Boas vind@s a edição 22

da Revista Digital Paz Infinita

Vamos

a toda velocidade com foco na colheita,

detalhando o passo a passo para transformar qualquer
semente em uma automática. Um tema que sempre
desperta muita curiosidade agora esmiuçado para você que
lê da Revista Paz Infinita.
Também falaremos da super inovação no mundo do cultivo
que vem fazendo a cabeça de todos os growers da gringa: “
COVER CROP”; descubra seus benefícios, como colocar em
prática e sair da monocultura do século XV de uma vez por
todas
Tem também uma leitura crítica dos altos e baixos na luta
pela legalização da erva nos últimos 10 anos. Convidamos
você a fazer parte dessa reflexão com a gente para que a
próxima década seja mais florida para tod@s.

90 Dias de Cultivo
Muit@ gente que cultiva, têm preferência por um ciclo rápido,
obviamente porque o dia da colheita (e os dias que seguem a ela) é o
dia em que temos a certeza que teremos abundância de erva – ainda
que molhada. E na hora de um “aperto” a erva recém colhida pode
ser secada “à força” e nos salvar de passar um dia careta ou
financiando a política do prensado.
Embora

a

equipe

Paz

Infinita

recomende o método de cultivo
que te permite ter abundância de
erva até o dia programado da
próxima colheita, é bom ter o
conhecimento de como chegar à
colheita

o

mais

rapidamente

possível para suprir alguma falha
no planejamento. E é disso que se
trata

o presente artigo. Qual a

maneira

de

produzir

mais,

produzir melhor e em menos
tempo?

Nessas horas, sempre tem alguém
que levanta a bandeira das plantas
autoflorescentes,

popularmente

chamadas de plantas automáticas ou
plantas auto, para dizer que esse é o
caminho a seguir quando o objetivo é
chegar

mais

chegada,

rápido

quer

na

dizer,

linha

de

dia

da

no

colheita. No entanto, observe que a
duração média de um cultivo com
plantas auto é de 75 a 90 dias e esse

Wedding Cake Auto

tempo

seria

suficiente

aplicar

essa

técnica

para
que

você
vamos

detalhar a seguir e colher belas flores
vindas

de

feminizadas.

plantas

regulares

ou

Também é de conhecimento público que as plantas automáticas têm
menores níveis de THC e dos outros cannabinóides o que já é
um grande motivo para preferir cultivar plantas não-automáticas.
Além

disso,

as

plantas

automáticas

para

ter

um

rendimento

minimamente favorável necessitam do maior número de horas de luz
possível, isso significa que se você puder lhe dar 24h de luz – Faça!
Isso significa também que o cultivo de uma planta automática é muito
mais caro do que de uma planta de fotoperíodo, porque no caso da

planta de fotoperíodo você pode dar menos horas de luz
(apenas 12h) e ter o que se chama de resultado “ótimo” e para
fazer o mesmo com a automática seriam quase 3 meses
de luz no talo por no mínimo 18h por dia.
Mas se ainda assim o caminho que você escolher para colher “mais
rápido” for; via planta auto, recomendamos que você leia a revista
digital paz infinita número 01 porque são necessários cuidados
específicos para plantas sensíveis e singulares como elas.
Para aplicar essa técnica no seu cultivo você precisa de sementes ou
clones de plantas feminizadas ou regulares. E aí vem a decisão sobre
qual tamanho do vaso utilizar. É bem verdade que com o tempo
de cultivo reduzido não adianta muito exagerar no tamanho do vaso
porque a planta não vai ter tempo para preenchê-lo todo, por isso,
nesse caso você deve preferir muitos vasos pequenos e não poucos
vasos grandes para ter o melhor aproveitamento na hora de
contabilizar as gramas finais.

Convém não exagerar no tamanho
do vaso, no caso do nosso cultivo
piloto para essa técnica utilizamos
copos descartáveis de 300ml – sim
apenas 300ml – bem furados em
baixo. E aconselhamos que o limite
do

tamanho

do

vaso

para

não

desperdiçar o espaço (que podia ser
de uma nova planta ocupado com
substrato sem raízes) seja de no
máximo 4L.

Uma outra alternativa seria plantar mais de uma planta
por vaso se você quer usar por qualquer razão 1 vaso
gigante ou alguns vasos grandes que você já tenha em
mãos

a

melhor

maneira

de

aproveitar

o

espaço

seria

colocar mais de uma planta por vaso.
Lembrese de calcular mais ou menos 500ml de substrato
para cada planta e pode plantar com confiança porque as
plantas

não

vão

ter

tempo

de

competir

pelo

substrato/nutrientes atrapalhando umas as outras.
O único inconveniente dessa modalidade é pra quem está
cultivando com sementes regulares, porque dessa maneira
aparecem mais plantas macho do que quando você coloca em
substratos/vasos separados.

O resto do setup de cultivo é o mesmo de sempre, ou seja mesmas
lâmpadas, ventilação, etc. Porém no caso de escolher utilizar vasos
tão pequenos como o do nosso exemplo uma providência extra é
necessária: se trata de arquitetar uma forma eficiente de fornecer
água e adubos que não seja via a rega tradicional, e não vale rega
foliar porque antes do meio da floração essa já não será uma opção
viável.

Isso porque a rega tradicional simplesmente

não

funciona

em vasos tão pequenos, acontece uma compactação do solo se
tentamos insistir em regar da maneira convencional com um regador
e em pouco tempo se nota que a água/fertilizante não entra mais no
substrato e simplesmente escorre pelas laterais do vaso.

Então

você

já

deve

ter

matado a charada. Vamos
precisar

colocar

algo

semelhante a um prato por
baixo dos vasos e colocar a
água/nutriente aí, para ser
absorvida, aos poucos, pela
parte de baixo do vaso.
No caso do nosso projeto
piloto

como

usando

estávamos

muitos

copinhos

pequenos a solução foi criar
uma
todos
planta

bandeja
os

única

copos/vasos
que

diretamente

para
de

fizemos

no

piso

do

nosso cultivo indoor porque
não era possível encontrar
uma

bandeja

tão

para tantos vasos.

grande

Lembre-se de calcular mais ou menos a quantidade de água que cada
vaso pode absorver, para

não deixar um recipiente

cheio de água “permanentemente”

que

pode levar ao apodrecimento das raízes. A quantidade de água
correta a cada regada é equivalente a 10% da capacidade
total do vaso.
No nosso cultivo piloto escolhemos automatizar o processo de rega
das plantas. Diante da incapacidade de fornecer 15L de cada vez em
uma bandeja– o que seria necessário para regar 50 copinhos de
300ml – dividimos para 15 regas de 1L por dia. Um trabalho colossal
se não fosse um simples mecanismo composto por um balde, uma
bomba de aquário e um timer.

O timer era do mesmo tipo utilizado para programar a hora de apagar
e acender a iluminação do indoor e o papel dele nesse arranjo era
ligar a bomba de aquário a cada 1 hora e deixá-la ligada por 15min
que era o tempo necessário para encher com 1L de água a nossa
bandeja com os copinhos/vasos de plantas. Assim estava resolvido o
nosso problema quanto à rega as plantas.

Sobre

a

rapidez,

esse

cultivo

é

totalmente dependente de que quem
cultiva

conheça

sua

genética.

Afinal, precisamos de uma planta de
floração curta ou seja uma planta de
predominância índica ou índica que
tenha o ciclo de floração de 60 dias ou
menor.

Além disso, existem plantas
regulares

que

são

chamadas

“FastFlowering” que iniciam
a floração mais cedo que as
outras,

isso

quer

dizer,

que

colocadas duas plantas em modo
floração
genética

uma
começa

determinada
primeiro

a

produzir flores que as outras,
100% das vezes. Essa seria uma
genética ideal para fazer esse
tipo de cultivo.

Escolhendo sabiamente você poderá cultivar e
colher tão rapidamente como se utilizasse
uma

autoflorescente,

e

possivelmente

obtendo uma produção maior e gastando
menos com o quesito iluminação.

Low Rider Auto

Por falar em iluminação você deve iniciar o ciclo de cultivo com a
lâmpada que você costuma utilizar para fazer o crescimento
vegetativo, contudo desde o primeiro dia apenas 12 horas

de luz acesa e outras 12 horas de escuridão total. A mágica demora
um pouco para acontecer, mas a partir dos 30 dias você pode ficar de
olho que os primeiros sinais de pré-flores começarão a aparecer,
quando isso acontecer é a hora de trocar a lâmpada para a lâmpada
da floração que você costuma utilizar.
No caso do nosso projeto piloto
utilizamos lâmpadas de pressão
de 400W de mercúrio, depois de
sódio durante a floração e nos
últimos

15

dias

antes

da

colheita voltamos pra lâmpada
de

mercúrio

do

estágio

vegetativo para estimular ao
máximo

o

tricomas.

surgimento
(veja

a

dos

técnica

explicada para ter flores mais
tricomadas
equipe

paz

para você).

no

vídeo

infinita

que

a

preparou

O fato de você colocar a
planta recebendo apenas 12
horas de luz por dia desde a
germinação, apressa o relógio
biológico

dela

o

máximo

possível no sentido de chegar
a

maturidade

mínima

para

produzir

flores.

acontece

hormonal
começar
O

a

mesmo

naturalmente

quando você cultiva ao ar
livre

fora

de

temporada,

cultivador@ outdoor sabe que
se

coloca

a

planta

sob

condições naturais ela inicia a
floração e forma um pequeno
picolé sempre que as horas de
luz do dia são menos que 14h.
Por essa razão é um desperdício utilizar plantas autoflorescentes
nessas épocas do ano em que qualquer planta flora automaticamente,
e a planta automática em si mesma não vai produzir todo o seu
potencial que só é alcançado quando tem o mínimo de 18 horas de luz
por dia desde a germinação.

Seguindo esse simples passo de colocar suas plantas para receber 12
horas de luz por dia desde a germinação você obterá a colheita da sua
genética o mais rápido possível, outra maneira de fazer isso é
utilizando clones. Se você mantém uma planta mãe

sempre bem

ramificada você pode ir tirando galhos , enraizando/vegetando por 30
dias e dale fotoperíodo de floração, 12 horas de luz por dia e assim
também você vai ter o resultado mais rapidamente. Não deixe de ver
os detalhes na Revista Digital Paz Infinita 03 Colheita Infinita
disponível gratuitamente no canal Paz Infinita do Telegram.

Sementes ou Clones
Durante essa leitura você já deve ter parado para pensar que para
fazer tantas plantas pequenas, seja uma vez ou seja escolher essa
como sua maneira padrão de cultivar. A primeira coisa a se resolver é
o fornecimento/estoque de sementes ou correr para preparar algumas
plantas mãe que te forneçam clones.

Seja de uma maneira ou de outra o importante é que você seja
independente, isso quer dizer que você precisa em alguns momentos
da sua vida cultivando parar tudo e fazer sementes. Sejam sementes
regulares,

sejam

sementes

feminizadas,

está

ao

seu

alcance

produzirlas e assim garantir não só o custo baixíssimo da sua erva,
como também a liberdade de poder cultivar infinito.

Lembre-se que o melhor conteúdo para aprender a fazer suas próprias
sementes você encontra nas Revistas Paz Infinita 04 – Introdução ao
cannabis breeding e Paz Infinita 09 – Manual Prático de sementes
feminizadas. Além dos vídeos sobre o tema no canal Paz Infinita do
YouTube.

Clima de Já Ganhou e a
Desmobilização da Luta
O Brasil é a terra dos contrastes e todos sabemos disso, não importa
por qual ângulo se observe, o resultado é sempre uma pintura barroca
com luzes mas também com sombras em destaque. Com a questão
da proibição/legalização da canábis não iria ser diferente.

Por

isso,

espanto
década

é
o

possível
panorama

brasileira,

acompanhamos

–

por
a

olhar
da

sem
última

um
passos

lado
de

formiga e sem vontade – o resto do
mundo realizando alguns avanços
importantes no campo do debate, e
também no campo das autorizações
concedidas para pesquisas, compra e
venda de medicamentos a base de
cannabis,

criação

cannábicas, etc.

de

associações

E por outro lado vemos o retrato assustador que mereceu o prêmio de
“a pior política antidrogas do mundo” quando focamos o olhar no
encarceramento record sob o pretexto “tráfico de drogas” e as vidas
perdidas em “operações policiais” . Hoje mais de um terço das
pessoas encarceradas está ali sob a acusação de tráfico, e a lista de
prisioneiros do estado brasileiro inclui aberrações como: 6 anos de
prisão por portar 25 gramas de cannábis.

A ladeira abaixo que é proporcional a escalada de prisões que
aumentou a população carcerária em 254% desde 2006, começou
com a aprovação da atual lei antidrogas (lei 11,343) sancionada pelo
então presidente Lula. A lei aparentemente progressista que pretendia
dar um tratamento diferenciado para usuários e traficantes – um caso
de saúde e o outro de cadeia – Foi e é aplicada até hoje para
classificar de usuário o “cidadão de bem”, “bem nascido”, ainda que
este seja encontrado com grande quantidade e variedade de
comprimidos, cocaina e ervas , não irá para cadeia e será julgado
como usuário.
No sentido inverso se quem for encontrado com drogas for negro,
pobre e morador de localidades periféricas, a quantidade e variedade
pode ser mínima como 5 gramas de maconha para o cidadão ser
enquadrado como traficante e preso preventivamente.

Marcha da Maconha 2022
Com número record de
manifestantes a Marcha da
Maconha voltou a todo
vapor depois da paralisação
devido a pandemia.
A marcha que inicialmente
sofria uma repressão
desproporcional e violenta,
esse ano ocorreu com mais
gente e mais fumaça.

Enquanto isso, no meio de 2022 – ano de
eleições

–

uma

maconheira

ala

resolve

da

comunidade

propagar

e

se

apegar a promessas rasas de pequenas
melhorias

com

ares

de

legalização

vindas dos mesmo criadores dessa lei
que tanto tem complicado a vida dos
usuários/cultivadores.
Nós também queremos apostar nessa
via, porém sem falsas ilusões. Inclusive
porque esse tipo de ilusão só serve para
que mais e mais pessoas pensem “ah já
que já vai legalizar, posso sentar e
esperar”
Filipe Ret e Anitta discutem a legalização
da cannábis em Live realizada em 12 de
julho de 2022

não

preciso

cultivar,

não

preciso me manifestar, não preciso sair
do

armário

enquanto

usuário

de

cannábis, não preciso militar pelo acesso
aos medicamentos a base de cannábis.
Basta esperar que o próximo governo vai
trazer tudo isso pra gente.

Esse sentimento foi alimentado nos últimos anos – principalmente de
2017 em diante (fundação da Abrace) - com a formalização de
dezenas de associações cannábicas, com medicamentos de cbd
chegando as farmácias tradicionais, algumas permissões novas
concedidas pela anvisa, empresas do cânhamo, muitos pacientes
recebendo aval da justiça para seu autocultivo ou para importar o
remédio e também muitos usuários mesmo recreativos conseguindo
pela via do habeas corpus cultivar em casa sem medo de represálias.

Sendo assim o governo atual o que mais promoveu avanços no acesso
a cannábis no Brasil. Porém não devemos deixar de notar que todos
esses “avanços” são claramente presentes direcionados à camadas
mais privilegiadas da população, e sim algumas vezes alguém fora
dessas “altas rodas” é beneficiado mas sempre se figura esse evento
como exceção que comprova a regra.

Cultivo Combinado
Não é de hoje que a equipe Paz Infinita fala pra você da importância
de cultivar outras plantas em conjunto com a cannábis. Os benefícios
dessa prática podem ser vários: desde espantar pragas, ganhar mais
experiência com plantas, e até mesmo ter um lembrete sempre a
vista de que monocultura é a maior sequela.
Além de que quando vamos cultivar a céu aberto fica óbvio que se
estamos em uma área desmatada, rapidamente parasitas e insetos de
todo tipo localizam a cannábis e por outro lado quando a cannábis
está em um meio verde, com diferentes plantas ao seu redor as
pragas se tardam muito para chegar a cannábis podendo nunca
chegar se as plantas ao redor estiverem atrativas.

Nesse quesito, também sempre procuramos explicar que colocar
a planta pra crescer em um ambiente de laboratório (clima e
esterilização) dá certo mas a longo prazo cria genéticas fracas
que não tem autodefesa e resistência para estar em exterior.

Mas hoje vamos estender o sentido de cultivo combinado para além
das culturas simultâneas, estamos falando de dividir o mesmo vaso, o
mesmo substrato. Já imaginou isso? É possível fazer esse cultivo
paralelo de maneira que a outra planta não chegue a competir com a
cannábis pelo espaço nem por nutrientes. E ainda por cima trazendo
vários benefícios para a nossa plantinha preferida. Conheça o

“cultivo de cobertura” ou “cover crop”
Os cultivos de cobertura são
plantas que podemos cultivar
conjuntamente

com

a

cannábis ganhando algumas
melhorias no substrato como
prevenir pragas e armazenar
recursos

para

o

desenvolvimento da planta de
cannábis.

As plantas ideais para fazer a cobertura do substrato da cannábis são
plantas que exigem pouca manutenção e que podem crescer em
quase qualquer clima, dessa maneira elas podem ser usadas tanto em
indoor como em outdoor, tanto em vasos como cultivando no solo. As
plantas que servem a esta função podem ser gramíneas (como o
trigo) leguminosas (como a lentilha) ou brassicas (como o
repolho).

Vantagens de cultivar com
“cover crop”

Fixar o Nitrogênio
→ Faz com que o seu substrato ganhe uma supercapacidade de
armazenar nutrientes, principalmente o nitrogênio. Tornando o cultivo
de cobertura um aliado excepcional na fase do vegetativo.
Porque ainda que o ar seja rico em
nitrogênio (que a cannábis precisa
muitíssimo durante o crescimento
vegetativo) esse nitrogênio não está
em

um

formato

que

pode

ser

absorvido diretamente pelas plantas.
Mas

o

cultivo

principalmente

de

cobertura,

com

fabáceas

(leguminosas) que são excelentes
fixadoras deste nitrogênio.

Potenciar a microvida do substrato
→ Como já sabemos uma boa parte do sucesso de um cultivo se deve
a microorganismos ativos mantendo o substrato vivo e respirando.
Sem eles não importa a quantidade de nutrientes que a planta não
poderá absorvê-los. Pois bem, os microorganismos ficam muito
agradecidos por encontrarem refúgio e alimentos nos cultivos de
cobertura. Esses cultivos também proveem açúcares que tanto os
microorganismos como a cannabis podem consumir, sendo assim uma
importante reserva do mesmo.

Mulching Vivo
→ Aumenta a retenção de água e a
descompactação

do

solo

por

desenvolver um sistema radicular
que conduz a água da rega de
maneira mais eficiente.

Controle

de

Natural

Pragas

→ Você pode optar por um cultivo
de cobertura que ajude a saúde do
solo, ou que desenvolvam flores
cheias de néctar para atrair as
pragas

para

si

e

não

para

a

cannábis, ou plantas aromáticas
como a lavanda que através de
compostos
limitar

a

indesejados.

voláteis
aparição

consegue
de

insetos

Como montar o seu Cultivo de

Cobertura

Os cultivos de cobertura podem ser plantados diretamente nos vasos
das cannnábis ou ao redor da planta quando estamos falando de
cultivo no solo.
Você

pode

misturar

algumas

espécies

para

ter

um

melhor

aproveitamento da técnica. Nós recomendamos que você coloque
pelo menos 1 espécie leguminosa (como a lentilha) , uma de plantas
brassicas (como a mostarda ou o repolho) e também uma espécie de
gramíneas (como o trigo). Quanto maior a diversidade, maior o
benefício agregado.

Adicionando uma
planta aromática as
plantas ganham
defesa contra
pragas.
Na imagem ao
lado, um pé de
lavanda.

É importante não exagerar na quantidade – principalmente quem
estará cultivando em vasos de 5L ou menos – para não criar
competição no substrato com a cannábis.
Uma vez que as plantas do cover crop cumpram o seu ciclo, basta
cobrir o covercrop antigo com um pouco de compost e voltar a
germinar outro cultivo de cobertura.

O Cultivo de cobertura também é um importante aliado na luta contra
o proibicionismo, pois ao aliar outras espécies com a cannabis reunificamos a mesma com o reino vegetal de uma maneira tão especial
que isso acaba servindo muito para muito mais do que apenas
“disfarçar” a nossa plantinha no meio do verde e não chamar tanta
atenção. Além disso, um cultivo de cannabis onde também tem
lavanda, mostarda e outras coisas crescendo junto fica tão inofensivo
que nenhuma patrulha vai se orgulhar de dizer que o apreendeu.

