimento da 

haste e galhos. O vento fará com que a planta reaja 

ao ser estressada. Essa reação acarretará no 

desenvolvimento da haste e dos galhos. Isso é 

importante para a produção de camarões, à medida em 

que as plantas ficam mais grossas, fortes e 

saudáveis como um todo. Vejo cultivadores utilizarem 

ventiladores em seus quartos, capazes de triplicar a 

largura da haste. Em mais de uma ocasião, tenho 
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visto hastes em indoor que possuem 2 polegadas de 

grossura em uma planta de apenas 60cm. Essa planta 

também produziu a maior quantidade de camarão em sua 

população. A razão para isso é porque ela estava 

posicionada muito próximo ao ventilador principal e 

estava sob luz direta. Os fatores de desenvolvimento 

eram ótimos para aquela planta. Ela amou.  

 

 

Solo: 

 

 Esse é o meio em que sua planta irá se 

desenvolver no decorrer de sua vida. Se o solo não 

for apropriado para Cannabis, então ela não se 

desenvolverá bem nesse meio, não importando o quão 

bom cultivador você seja. Você poderá experimentar 

com solo, antes de encontrar um apropriado que se 

adeque as necessidade da Cannabis. Não subestime, 

jamais, a importância do solo. Certifique-se de que 

o ph esteja certo e que os nutrientes que a sua 

planta necessita estejam presentes no solo. Solos 

devem reter um pouco de água e ao mesmo tempo, 

drenar bem. Bem, não queremos lama ou solos que 

secam muito rápido. Encontre um em meio termo.  

 

 

Tamanho do Vaso/Pote: 

 

 Certifique-se também de usar solo o bastante em 

um recipiente grande. Posso logo te adiantar que um 

vaso de apenas 10cm X 10cm irá tolhir o seu 

rendimento em colheita. Você será capaz de produzir 

algo perto de 14 gramas por planta (se a mesma 

portar uma boa genética) em um vaso deste tamanho, 

mas um de 15cm X 15cm irá proporcionar um 

desenvolvimento em camarão muito. Um vaso de tamanho 

padrão, para maiores resultados, deve estar entre 

30cm X 30cm, ou mais. Creio que um recipiente de 

60cm X 60cm também é bom, mas ocupa bastante espaço. 
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Esses recipientes grandes são para linhagens 

dominantemente sativa e sativas puras. 

Indica/sativa, dominantemente Indica e Indica, se 

desenvolverão bem em recipientes de 30cm X 30cm.  

 

 

Fertilizantes: 

 

 A planta Cannabis gosta de comida, mas não dë 

comida demais, como dissemos anteriormente. Se você 

providenciar a comida que a sua planta necessita, 

então ela te proporcionará bons resultados. 

Entretanto, alguns fertilizantes podem alterar o 

sabor de seu camarão. Muitos dizem que isso é um 

mito, mas você saberá diferenciar o sabor entre um 

camarão natural de outdoor e um camarão indoor, 

fertlizado com química, se você fumar diferentes 

variedades, de técnicas de cultivo diferenciadas.  

 Alguns reclamam sobre dores de cabeça após fumar 

Cannabis cultivada em indoor, queimada pelo excesso 

de nutrientes. Há várias razões para isso e uma 

grande razão é que o cultivador não utilizou uma 

solução de nutrição indicada para plantas 

comestíveis, mas uma indicado para o embelezamento, 

como o de rosas. Alguns desses nutrientes não 

indicados para plantas comestíveis, contêm outros 

ingredientes, ao invés de apenas nutrientes 

primários, secundários e microelementos. Esses 

ingredientes extras podem algumas vezes ser tóxicos 

e um aviso de cuidado vêm escrito na embalagem. O 

mesmo se aplica a sprays contra pragas que são 

tóxicos. Essa é outra boa razão porque você deverá 

cultivar o seu próprio camarão.  

 Entretanto, se você leu esse livro, então saberá 

utilizar apenas fertilizantes próprios para 

alimentos e sprays que podem ser usados em plantas 

comestíveis. Se misturou corretamente a sua mistura, 

você irá içar a performance total de sua planta e 

também a manterá saudável.  
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 Hormônios também podem impulsionar a colheita 

total e o vigor de sua planta. Em alguns países, 

hormômios são banidos por que podem vir a interferir 

na genética da planta...... e na sua. É melhor que 

se leia mais sobre hormônios antes de utilizá-lo, 

mas a maioria das pessoas tem usado hormônios de 

boas marcas, atingindo assim, grandes quantidades de 

camarão. Hormônios podem algumas vezes ser 

dispendiosos.  

 

 

12/12: 

 

 Se você usar o esquema de 12/12 e maniver o seu 

quarto de floração completamente selado, você irá 

aperfeiçoar a sua colheita total. Uma quarto 100% à 

prova de luz irá aumentar a sua colheita em 30%, em 

comparação a outro que seja 99% à prova de luz. É 

por isso que a escuridão é tão importante! 

 

 

 

 Se você puder entender e controlar os 

apontamentos acima, então você alcançará o objetivo.  

 Esse livro irá se expandir anualmente. Estaremos 

adicionando novas dicas com o passar do tempo.  

 Esperamos que esse livro tenha lhe ajudado de 

alguma forma e que você o use para uma futura 

referência. 

 E lembre-se – Não entre em conflito com a lei. 

Antes de conseguir sementes, clones ou cultivar 

Cannabis, verifique as leis do seu país para se 

certificar de não estar entrando em conflito com 

elas. Gostaríamos que você cultivasse Cannabis, mas 

não gostaríamos de vê-lo sentado em uma cela de 

cadeia.  

 

Divirta-se e obrigado por ler este livro. 
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Greg Green. 
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 Traduzido por:  

      O Leitor 
 

         
 


