


Be A Bá do Outdoor 

Chegamos a edição de número 23! Em época boa para plantar outdoor no

hemisfério sul,  por essa razão esse é o tema da revista que você tem em

mãos “O Be a Bá do Outdoor” 

Qualquer pessoa que se aventure pelas páginas a seguir vai terminar a leitura

com grandes chances de levar um cultivo em exterior do começo ao fim com

sucesso e uma boa colheita no final.

Como é de costume selecionamos pra você os  tópicos mais  fundamentais

para o cultivador outdoor e vamos lhe entregar de A a Z o curso básico de

cultivo outdoor.



A ANTI-PRAGAS

Mas a realidade é que o cultivo indoor

também “dá pragas.” Toda e qualquer

modalidade de cultivo “dá pragas” se

as  condições  climático/ambientais

não estiverem ok. Essa é a chave que

abre a porta do segredo de um jardim

livre de pragas seja indoor,  outdoor,

misto,  guerrilha,  capucha  ou  o  que

for.  Veja na Revista Paz Infinita 08 –

Manual  AntiPragas  as  condições

climáticas ideais segundo cada etapa

do cultivo.

Se este é um dos temas mais importantes quando 

o assunto é cultivo, isso é ainda mais verdade 

quando se trata de cultivo em exterior. Afinal, a 

primeira “acusação” feita ao cultivo ao ar-livre 

pelos defensores/vendedores do cultivo indoor é 

sempre a mesma: Mas em Outdoor dá pragas. E 

como isso parece algo muito creível -  para toda 

uma geração de pessoas nascidas e criadas no 

ambiente urbano com temor aos perigos da 

natureza – a fakenews se espalha e se perpetua no 

tempo.



Com  isso  em  mente  você  consegue

entender  que  com  o  investimento

certo  é  relativamente  mais  fácil

controlar  as  condições  indoor,  afinal

dentro de uma casa ou apartamento é

mais simples isolar um ambiente das

mudanças  climáticas  do  dia-a-dia  e

também  da  entrada  de  alguns

parasitas. 

No  entanto,  você  pode  observar  a  constante  luta  que  as  pessoas  têm

comumente em grandes centros urbanos como o centro do Rio de Janeiro para

manter suas casas livres de baratas, mosquitos e até ratos – se isso não fosse

verdade não se venderiam latas e latas de sprays plaguicidas em todos os

supermercados.   Ou  seja,  obviamente  um  indoor  zero-pragas  é  algo  que

requer um cuidado especial  para que ocorra, e não uma coisa que ocorre

naturalmente como alguns querem fazer acreditar.

Ao mesmo tempo, você pode já ter experienciado uma vivência em um local

rural on de as casas das pessoas era muitíssimo mais limpa que a maioria dos

apartamentos de megalópoles no sentido de estar livre de pragas como essas

citadas  acima.  E  isso  acontece  não  porque  esses  bichos  não  estejam  no

ambiente do campo, mas porque o campo, a natureza é tão abundante em

recursos para a sobrevivência desses seres que eles não precisam parasitar

diretamente a moradia dos humanos. 



Por essa razão é que afirmamos que o bom ambiente de cultivo em exterior

pode ser  completamente construído de maneira que as pragas não sejam

uma ameaça constante.

Se você está decidido a priorizar o cuidado antipragas – e isso inclui fungos –

a primeira  coisa que não poderá  faltar  no  seu cultivo  em exterior  é  uma

estufa.  Afinal,   essa  estrutura  vai  facilitar  muito  a  questão  de  criar  um

ambiente isolado. Não vamos detalhar como precisa ser a estufa pois você

pode  conferir  isso  em  um  dos  itens  explicados  mais  adiante  (  letra  E  –

Estufa ). 

E preparar  sua estufa para cumprir  com os requisitos de um ambiente de

cultivo saudável: ou seja clima controlado, ventilação e renovação de ar. Isso

envolve basicamente estrutura elétrica para controlar o clima no cabresto se

for preciso.



Além disso, o ideal é pensar  que o seu cultivo em exterior não pode ser uma

única ilha de verde e bons aromas na região. O cultivo saudável e livre de

pragas é muito mais  fácil  de ser  atingido se for  cultivado em meio a um

ambiente  onde  já  exista  um  ecossistema  naturalmente  instalado  nos

arredores. Então nem pense em sair abrindo uma clareira enorme para além

da área das plantas, pois isso só iria dificultar o processo. 

Da mesma maneira,  cultivar plantas aromáticas variadas e em quantidade

nas cercanias da sua estufa vai criar uma última barreira de proteção que vai

finalizar a sua “armadura” antipragas em grande estilo.



B BREEDING

Cultivar em outdoor é muito mais produtivo e

fácil se você estiver usando plantas que tenham uma

genética adaptada para esse fim. Isso significa dizer

que  investir  na  semente  mais  premiada do circuito

nem  sempre  é  o  que  vai  se  encaixar  nas  suas

necessidades,  simplesmente  porque  as  genéticas

“modernas” , as novidades dos bancos de sementes,

na grande maioria das vezes foram desenvolvidas

 100%  dentro  de  cultivos  indoor  com  condições  climático/ambientais  de

laboratório  o  que  resulta  em  plantas  extremamente  sensíveis  e  pouco

resistentes a intempéries,  pragas ou variações de N tipos que ocorrem no

cultivo cotidiano.
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Por outro lado, se você pesquisar um pouquinho vai se deparar com plantas

vigorosas  crescendo  em  um  meio  “selvagem”  com  pouca  ou  nenhuma

assistência  de  um  cultivador.  Muitas  vezes  enfrentando  temperaturas

extremas,  ventanias,  pragas,  solos  onde  qualquer  planta  encontraria

dificuldades para frutificar. 

São as  LANDRANCES, as landrances de cannábis são as plantas nativas de

determinadas  regiões  e  por  essa  razão  foram  por  incontáveis  anos,

aprimorando sua própria genética através da seleção natural  fazendo com

que a cada próxima geração de plantas, surgissem plantas mais adaptadas e

portanto  com  maior  chance  de  sucesso  naquela  determinada  região  e

condições.



Para  quem  cultiva  outdoor  seja

profissionalmente  ou  por  hobby  o  ideal  é

mesclar  essas  duas  vertentes,  ou  seja

encontrar  um  meio  termo  entre  utilizar  as

novidades genéticas e as plantas adaptadas

a  região/clima  do  seu  cultivo.  Como  fazer

isso?  O  caminho  mais  seguro  é  pensar  a

longo  prazo  e  começar  já  a  produzir  suas

próprias  sementes.  Isto  é,  se  você  está

cultivando  algumas  plantas  te  convém

separar  alguns  exemplares  para  polinizar  e

no  próximo  ciclo  de  cultivo  já  contar  com

alguns exemplares um pouco mais adaptados

a suas necessidades.

Há toda uma ciência por trás do cannábis breeding na qual você deve se

aprofundar para atingir de fato o objetivo de moldar uma genética que atenda

as suas preferências. Mas é algo que está ao alcance de todo produtor de erva

de médio porte. Se você quiser saber por onde começar não deixe de ler a

revista paz infinita 04 – Introdução ao cannábis breeding.



C CHUVA
Por  mais  bizarro  que  possa parecer  corre  a  boca

pequena a  fakenews de que a planta de maconha

teria medo de chuva. Dizemos bizarro por que não

há outra palavra que possa explicar melhor o que

seria  uma  planta  qualquer  que  não  gosta/  não

suporta/  passa  mal  quando  chove.  Afinal,  a

cannábis  como os  demais  seres  vivos  precisa  de

água  para  sobreviver  e  na  natureza  o  principal

fornecedor de água é justamente a chuva.

Um absurdo como esse só pode ser propagado por essa massa de pessoas

criadas na selva de pedra que nunca viu como toda a  natureza sorri depois

de uma chuva em boa hora. E até hoje não presenciou um pé de cannábis

sendo hidratado da maneira que a natureza queria.

A chuva tem uma maneira própria de penetrar o solo que é simplesmente

perfeita, não causa compactação do substrato e distribui igualmente por toda

a superfície a água. E os regadores que usamos em jardinagem são uma mera

tentativa de imitar essa maravilha da natureza. Ademais, a água da chuva

vem com boa temperatura e em geral com o ph adequado para as plantinhas.

Sem falar que ela causa uma oxigenação ímpar no solo e revitaliza toda a vida

microbiana do mesmo. E ainda economiza alguns dias de rega para quem está

cultivando.



Durante  o  estágio  vegetativo  e  até  1  mês  de  floração  é  praticamente

impossível que uma chuva possa causar problemas para suas plantas. E do

mesmo modo com a floração avançada você pode garantir  que as chuvas

caiam  apenas  beneficiando  e  nunca  prejudicando.  Isso  é  relativamente

simples de conseguir, basta você garantir uma boa dose de ventilação e a

redução drástica da umidade nos dias posteriores a chuva. Para isso, não é só

ligar um ventilador e deixar pra lá. É preciso também que as plantas estejam

bem  separadas  entre  si,  bem  defoliadas  e  com  os  galhos  espaçados

permitindo a circulação de ar e portanto que se seque.

No entanto, dependendo das condições climáticas da sua região o mais fácil é

abrir  mão dos  benefícios  diretos  da chuva e  cultivar  suas  plantas  sempre

dentro de uma estufa, isso vai evitar que as flores se molhem diretamente, no

entanto não vai te livrar da umidade do ar que aumenta consideravelmente

depois de um ou vários dias de chuva.



D DEFOLIAÇÃO
A técnica chamada de “defoliação” consiste na prática

criteriosa da retirada de algumas folhas ao longo do

ciclo das plantas. É claro que as folhas são essenciais

para o desenvolvimento da planta, e  não só porque

as folhas são as ferramentas que a planta tem para

absorver luz -  seu principal alimento – mas também

porque as folhas são importantes reservas de água e

até de nutrientes, além de servirem como porta de

entrada  ideal  para  suprir  algumas  necessidades

nutricionais  ou  mesmo  no  caso  de  raízes  pouco

desenvolvidas ou danificadas.

 E  de  quebra,  as  folhas  são  auxiliares  do

cultivador  para  informar  exatamente  o  que

está  ocorrendo com a planta,  desde  falta  ou

excesso  de  água,  calor,  frio,  deficiências  e

excessos nutricionais entre outras coisas para

as  quais  são  necessárias  folhas  novas  e

também folhas mais velhas ainda conectadas a

planta.



 É  fato  de  que  tanto  em  outdoor  como  em  indoor  essa  é  uma  prática

importante que ajuda muito na manutenção da saúde das nossas plantinhas.

Mas atente para o fato de que no indoor essa prática tende a ser muito mais

radical, isto é, a signifcar a retirada de uma maior quantidade de folhas e até

de ramos (prunning).

No cultivo em exterior entretanto é beneficioso manter um

pouco mais de folhas do que você manteria em um cultivo

indoor porque as folhas são uma importante reserva de umidade para dias

muito secos e quentes. E por outro lado, com a maior abundância em lúmens

– e circulação de ar – que existe no outdoor não há justificativa para eliminar

folhas que sim estão tomando luz diretamente.

Mas sem exagerar.

Eliminar  o  excesso  de  folhas  e  até  alguns  galhos  é  sim  importante  para

facilitar o seu trabalho no que diz respeito a evitar uma infestação de pragas,

proliferação de fungos ou dificultar a passagem da luz.



Na hora de colocar em prática a defoliação

tenha em mente que  você não precisa

fazer tudo em um só dia e assim você

vai ter mais tempo para ir percebendo de

qual  parte  da  planta  vai  ser  mais

inteligente  retirar  as  próximas  folhas.

Lembrando que o foco é retirar folhas que

não  estejam  pegando  luz  diretamente,

folhas  que  estejam  velhas  totalmente

amareladas,  folhas  que  fazem  muita

sombra  em  outras  folhas  e  partes  da

planta  e  folhas  que  atrapalhaM  a  boa

circulação  de  ar  dentro  da  própria

estrutura da planta.



E ESTUFAS

Estufas são a melhor maneira de trazer para o cultivo

outdoor  algumas vantagens  do  cultivo  indoor  assim

como  o  maior  isolamento  do  ambiente  externo  e

controle  de  temperatura  e  umidade.  Sem

necessariamente  trazer  desvantagens  do  cultivo

indoor como  o custo da energia elétrica para fornecer

luz, ventilação e em geral um espaço menor. 

As estufas podem ter os mais diversos formatos e serem feitas de diferentes

tipos de materiais. É importante analisar caso a caso pois cada região tem

diferentes necessidades, como firmeza extra para enfrentar ventanias ou a

possibilidade de retirar a cobertura em dias extremamente quentes.

 Também é preciso lembrar que na hora de escolher os materiais a serem

utilizados, é preciso optar por aqueles que não se tornarão possíveis focos de

problemas em si mesmos afinal ninguém precisa de uma casa de bichos extra

ou uma cultura de fungos crescendo bem ao lado das suas plantas.



Uma estrutura  que  você  queira  utilizar  por  muitos  anos  precisa  ser  bem

planejada para não ficar na sombra durante a hora que você mais precisa de

Sol.  E  também  contar  com  a  possibilidade  de  acendermos  lâmpadas,

ventilação e qualquer outra coisa que precise de uma rede elétrica instalada

de forma segura.



Não  subestime  o  valor  de

montar  uma  estrutura  que

também sirva  para  aplicar  a

técnica da “capucha” . Nada é

tão  valioso  como  fazer  uma

floração 100% grátis na entre-

safra. 

Exemplos  de  Materiais

que podem ser utilizados

para montar uma estufa:

estrutura: bambu  ou

madeira  curados,  aço

inoxidável,  mangueiras  e

canos, …,

Cobertura:  plástico agrícola, placas de acrílico ou vidro, sombrite (sempre

quando seja de cor preta, e absolutamente nunca de cor verde)



F  FOTOPERÍODO

Se você ainda não sabe – ou não lembra – o que é

fotoperíodo  não  se  preocupe,  é  muito  simples.

Fotoperíodo significa tempo de  luz  por  dia,  ou seja

quantas horas de luz compõem um dia de 24h. E esse

conceito vale tanto para a luz do Sol quanto para a luz

artificial  e  é   uma  das  bases  onde  se  apoia  o

conhecimento do cultivo de cannábis. 

Isso porque a cannábis é uma planta que tem os seus ciclos internos regidos

pelo  fotoperíodo,  inclusive  quando  falamos  de  plantas  automáticas  é

importante  lembrar  que  as  genéticas  que  deram  origem as  plantas  ditas

“automáticas” - as  ruderalis – são plantas que devido a pouca variação do

fotoperíodo em determinadas regiões do globo terrestre desenvolveram outra

maneira de iniciar  a  floração que não o número de horas  de luz  por  dia.

Portanto  foi  um  resposta  a  questão  fotoperíodo que  levou  a  planta  a

escolher  essa  maneira  de  evoluir  para  garantir  a  sua  continuidade,

comprovando uma vez mais a importância do fator fotoperíodo para a biologia

interna da planta.



Quando estamos cultivando em exterior  o  fotoperíodo varia  segundo cada

região do planeta,  inclusive dentro de um mesmo país  como o Brasil  não

existe apenas um fotoperíodo por isso é importante registrar e divulgar os

cultivos para criar uma base de dados confiável que sirva para as próximas

gerações de  cultivadores.  Como você  pode ver  no item Luz  o fotoperíodo

ainda que em exterior pode ser controlado para se ajustar as necessidades de

cada cultivador.

Mas é importante notar que em outdoor não é apenas o fator “horas de luz”

que faz variar as etapas da planta, existe também a variação do espectro

luminoso que favorece certos aspectos da planta em relação a outros, e é por

essa variação que muitas genéticas quando estão em outdoor começam a

florescer antes mesmo de que o fotoperíodo esteja 12 horas de luz diárias,

porque a variação do espectro luminoso – junto com a lenta diminuição das

horas de luz minuto a minuto – já foi suficiente para a planta perceber que é

chegado o momento da floração
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G GUERRILHA

Você já deve ter ouvido alguém falar sobre cultivo de

guerrilha,  desde  que  o  Paz  Infinita  publicou  pela

primeira vez o manual prático do cultivo de guerrilha

na nossa revista número 05 essa modalidade vem se

espalhando pelos 4 cantos do Brasil.

Chamamos  de  cultivo  de  guerrilha

todo cultivo realizado longe da casa

do cultivador no qual a planta fica

em  um  meio  “selvagem”  e  com

quase zero cuidados humanos. Essa

modalidade de cultivo é sempre útil

seja  em  um  lugar  onde  reina  a

proibição seja onde está legalizado,

porque permite ao cultivador ter um

número  de  plantas  superior  a  sua

capacidade  de  cuidar-las  e  vigiar-

las.



 Ao  mesmo tempo que  é  bastante seguro  já

que  as  plantas  ficam  disfarçadas  pela

vegetação  natural  impedindo  que  predadores

humanos  tentem  se  apossar  dela  e  que  os

agentes  da  lei  possam  culpabilizar  alguém

como dono da plantação.

Por isso o melhor lugar para começar uma guerrilha digna do nome é um

terreno baldio, não ocupado, abandonado. E ao mesmo tempo com plantas

saudáveis se possível árvores grandes e folhudas que indicam a abundância

de recursos nutricionais no solo para que você não precise se preocupar em

levar soluções nutritivas para sua planta. 



Idealmente você não deve nunca precisar visitar a sua planta, nem para levar

água nem nada. Mas 1 ou outra visita durante o ciclo de cultivo pode ser bem

vinda para fazer algum ajuste, pulverizar um antipragas ou apenas verificar

se está tudo bem. Tendo sempre em mente que as suas visitas a guerrilha são

o que mais vai chamar atenção de outros olhos para o que está ocorrendo ali.

A  boa é  levar  a  planta  para  a  guerrilha já

com alguma estrutura para aguentar sozinha

as  adversidades  do  meio.  Claro  que  isso

pode ser um pouco difícil  em um ambiente

de  proibição  mas  com  um  pouco  de

criatividade  você  conseguirá  superar  esses

empecilhos.  Convidamos  você  a  dar  uma

olhada  na  revista  paz  infinita  05  onde  o

manual prático do cultivo de guerrilha vai te

dar mais detalhes para colocar essa idéia pra

funcionar. 



H HIGH PLANTS

A primeira coisa que vem a mente quando pensamos

em  cultivo  de  maconha  ao  ar-livre  são  plantas

enormes, as menores plantas que vem a mente são

maiores que uma pessoa de estatura média. E isso

de  fato  é  uma  das  razões  porque  os  cultivadores

amam  a  modalidade  outdoor.  Mas  não  deixe  de

considerar que o cultivo em exterior também abarca

plantas em vasos que podem ser pequenos como os

utilizados em cultivos indoor.

Entenda que a combinação substrato /

genética  é  o  que  vai  determinar  o

tamanho final da sua planta em outdoor

(e  o  tempo,  claro)  e  isso  funciona

assim:  se  você  preparar  um  bom

substrato  diretamente  no  chão depois

de fazer  um buraco ou um canteiro é

certeza de que com o tempo adequado

a planta não só vai atingir o tamanho

total  dele  como  também  vai  tentar

ultrapassá-lo e vai ter mais ou menos

sucesso  nessa  tentativa  dependendo

das condições encontradas no solo não

preparado.



E em muitos  lugares  –  e  com a genética  adequada  –  também é  possível

colocar  a planta diretamente no solo sem nenhum preparo prévio.  O mais

importante nesses  casos  é ter  certeza que não ocorrerão alagamentos  ao

longo do ciclo de cultivo e que o ph está dentro dos parâmetros aceitáveis. É

praticamente o que se faz sempre quando se trata de cultivo de guerrilha.

De  maneira  geral  as  plantas  de

cannábis  quando  tem  espaço  e  Sol

crescem muito. Isso quer dizer que se

você não tomar nenhuma providência

no  sentido  contrário  a  isso  como:

podas, rede de scrog e/ou amarras é

bem  possível  que  ela  alcance  os  2

metros  de  altura  principalmente  se

estamos falando de uma planta com

predominância sativa. Então se você

está cultivando em algum lugar onde

tem  a  necessidade  de  controlar  a

altura para ficar por exemplo abaixo

de um muro,  você precisa  desde os

primeiros  dias  da  planta  aplicar  as

técnicas para o controle de tamanho.



Por  outro  lado,  se  o  que  você  quer  é

justamente uma planta o maior possível;

você só precisa preparar bem o solo, não

vacilar  na  nutrição  com  excessos  ou

deficiências, dar tempo suficiente para a

planta  crescer  durante  o  estágio

vegetativo e aí é só alegria e deixar que a

natureza faça o seu trabalho.



I INERTE X ORGÂNICO

Como você já deve saber o cultivo em meio inerte é

aquele em que o solo/substrato onde a planta vai

crescer não tem nenhuma vida nem nutriente. Esse

tipo de substrato não é encontrado na natureza e

portanto a única maneira de cultivar em meio inerte

em outdoor é cultivando em vasos, pois por maior

que seja o canteiro se ele não estiver isolado do solo

do lugar (como um grande vaso) o meio de cultivo

estará “contaminado” com vida e nutrientes.

O cultivo em meio inerte é antinatural porque depende inteiramente de um ou

mais cultivadores dedicados a fornecer a “ração diária” de alimentos para as

plantas. E isso fica mais trabalhoso – e custoso $$ - quanto maior for o cultivo,

exigindo  além  dos  cuidados  com  a  nutrição  uma  fiscalização  intensa  de

excessos ou deficiências nutricionais de todo tipo e variação do ph. Sendo

assim, como o  cultivo em outdoor que em geral se caracteriza por ser um

cultivo de plantas grandes e/ou com grandes quantidades de exemplares de

plantas é pouco comum que seja baseado em meio inerte.



O cultivo em meio orgânico por outro lado pode

ter grandes vantagens como quando o cultivador

usa  o  Super-Solo  (em  detalhes  na  revista  paz

infinita 15 – as chaves do cultivo organico) em

que ao preparar  o  solo  antes  do  cultivo  dessa

maneira  permite  que  o  cultivador  só  tenha  o

trabalho de regar com água as  suas plantas e

elas crescem vigorosamente e saudáveis do dia

01 à colheita.
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J JARDIM  DE INVERNO

Mesmo pra quem vive nas regiões mais frias do Brasil

existe sim a possibilidade de cultivar em pleno inverno

em  exterior.  E  em  qualquer  parte  do  globo  seria

possível  com  ajuda  de  alguns  equipamentos  para

driblar a baixa temperatura. Mas em terras tupiniquins

a boa notícia é que temos a oportunidade de cultivar

outdoor  em  pleno  inverno  com  muito  pouco

investimento.

Para concretizar esse feito com o melhor

rendimento  é  necessário  sim ou sim a

utilização  de  estufas,  pois  uma  estufa

bem preparada por si  só vai difundir  a

luz e garantir que a temperatura nunca

seja extremamente baixa. 

Mas atente para o fato de que uma estufa pode ser feita de diferentes formas

e tamanhos. Por exemplo um simples carrinho de supermercado com plástico

agrícola ao redor e fazendo um teto já vale para que as suas plantinhas se

sintam abrigadas e possam crescer mais confortavelmente.



O cultivo  de  inverno  pode  te

surpreender  positivamente  no

que diz respeito a qualidade e

a  beleza.  É  nesse  momento

que  algumas  plantas  vão

ativar seus genes que deixam

as  folhas  e  as  flores  com

tonalidades que vão do violeta

ao negro. E no que diz respeito

a qualidade a tendência é que

todas  as  genéticas  te

presenteiem  flores  mais

potentes devido a produção de

tricomas  superestimulada

pelas  baixas  temperaturas.  É

verdade  também  que  se  as

condições de temperatura não

estiverem  nos  parâmetros

(acima  de  23°c  )  a  produção

no  sentido  gramas  por  metro

quadrado será menor mas não

desanime  por  isso  pois  a

beleza e a potencia das flores

estarão no auge.



L LUZ
Quando o tema é cultivo,  o melhor aparato que

quem cultiva pode querer  utilizar  é o Sol.  A luz

solar com suas muitíssimas frequências de luz traz

tantos benefícios para as plantas que ainda não

puderam ser replicados com lâmpadas artificiais.

Por  isso  toda  estrutura/espaço  que  você  for

destinar  para  o  cultivo  deve  levar  em

consideração como fator número 1 a posição do

Sol ao longo do ano.

Como sabemos a posição do Sol varia bastante ao longo do ano, e a variação

é mais drástica o quanto mais longe você estiver da linha do Equador. Por

isso, em arquitetura não se faz nenhum projeto  que não leve em conta um

conceito  prático  chamado “carta  do  Sol”  ,  que  em resumo é  um  estudo

detalhado de como o Sol vai variar a sua luz direta ao longo do tempo em

uma determinada área, atentando sempre para possíveis interferências como

construções, árvores ou formações rochosas que possam  entrar no caminho

da luz solar impedindo-a de atingir diretamente a zona demarcada no projeto.

Portanto, a dica número um é observar o movimento da Terra e como varia a

luz solar ao longo do ano antes de decidir onde vai ser realizado o cultivo.



Simultaneamente  é  inteligente  procurar  conhecer  a  região  onde  você

pretende cultivar no quesito horas de luz por dia, porque nesse quesito não

existe uma “receita do bolo” que sirva para todo mundo igualzinho; já que

mesmo dentro do Brasil a lógica das horas de luz solar de uma região não é

nem parecida com a de outra. O que sim é uma receita do bolo é o fato de

que a planta estará em estágio vegetativo sempre quando as horas de luz

sejam superiores a 12 horas por dia e em estarão em floração sempre que as

horas  de  luz  não superem as  12 horas  diárias.  Com isso  em mente  você

poderá planejar o seu cultivo para aproveitar o melhor da luz solar.

Lembrando  que  usar  a  luz  solar  ao  seu  favor  nem  sempre  significa  se

restringir ao que manda a natureza no sentido de que você pode sim fazer a

floração quando seria estágio vegetativo segundo a luz do Sol e ao mesmo

tempo pode fazer o estágio vegetativo ocorrer quando as horas de luz solar

estão determinando a floração. 



Para fazer isso e dominar o fotoperíodo em outdoor como se você estivesse

cultivando indoor  –  pagando pela luz  –  você tem que ter  na manga duas

cartadas: primeiro o complemento de luz com lâmpadas e segundo a técnica

da “capucha”.

Veja mais sobre estes 2 assuntos na revista digital paz infinita 05 – especial

outdoor.



M MULCHING

Essa  idéia  –  como  quase  todas  –  vem  da

agricultura  tradicional  e  como tal  é  algo  cujos

benefícios são mais que comprovados. Se trata

simplesmente de fazer uma cobertura por cima

do solo ao redor do caule visando proteger toda

a área da raiz da  planta e é válido tanto para o

cultivo  em  vasos  como  para  o  cultivo

diretamente em solo.

Essa cobertura pode ser feita tanto por espécimes vivos, como um simples

capim  ou  mesmo  por  plantas  aromáticas  que  poderiam  contribuir  para

defender a sua cannábis de pragas. Veja algumas idéias de como aplicar a

cobertura viva também chamada de “cover crop” 

na revista  paz infinita 22 – 100 dias com ela. 

A cobertura do solo com outras plantas é muito

interessante para quem cultiva outdoor inclusive

para  ajudar  a  camuflar  o  seu  jardim  tanto  de

pragas quanto dos agentes da lei. E essa é mais

uma excelente razão para você nem pensar em

capinar tudo ao redor do seu cultivo.



De toda maneira, a cobertura também pode

ser feita por utilizando elementos não-vivos

como  serragem  de  madeira  ou  mesmo

capim  depois  de  seco.  E  igualmente  há

quem faça – principalmente quando se trata

do cultivo em vasos – a cobertura utilizando

pedrinhas,  sejam  pedrinhas  comuns  ou

aquelas de barro. 

Tudo isso porque o “mulching” tem uma série de vantagens: desde ajudar a

não compactar o solo durante as regas, até a proteger as raízes das variações

de temperatura seja de muito calor ou de frio. Ou evitar a perda muito rápida

de umidade no solo. No cultivo indoor o fato de cobrir o substrato com alguma

dessas opções também serve para evitar os respingos de água “suja” de terra

para as paredes e o chão do seu espaço de cultivo.

A cobertura viva é especialmente bem-vinda porque também ajuda a criar

caminhos  no  interior  do  substrato  facilitando  a  passagem  de  soluções

nutritivas. Mas tanto a cobertura  viva como a sua irmã artificial ajudam a que

a vida microbiana do solo tenha uma “vida mais fácil”.



N NITROGENIO

Nitrogênio é o principal alimento que a sua

planta usa durante o estágio vegetativo para

crescer, e ainda bem que é assim porque o

nitrogênio  é  justamente  um  dos  nutrientes

mais abundantes naturalmente nos solos ou

facilmente encontrado em outras fontes para

quando você precisa enriquecer o conteúdo

do solo.

 

O cultivo ideal passa por uma boa preparação do solo antes de começar e

nesse momento o melhor aliado do cultivo é o húmus de minhoca, pois além

de fornecer  nitrogênio aporta também alguns micronutrientes  essenciais  e

vida para o substrato. Veja também a receita do chá de húmus de minhoca no

canal Paz Infinita do youtube. 



O ORGANIZAÇÃO

Você que cultiva seja indoor ou outdoor precisa

ter  um  plano  de  cultivo  que  atenda  as  suas

preferencias  e  necessidades.  Isto  é,  ter  bem

definido quando começa e quando termina cada

ciclo.  Se  o  início  será  dado  por  sementes  ou

clones, se o próximo ciclo tem que ser iniciado

antes de terminar o primeiro, onde e como você

vai  realizar  a  etapa  do  secado.  Todas  essas

questões são importantes para que você defina

bem os espaços a serem utilizados e também os

tempos de cada coisa e se vai ser necessário ou

não alguma ferramenta especifica.

No caso do cultivo outdoor é super necessário um planejamento prévio porque

vai permitir ao cultivador preparar a terra/substrato com antecedência, curtir

esterco  de  algum  animal  e  preparar  o  espaço  de  cultivo  de  maneira

adequada,  bem como colocar  outras  plantas  pra  crescerem junto  e  assim

espantar as pragas das suas valiosas cannabis. 

Por  isso  é  de  suma  importância  que  quem  vai  cultivar  dedique  tempo  a

planejar pois elementos como complemento lumínico ou o processo inverso: a

capucha precisam ser pensados com antecedência.



P PRÉ-VEGETATIVO

Um  conceito  muito  importante  porém  pouco

difundido é o chamado “pré-vegetativo”.  Essa

é a fase inicial da planta, e começa no primeiro

par de folhas que vem depois da germinação e

vai  até  que a planta tenha estrutura suficiente

tanto pra cima da terra quanto por de baixo para

aguentar sozinha por exemplo o calor de um dia

de verão, o que ocorre mais ou menos quando

ela atinge a idade de 25 dias.

Até  esse  dia,  a  planta  tem  uma

capacidade  muito  limitada  de

fotossíntese inclusive, o que pode ser

medido  pela  pouca  quantidade  de

folhas  e  assim também é a  raíz  com

pouca  capacidade  de  absorver

nutrientes,  água  e  de  resistir  a

mudanças drásticas de temperatura. 

Nessa etapa é fundamental para o bom desenvolvimento que a umidade do

ambiente seja  alta,  assim a planta acaba absorvendo água também pelas

folhas – ou pelo menos não perdendo seus próprios liquidos. 



Quando se trata de cultivo em exterior essa

etapa exige ainda mais atenção, porque a

planta  ainda  é  muito  frágil  e  qualquer

animal  (pássaros,  gatos,  etc)  poderia

destruir a planta sem esforço. 

Além disso, essa baixa resistência a temperaturas extremas faz com que o

cultivador precise estar atento parar  garantir a continuidade do cultivo. Então

é  mais  do  que  recomendado  que  o  pré-vegetativo  seja  uma  etapa

acompanhada de perto pelo cultivador, e se possível indoor. O que pode ser

feito com ajuda de lâmpadas de baixo consumo ou mesmo com a luz indireta

do Sol.

E  só  quando  você  tenha

certeza que a planta pode

resistir  a  uma  simples

pisada  de  cachorro  ou

bicada  de  pássaro  é  que

chegou  a  hora  de  colocar

ela  para  o  seu  lugar

definitivo, seja diretamente

no solo ou em um vaso em

exterior.

 



Q QUANDO

Quando  plantar  em  outdoor?  Simples:

sempre!  Pelo  menos  quando  se  trata  de

Brasil  o  clima  nunca  vai  ser  um  grande

empecilho para quem quer cultivar sob a

luz  do  Sol.  Bastam  pequenos  ajustes  e

pronto,  felicidade  sendo  cultivada  de

monte. 

A questão é que você tem que observar a variação das horas de luz natural no

decorrer do ano, fazer um par de anotações e planejar seu cultivo para o

melhor aproveitamento. Onde e/ou quando as horas de luz não chegam a 14

horas por dia é de suma importância complementar as horas de luz com luz

artificial se você quer fazer o estágio vegetativo. 

Como  já  dissemos  em  outras  oportunidades  a  luz  complementar  não

necessariamente precisa ser muito potente. O mais importante nesses casos

é lembrar de acender as lâmpadas   ANTES do pôr-do-Sol pois é

isso que garante que a planta entenda a continuidade das horas de luz do dia.



Do mesmo modo, você pode fazer a floração em outdoor sem esforço sempre

quando as horas de luz naturais sejam iguais ou inferiores a 12 horas de luz

por dia. Mas também é possível aplicar a técnica da “capucha” e forçar a

floração mesmo quando as horas de luz natural estejam superiores a 12 horas

diárias. Veja em detalhes a técnica da capucha em vídeo no canal Paz Infinita

do Telegram ou na revista digital paz infinita 05 – especial outdoor.

O calor do Sol só vai te atrapalhar se você tentar colocar plantas muito jovens

sob o Sol intenso, e em termos de Brasil isso não significa apenas o Sol de

verão, a combinação de um dia ensolarado com o dia seco pode desidratar

sua  jovem  planta  em  poucas  horas.  Não  deixe  de  consultar  o  item  Pré-

Vegetativo nessa mesma edição para saber como atuar nessa etapa. 

O  frio  sempre  é  um fator  que  atrasa  o  crescimento  das  plantas,  sempre

quando  a  temperatura  está  abaixo  de  21°  é  preciso  intervir  para  ter  um

melhor  rendimento.  O mais  simples  de  fazer  nesses  casos  é  montar  uma

estufa, combinar com o uso de mulching e ir em frente, porque as plantas que

crescem a baixas temperaturas podem não ganhar em tamanho mas ganham

em tricomas ou seja potencia. 



R REGA
Plantinhas sob o Sol precisam de muita água

mas  cuidado  para  não  cometer  alguns  erros

básicos como fazer a rega durante as horas de

mais calor no dia – ou próximo a elas. Porque a

água  vai  encontrar  um  solo  aquecido  pelo

menos  na  superfície  o  que  pode  aumentar

muito  a  temperatura  da  água  ou  mesmo

depois  de  molhado  o  solo  pode  se

sobreaquecer  cozinhando as  raízes  causando

um pequeno stress ou algo mais grave. 

Por  isso,  existe  1  momento  ideal  para  regar  quando  estamos  falando  de

cultivo outdoor : nas primeiras horas do dia. Porque inclusive deixar a rega

para as últimas horas do dia pode não ser o melhor já que fazer isso pode

ocasionar um resfriamento excessivo do substrato (que vai estar pelo menos

úmido) durante a madrugada.

→  Continua  sendo  necessário  utilizar  um regador  adequado  para  evitar  a

compactação do solo.

→  Uma boa  chuva é  sempre  bem-vinda e  substitui  uma ou mais  regadas

dependendo das condições climáticas da sua região.



As plantas de cannábis estão sempre buscando estender as suas raízes o mais

profundo possível, então é bastante plausível que dependendo de onde você

está cultivando ela vai alcançar alguma fonte de água subterrânea e quase

não vai precisar de regas constantes, a não ser durante a flora que é quando

devemos garantir abundância de água.
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S SUBSTRATO

O substrato onde vai crescer a sua planta pode

desde o princípio ter tudo que ela vai precisar em

termos de nutrientes e “comodidade”, como você

pode ver na revista paz infinita 15 – chaves do

cultivo  orgânico.  Mas  também  pode  ser  algo

totalmente no improviso com uma probabilidade

favorável de dar certo ao final.

 Isto  quer  dizer  que  se  você  não  tem tempo,  vontade  ou  materiais  para

montar  um substrato “PRO” você pode através de observar a natureza do

lugar saber se é possível deixar uma cannábis no chão simplesmente e ela

frutificar ou não.

Seria o caso de analisar  e se você encontrar  um pedacinho de terra com

muitas plantas e de preferência árvores grandes e folhudas, é quase certo de

que plantar uma cannábis ali vai dar certo. Certeza absoluta nesse caso você

só terá depois de testar ou examinando mais profundamente detalhes como o

ph do solo  e se ocorrem ou não inundações no terreno,  ainda que sejam

“inundações”  apenas  no  nível  do  lençol  freático  elas  podem atrapalhar  o

cultivo por não permitirem que as raízes se sequem nunca.



Para ter excelentes resultados não há dúvida de que – exceto raras exceções –

é preciso sim preparar um substrato especial para a cannábis e de preferência

em um canteiro construído acima do nível do chão. Como vai ser a fórmula

desse substrato é que pode variar um pouco segundo a especificidade  de

cada caso. Com isso queremos dizer que em lugares muito úmidos, ou com

abundante  chuva  ou  quando  o  cultivador  possa  fazer  regas  frequentes  é

indicado preparar um substrato que retenha pouca água. 

E  é  extremamente  necessário  pensar  em  um  substrato  capaz  de  reter

umidade quando o cultivo vai ser em uma época/região de calor e sequidão,

e/ou o cultivador não vai estar disponível para fazer regas frequentes.

Materiais que ajudam a NÃO reter água: areia e perlita são os dois melhores

exemplos de materiais neutros que você pode agregar no substrato com um

pouco de exagero quando a preocupação é não acumular água nas raízes.

Materiais que ajudam a manter a umidade: vermiculite (no lugar de perlita),

turfa,  fibra  de  coco.  São  alguns  exemplos  de  materiais  que  vão  ajudar  a

segurar  a  água  no  substrato  diminuindo  o  número  de  vezes  que  você

precisará regar a planta, mas cuidado para não exagerar pois raízes com água

velha acumulada ficam sem oxigenação e facilmente se convertem em foco

de fungos.



T TUTORES

Cultivando em outdoor ou indoor você pode

se beneficiar de utilizar tutores, suas plantas

sempre  agradecem  ter  um  apoio  extra  e

você  poderá  ver  a  gratidão  refletida  em

algumas gramas extras.  Os  tutores  podem

ser  colocados  desde  os  primeiros  dias  da

planta  ou  você  pode  colocar  somente  na

floração que ainda assim vai fazer diferença

o fato de utilizá-los.

O fato é que no outdoor além de um apoio

que pode te ajudar a conseguir  algumas

gramas  extras,  o  tutor  é  quase

indispensável para garantir que as plantas

não  vão  perder  algum  galho  importante

devido  a  uma  simples  tempestade  ou

ventania. 

E nesse caso você deve colocar o tutor desde o início do ciclo de cultivo ou

pelo menos ter montado o seu espaço de cultivo de maneira que você possa

vir depois e colocar os tutores ao redor das suas plantas.



É  de  suma  importância  que  o

material  utilizado para os tutores

e  para  atar  as  plantas  ao  tutor

sejam em si mesmos anti-fungos.

Ou  seja  não  utilize  cordas  como

barbantes  que  possam  acumular

água, e nem tutores que possam

se decompor ao longo do cultivo.

Existem basicamente 2 tipos de tutores: horizontal ou vertical. Escolha o seu

de acordo com as suas necessidades. Veja na revista paz infinita 17 – tutorial

para tutorear as plantas os detalhes de como aplicar essa técnica. 



U ÚLTIMA HORA

Sempre é tempo de cultivar em outdoor mas

você precisa saber que se você coloca a planta

em exterior sem realizar  nenhum controle de

fotoperíodo ela vai obedecer a sua natureza e

fazer estágio vegetativo enquanto há horas de

luz suficiente para isso e floração quando são

12 horas ou menos de luz por dia. 

No caso de ser uma planta colocada sob a luz solar de 12 horas diárias o que

vai acontecer é ela começar a floração tão cedo quanto atinja a maturidade

hormonal mínima para isso. No caso de um clone nessas condições é colocar

baixo o sol e a floração começa a contar. Por isso você pode o ano inteiro

colocar a planta sob o Sol porém entendendo e levando em conta o que está

acontecendo no relógio solar para saber de antemão o que vai acontecer com

a planta.



V VENTILAÇÃO
Quando  o  cultivo  é  em  exterior  é  bastante

provável que você não tenha que se preocupar

com essas questões relacionadas a renovação

de ar  no seu cultivo pois  a  natureza já  fará

todo esse trabalho. 

O trabalho do cultivador nesse caso é cuidar

para  que  tenha espaço suficiente  entre  uma

planta e outra, que preferencialmente elas não

estejam  se  tocando.  E  ao  mesmo  tempo

manter a defoliação em dia e até um prunning.

No entanto, se você vai cultivar em estufa a coisa muda um pouco de figura e

dependendo da configuração escolhida a falta de ventilação e renovação de

ar pode virar um “problemão” . Principalmente porque toda a água que você

jogar no solo – ou mesmo a água que corre naturalmente por baixo da terra –

vai  aparecer  na forma de  evapotranspiração  levando  a  umidade para  as

alturas.



A primeira saída óbvia é um estufa com clima controlado via equipamentos

como  ventilador,  extratores  ou  até  mesmo  desumidificador  ou  ar-

condicionado.  Mas  essa  é  a  solução  que  além  de  óbvia  tem  um  custo

relativamente alto. Por outro lado, você pode construir a sua estufa pensando

em  uma  arquitetura  biodinâmica  que  supra  total  ou  quase  totalmente  a

necessidade de utilizar equipamentos para controlar o clima.

Mas  é  claro  que  já  que você  vai  precisar  cedo ou tarde de  complemento

lumínico nada mais simples que pensar em colocar também ventiladores e

extratores para ligar em determinadas ocasiões.



X XP
     

A  experiência  só  vem  com  a  prática.  E  na

maioria   das  vezes  vem muito  mais  quando

enfrentamos adversidades, quando algo sai do

planejado do que com o estudo teórico. E se

você  é  capaz  de  perceber  o  quanto  isso  é

verdade  em qualquer  sentido  da  vida,  pode

acreditar  que  quando  se  trata  de  cultivo

outdoor essa máxima é super válida.

Como em outdoor as variáveis são incontáveis há muito mais chances de que

passe um imprevisto antes de chegar o dia da colheita do que cultivando

indoor. Por essa razão, o aconselhável é começar com mais plantas do que

você pretende colher. Ou seja, se você gostaria de colher 6 plantas no final da

temporada , você deveria começar (germinar sementes ou enraizar clones) de

12 ou mesmo 18 plantas,  ou até  mais.  Pois  só assim vai  ser  garantido  a

colheita de pelo menos 6 plantas excepcionais. Esse é um dos segredos de

cultivadores de exterior sejam amadores ou profissionais.



Z ZIP LOCK

Se você chegou ao momento de armazenar as

suas  flores  produzidas  com  energia  solar,

parabéns! Você pode ter certeza que ano após

ano a colheita vai ser maior e melhor. Então

nada como ir se planejando desde antes para

guardar  uma produção  que  é  sempre  muito

maior do que o que se produziria em indoor. 

Como  a  produção  tende  a  ser  muito

maior  você precisa ter  uma estratégia

prévia  para  fazer  o  secado

adequadamente  e  uma  vez  feito  o

secado  proceder  a  cura  e  o

armazenamento final. 

Já parou pra pensar na loucura que seria

para um clube cannábico ou dispensário

tentar  armazenar  toda  a  sua  colheita

em frascos de geléia? Ou em qualquer

tipo de pote. 



Essa  é  uma  lógica  que  só  vale  para

quem produz  pouca  quantidade,  afinal

ninguém  praticamente  poderia  ocupar

toda  uma  parede  com  uma  estante

cheia de frascos.

Por  isso,  uma das estratégias utilizadas por quem precisa armazenar  uma

quantidade significativa é após o secado utilizar embalagens tipo “ziplock”

preferencialmente fechadas à vácuo e em seguida congeladas em um freezer.

E isso vale tanto para as flores como para as folhas que você vai retirando ao

longo de todo o ciclo das plantas.


