


Essa edição é especial para nós e para os cultivadores brasileiros com certeza, pois

junto com o plano de cultivo que divulgamos na Revista 03 , completa tudo que o

grower precisa saber para garantir que sem fazer nem uma nova compra sequer, vai

poder cultivar e colher sua maconha para sempre.

Com foco em apresentar para os cultivadores que querem se tornar breeders e criarem

sua própria cepa e também para os growers iniciantes que querem apenas entender o

processo de fazer suas seeds do começo ao fim produzindo qualidade como resultado

final.

Por que fazer sementes ou criar uma strain?

As  sementes  de  cannábis  são

extremamente valiosas porque podem

render  além  de  uma  verdadeira

árvore, vários clones e até multiplicar

ao  infinito  o  número  de  sementes.

Permitindo  assim  que  o  cultivador

dependa  apenas  de  si  mesmo  para

fazer um cultivo após o outro. Além

disso, a produção de sementes é algo

relativamente simples e sempre que é

feito,  contribui  para  que  a  planta  se

torne  cada  vez  mais  adaptada  ao

ambiente  e  para  que  ela  ainda

permaneça sendo cultivada por muitos

milênios pela humanidade.



Sem  esquecer  de  mencionar  que  as

sementes de cannabis são um alimento

riquíssimo em nutrientes como ômegas

3  e  6  e  vários  sais  minerais.  Além

disso,  sementes de hemp são capazes

de  reduzir  o  colesterol,  agir  como

antinflamatório,  aliviar  o  stress,

diminuir a pressão arterial e contribuir

para  a  formação  e  manutenção  de

massa  muscular,  saúde  do cabelo,  da

pele, das unhas e dos ossos. 

Além de contribuir para o equilíbrio da função intestinal por induzir a saciedade ao

mesmo tempo que fornece muitas fibras para a digestão. Contém compostos bioativos

fitosteróis que auxiliam na prevenção de doenças coronarianas, alguns tipos de câncer

e doenças crônico degenerativas como o alzheimer e parkinson.

“ 20 gramas de sementes de maconha por dia, o que seria uma colher de sobremesa,

corresponde aos benefícios de ingerir 100g de salmão assado” – compara a nutricionista

Patricia Davidson.

Cada planta fêmea de estatura média bem polinizada pode presentear o seu cultivador

com mais de 200 sementes. A planta fêmea, uma vez fecundada, deixa de enviar sua

energia  para  a  produção  das  flores  e  dos  tricomas,  e  se  dedica  quase  que

exclusivamente à “fabricação” da semente, já que é isso o que garante a perpetuação

da sua genética.



Logo,  a  planta  que  está  produzindo

sementes,  produz  menos  fumo,  e  a

pequena  parcela  de  fumo  produzida,

terá menos THC e os outros princípios

ativos da cannábis, assim como menos

sabor e odor – Em comparação com a

mesma  planta,  se  estivesse  florando

“sin semilla”.

Mesmo  produzindo  sementes,  as

plantas  irão  fornecer  também  uns

baseados,  muito dignos e respeitáveis

com os envólucros das seeds e com as

folhas  mais  resinadas.  Com  um

rendimento ainda melhor se você tiver

às mãos um vaporizador. 

O  processo  natural  de  seleção  dos

genes  pode  ser  “manipulado”  por

cultivadores através do que se chama

breeding . (produtos transgênicos são

outra história) Hoje em dia a maioria

das  espécies  de  horticultura

disponíveis  no  comércio  regular  são

fruto de longos processos de breeding.

Outro exemplo de breeding seriam as

raças  de  cachorro,  através  de  cruzas

chegamos a  quase  todas  as  raças  de

cachorro conhecidas atualmente. 



Seguindo  essa  lógica  chegaram  ao

mundo  as  maravilhas  como  Lemon

Haze, Amnesia Gold, White Widow…

Que atire a primeira pedra quem não pensou em como seria ótimo desenvolver uma

variedade de cannábis perfeita para o seu método de cultivo, adaptada às condições

climáticas específicas, e mais resistente às pragas e enfermidades mais comuns na sua

região. E ainda por cima com o seu sabor preferido e aquele aroma inesquecível – É o

sonho de todo cultivador! 



De onde veio a Cannábis ?

 Landraces ou PureBreeds

Os  cultivadores  mais  jovens  que  iniciaram  sua  vida  na  jardineria  cannábica  nas

últimas décadas, já encontraram um mundo cheio de variedades de maconha, infinitas

plantas com características distintas , Sour Diesel, Cheese, Amnesia Haze, Silver Haze

, … , e alguns nunca pararam para se perguntar de onde veio toda essa variedade. Veio

de uma planta só ? Sempre existiram várias? 



Parecido  com o que  se  diz  sobre  os  seres

humanos, não é possível afirmar se a planta

brotou  primeiro  na  Ásia  ou  na  África  ou

sabe se lá onde. O que temos disponível é o

registro mais antigo de 6.000 A.C. onde já se

fazia o uso medicinal, religioso, uso das suas

fibras  e  também para  alimentação  com as

sementes  nas  redondezas  da  China.

(Conheça o artigo do Pazinfinita.com : As

infinitas possibilidades do canhâmo)

E  um  registro  ainda  mais  antigo  de  uma

folha de cânhamo pintada em um objeto de

cerâmica datado de mais de 10.000A.C. , em

uma região onde fica atualmente o Taiwan. 1

Baseado nesses dados Carl Sagan em 1977

propôs  a  teoria  de  que  a  maconha  foi  a

primeira  cultura  agrícola  do  mundo.  -

Motivo pelo qual deixamos de ser nômades

e  criamos  as  sociedades  sedentárias,

passando  a  habitar  fixamente  em

determinadas localidades.

A partir  dali  as  sementes  da  planta  foram

levadas  para  todas  as  partes  do  planeta,  e

embora  cientificamente  falando,  nos  livros

de biologia, só exista a Cannabis Sativa, há

pelo  menos  3  vertentes  dessa  planta  que

variam  muito  nas  suas  características,

(fenótipos e genótipos) e portanto nas suas
1Richard Hamilton no 2009 Scientific American artigo sobre a agricultura sustentável

http://www.pazinfinita.com/canhamo-industrial
http://www.pazinfinita.com/canhamo-industrial
http://www.pazinfinita.com/canhamo-industrial


composições em termos de níveis de THC,

CBD, THCV, … Essas variações genéticas

possivelmente foram apenas o resultado da

adaptação da planta às diferentes condições

climáticas – Seriam as plantas Sativa, Índica

e Ruderalis.

Em  cada  uma  das  zonas  climáticas  do

planeta prosperou uma ou mais variantes da

Cannábis  há  muitos  milênios  e  nessas

regiões a “Mãe Natureza” vem realizando a

sua  própria  seleção  genética  e  reprodução

dos  seres  mais  fortes  por  incontáveis

gerações.  Inclusive  várias  delas  foram

batizadas simplesmente com os nomes das



suas  regiões  de  origem:

Afghani, Thai, Hawaiian 

Essas plantas seriam as Landrances, as plantas originárias de um determinado lugar e

que tem suas características bem definidas e adaptadas a esse mesmo lugar. Existem

pouco menos de 1 dúzia delas catalogadas pelos pesquisadores, breeders, ou Strain

Hunters.  E  dessas  poucas  plantas  nativas  surgiram todas  as  Strains  conhecidas  e

comercializadas  nos  dias  de  hoje  –  O que aconteceu  foi  que  muitos  aspirantes  a

breeders que acabaram sendo os fundadores de Seeds Bank como Green House of

Seeds e Sensi Seeds, ainda nos anos 50 tiveram essa sacada de percorrer o que fosse

possível no globo terrestre em busca dessas espécies nativas. Afinal elas sim, tinham e

tem um grande patrimônio genético que poderia render muito mais.

Documentário super interessante que mostra a busca por 
catalogar uma landrance legendária a Swazy Gold! Vale a 
pena, legendado em português!

http://www.leafly.com/indica/afghani
http://www.leafly.com/sativa/hawaiian
https://www.leafly.com/sativa/thai
https://youtu.be/1M5Ok8a6o1g


E rendeu. A partir dos anos 70, 80 já começam a surgir os primeiros híbridos, plantas

que são a mistura de sativas e indicas , explorando as variações dessa combinação e

mais tarde a combinação sativa com ruderalis, e indica com ruderalis que levaria ao

surgimento das plantas Automáticas vendidas atualmente. (quer saber mais sobre a

história das Autoflorescentes? Leia a Revista 02 ;)

Arjan Roskan, fundador da GreenHouse of Seeds de Amsterdam – um autêntico strain

hunter  (caçador  de  strains)  junto  com  seu  colega  Franco  Loja  buscaram  essas

landrances que cresciam selvagemente em várias partes do mundo , para selecionar

através delas bons traços para as variedades do seu seeds bank.

“Arjan  sempre  considerou  as

landrances muito importantes para o

processo de breeding porque elas são

as bases que foram selecionadas pela

natureza,  o  espaço  de  tempo  pelo

qual  a  natureza  vem fazendo  isso  é

tão  imenso  que  não  pode  ser

replicado  pelo  homem  em  nenhuma

condição – nem indoor,  nem outdoor,

nem de jeito nenhum.” 

 Franco  Loja  –  strain  hunter

greenhouse of seeds



Em  termos  técnicos  as  únicas  cepas/strains

realmente estabilizadas são as Landrances , pois a

natureza teve tempo e a quantidade de exemplares

de  plantas  necessários  para  fazer  um  processo

impecável de cruzas genéticas, ou breeding. Coisa

que um banco de seeds ou um breeder não pode

almejar concluir com tamanha especialização. 

A busca por um catálogo infinito de opções, que é

tão característica da nossa sociedade em diversos

mercados  trouxe  a  tona  as  diversas  Strains  que

conhecemos,  mas  são  todas  combinações  dessas

Landraces originarias. Atualmente, quase nenhuma

seed vendida como Sativa ou Índica pelos bancos é

100% sativa/indica . Elas são apenas no máximo

90% sativa ou índica. Em última instância  todas as

plantas  que  temos  no  mercado  atualmente  são

plantas híbridas.

Os padrões comerciais  oferecidos  nos  bancos de

seeds hoje exigem das plantas uma floração de no

máximo 90 dias. Porém algumas sativas Originais

tem uma floração ainda mais longa que isso, como

A Swazy Gold – mostrada no documentário que

comentamos acima – a  sativa nativa da pequena

região  dentro  da  África  do  Sul  chamada

Swaziland, por exemplo, leva 6 meses na floração.

No  mesmo  documentário  que  apresenta  a  busca

por catalogar essa landrence,  também aparece um

sacerdote rastafari que relata que boa parte da 

DICIONÁRIO DE BREEDING

Genótipo: é o conteúdo genético da 

semente em si que é herdado dos seus 

pais.

Fenótipo: são as características físicas 

que são a expressão da genética das 

plantas em um determinado ambiente. 

Em resumo suas características de 

crescimento e floração.

Cepa/Strain/: Assim são chamadas as 

variedades da planta cannabís, por 

exemplo White Widow é uma Strain ou 

uma Cepa, e Skunk é outra, e assim por 

diante.

IBL (inbreeding in line) : é como se 

denomina os híbridos estabilizados que 

sofrem apenas pequenas variações. 

Como a Northen Lights, White Widow, 

Skunk, Blueberry ...

Cepas estabilizadas / não-estabilizadas: 

Uma strain estabilizada de cannábis irá 

apresentar indivíduos idênticos, não 

importa quantas sementes o cultivador 

colocar , as plantas resultantes sempre 

serão muito semelhantes entre si. 

Falando em termos mais técnicos: uma 

cepa estabilizada apresenta sempre o 

mesmo fenótipo. Uma cepa não-

estabilizada pode apresentar 2 ou mais 

fenótipos.



produção  dessa  especiaria  local  é  levada  dali

diretamente aos coffe shops holandeses e vendida

com qualquer nome fantasia como “blue cheese ,

ou não sei o quê Paradise”

Muitos breeders consideram que as únicas cepas realmente estabilizadas hoje em dia

são as landrances – que comentamos anteriormente – são as plantas cultivadas por

milênios  pela  natureza  em  várias  regiões  do  globo.  As  outras:  OG  Kush,  White

Widow, Girl Scout Cookies, … , são híbridos que apresentam uma certa estabilidade

devido a um cercamento considerável das opções genéticas de cada planta.

Além  disso,  pouco  se  pode  afirmar  sobre  a  real  origem  de  cada  strain  dessas

comercializada nos EUA e ainda mais na Holanda – onde é permitido a venda nos

coffeshops mas não é permitido fornecer ao coffeshop ou o próprio dono cultivar seu

produto  –  Afinal,  tem  pouco  tempo  que  os  registros  de  cultivos  e  processos  de

breeding  começaram  a  existir  de  fato.  Também  vale  lembrar  que   graças  a

experiências de legalidade da planta hoje existem muitas empresas especializadas em

fazer  o  mapeamento  genético  de  qualquer  strain  e  fornecer  as  informações  como

níveis de thc, cbd, traços índicos e traços sativos.



Cepa destaque da edição



Traços Dominantes X Traços Recessivos
Forçando a memória você deve lembrar de alguma aula de biologia, onde a professora

explicava traços dominantes (representados por letras maiúsculas) e recessivos (letras

minúsculas) com o caso dos olhos castanhos e azuis – na prática isso significa que a

plantinha que você já cultivou muitas vezes e conhece de trás pra frente , na verdade

tem alguns traços escondidos que só vão aparecer na hora que você cruzar ela com

outra planta. 

Por  exemplo  ,  o  tão  apreciado  gene  que  faz  o  bud  ser  roxo  por  natureza  não

importando a temperatura de cultivo, é um gene recessivo, então – tal como os olhos

azuis – só quando cruzamos com outra planta que também tenha o gene recessivo para

formar par, é que essa característica pode ser selecionada. Se você tentar cruzar uma

planta  de  bud  roxo  com  uma  outra  planta  ao  acaso,  que  não  possua  ainda  que

escondido na condição de recessivo o gene para a cor roxa, você nunca vai conseguir

chegar em uma strain estabilizada de buds roxos. 

( Dominante com Recessivo = Dominante ; Recessivo com Recessivo = Recessivo)



Isso  acontece  porque  os  seres  humanos,  os  animais  e  muitas  plantas,  tem  o  seu

material genético proveniente em parte do pai e em parte da mãe. Nosso DNA está

organizado em 23 pares de cromossomos,  o dos cachorros em 39, e as plantas de

cannábis têm 10 pares.  Os genes que estão em cada um desses pares são chamados

genes alelos. E cada par é formado 50% pelo óvulo e 50% pelo espermatozóide. OU

no caso da cannábis metade da planta fêmea e metade da planta macho.

Vale lembrar também que esses alelos são os responsáveis por determinar o que a

gente chamaria de traços físicos nos seres humanos assim como também os níveis

hormonais ( humor, gênio, carácter). Logo o que ele determina na planta são todas

essas características que nós tentamos moldar através do processo de breeding.

Variabilidade VS Previsibilidade – Introdução ao Cannábis Breeding

Considerando  que  ao  cruzar  duas

espécies  de  plantas  os  descendentes

delas  apresentarão  diferentes

características,  isto  é  ,  diferentes

fenótipos  que  são  fruto  da

variabilidade  genética  gerada  pelos

pais.  Pois  bem,  quando  você  está

interessado em criar uma nova strain

vale  saber  que  aplicando  alguns

conceitos  de  biologia  você  pode

prever como será o resultado da cruza

até chegar onde você quer. 



Por exemplo: na F1 (a primeira cruza entre duas plantas estáveis distintas entre si )

como White Widow x OG Kush você terá como resultado 50% de plantas com as

características do pais e da mãe por igual, 25% que puxou mais ao pai e 25% com

mais traços da planta mãe. Claro que apenas observando as sementes você não vai

poder distinguir qual é qual, e por isso se você quiser realmente fazer o trabalho de

breeder você vai pegar essas seeds e cultivar o maior número possível de plantas para

ter uma amostragem das características/fenótipos que se obteve na f1.

Lembrando  que  toda  essa  previsibilidade  vai  por  água  abaixo  se  as  plantas

selecionadas  para  serem  os  pais,  não  forem  cepas  minimamente

estabilizadas.

Catalogando com cuidado o desenvolvimento das suas plantas que nasceram das seeds

F1, escolha os melhores exemplares de plantas observando as dicas dessa edição para

fazer seeds e escolher os fenótipos desejados. Em seguida, você vai produzir a F2 ,

uma geração de  plantas  onde vai  ser  mais  difícil  de  prever  os  fenótipos  que  vão

dominar – só mesmo na hora do cultivo que você vai ver.  Pois é a partir daí que você

vai  realmente conhecer os genes recessivos que suas plantas carregam, sejam eles

defeitos ou qualidades, basta você selecionar ou excluir as plantas com determinadas

características do todo de plantas que vai ser cruzada para dar mais um passo à frente

para estabilizar sua própria cepa.



Importante ! 

Na hora de começar a planejar a sua própria strain você deve levar alguns detalhes em

consideração: o primeiro deles é um fator conhecido como “piscina genética” - assim

chamamos o conjunto de todos os genes que a planta ou a semente guarda no seu

banco genético em particular. Pois bem , se cada strain tem uma piscina genética em

particular , isso significa que quando você cruzar duas ou mais plantas você vai estar

buscando reunir algo da piscina de uma planta e algo da piscina da outra. Porém se ao

fazer  o  cruzamento  você  escolher  duas  plantas  que  não  compartilhem  uma

ascendência genética  ainda que remota, vai ser praticamente impossível forçar a barra

para  favorecer  certas  características  em  detrimento  de  outras  –  especialmente  se

tratando  de  um breeder  caseiro.  O breeder  deve  dar  preferência  a  plantas  que  se

afinizem, em que se possa encontrar uma interseção entre o material genético de uma

e de outra planta.

Por exemplo é muito mais fácil criar uma cepa começando da Ak-47 com a BigBud :

do que cruzando uma Colombian Gold com uma Northen Lights.

Big Bud: Afeghan x Skunk #1 Ak-47: Colombian x Mexican x Thai x Afeghan

Colombian Gold: Landraces da Colombia Northern Lights No. 2:  Hindu Kush X Thai

Não é que não possa ser feito 
o processo de cruza a partir 
de uma planta como a 
Northen Lights com a 
Colombian Gold. Mas é um 
processo muito mais 
demorado para se obter 
algum resultado estável, do 
que seria utilizando plantas 
com algum parentesco 
genético.



Outro  conceito  interessante  de  se  ter  em mente  é  o  chamado vigor  híbrido.  Esse

fenômeno ocorre  quando escolhemos como pais  da  cruza  ou da  nova strain  duas

plantas estabilizadas e distintas entre si. Por exemplo uma cruza entre white widow e

og kush irá gerar uma f1 com a previsibilidade genética que comentamos acima e com

o vigor híbrido que vem quando duas plantas passam para a próxima geração só a

melhor parte do seu DNA. Ou seja uma geração de plantas “bombadas” de bons genes

por assim dizer. 

No entanto, se o cultivador selecionar como pais da cruza uma ou mais plantas que

ainda não estejam estabilizadas em si, essas sementes não vão servir para fazer um

processo de seleção genética como o breeding. 

Com as seeds que você retirar do cruzamento das F1, ou seja suas F2, você deve

atentar para sinais de desenvolvimento na planta desde cedo que vão ser similares aos

que você obteve na F1, assim você vai poder começar a selecionar quais exemplares

você vai querer levar até o processo de cruza e priorizar-los para ver quem vai para a

sala de floração.

É interessante que você tenha algum pólen de macho guardado da geração anterior –

se você ainda não guardou a hora é essa, mas também pode usar seeds da F1 que você

possa  germinar  simultaneamente  com  a  F2.  Assim  você  vai  poder  realizar  um

processo chamado Back Crossing ou RetroCruza. Isso nada mais é do que realizar o

cruzamento de uma geração de plantas com alguma de suas gerações anteriores e pode

ser feito quantas vezes for preciso. A retrocruza ajuda muito na hora de estabilizar as

características desejadas pelo cultivador, ainda mais se se tratarem de características

de alelos recessivos – como por exemplo a cor roxa dos buds.

Com  o  passar  de  várias  gerações  de  cruzamentos  e  retrocruzamentos  o  auto-

cultivador/breeder deverá atingir tamanha estabilidade que todos os traços fenótipos

de todos os exemplares sejam completamente previsíveis – e este é o objetivo final do

trabalho que é atingido lá pela sexta geração de cruzas a F6.



Depressão Endogâmica
Atingir a F6 não significa que o trabalho do breeder acabou.  Como as gerações de

cruzamentos feitos para chegar em uma strain geralmente são feitas entre exemplares

de  plantas  com um grau  muito  alto  de  parentesco,  ao  chegar  na  sexta  geração  o

patrimônio  genético  da  planta  já  estará  bastante  reduzido.  Se  por  um lado isso  é

exatamente o que queríamos, por outro lado isso pode trazer consigo alguns genes

recessivos indesejáveis, ou até a infertilidade das próximas gerações. Por isso, nessa

hora o mais adequado seria de certa forma reiniciar o processo, juntando a f6 com

algum exemplar  da primeira  geração de  pais  da strain,  de  preferência  se  são pais

vindos de outra safra de sementes que não a mesma utilizada no princípio.



Como selecionar uma planta macho?

As características  de  crescimento  e  das

folhas  são  fundamentais  de  serem

anotadas,  mas além delas você também

pode selecionar o macho que mais resiste

a  trainning sem quebras  e  também que

responde bem a podas.

Acompanhar as características de cheiro

da planta desde o vegetativo também vai

te ajudar a selecionar bons genes de odor

para sua strain. Uma pequena espremida

nos galhos com os dedos já é suficiente

para que uma planta  com fortes  odores

deixe  sua  marca  em  seus  dedos

independentemente  de  ser  macho  ou

fêmea.

Fique atento pois as plantas machos também desenvolvem tricomas, principalmente

em outdoor, e isso é algo que você definitivamente vai querer selecionar para passar

para a próxima geração.

Depois que suas plantas sexarem no espaço vegetativo, você pode selecionar um ou

mais machos interessantes e começar a floração deles primeiro. Justamente porque só

a partir dos 45 dias de flora é que o macho começa a liberar o pólen. 



Quando  suas  plantas  machos  estiverem

com 25 a 30 dias de flora você inicia a

flora  das  fêmeas,  ou  faz  o  processo  de

coleta do pólen e flora as fêmeas apenas

depois de ter o polén colhido e o macho

descartado.  Isso é interessante pois você

pode colocar muitas fêmeas no espaço de

floração  e  só  depois  de  uns  20  dias  ou

mais  escolher  entre  elas  as  melhores

fêmeas para reprodução e polinizar apenas

elas.

As dicas para guardar o pólen são sacos plásticos ziploc ou frascos de vidro, e depois

usar  um pincel  para  polinizar  as  fêmeas.  Também é  preciso  proteger  o  pólen  da

umidade e da luz e o quanto mais fresco você utilizá-lo melhor vai ser o resultado.



Exemplos de Características Selecionáveis através do processo de breeding

Padrões de crescimento: a planta cresce alta ou baixa em altura. Tem tendência a

formar um arbusto folhoso ou a desenvolver folhas espaçadamente. Quanto tempo do

inicio da flora até o dia da colheita? Colheita abundante ou mediana? 

Resistência: As plantas são bem adaptadas ao calor ou ao frio? São plantas que não

são facilmente atingidas por pragas de algum tipo ou fungos?

Buds: Cheiro, cor, aparência, efeitos

perceptíveis, potência: níveis de THC

ou CBD.



O processo de breeding pode ser usado para escolher por exemplo as plantas com

mais THC e chegar a uma variedade de cannábis com um dos mais altos níveis desse

ativo, ou da mesma maneira para selecionar as plantas com mais CBD e menos THC,

por  tantas  gerações  quanto  seja  necessário  até  obter  uma  planta  com  um  nível

considerável de CBD e que seja maior que o de THC. Isso foi o que os “Stanley

Brothers” conseguiram fazer na plantinha “Charllote’s Web” utilizada por eles para a

fabricação do óleo de cbd.



Passo  a  passo fazendo suas Seeds !– –

1- O jeito mais simples para começar a sua produção de sementes é cultivando a partir

de seeds regulares. 

Dica : Comece com 5 ou mais plantas, (quanto mais melhor) assim você garante que

vai ter algumas opções de plantas com melhores características para passar pra frente

e que vai produzir seeds suficiente para levar o processo de estabilização da cepa até o

fim. 

Cuide  das  suas  plantas  o  melhor  possível,  para  garantir  as  condições  ideais  de

desenvolvimento  assim  só  problemas  relacionados  a  genética  da  strain  vão  ser

prováveis  de aparecer.  Então já  sabe,  se  as  condições do grow estão adequadas e

algumas plantas apareceram com pragas ou fungos, aqueles exemplares podem ser

mais sucestíveis que os outros. E por isso não vamos usá-los para produzir seeds.

Espere pacientemente até que com 2

meses,  2  meses  e  meio  as  plantas

comecem  a  definir  o  sexo.

Geralmente  os  machos  aparecem

primeiro,  mas  não  saia  matando  o

pobre coitado, pois matar uma planta

macho  é  incentivo  para  aparecer

outra.  Se  você  não  mata,  as  outras

plantas 

tendem  a  virarem  fêmeas  já  que  já

existe um macho ao redor. 



Você  deve  selecionar  um  ,  2  ou

quantos machos você puder e levá-los

para o quarto de floração. 

É ideal que o macho seja um pouco mais velho do que a fêmea em termos de floração.

Isso porque o pólen só começa a ser  liberado a partir  dos 45 dias de floração do

macho, e a essa altura uma planta fêmea que estivesse com os mesmos 45 dias de flora

já não teria tantos dias hábeis para fazer uma boa quantidade de sementes saudáveis.

2- Conforme começa a liberação do pólen pelo macho, você já deve começar a coleta.

Lembrando de ler a sessão como escolher uma planta macho. Se você possuir dois

espaços para floração , já pode começar a flora das meninas por volta desses 45 dias

de floração do macho. Caso você possua apenas um espaço para a floração é melhor

esperar  o  macho  completar  o  seu  ciclo,  depois  retirar-lo  do armário  e  fazer  uma

limpeza geral e só então começar a flora das meninas, pois assim você vai garantir a

polinização controlada das fêmeas.

Para coletar o polén do macho é indicado guardá-lo em um plástico ziploc ou em um

frasco de vidro.E sempre protegido do calor e da umidade. Em temperaturas abaixo de

0°c e fechado a váculo o pólen pode ser armazenado por até 18 meses, no entanto o

período de maior eficiência da fecundação é nos 6 primeiros meses. 



3- Esperar de 20 a 30 dias de floração

das fêmeas, até que elas estejam com

os  pistilos  semelhantes  aos  da  foto.

Nesse  ponto  já  deve  ter  dado  para

você desenvolver alguma preferência

entre  as  plantinhas,  algumas  que  se

desenvolveram melhor,  ou  resinaram

mais,  ou  ramificaram  ou  mesmo

apresentam  flores  mais  promissoras

que as outras. Essas são as plantas que

você  quer  usar  para  fazer  a

reprodução  de  sementes,  as  outras

você não precisa nem fecundar.

Com a ajuda de um pincel de preferência de material plástico, aplique o pólen que

você coletou em cima desses pistilos em todos os buds onde você quer gerar seeds.

Dois dias depois repita o procedimento. E na outra semana a mesma coisa.

15 dias depois da primeira polinização você já deve ver algum sinal do que prometem

ser seeds. E já pode repetir a operação de aplicar o pólen nos pistilos disponíveis.

4- Para garantir que o resultado seja o maior

número  possível  de  seeds  maduras  e

prontinhas para gerar  novas lindas plantas,

devemos esperar até que todos os pistilos da

planta  estejam  escurecidos.  Sim  100%.  e

depois  disso  ainda  esperar  mais  1  semana

pelo menos, antes da colheita. O Resultado

deve ser parecido com a foto onde se podem



ver as sementes querendo pular para fora da

flor de tão maduras e prontas para germinar

assim que tocarem o solo.

5- Depois de colher a planta, é importante

deixar ela secar em um ambiente confiável

que  não  vai  gerar  fungos  nem  outros

problemas, e também providenciar para que

possíveis sementes que caírem da planta não

se  percam.  Uma  vez  bem  secos,  os  buds

podem ser  descabelados  para  liberarem as

seeds e permitir que elas sequem o restante

da sua umidade natural sem estar dentro da

matéria  orgânica  da  planta  ainda  em

processo de cura.

6-  Uma  boa  opção  é  colocar  2  folhas  de

papel gordura dentro de um ziploc e guardar

ali  as  sementes  deixando  secar  assim  por

aproximadamente  uma  semana,  ou  um

pouco  mais  dependendo  da  úmidade

ambiente na sua região você cultiva. 



Como Guardar suas Sementes !
A primeira coisa importante a se notar é que mesmo esperando 7 dias após todos os

pistilos estarem marrons para colher a planta. A semente ainda vai completar o seu

ciclo de maduração nos dias seguintes à colheita. Então é importante que a planta

esteja em condições ideais de humidade, ventilação e temperatura para garantir que

não aparecerá nenhum problema de última hora como um fungo.

Quando as flores estão razoavelmente secas e prontas para ir para o frasco e começar

o processo de cura, as sementes começam a cair facilmente dos buds. Nessa hora você

pode começar a separar a maioria das seeds que conseguir, porque isso evita perdas e

ajuda a finalizar o curado com menos umidade.

DICA: Se você polinizar suas fêmeas durante o início da flora – por volta de 25 a 40

dias – você sempre vai conseguir seeds e ainda uma certa quantidade de flor sem

semente para fumar mais tranquilo na hora de desbelotar ( haha ).

Recipientes opacos ou completamente

escuros  são  exatamente  o  que  você

precisa encontrar para guardar as suas

seeds.  Guardar  um  pouco  de  Silica

Gel junto com as seeds ajuda a evitar

o acúmulo de umidade (o ideal é 10%

a 20% de umidade).

Então  você  precisa  pegar  esse

recipiente  escolhido  para  as  seeds  e

guardá-lo  na  sua  geladeira,  de

preferência  (considerando  que  a

maioria das geladeiras fica por volta

de 4°C) na gaveta dos vegetais que 



não fica em uma temperatura extrema

nunca.

Outra  opção  muito  aceita  entre  os

cultivadores  é  guardar  o  recipiente

com  as   sementes  dentro  de  uma

gaveta na temperatura ambiênte onde

elas também estarão protegidas da luz

e da umidade.

Sementes  bem  armazenadas  podem

continuar  com 100% de  germinação

ou  algo  muito  próximo  disso  por  3

anos ou mais.

Breeding Vs Transgênicos

O Breeding acompanha o ser humano desde tempos remotos, afinal nossos animais

domesticados e até nossa horticultura , ambos diversificados. Estão aí para provar.

Porém apesar de esse ser um bom método e que apresenta excelentes resultados, uma

parte  essencial  dessa  receita  incomodava  muita  gente:  o  tempo.  Uma  quantidade

considerável de tempo, décadas no mínimo, são dedicadas para que um processo de

breeding chegue ao auge. 



Por isso, com o passar dos anos e o desenvolvimento da engenharia genética, grandes

laboratórios começaram a se apoderar de sementes, e raças de animais para realizar

experimentos genéticos. Como resultado, em termos de agricultura, um país como o

Brasil que é um dos grandes produtores mundiais de hortifrutti, só planta sementes

genéticamente modificadas que estão dentro dos padrões estabelecidos pelas normas

da agricultura brasileira.

Mas sem perder mais linhas para falar

o  quanto  isso  pode ser  prejudicial  a

saúde  geral  da  nação,  os  produtores

vão argumentar  que  essas  seeds  vão

gerar plantas muito mais resistentes a

certos  tipos  de  pragas  que  podem

destruir  toda  uma  colheita,  ou  que

essas seeds vão produzir muito mais

do  que  essas  plantas  produziriam

normalmente  in  natura.  Em  prol

disso , são feitos cruzamentos que não

poderiam acontecer na natureza como

de  um vegetal  com  uma  bactéria,  e

não existem estudos  que garantam a

segurança desse tipo de alimento para

a  saúde  –  muito  pelo  contrário  os

estudos  realizados  com  animais

alimentados  com  os  transgênicos,

mostraram  o  desenvolvimento  de

doenças  e  mutações  como câncer.  E

por  isso  esse  tipo  de  alimento  está

proibido em quase toda a Europa.

TRANSGÊNICO
NATURAL



O que não se diz é que os mesmos resultados – plantas com superdesenvolvimento,

super resistentes… - poderiam ser obtidos através do trabalho de um breeder. Sim é

verdade que pesquisando você encontra muitos resultados , principalmente de raças de

cachorros desenvolvidas através de true breeding. Mas essa não é a pratica massiva

atualmente.

Por esse motivo o auto-cultivo sempre será a melhor opção para quem quer saber

exatamente o que está consumindo. Afinal, por lógica aristotélica, se pode afirmar que

ainda que o mundo inteiro legalize, contar com as normas governamentais para ter

acesso a um produto de qualidade vai ser sempre bastante difícil.


