


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.

Também é  a  partir  do  início  da  floração  que  a  planta  começa  a

produzir  qualquer  quantidade  significativa  de  THC  e  dos  outros

cannabinóides,  e  é por  isso  que em muitos  lugares  como no

Uruguai  a quantidade de plantas em estágio vegetativo que

um cultivador pode ter é indefinida, mas a quantidade máxima de

plantas em floração permitida por lei é bem definida: 6 plantas para o

autocultivador comum.



A partir  de agora você deve oferecer

rigorosamente  12h  de  luz  e  12h  de

escuro para a sua planta e essas horas

não  devem  sofrer  interrupções  nem

modificações.  A  primeira  etapa  da

floração seria  marcada pela  definição

do  sexo  das  plantas  se  você  não

tivesse  esperado  que  ela  definisse  o

sexo  ainda  em  estágio  vegetativo.

Como  nós  já  sabemos  que  nossas

plantas  são  todas  fêmeas  a  grande

marca desse começo de floração é a

chamada  “fase de estiramento”, as

plantas  passam  por  um  boom  de

crescimento  vertical.  Então  se  você

pretende colocar uma  rede de scrog

para limitar e direcionar o crescimento

através  da  rede,  esse  é  o  momento

apropriado, assim você vai guiar essa

última  explosão  de  crescimento  para

que  todos  os  galhos  recebam  a

iluminação  adequada.  Com  isso,  o

cultivador  pode  aumentar  o

rendimento da colheita em até 40%.



É bom lembrar que durante a floração o substrato nunca deve ficar

seco, já que a planta precisa de muita água para produzir as flores,

ao mesmo tempo não deixe ficar o solo empapado e sem oxigênio

porque  a  última  regada  não  seca  nunca.  Ventilação  mais  do  que

nunca  é  importante  e  também  cuidar  da  temperatura,  pois  altas

temperaturas ou baixas prejudicam muito o crescimento das plantas. 

Se você estiver em um local/clima onde o substrato demora a

secar  você  deve  prestar  bastante  atenção  no  revezamento

entre regadas com água ou com nutrientes pois serão poucas as

oportunidades de regar a planta. Já por outro lado se o solo na sua

região seca muito rápido, capriche em molhar o solo como um todo

quando for regar e assim que secar volte a fazer mas não aplique os

chás  nutritivos  mais  de  uma vez  em 24h,  caso  necessite  de  uma

segunda regada em um período tão curto o cultivador deve optar por

regar somente com água.

Vamos começar aplicando nos primeiros dias da floração o chá

de  bananas  para  fazer  uma infusão  inicial  de  potássio,  que

como comentado participa diretamente do processo de crescimento

das células da planta, e como dito acima a primeira fase da floração é

marcada justamente pelo estiramento vertical das plantas.



Atividades Recomendadas:

- Assistir ao vídeo “chá engorda buds” no canal Paz 

Infinita no Youtube

- Começar a preparar o chá de cinzas. Tempo de 

preparo: 10 dias

- Aplicar o chá de banana

- Aplicação extra de óleo de neem ou composto de 

tabaco e alho para quem tem o cultivo em situação 

de risco de ataque de pragas alto (altas 

temperaturas, perto de regiões com mato … ) Essa é 

a última chance de aplicar um anti-pragas nas 

folhas e no corpo da planta como um todo, pois uma 

vez comece a produção de flores, insistir em 

aplicar qualquer nutriente ou antipragas que seja  

foliar é correr o sério risco de que as flores 

tenham gosto e conteúdo do que foi pulverizado em 

cima ou mesmo sofrer um ataque de fungos no 

interior das flores.

- SCROG

- + LST

- Começar a floração com 70% de umidade

https://youtu.be/FvF-qZhkNE0


FLORAÇÃO 

- SEMANA 2

Você vai notar que ao longo da floração algumas folhas vão seguir

o roteiro de amarelar até cair, como acontece no outono. (a

floração na natureza ocorre no outono). Logo, o amarelamento dessas

folhas  não  deve  ser  entendido  como  deficiência  de  nutrição.  Mas

essas folhas devem ser retiradas do ambiente do cultivo assim que

possível, ou quando estiverem fracas mas ainda presas na planta ou

mesmo  depois  de  caídas.  Pois  elas  podem  contribuir  para  o

aparecimento de fungos. 

Alguns  cultivadores  optam  por  retirar

todas as folhas que eles consideram que

estão mais atrapalhando a ventilação ou

a distribuição de luz do que servindo para

a  planta  realizar  a  fotossíntese  e  se

manter  viva.  É  preciso  cuidado  quando

você  optar  por  esse  tratamento  na

floração, pois se a planta ficar sem folhas

o  suficiente  para  captar  a  luz  e

retroalimentar  o  metabolismo  da  planta

ela não vai chegar no fim da floração ou

vai chegar com baixo rendimento.



É no final da segunda semana de floração que começam a aparecer os

pistilos, os pistilos são o início da flor de cannábis fêmeas e desde sua

fase inicial podem ser fecundados por pólen de uma planta macho,

embora  para  quem  quer  produzir  seeds  se  costuma  esperar  eles

estarem um pouco mais  desenvolvidos  e  aptos  a  produzirem uma

quantidade maior de sementes para realizar a fecundação. (sobre o

assunto produção de sementes na nossa Revista 04)

http://www.pazinfinita.com/revista-04


No dia 10 da floração o seu chá de cinzas vai estar pronto e você deve

aplicá-lo no solo o quanto antes. As cinzas são um fertilizante natural

e  excelente  para  o  momento  da  floração  pois  dão  as  plantas  em

primeiro lugar fósforo, mas também potássio, cálcio, magnésio, boro,

molibdênio, ferro … Além de tudo, por serem ricas em cálcio elas são

eficientes em evitar o apodrecimento apical da cannábis.

O chá de cinzas, pode ser armazenado durante todo o tempo da sua

floração  por  exemplo,  desde que  você  mantenha a  oxigenação  da

solução. Então vale a pena fazer uma boa quantidade dele e deixar

estocado já que não é um chá dos mais simples de ser feito. Lembre-

se que se tem alguma pizzaria por perto da sua casa, não custa nada

ir até lá e pedir pra levar um pouco de cinzas pra casa se você não

tem nenhum espaço ao ar-livre para fazer uma pequena fogueira você

mesmo. Já as cinzas de um churrasco não irão te servir por causa da

gordura e do sal da carne.



Atividades Recomendadas:

- Limpeza do excesso de folhas

- Aplicar o chá de cinzas

- Última semana de LST



FLORAÇÃO

  SEMANA 3–

Nessa terceira semana a planta já vai estar 50% maior do que ela era

3  semanas  atrás,  ela  ainda  vai  crescer  mais  um pouquinho.  Mas

agora,  essa  fase  do  estiramento  vai  terminando  e  ela  começa  a

concentrar energia em produzir as flores de fato. Por essa razão as

aplicações de chá de banana e de chá de cinzas feitas nas últimas

duas semanas são essenciais para que nesse momento a planta tenha

disponibilidade  de  nutrientes  na  terra.  Uma  boa  dica  para  essa

semana é adicionar 1 colher de chá rasa de açúcar, açúcar mascavo,

melaço ou mel (…) para cada 1 litro de água de rega. Assim vamos

ativar  a  vida  microbiana  nesse  momento  decisivo  para  o

desenvolvimento da floração. (ver vídeo)

https://youtu.be/GQTYt3mz5Qg


Como foi dito anteriormente, é natural o amarelamento e a perda de

algumas  folhas  naturalmente  durante  o  ciclo  da  floração  –

principalmente as folhas que não estão recebendo muita luz – mas é

importante  saber  diferenciar  essa  perda  de  folhas  normal  de  uma

deficiência  ou  excesso  de  nutrientes.  Bem,  de  maneira  geral  essa

perda de folhas natural  além de serem majoritariamente de folhas

mais afastadas da luz são também espalhadas na planta, não se trata

de um amarelamento generalizado nas folhas principais ou em toda a

planta.  Quando  o  cultivador  identifica  um amarelamento  ou  outro

sinal de deficiência de nutrientes, o primeiro passo é verificar se essa

deficiência não tem a ver com o excesso de outro nutriente impedindo

a planta de usufruir de um nutriente já existente no substrato. (Sobre

esse assunto você pode se informar com calma na nossa Revista 06).

Peça o seu boné aba reta paz infinita com desconto aqui

https://pag.ae/7UBJncfYH


 Os  sinais de excesso de fertilizantes

são mais óbvios e são mais caracterizados

pelo encurvamento das folhas em formato

de  garra  e  algum  sinal  que  parece

queimado  ou  necrosado  nas  pontas  das

folhas. Ao menor sinal de sobrefertilização

o  cultivador  deve  parar  a  aplicação  de

nutrientes,  se  possível  medir  o  ph  e

passar  1  semana  regando  apenas  com

água  em  ph  ajustado  à  necessidade.

(sobre  medir  o  ph  caseiramente  e

consultar maneiras de aumentar ou baixar

o ph da água veja nossa revista 06)

Um  problema  com  sobreferti  nessa  fase  do  cultivo  é  totalmente

indesejado para um alto rendimento na colheita, isso porque além do

stress que é para a planta esse estado de sobrefertilização também

acarreta perda de tempo para a aplicação e absorção saudável  de

nutrientes, por exemplo, essa 1 semana que você vai passar regando

apenas com água para garantir a recuperação da planta é um tempo

precioso em plantas  com floração  curta  como de  8  semanas,  que

poderia  ser  bem aproveitado  ganhando  massa  para  a  planta.  Por

essas e outras que esse manual se baseia em nutrição orgânica que é

comprovadamente um meio de atingir o máximo potencial da planta

(em  massa  e  em  cannabinóides)  com  mínimo  risco  de

sobrefertilização.

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


    Atividades Recomendadas

- Rega com água/açúcar

- Limpeza de folhas

- último ajuste no SCROG

- 60% de umidade

ANTES
DEPOIS



FLORAÇÃO 

- SEMANA 4
Estamos chegando no meio da nossa floração e agora mais massa de

flores pode ser vista do que somente pistilos. Vamos dar uma pausa

na limpeza de folhas para que elas continuem servindo de aviso para

falta ou excesso de nutrientes, também porque nesse momento do

cultivo se chega a ocorrer algum problema você vai precisar do maior

número possível de folhas para acelerar a recuperação da planta e

nesse ponto em diante é raridade nascer uma folha nova.



Além  disso,  também  não vamos  mais

fazer  ajustes  do  tipo  cropping  e

supercropping  ajeitando  os  galhos  pela

rede  de  scrog,  os  galhos  da  cannábis

estão menos flexíveis que nunca devido

ao  seu  enrijecimento  natural   para

sustentar  o  peso  das  flores,  então

facilmente  você  pode  perder  um galho

tentando fazer uma torção o que significa

menos  um galho  de  flores  na  hora  da

colheita.  A  partir  de  agora  o  foco  ‘é

oferecer boa sustentação aos galhos com

flores maiores. As lâmpadas não devem

estar  longe  mas  não  tão  perto  que

chegue a queimar as flores.

As  plantas  que  até  agora  não

mostraram tricomas,  em geral  nesse

momento começam a produzí-los.

Paralelamente ao aumento da massa

da  planta,  a  demanda  de  fósforo

aumenta e por isso vamos começar a

semana  com  a  aplicação  do  chá  de

cinzas. Por volta do dia 30 de floração

vamos aplicar  o  chá de banana com

uma colher de farinha de osso.



Atividades Recomendadas

- Aplicação do chá de cinzas

- dia 30 de floração aplicação do chá de 

banana. (adicionar uma colher de farinha de 

osso na hora de ferver a água com as cascas 

de banana)

- 50%umidade (para mais informações sobre  

umidade e temperatura em cada estágio da 

planta veja a Revista 08)

http://www.pazinfinita.com/revista-08-cannabis-anti-pragas


FLORAÇÃO 

- SEMANA 5

Da  quinta  semana  em  diante,  já  vale  a  pena  observar

cuidadosamente o avanço da maduração dos pistilos e dos tricomas,

você vai perceber que os pistilos já não estão tão brancos como eram

no início da floração e ao longo das semana eles vão escurecendo

ainda mais.

O  chamado  ponto  de  colheita  (que  você  pode  conferir  o  artigo

completo com vídeo no canal Paz Infinita do Youtube) é quando pelo

menos  40% dos  pistilos  já  estão  amarronzados,  esse  é  um sinal

evidente de que a  produção de THC já atingiu  o seu auge e  que

também há CBD e outros cannabinóides em quantidades significativas

na composição da flor. 

http://www.pazinfinita.com/ponto-de-colheita-canabis
http://www.pazinfinita.com/ponto-de-colheita-canabis


No entanto, há quem prefira colher a planta um pouco antes disso

pois em o THC vai estar altíssimo enquanto que haverá pouco CBD e

demais cannabinóides, isso vai favorecer uma Erva com fortes efeitos

psicoativos. Por outro lado há quem espere absolutamente todos os

pistilos estarem marrons pois isso indica um nível de maduração da

flor onde o THC já passou do seu auge e já decaiu de nível, e a planta

terá  uma  quantidade  de  CBD  maior  favorecendo  o  seu  efeito  de

relaxante muscular, etc.

50% a 70% de pistilos maduros
70% a 90% de maduração

<< 90% a 100% de maduração



Então faça as contas, leve em consideração a característica da sua

strain, e agende um dia para a colheita. Isso é importante porque é

necessário parar de aplicar nutrientes no substrato pelo menos

15 dias antes da colheita.

Atividades Recomendadas:

- Rega com água com açúcar

- Retirar as folhas mortas



FLORAÇÃO 

 SEMANA 6–

Se você também está cultivando uma planta com floração em torno

de 50 a 60 dias como no exemplo desse manual, a sexta semana de

floração  é  o  último  momento  para  dar  nutrientes  para  sua

planta tendo a garantia de que ela já vai ter consumido tudo antes

da colheita. Isso para quem está utilizando nutrição orgânica, para

quem utilizou nutrientes industrializados o ideal é parar de colocar os

fertilizantes no substrato 30 dias antes da colheita.

Outro  fator  a  se  considerar  é  que  dependendo  das  características

físicas da sua planta pode acontecer que a maduração de todas as

flores não se dê de uma só vez,  e que algumas partes  madurem

primeiro.  Nesses casos você pode dividir  a colheita em 2 ou mais

etapas. 



Atividades Recomendadas:

- Aplicação do chá de cinzas

- Aplicação do chá de banana com 1 colher de 

farinha de osso

Obs.: aplicar algum chá nutritivo todos os 

dias da sexta semana



FLORAÇÃO 

 SEMANA 7–

Essa semana marca o início dos preparativos para a colheita, como

primeira providência lembre-se que  dessa semana até a colheita

não aplicaremos nenhum chá nutritivo para não correr o risco de

que todo o trabalho ao longo do cultivo se materialize em forma de

flores com  gosto ruim, arranhando a garganta ou sem aroma. No

entanto, vamos aplicar a regagem com água e açúcar. Afinal, essa

dosagem de açúcar na água tem  função de ativar as vida microbiana

do  substrato  para  que  a  planta  possa  consumir  rapidamente  o

nutriente já existente na terra. E isso é exatamente o que precisamos

agora: nutrir a planta e ao mesmo tempo limpar o solo.  O sabor e

aroma das nossas flores dependerá totalmente disso.



Como  segunda  atividade  proposta  recomendamos  uma  desfoliação

mais intensa, seria fazer a manicure grossa com a planta ainda

viva, fazer a manicure mais radical (manicure fina) a medida que for

mais necessário facilitar a secagem da planta depois da colheita, ou

seja em climas desfavoráveis a secagem. No caso de lugares quentes

e onde o risco é que as flores sequem rápido demais é uma boa tática

deixar  um pouco  mais  de  folhas  junto  com as  flores  até  mesmo

durante o secado.  Mas não exagere pensando em deixar todas as

folhas, aproveite essa semana para retirar as folhas maiores e mais

afastadas  das  flores  em si.  Essa tática  faz  com que a  energia  da

planta na última semana fique completamente concentrada nas flores

e  pode  dar  um  último  estímulo  para  a  produção  de  tricomas,  e

portanto de sabores e potência. 



Atividades Recomendadas

- Desfoliação – manicure grossa

- Regar utilizando água c/açúcar

- Não aplicar nenhum chá nutritivo



FLORAÇÃO 

 SEMANA 8–

A  essa  altura  você  já  deve  ter  marcado  no  seu

caderno/calendário/diário o dia  previsto para colheita, lembre-se de

observar a Lua. Em regiões/épocas de calor ou clima seco, o ideal é

colher  a  planta  durante  a  Lua  crescente  e  Lua  cheia  já  que  isso

significa que as flores vão estar com mais água na sua composição de

maneira que o secado vai  ser lento garantindo a permanência dos

sabores e odores da planta. Pra quem vive em clima úmido e precisa

que  a  planta  seque  mais  rápido  pois  as  condições  ambientais

dificultam a secagem perigando o aparecimento de fungos, o ideal é

colher a planta com a Lua nova ou ainda minguando, assim a maior

parte da água da planta vai estar nas raízes e a flor não terá muita

água acumulada em seu interior para atrasar a secagem. Para levar

em conta esses fatores muitas vezes vale a pena atrasar ou adiantar

a colheita em 1 semana, 1 semana e meia.



Outra atividade muito importante

dessa  semana  que  deve  vir

alguns dias antes da colheita é o

lavado de raízes. O lavado  de

raízes  ou  flush  é  essencial  para

garantir que as flores não tenham

nenhum vestígio de nutrientes na

sua  composição,  o  que  pode

arruinar  completamente  o

paladar e/ou o aroma da planta.

No  canal  Paz  Infinita  você

encontra um   vídeo   explicativo de

como realizar o lavado de raízes.

https://youtu.be/jeUN4laMBSs


Nos últimos 3 dias antes da colheita, muitos cultivadores optam por

deixar  a  planta  sem luz e  sem  água.  Isso ocasionaria  um stress

hídrico  e  lumínico  capaz  de  estimular  a  planta  a  um  novo

investimento de energia em produzir mais tricomas. Independente de

se você vai fazer isso ou não, no dia da colheita deixe para colher a

planta no fim do dia pois o processo de secado fica melhor se nas

primeiras horas após a colheita não ocorre nenhum pico de calor.

Ao realizar a colheita, um dos melhores lugares para fazer o secado –

se você não tem nenhum aparato especial –  é no próprio armário de

cultivo,  já  que  ali  tem  sistema  de  ventilação,  escuridão  e

provavelmente cheiro de maconha (tenha muito cuidado para que o

armário  ou  caixa  de  secado  não  tenha  nenhum cheiro  que  possa

passar  para  as  flores,  arruinando  todo  o  seu  trabalho.  Caso  você

realmente use o seu próprio armário de cultivo para fazer o secado

lembre-se  de  retirar  os  vasos  das  plantas  colhidas  para  não  ter

nenhuma umidade extra no local. Usar o próprio indoor para fazer o

secado tem a grande desvantagem de atrasar o recomeço do cultivo

uma vez que seu único armário estará ocupado pelos próximos dias

ao invés de ir dando lugar ao pré vegetativo de um novo grupo de

sementes.



SECADO

Como dito acima um dos melhores locais para o secado é o próprio

espaço de cultivo, e isso vale pro espaço de cultivo que é um pc, um

armário ou mesmo um quarto. O cultivador não deve esquecer que

controlar  a  temperatura  durante  o  secado  é  tão  essencial  quanto

durante o cultivo ou até mais, acredite, são muitos casos em que o

simples deslize no tocante a temperatura na hora do secado arruína o

trabalho  de  meses.  Nos  locais  que  o  cultivo  é  praticado

profissionalmente como dispensários  ou clubes de cultivo o secado

sempre  é  feito  em  ambientes  com  sistemas  de  refrigeração  para

controlar  100%  a  temperatura  e  a  umidade,  para  que  não  haja

dúvidas no resultado final da colheita.

temperatura: 20C e umidade: 50%

Pra  garantir  o  bom  resultado  do  secado  procure  fazê-lo  em  um

ambiente  ventilado,  e  também é  importante  que  as  flores  fiquem

protegidas da luz, pois a luz degrada o THC.



Secar as plantas apressadamente causa perda de sabor, aroma

e de potência, dependendo do caso pode sim zerar totalmente esses

quesitos. Secar as plantas lentamente (em temperaturas de 15 a 21 C

e umidade entre 45 e 55%) faz com que nas primeiras horas após a

colheita  a  planta  continue  trabalhando  sua  biossíntese  e

transformando alguns compostos como THCA em THC o que significa

aumento da potência da flor mesmo depois da colheita. 

O primeiro  momento  do  secado  é  indicado  que  seja  com a

planta o mais inteira possível pendurada de cabeça pra baixo,

dessa forma o material de seiva ainda presente no caule e nos galhos

pode ser  deslocado  para  o  interior  das  flores.  Não  sendo possível

fazer  dessa  maneira  é  melhor  deixar  o  galho  mais  inteiro  que se

puder, e colocar esses galhos na horizontal mesmo dentro de uma

caixa de madeira ou papelão, ambas contendo furos.



Quem  quer  retardar  o

secado  das  flores  deve

secar  com  folhas,  e

quem  precisa  favorecer

a ventilação e secagem

a  qualquer  custo  deve

caprichar na manicure.



O  tempo  exato  que  demora  esse  primeiro  secado  em  condições

normais  não  pode  ser  determinado,  porque  depende  de  muitas

condições  ambientais.  Pra  quem  estiver  fazendo  dentro  das

recomendações acima com o clima controlado leva cerca de 15 dias.

O cultivador deve avaliar a secagem das plantas através da técnica

de partir o galho, se ele estalar, fizer “crac” está seco, se ele se

dobra mas não se parte,  ainda é um galho verde e cheio de líquido

que ainda não pode ser considerado seco. (veja aqui o vídeo do Paz

Infinita sobre o assunto  )   Quando os galhos estão devidamente secos

significa que as flores já podem ser retiradas dos galhos pois estão

razoavelmente secas, embora ainda não estejam boas para um bom

fumo.

https://youtu.be/vjMo1BkG9jc
https://youtu.be/vjMo1BkG9jc
https://youtu.be/vjMo1BkG9jc


É nesse momento que muitos cultivadores fazem também a manicure

fina que é a retirada do máximo de folhas possível deixando apenas

os cálices das flores para o fumo. A manicure fina nunca deve ser

desperdiçada  pois  contém  muitos  tricomas  que  podem  ser

aproveitados para culinária cannábica, ou fazendo óleos e extrações

como hashish ou BHO (ver na   Revista 10  )  .

https://pag.ae/bkFz9L1
https://pag.ae/bkFz9L1


CURADO

As flores “secas” ainda contém umidade dentro de si que vai emergir

nos próximos dias, por isso, mesmo você enfrascando em potes de

vidro ou usando ziploc, para ter o ar sempre renovado, nos próximos

15 dias  a  1  mês  você deve abrir  todos os dias a  embalagem,

retirar as flores de dentro, e depois voltar a fechar o pote de vidro ou

ziploc. Você pode perceber que a flor quando está úmida fica mole ao

toque e a flor seca e boa para o consumo tem a textura mais firme.

É importante encher apenas dois terços do frasco para que ainda haja

local para o oxigênio continuar quebrando açúcares e clorofila, o que

torna o fumo mais suave com o passar dos dias.

Não  esqueça  que  embora  os

frascos  e  outros  locais  de

armazenamento  sejam  em

geral  transparentes,  as  suas

flores  necessitam  ficar

protegidas  da  exposição  a

luz.



 Se o cultivador achar necessário pode

colocar as flores dentro de uma caixa

de  papelão  para  que  elas  percam  a

umidade com certeza. Outra coisa que

muito tem se usado por aí são bolsas

de silíca gel dentro dos frascos para a

absorção  da  umidade.  Uma  técnica

antiga  e  mais  orgânica  é  colocar

grãos de  arroz junto com as flores,

pois  do  mesmo  jeito  que  o  arroz  é

utilizado para manter seco o saleiro, ele

faz com a umidade das flores devido a

sua capacidade natural de atrair para si

a umidade do ambiente.

Dentro  de  15  a  20  dias  depois,  as  flores  já  estão  prontas  para

oferecer uma experiência de fumo de alta qualidade. No entanto há

muitos defensores de que a cannábis é assim como o vinho, só tem a

ganhar  em paladar  com o  passar  do  tempo  no  curado  se  estiver

recebendo  o  cuidado  adequado.  Flores  bem secas  e  armazenadas

podem  ficar  em  estoque  por  até  2  anos  sem  sofrer  uma  perda

significativa da potência. 



Note que os terpenos que são os responsáveis pelo aroma da planta

são  muito  voláteis  e   alguns  deles  já  começam  a  evaporar  com

temperaturas acima de 21 C, por isso para preservar verdadeiramente

o  sabor  da  planta  cuide  da  temperatura  do  ambiente  onde  seus

frascos  de  flores  vão  ficar  estocados.  Essa  precaução  também  é

importante para que os processos de quebra de açúcares e clorofila

citado  acima  continue  ocorrendo  garantindo  um  fumo  que  não

arranha a garganta.



Se algum fungo aparecer? minhas flores estão perdidas?

Absolutamente todos os usuários de cannabis que vivem em países

como o Brasil (um contexto de repressão/proibição do seu consumo),

Alguma vez na vida já deve ter fumado um bagulho com mofo, isso, é

claro, por total falta de alternativa. já que muito menos trabalhoso do

que frequentar biqueiras ou comprar com dilers que te cobram o olho

da  cara,  seria  expandir  a  prática  do  autocultivo  que  com  o

compartilhamento de algumas informações chave poderiam "libertar"

a cada um dos usuários da servidão ao mercado ilegal e da eterna

incerteza "será que vai ter maconha amanhã?".

Em vista disso se apareceram fungos nas suas preciosas flores, você

não  vai  querer  simplismente  atirá-las  no  lixo.  ainda  mais  você,

maconheiro antigo, que nunca dispensou aquele prensadinho de fim

de carga.

VEJA BEM SE ESTAMOS FALANDO DE UM CULTIVO DESTINADO A UMA

PRODUÇÃO MEDICINAL OU PARA ABASTECER UM DISPENSÁRIO OU

COFFESHOP O MAIS MÍNIMO FUNGO JÁ TE LEVA A PERDER TODA A

PRODUÇÃO. (ISTO É, SE A EMPRESA QUE ESTÁ CULTIVANDO TEM

REALMENTE  ALGUM  COMPROMISSO  COM  A  SAÚDE  DOS  SEUS

USUÁRIOS).

Agora pensando em você que está apenas auto-cultivando PORQUE

QUER DEIXAR DE PARTICIPAR da velha política do narcotráfico/guerra

às drogas, caso Apareça algum fungo nas suas flores E VOCÊ NÃO



ESTÁ  DISPUTANDO NENHUMA  COPA  CANNABIS  não  seja  bobo  de

jogar suas flores fora, dica de família:

Se  por  falta  de  experiência  ou  algum  grave  acontecimento  você

acabou  encontrando  fungos  nas  suas  flores,  a  solução  menos

impactante é fechá-las em um frasco junto com um cotonete molhado

de álcool, o álcool ao consumir todo o oxigênio do local, vai asfixiar os

fungos. Caso a situação seja gravíssima você pode colocar uma gota

de alcool diretamente em cima do foco do fungo, mas  isso acaba

totalmente com o gosto da flor e diminui a potência do fumo.

No entanto é melhor do que fumar uma planta com fungo que pode

prejudicar seriamente sua respiração, vai ter gosto a mofo e também

menos potência. Além do que, se você interceptar o fungo no começo

tem uma boa chance de ele não conseguir se alastrar por toda sua

colheita.


