


Toda árvore já foi uma semente!

O bom cultivador é formado pelo tempo 

no dia a dia em contato com as plantas. 

Todos os dias as características 

apresentadas pelas nossas plantas, “falam” 

diversas coisas ao cultivador que agrega 

toda essa informação e por isso evolui. Cada 

nova planta é um novo “mestre” para quem 

leva a sério cultivar. E como todo profissional 

experimentado requer convívio diário com as 

plantas. Ter muitas plantas (sempre o 

máximo possível) é uma das chaves para 

adquirir experiência em pouco tempo, bem 

como procurar fazer muitas colheitas em um 

mesmo ano, A necessidade primordial de 

todo cultivador é possuir seu próprio 

fornecimento infinito de sementes. Já que 

somente assim poderá ter experiências com 

o cultivo, sem limites.



Vamos  começar  esse  manual/cultivo

através da germinação das sementes.

Afinal o método de cultivo contínuo por

meio  de  clones  já  está  desenvolvido

na Revista 03 –  Colheita Infinita  ,   que

embora  revele  um  excelente  método

para quem quer  garantir  pelo  menos

suas 100g todos os meses, esbarra na

dificuldade de que o cultivador precisa

ter  pelo  menos  2  espaços  (e  2

aparelhagens  diferentes  em

funcionamento  24h  por  dia)  :  1  para

manter  plantas  em  vegetativo  e  em

clonagem  e  outro  para  a  floração.

Inclusive  um  terceiro  espaço  que

sempre  esteja  disponível  para  a

secagem e curado das flores.

http://www.pazinfinita.com/revista-03-colheita-infinita
http://www.pazinfinita.com/revista-03-colheita-infinita


Como  nem  todos  podem  aplicar  esse  método,  nas  linhas  que  seguem,

vamos  detalhar  diversas  maneiras  de  se  obter  os  melhores  resultados

utilizando apenas 1 espaço de cultivo. Sempre  visando  alcançar

uma colheita boa o suficiente para que o cultivador esteja desfrutando da sua

própria erva até a data da colheita seguinte, já que o cultivo só recomeçará

no dia em que o cultivador termine de colher as plantas do primeiro ciclo

(estamos utilizando o mesmo espaço para todos os nossos cultivos.)

Assim,  mesmo com poucas plantas,  se o cultivador  minimizar  os erros e

aproveitar  as  chances  com certeza  vai  garantir  uma colheita  respeitável,

digna de te fazer companhia até a hora de colher a próxima safra. Esse é o

objetivo deste manual.

Primeiramente,  o  cultivador  deve  ter  certeza  de  que  já  tem  garantido  o

material  necessário  para  fazer  o  crescimento  das  plantas.  Basicamente:

Luz/Escuro, Ventilação, Substrato e Nutrição. Sobre esses requisitos você

pode se informar melhor através do vídeo do Paz Infinita “Grow Custo-Zero”

(inscreva-se no site para receber imediatamente no seu e-mail). 

Sobre Substrato e Nutrição  reveja o vídeo:  “Substrato Terra para Plantar

Maconha” (no canal do YouTube) 

Sobre as condições lumínicas necessárias confira a Revista 07

E sobre as condições ideais de temperatura e umidade em cada fase do

crescimento da  planta,  para garantir  o  desenvolvimento máximo e a

prevenção das pragas e fungos veja a Revista 08 

http://www.pazinfinita.com/revista-08-cannabis-anti-pragas
http://www.pazinfinita.com/revista-07-luz-e-canabis
https://youtu.be/mjhVNAI7Lv4
https://youtu.be/mjhVNAI7Lv4
http://www.pazinfinita.com/inscrevase


Um bom termômetro de ambiente que também verifica a umidade não é caro

e vale a pena tanto para quem vive em regiões com picos de calor como

para quem está em regiões frias. 

O medidor de ph para o substrato geralmente não sai caro. É um utilitário

indispensável  se  você  vai  insistir  em  utilizar  produtos  comprados  nas

floriculturas ou growshops para nutrir suas plantas, no entanto, se você vai

fazer  a  nutrição  orgânica  preparada  caseiramente  recomendada  nesse

manual você vai conseguir  manter o substrato com ph adequado para o

crescimento da cannábis, sem a necessidade de um medidor e no caso

de qualquer alteração você vai conseguir resolver o problema utilizando o

método caseiro de verificação do ph mencionado na Revista 0  6  

http://www.pazinfinita.com/revista-06
http://www.pazinfinita.com/revista-06


Cultivo com lâmpadas de alta 

pressão (HM e HPS)
Prós

- Maior produção do que as lâmpadas fluorescentes

Contras

- Esquentam o ambiente – Utilizando lâmpadas de 

alta pressão sempre será necessário ter também 

uma aparelhagem de resfriamento em 

funcionamento. 

- Montagem complicada + muitos aparatos – o que 

muitas vezes gera sistemas de cultivos mal-feitos 

com risco sério de incêndio

- É preciso utilizar 2 lâmpadas diferentes, uma para 

o crescimento vegetativo outra para a floração

- Lâmpadas com pequena vida útil – além de 

precisarem ser trocadas a cada 2 anos elas também 

queimam com facilidade se houver interrupções ou 

picos nos fluxos da energia elétrica.



Cultivo com Lâmpadas Fluorescentes

Prós
- Fácil instalação

- Não esquentam o ambiente

- Economia de energia

Contras
- Menor produção

Cultivo com LED

Prós
- Não esquenta o ambiente

- Maior produção com menor custo

- Lâmpada com vida útil longa

- Fácil instalação

Contras
- Difícil achar LED de confiança

- Alto custo



Germinação

Comece escolhendo uma strain adequada para o

espaço e o tempo de cultivo que você planeja realizar.

Lembre-se que se você tem um bom sistema de iluminação, investir

em  plantas  sativas  pode  te  dar  um  retorno  muito  superior  em

gramas.  É  bem verdade  que as  plantas  se  alimentam de  luz  e  que

quanto mais luz receberem melhor crescem, mas essa regra tem uma

limitação que é dada de acordo com cada genética. A grosso modo pode

se dizer que as plantas índicas ou de predominância índica consomem

menos luz,  isto  é,  mesmo a  índica  que mais  consome luz,  consome

pouco se comparada a uma planta sativa. E por isso a capacidade das

índicas de transformar lúmens em gramas de flores na hora da colheita é

muito menor o que faz com que não valha a pena você focar no item

“iluminação  máxima”,  já  que  o  gasto  com  energia  elétrica  (luz  +

ventilação)  aumenta consideravelmente de acordo com o aumento da

iluminação no grow.



Sobre o espaço de cultivo considere qual

tamanho de vaso final vai utilizar (vaso na

hora da floração) e a espécie. Realmente,

se  seu  espaço  é  apertado  no  quesito

“altura” não vale a pena investir em plantas

sativas. Nesse caso, as plantas índicas se

adaptam  muito  melhor  até  por  causa  do

melhor resultado nas podas. E não esqueça

que até o fim do ciclo a planta cresce em

média a  altura  do vaso +2 ou 3  vezes  o

tamanho do vaso pra cima do substrato.
Folha de uma sativa

<<< Planta ìndica



Como todos já sabemos as espécies sativas levam mais dias para terminar

sua  floração,  quanto  mais  sativa  mais  tempo  leva,  existindo  plantas  que

levam até 180 dias no ciclo de floração. Porém a sua demora em completar o

ciclo  de  floração  geralmente  é  bem  compensada  com  a  sua  grande

capacidade de produzir mais flores, uma sativa produz em média pelo menos

o  dobro  do  volume de  uma índica  se  as  condições  de  cultivo  estiverem

adequadas.  Para  quem  está  planejando  um  cultivo  mais  rápido,  são

indicadas  as  plantas  índicas,  não  vamos  falar  sobre  plantas  automáticas

nesse manual simplesmente porque sua produção final nunca vai atingir o

mesmo que uma planta regular, sendo assim, cultivar através de sementes

automáticas dificilmente vai servir para manter alguém chapado de uma

colheita até a próxima. Exceto se você fuma muito pouco, se você fuma

muito pouco mesmo, tipo 1 fino por semana ou menos, só assim as plantas

automáticas são adequadas para você pretender se autossustentar.



Neste  manual  vamos  considerar  o  cultivo   de  uma  planta  híbrida

predominantemente índica com uma floração em torno de 60 dias. Este

mesmo método poderia  ser  aplicado a uma planta  de  predominância

sativa, adaptando um pouco: um par de dias ou mais na aplicação  de

nutrientes no decorrer do cultivo. Outro detalhe é que esse  diário de

cultivo é  voltado  principalmente  para  a  modalidade indoor  por  ser  a

realidade da maioria dos cultivadores brasileiros devido a proibição. No

entanto, o mesmo método é válido para o cultivo outdoor se você atentar

para algumas observações que vai encontrar ao longo desse manual e

na complementação que já existe na Revista 05 (manual de guerrilha).

DICA: Anote o máximo que você puder, quais sementes está plantando,

o dia da germinação, o dia em que você colocou a semente na terra e

assim por diante.

http://www.pazinfinita.com/revista-05


Para crescer como cultivador estude sua planta desde a semente. Você vai

observar que as sementes da mesma espécie têm diferentes tamanhos e

colorações,  e  ainda  assim  as  sementes  com  as  características  de  não

estarem maduras suficientemente para germinar ou velhas e desidratadas

são facilmente identificáveis. No caso das imaturas se quebram com uma

pequena pressão feita pelos dedos polegar e indicador.

As sementes quando bem armazenadas podem durar 3 anos ou muito

mais.  No  entanto,  o  mau  armazenamento  (  sementes  expostas  a

variações de temperatura,umidade ou luz) pode  dificultar ou impedir a

germinação.

Essencial para a germinação é um ambiente quente (25 e 28 C), escuro e

úmido –  lembrando que úmido é muito diferente  de molhado,  a umidade

provoca a germinação uma vez que a raiz quebra a casca da semente em

busca de água, o ambiente encharcado impede a germinação e favorece o

aparecimento de fungos e o apodrecimento da semente. (consulte o manual

de germinação completo no   site  )

http://www.pazinfinita.com/como-germinar-cannabis
http://www.pazinfinita.com/como-germinar-cannabis
http://www.pazinfinita.com/como-germinar-cannabis


Você pode tentar germinar sua semente em qualquer dia, no entanto, se

você seguir o calendário lunar, a germinação é mais garantida, mais rápida e

com  a  experiência  você  vai  notar  que  a  planta  vem  crescendo  em  um

embalo muito maior quando se aproveita a influência lunar.

“se a lua estivesse um pouquinho mais próxima as marés inundariam a

terra”



Se em 24h sua semente não germinou no método do copo d’água, você

deve passá-la para o papel toalha úmido e protegido da luz, se ainda assim a

semente não germinar nas próximas 72h sua melhor chance será colocando

ela diretamente na terra úmida.

Uma  vez  germinada  e

colocada a semente na terra,

o substrato deve ser mantido

úmido e  sob  o  regime  de

pelo menos 13h de luz e no

máximo de 18h de luz. Nesse

período  inicial  você  não

precisa  utilizar  400W  de

iluminação  se  não  quiser.

Vale inclusive aproveitar uma

luz  indireta  de  janela,  nessa

fase “pré-vegetativa”. 



Se  for  usar  a  lâmpada

lembre-se  de  não  deixar  a

mesma  próxima  demais,

evitando  que  chegue  a

queimar  as  folhas  ou  secar

rapidamente  a  terra  quando

regada,  por  outro  lado,  não

deixe  longe  demais

provocando  o  estiramento

desnecessário das plantas. 

<<<< planta estirada = planta fraca



SEMANA 1
Primeiros cuidados

Observe  dia-a-dia as  condições  do

substrato  que  nunca  deve  estar  molhado

demais  e  nem  ficar  completamente  seco,

nessa fase as plantas são muito frágeis e um

pequeno erro  para  mais  ou  para  menos

pode significar perder a planta. Além disso,

você deve vir a cada 2 dias, mais ou menos,

cobrindo  de  terra  o  caule  que  a  planta  for

colocando  pra  fora  da  terra,  esse  primeiro

“caule” na verdade ainda não é o caule da

planta e cobrir de terra vai possibilitar que a

planta desenvolva mais raízes nessa região

e se fortaleça.

Assista  ao  vídeo:  “Plantinhas  pescoçudas

Nunca  Mais”  -  exclusivo  para  inscritos  no

site”! (senha: vegetativo)

https://vimeo.com/158831750
https://vimeo.com/158831750
https://vimeo.com/158831750


                               <<< Recomendamos o uso 

de copos descartáveis de 300 ou 500ml, que 

devem ser furados no fundo, conter o nome da 

planta, e pedras no fundo do copo para que os 

buracos não entupam e fique garantido um 

substrato bem aerado. A princípio não se deve 

encher o copo de substrato acima da metade do 

tamanho total, é assim que vocẽ vai conseguir 

deixar a planta ir crescendo completando de terra 

aos poucos. Sendo esse um dos grandes 

segredos dos profissionais para plantas bem 

estruturadas desde pequenas.



Muita  gente  recomenda  os

chamados “jiffs” ,  porém esses

jiffs se tratam de uma compra a

mais, totalmente desnecessária.

Sendo que o jiff é  apenas turfa

prensada, não contém nenhum

nutriente em si para a planta é

muito  comum  da  planta  sair

com as folhas já amarelas pela

falta  de  nitrogênio.  Nesse

esquema  de  jiff  o  cultivador  é

obrigado  a  utilizar  desde  os

primeiros  dias  a  rega  com

algum  tipo  de  nutrientes

,criando mais um risco que é o

de uma sobrefertilização fatal já

que nesse  momento  as  raízes

são supersensíveis e com uma

capacidade  mínima  de

absorção dos nutrientes.

Preparar um bom substrato orgânico, por outro lado, é o suficiente para a

planta se alimentar no nível máximo possível durante as primeiras semanas.

E o substrato que o cultivador utiliza logo após a germinação deve conter

menos perlita (ou seu substituto) que o substrato do vegetativo ( do vaso 2

após o copinho). No primeiro vasinho deve haver uma quantidade boa mas

não  exagerada  de  húmus  de  minhoca.  Veja  o  vídeo  do  paz  infinita  no

youtube “ substrato – terra para plantar maconha” para sugestões de preparo

do substrato. 



Outra  opção  muito  comum  são  as  chamadas

sementeiras  –  facilmente  encontradas  em  qualquer

floricultura – onde você consegue colocar a semente recém

germinada em um substrato especial e depois facilmente

transplantar  o  brotinho  para  um  copo  ou  vaso  com

substrato do estágio vegetativo.



Nessa  primeira  semana  é  bom preparar  o

estoque  de  cascas  de  banana,  lentilha  e

húmus de minhoca para começar o trabalho

nutritivo  da  planta.  É  bom,  também,

providenciar óleo de neem, ou tabaco e alho

para a prevenção de pragas.

 A essa primeira fase do cultivo, chama-se estágio

pré-vegetativo.  E  portanto  o  crescimento  vegetativo,  de  fato,  ainda  não

começou já que a capacidade do brotinho de consumir luz e nutrientes ainda

é muito limitada devido a pequena quantidade de raízes e de folhas.

<<<< Repare nessa foto. 

As folhas que apresentam

o  serrilhado  no  contorno

são  as  folhas

características  da

cannábis, e as outras duas

folhas  que  são  lisas  são

folhas  embrionárias  –

chamadas cotiledones – e

são  comuns  a  muitas

espécies de plantas.

https://youtu.be/sptW1Imp0ZE
https://youtu.be/sptW1Imp0ZE


 Durante o estágio pré-vegetativo, que dura de 1 a 3 semanas, as plantas

ainda vão crescer algo entre 4 e 8 folhas. Desde já é importante focar nas

condições ideais de temperatura, umidade e iluminação, para o crescimento

da planta e é aí que mora o segredo para uma boa colheita,  não adianta

querer correr com o vegetativo para fazer tudo profissional só na hora

da floração.

De maneira geral, se as folhas estão apresentando um verde saudável e não

estão apresentando nenhum sinal de descolorimento e nem estão arqueadas

para baixo, suas plantas estão indo bem. A natureza segue seu curso de

desenvolvimento basicamente sozinha e nós,  não atrapalhando,  podemos

apenas dar uma forcinha extra aqui e ali para obter um resultado final acima

da média. 

Para identificar e resolver as carências ou excessos de nutrientes que você

observar pela mudança nas folhas indicamos a leitura da nossa   revista 06  .  

Quer o seu boné aba reta paz infinita com desconto Agora Mesmo!  
Peça Aqui

http://www.pazinfinita.com/revista-06
http://www.pazinfinita.com/revista-06
https://pag.ae/7UBJncfYH


SEMANA 2 

Plantas de cannábis com as raízes bem 

desenvolvidas é o sonho de todo cultivador, 

raízes volumosas, fortes e saudáveis são a garantia 

de que a planta está pronta para consumir nutrientes 

em todo seu potencial, diminuindo o risco de 

“sobrefertilização” a medida em que se aumenta o 

volume das raízes. E isso  seguramente vai se 

transformar em uma colheita muito maior do que 

poderia ser gerada por uma planta com um sistema 

radicular pouco desenvolvido.  Por essas razões é 

que os sistemas hidropônicos de cultivo são tão 

cobiçados no meio cannábico, pois diz-se que uma 

planta em hidroponia consegue desenvolver mais 

raízes do que uma planta em substrato 100% das 

vezes . Sem falar que as raízes são responsáveis 

não só pela nutrição e pela sustentação da planta, 

mas também pela maior parte da sua respiração, 

isso mesmo, grande parte do oxigênio consumido 

pelas plantas vem da água de rega. Assim sendo a 

água utilizada na rega deve sempre estar bem 

oxigenada e o vaso sempre deve conter o maior 

número de furos possível sem prejudicar o escuro 

necessário para o desenvolvimento das raízes.



Agora, uma razão pouco comentada pra

você  querer  ter  uma  planta  com  raízes

bem  desenvolvidas  é  que,  quando

estamos  trabalhando  com  seeds

regulares,  as  plantas, como  já  foi  dito,

possuem  a  capacidade  de  avaliar  o

meio ambiente ao seu redor e decidir

se  querem  sexar  como  fêmeas  ou

como  machos. E  elas  tomam  essa

decisão  baseadas  na  probabilidade  de

sucesso  que  vai  ter  na  transmissão  de

seus genes para uma futura geração de

plantas,  se elas encontram mais chance

de  perpetuar  a  espécie  como  machos

(espalhando  o  pólen  porque  já  tem

fêmeas  disponíveis  ou  simplesmente  se

há  pouca  disponibilidade  de  luz  ou

nutrientes como potássio essenciais para

a formação das flores fêmeas) ou se elas

encontram  mais  chances  de  perpetuar

seus genes produzindo flores fêmeas já

que  há  nutrientes,  luz  disponível  e/ou

plantas  macho  já  por  perto.  Esses  são

alguns dos fatores que influenciam na

quantidade  de  plantas  machos  e

fêmeas em cada cultivo. 

Plantas no dia 10



Com todas essas boas razões, já na segunda semana de vida da planta

vamos iniciar a aplicação do enraizante de lentilha no substrato.

E um dos fatores é também o volume das raízes, já que  a sustentação da 

planta é totalmente dependente delas e também a capacidade da planta de 

consumir água ou nutrientes, assim sendo, na natureza uma planta fêmea que 

requer muito mais nutrientes, água e força pra ficar de pé, depende diretamente 

do sistema radicular bem desenvolvido para decidir se tornar fêmea.

Planta com 2 semanas de vida



Por Quê Lentilhas? - E não feijões, raízes de tiririca, etc.

As lentilhas, possuem a característica de desenvolver suas próprias raízes

muito mais rapidamente que outras sementes,  isso porque elas possuem

auxina em altas concentrações. A auxina é um hormônio vegetal – fitormônio

–   que  atua  regulando  o  crescimento  das  plantas,  essencialmente

provocando o alongamento das células.  Esse fitormônio é liberado através

da  germinação  das  lentilhas,  e  por  isso  estimula  de  forma  natural  e

considerável o crescimento saudável das raízes. 

Por essa razão – a alta  concentração de auxina nas lentilhas – o enraizante

de  lentilhas  funciona  até  melhor  que  qualquer  enraizante  ou  “clonex”

comercializado.  Também tem resultado superior  ao de outros enraizantes

naturais mais conhecidos como enraizante de feijão que também ajuda no

enraizamento através do seu acido Indolbutírico  e não de um hormônio de

crescimento.



Atividades Recomendadas:

- Assistir o vídeo enraizante de lentilha:

- Preparar o enraizante de lentilha nos últimos 

dias da semana. Tempo de preparo: 2 dias

- Preparar um diário de cultivo com calendário 

em mãos. Pode ser em um caderno, em uma planilha 

do excel ou onde você preferir. O calendário 

deve conter dia da germinação, dia em que a 

semente foi colocada na terra, o dia em que o 

cultivador vai trocar o ciclo de horas de luz 

para 12h por 12h para iniciar a floração. E a 

previsão para a semana da colheita. É importante 

ter anotado o dia e a quantidade de cada ferti 

aplicado nas plantas.

- Verificar se as condições de, temperatura e 

umidade estão adequadas, fazendo a verificação 

no calendário se o cultivo está enfrentando 

algum pico de calor ou de frio e como você vai 

contornar esse problema. Sobre esse tema do 

preparo do ambiente, leia a Revista 08.

https://youtu.be/nHFyw7F8PrE
http://www.pazinfinita.com/revista-08-cannabis-anti-pragas


SEMANA 3 – 15 a 22 dias

Atividades Recomendadas:

- Pra começar a semana você vai fazer a 

aplicação do enraizante de lentilha. Seguindo 

as instruções corretas de como fazer o 

enraizante, você pode guardar na geladeira 

por até 15 dias sem nenhum problema. Durante 

3 dias você pode fazer uma aplicação por dia 

do enraizante e no quarto em diante regar 

apenas com água. Repetir isso por 1 semana.



- Outra atividade para essa semana deve ser a 

poda. Uma poda agora vai facilitar o processo 

de enraizamento estimulado pelo enraizante de 

lentilhas, e apesar de ser considerada  uma 

poda precoce, é uma poda importante para quem 

quer obter um maior número de plantas fêmeas. 

Outro bom motivo para fazer a poda nesse 

momento é que se você está seguindo o 

calendário lunar para o autocultivo desde a 

germinação, esse é o momento indicado para que 

a poda seja melhor sucedida, isto é, o corte 

cicatrize mais rápido diminuindo a chance de 

infecções de fungos ou pragas e os novos ramos 

se desenvolvam mais rapidamente. Lembre-se que 

no canal Paz Infinita do YouTube você 

encontra 2 vídeos sobre o tema das podas 

completíssimos!

- Preparar o chá de humus de minhoca – Tempo 

de preparo: 10 dias

- Preparativos para fazer o chá de banana: 

estoque de cascas de bananas

https://youtu.be/2JUNOE4jN4s


SEMANA 4
 

-  Fim  do  primeiro  Mês  –

Começo  do  Estágio

Vegetativo!

Se você chegou até aqui e sua planta

dá claros sinais de que vem saudável

e  forte,  parabéns!  Já  é  metade  do

caminho  para  um  bom  crescimento

vegetativo.

 Planta com 25 dias



Por que Bananas?
Primeiro  vale  dizer  que  embora  muitas  pessoas  recomendem  o  uso  de

cascas de banana colocadas diretamente solo,  esse certamente não é  o

caminho.  Primeiro  porque  os  nutrientes  como  potássio  não  saem

imediatamente da casca para o solo e nem de maneira uniforme por todo o

substrato. Ou seja, se você coloca a casca de banana no substrato e coloca

uma  planta  em  cima  isso  provavelmente  não  vai  adiantar  muito  para

aumentar os níveis de potássio da planta porque levará meses até que a

decomposição  natural  da  casca  de  banana gere  potássio  em quantidade

significativa. Além do que, qualquer elemento adicionado no substrato antes

de  estar  devidamente  decomposto,  vai  estar  decompondo  no  substrato

durante o cultivo e isso pode ocasionar vários problemas como desequilíbrio

repentino do ph e da vida microbiana, maior propensão a fungos e a incetos

como moscas -atraidos pelo odor da decomposição em andamento. Se você

quer  um  substrato  que  em  si  já  seja  rico  em  potássio  você  precisa  vir

trabalhando a terra que vai utilizar para o cultivo de 3 a 6 meses antes de

começar  a  utilizá-la.  Ou  fazer  um  compost  rico  em  cascas  de  bananas

(decomposto na sombra meses antes) e utilizá-lo na hora da preparação do

substrato.



Tendo  em  vista  tudo  isso,  a  maneira  mais  indicada  para  aumentar  a

disponibilidade de potássio para suas plantinhas, é fazer o chá de bananas

que garante uma rápida absorção do potássio pela planta. O chá de bananas

apesar  de  ser  chamado  assim,  é  na  verdade  um  chá  das  cascas  das

bananas.  Já que as plantas tem um número limite  da quantidade de

potássio que é possível absorver, Não há razão para utilizar a poupa da

banana  em si,  já  que  somente  as  cascas  já  tem uma concentração

altíssima de potássio. Utilizar a fruta para fazer o chá nutritivo é o simples

desperdício de recursos, e faz com que o chá que é praticamente grátis vire

um gasto a mais sem sentido, já que nós humanos também podemos nos

beneficiar do potássio por que não aproveitar e nutrir seu próprio corpo junto

com o da planta?

O potássio é um nutriente essencial para a 

cannábis principalmente durante a floração, 

ele é responsável por ativar mais de 50 

enzimas importantes para o bom 

andamento das reações químicas vitais 

para sua planta como fotossíntese e 

respiração. Além de servir para regular a 

movimentação de água e nutrientes em 

toda a estrutura da planta. O potássio já foi 

amplamente estudado e comprovado como 

a sua aplicação em plantas frutíferas 

aumenta o volume da colheita.



No estágio vegetativo, o potássio ainda é

considerado  um  nutriente  que  a  planta

precisa  em  pouca  quantidade,  por  isso

você deve atentar para não exagerar na

dose e ao mesmo tempo não deixar sua

planta  sem  esse  importante  nutriente

para quem quer tirar o maior número

possível  de  plantas  fêmeas  do  seu

cultivo. Observe  sempre  as  folhas  das

suas  plantas  no  dia  seguinte  a  cada

aplicação de chás nutritivo, são as folhas

que  vão  dizer  se  a  dose  está  boa,  se

pode ser mais ou se menos. OBSERVE

AS FOLHAS.  No caso do potássio, um

exagero  de  potássio  na  sua  cannábis

comumente  aparece  primeiro  como  os

sintomas da deficiência de magnésio. Já

que a  planta  necessita  de  muito  pouco

magnésio, é pouco provável que a causa

dessa  deficiência  seja  outra  que  não  o

excesso  de  potássio  no  solo.   Para

conhecer  mais  sobre  os  indicativos nas

folhas  de  excessos  ou  deficiências  e

como  solucionar  esses  contratempos

consulte a nossa Revista 06.

Fotos integrantes da Revista 06

http://www.pazinfinita.com/revista-06


Atividades Recomendadas: 

(22 a 26 dias)

Primeiro Transplante

- Se suas plantas já estão devidamente recuperadas das podas e com novas

ramificações  crescendo,  você  pode  esperar  o  primeiro  dia  indicado  no

calendário-lunar  e  fazer  um  transplante.  Isto  é,  trocar  a  planta  de  vaso

passando  ela  para  o  vaso  em que  ela  vai  passar  quase  todo  o  estágio

vegetativo. Lembrando que estamos sugerindo um esquema de cultivo de 3

vasos, o primeiro onde colocamos a semente germinada é um copo, e o

tamanho do segundo e do terceiro vaso dependem do espaço e da vontade

de cada cultivador. O segundo vaso deve ser de um tamanho intermediário e

o terceiro o tamanho final de substrato que a planta vai utilizar. Por exemplo

o segundo vaso de 7L e o terceiro vaso de 25L , ou o segundo de 3L e o

terceiro de 9L.

Plantas que tiveram crescimento vegetativo de 6 meses em vaso e indoor graças aos múltiplos transplantes, 
todas renderam mais que 500g



Também tem artigo e vídeo sobre o tema do

transplante e a melhor forma de fazê-lo no

pazinfinita.com

Existem algumas vantagens em fazer dessa

maneira,  transplantando  a  planta  conforme

seu crescimento, a primeira delas é eliminar

a necessidade de preparar uma quantidade

enorme de substrato de uma só vez.  Além

disso,  o  caminho  entre  a  semente  e  a

colheita  é  sinuoso  e  muitas  vezes  alguma

planta  não  chega  até  o  final  do  ciclo  por

razões  que  escapam  ao  controle  do

cultivador, daí a nossa insistência no fato de

que  o  cultivador  perspicaz  deve  ter  como

primeira meta garantir  o  seu próprio banco

infinito  de  sementes,  e  assim  poder  fazer

seus experimentos com o cultivo a vontade,

então é conveniente que tenhamos sempre

um  maior  número  de  plantas  no  grow  do

vegetativo, que o número que queremos ter

na  hora  da  colheita,  o  que  só  podemos

conseguir  se  no  início  elas  (as  plantas)

estiverem em maior número porém em vasos

menores  para  ocupar  assim  o  mesmo

espaço.

Planta com 30 dias



     (26 a 30 dias) 

- É sempre interessante deixar a planta repousar 

pelo menos 2 dias depois do transplante, sem 

estressá-la com croppings e podas nos primeiros 

dias, e nesse tempo não deixar a planta com o solo 

seco de jeito nenhum. Se você notar que ela teve 

um grande stress nas raízes durante o transplante 

e está com dificuldades para se recuperar vale dar 

umas borrifadas de água nas folhas, assim ela não 

vai deixar de se hidratar de água e vai ter 

maiores chances de se recuperar.

- Outra aplicação de enraizante de lentilha também 

é muito bem-vinda após o transplante.

- Na hora de fazer o chá de banana. 

Assista aqui o vídeo sobre o preparo do chá de 

banana.

O chá de banana deve ser aplicado no mesmo dia em 

que foi preparado, logo após esfriar bem. Pois com 

o passar das horas o chá vai engrossando e fica 

cada vez mais difícil fazê-lo penetrar bem no 

substrato. A função de agregar o chá de banana 

nesse momento do cultivo é dar uma dose inicial de 

potássio no solo, o que será um dos fatores a 

influenciar no maior número de plantas fêmeas na 

hora de as plantas sexarem.

https://youtu.be/uDBIoAmg4Dc


SEMANA 5 
-  2 Mês

Atividades Recomendadas

- Para começar o segundo mês do seu 

cultivo, nada melhor do que aplicar o 

chá de húmus de minhoca e renovar toda 

a vida microbiana do seu solo. Você 

pode aplicar por 3 dias seguidos, 

depois dar 3 dias só de água e voltar a 

aplicar 3 dias de chá de húmus.

- Nessa fase as plantas começam a 

chamar mais atenção das pragas, então é 

hora de fazer uma aplicação preventiva 

de óleo de neem ou do composto de 

tabaco e alho que tem no vídeo do Paz 

Infinita.



- No próximo dia apto do calendário lunar você pode fazer uma

segunda  poda.  Agora  também já  é  mais  do  que  a  hora  de

começarem as atividades de LST – low stress trainning – e

amarras  se  você  pretende  aplicá-las. Faça  os  calos  nos  caules

estrategicamente  onde  você  espera  que  vão  ser  os  ramos  principais  da

produção e  amarre  as  plantas somente  para aproveitar  melhor  a  luz  em

todos os galhos e direcionar o tamanho.

Uma boa idéia é já deixar os vasos previamente furados nas bordas para

facilitar as amarras que se queira fazer.

PODA TOP
OU 

APICAL
>>>>

PODA 
FIM
>>>



Sempre dar preferência para torcer as partes  ainda flexíveis da planta e

não as que já estão endurecidas.



O LST é considerado uma técnica de cultivo de alto-rendimento pois o risco

de sua aplicação é baixo e o ganho pode ser considerável, uma vez que o

cultivador consegue redirecionar o fluxo principal de hormônios para vários

ramos da planta e não  deixá-lo apenas no caule principal  como seria o

normal.

Lembre-se que embora você ainda possa fazer amarras e trainning após

começado o processo de floração, o ideal é fazer somente no estágio

vegetativo, já que com a floração há um enrijecimento maior dos ramos da

planta  que  pode  ocasionar  uma ruptura  mais  facilmente.  Por  outro  lado,

durante o estágio vegetativo você pode ainda conseguir recuperar sua planta

após uma ruptura.



Fazer pequenos calos na planta ajuda a aumentar o 
fluxo de nutrientes no galho



Uma boa precaução é sempre fazer uma 
amarra próxima a base da planta pois 
isso garante que a planta não vai 
ser puxada  pra fora do solo pela 
pressão das outras amarras.
Também é preferível fazer o 
trainning quando suas plantas estão 
precisando de água. Se você fizer o 
treinamento quando ela foi regada 
recentemente os galhos estarão muito 
mais rígidos podendo se partir 
facilmente.



SEMANA 6 

É a  partir  da  sexta  semana de  vida  da  planta  que  podemos começar  a

observar  se  aparecem  os  sinais  do  seu  sexo.  As  plantas  regulares

apresentam  naturalmente  qual  o  seu  sexo  ainda  em  estágio  vegetativo

conforme  atingem  a  maturidade  hormonal  para  isso,  algumas  plantas

demoram mais outras menos. Vale ressaltar  que  se suas plantas ainda

estão  em estágio  vegetativo  não  tem o  porquê  você  ter  pressa  pra

matar  a  planta que sexar como macho,  já  que ela  não vai  começar  a

liberar o pólen até estar de fato em floração, (e a cerca de 30 a 45 dias em

floração).  As plantas machos geralmente aparecem primeiro e já ter  uma

planta macho no seu indoor é um fator que ajuda a que as próximas plantas

a sexarem sejam em sua grande maioria fêmeas. Portanto  se você retirar

apressadamente  uma planta  macho  do  seu  indoor  o  resultado  mais

provável é o aparecimento de outro macho, não por azar mas por mau

aplicação dos conceitos do cultivo. 



Outra  questão  pra  se  estar  atento  quando  o  assunto  é  cannábis  é  o

aparecimento de hermafroditas. Plantas que são ao mesmo tempo macho e

fêmea, esse é um recurso que a cannábis tem para garantir a perpetuação

de sua espécie. Graças a esse mecanismo 1 única planta que resista na

natureza  pode  se  autofecundar  e  gerar  sementes  que  garantirão  a

sobrevivência  da  espécie.  As  plantas  só  viram hermafroditas  caso  algum

stress ambiental provoque essa “mutação”, existem diferentes tipos de stress

que vão desde água gelada na rega até sobrefertilização, e essa situação de

stress – seja ela qual for – deve ser evitada desde o vegetativo para que na

hora de sexar a planta não se defina hermafrodita.



Também é possível forçar as plantas a

sexarem mais cedo, basta reduzir as

horas de luz para apenas 12h por dia. 

Muitas experiências já demonstraram

que você pode cultivar uma planta de

cannábis  desde  a  semente  em  um

regime de 12h de luz por dia, isso faz

com  que  ela  amadureça  o  mínimo

necessário para sexar e aí já comece

a floração. Pra quem tem um espaço

limitado  para  o  crescimento  das

plantas,  essa  pode  ser  uma  boa

opção.  Cultivando  assim  a  colheita

ocorre  em  mais  ou  menos  22  a  26

dias +  o tempo de floração da strain.

Porém com uma quantidade de flores

muito inferior ao que poderia ser caso

haja  um  longo  vegetativo  bem

estruturado.

Se  por  um  lado  é  ruim  ver  uma

semente que poderia virar uma árvore

de 2m render apenas um “picolé” de

maconha,  esse  método  compensa

pela rapidez e simplicidade, e não tem

nenhuma  desvantagem  se  você

possui sementes ou clones infinitos.



Desde o momento em que sua planta já demonstrou o sexo começa a

ser  possível  você  tirar  clones,  ou  seja,  mudas  da  planta,  que  com

certeza absoluta gerarão plantas fêmeas. Por essa razão é mentiroso o

argumento  de  que  é  preciso  partir  de  “seeds  feminizadas”  para  ter  uma

planta madre (geradora permantente de novos clones/mudas). 

Para fazer os “clones” sempre escolha galhos que tem mais de 3 nós de

folhas e aproveite para fazer o chamado “pruning” (  veja no vídeo   das podas

como fazer o pruning) que é a limpeza dos galhos mais desfavorecidos da

planta, ou seja, a retirada dos galhos que vão pegar pouca luz ou atrapalham

a ventilação  da  planta  ou  mesmo que vão  desviar  o  curso  principal  dos

nutrientes  na  planta  diminuindo  o  crescimento  do  ramo principal  sem ter

força para em ele mesmo fazer uma produção considerável. Mais detalhes

sobre o processo de fazer e enraizar seus clones você encontra na nossa

Revista 03 – Colheita Infinita.

<<< Clones feitos como uma muda 
de qualquer planta, basta retirar 
um galho da planta madura e 
colocar em um substrato úmido que 
ele enraiza naturalmente.

http://www.pazinfinita.com/revista-03-colheita-infinita
https://youtu.be/K_ExDnjND44
https://youtu.be/K_ExDnjND44


Atividades Recomendadas:

- Segunda aplicação de chá de banana

- Preparar e aplicar o enraizante de lentilhas

- Pruning

- + LST

Pruning >>

SuperCropping >>



SEMANA 7

Na sétima semana de cultivo, cultivador já deve ter definido se vai

colocar sua planta para florar com 2 meses e meio (tempo mínimo

recomendado para uma colheita  de respeito) ou se vai optar por

um vegetativo  mais  longo tendo em vista  aumentar  a  produção

final.  Estágio  vegetativo  de 3,  ou  4  meses  é  o  máximo que se

costuma aplicar em indoor, no entanto, quando o cultivo é outdoor

o estágio vegetativo dura no mínimo 6 meses para que a planta

seja capaz de oferecer todo seu potencial para gerar flores.

Neste manual estamos trabalhando com o ciclo de cultivo de

2 meses e  meio considerando a  realidade da maioria  dos

cultivadores.



Atividades Recomendadas

- Segunda aplicação do chá de húmus de minhoca, 

reativando a vida microbiana do solo e o estoque 

de nitrogênio pela última vez antes da floração.

- Podas – exclusivamente para quem precisa 

controlar a altura da planta. Lembrando que 

ainda faltam 3 semanas para iniciar a floração e 

que no inicio da floração a planta ainda cresce 

3x mais para cima do que o tamanho com o qual 

começou flora.

Essa é a última chance de fazer uma poda sem 

atrapalhar o início da floração!



SEMANA 8

O vaso final determina diretamente o tamanho ,com que a planta

vai ficar e portanto o tamanho da sua colheita. Por isso, se você já

trouxe a planta até aqui vale a pena investir nos maiores tamanhos

de vaso que caibam no seu grow, ainda que a solução seja colocar

as  plantas  mais  robustas  em  vasos  maiores  e  as  menos

avantajadas em vasos menores.

Fazer o transplante agora, que faltam 15 dias para iniciar a floração

é essencial pois somente assim você vai assegurar a recuperação

da planta pós-transplante junto com a ocupação do novo espaço

pelas raízes. Uma vez que quando é iniciada a floração a planta

não foca sua mais a sua energia em produzir raízes, acaba

não adiantando nada você fazer um transplante depois de iniciada a

floração e ainda coloca a planta em risco de perda total.

Também  é  importante  lembrar  do  substrato  “especial”  para  a

floração. Neste substrato você deve reduzir a quantidade de húmus

de minhoca ou qualquer outro aporte orgânico de nitrogênio pela

metade,  se  suas  plantas  apresentarem  sinais  de  desgaste  do

nitrogênio presente no substrato o anterior  ou mesmo reduzir  a

zero a quantidade de adubo de nitrogênio. Pois na floração a planta

praticamente  não  consome  nitrogênio  e  é  interessante  para  o

resultado final que o nível de nitrogênio esteja bem baixo ou zero

para não afetar o sabor da colheita.



Outro  item  importante  é  o  aporte  de  adubos  com  fósforo  ou

potássio,  como farinha de osso,  ou cinzas,  etc.  No substrato da

floração. A equipe  Paz Infinita não recomenda a utilização de um

substrato  especial  para  a  floração  no  que  diz  respeito  a  estar

preparado  com  adubos  de  fósforo  ou  potássio.  Isso  porque  a

maioria deles como é o caso da farinha de osso, leva cerca de 3

meses para ser decomposta e estar disponível para as plantas ou

seja, não vai ser útil durante a floração, apenas pode servir para

desequilibrar o seu substrato.

 Para agregar esse tipo de nutrientes ao substrato o meio mais

eficiente e rápido é a preparação de chás nutritivos, como chá de

banana, chá de cinzas ou chá de farinha de osso.



Atividades Recomendadas:

- Transplante para o vaso final

- Aplicação do enraizante de lentilha

- + LST



SEMANA 9 

Atividades Recomendadas:

- Aplicação de Óleo de Neem ou Composto de 

tabaco e alho. Seja qual dos 2 você for 

usar, lembre-se de que a aplicação deve ser 

feita pulverizando a solução nos caules e 

galhos e inclusive por baixo das folhas.

- Prunning

- + LST



SEMANA 10

Atividades Recomendadas:

- Aplicação enraizante de lentilhas (sua última 

chance de aplicar o princípio “quanto mais 

raízes mais flores”.)

- Aplicação Óleo de Neem ou Composto de tabaco 

e alho

- Escolher o dia e mudar o tempo de horas de 

luz para 12h por dia e horas de escuro também 

12h. Lembrando que mais do que nunca as horas 

de escuro devem ser respeitadas, e não é 

indicado iluminar as plantas nem por poucos 

segundos para evitar que o stress gere 

hermafroditismo a qualquer momento da flora.

Não perca, o volume seguinte da revista Paz 

infinita na qual abordaremos o dia a dia da 

floração já está disponível. A Revista ainda 

incluirá um manual de secado e curado com 

acompanhamento dia após dia, sempre com dicas 

imperdíveis. Informação que vira flores na sua 

mão pelo valor simbólico de apenas 4,20.



FLORAÇÃO 

SEMANA 1 (aprox. 75 dias desde a germinação)

A floração é a etapa mais aguardada do cultivo, afinal é nela que

são produzidas as sonhadas flores que além de serem lindas de se

ver, também são cheirosas e mais tarde serão um fumo ou extração

da melhor qualidade se tudo sair como o esperado.


