Chegamos a nossa edição de número 20!
Que bom que você está aqui com a gente!

Nesse número da Revista vamos dedicar algumas páginas a explicar como o
cultivo pode estar repleto de plantas com o caule grosso, já que esse é um
tema que sempre é muito requisitado decidimos compartilhar em primeira
mão com você que é noss@ apoiador@.

Nesse mesmo sentido outro tema que sempre gera muitas questões é o
espetáculo das plantas gigantes que sempre aparecem nos cultivos
estadunidenses que abastecem os dispensários de lá e vamos tocar nesse
assunto para esclarecer como você também pode cultivar uma planta assim.
Claro que os primeiros beneficiados por essa informação serão os donos de
associações cannábicas – cada dia mais numerosas no Brasil – que
atualmente são os únicos que podem plantar ao ar livre “sem medo de ser
feliz”.

Mas a nós autocultivadores cabe a luta pela legalização e a

propagação do autocultivo para que chegue mais cedo o dia em que tod@s
vamos poder praticar esse direito natural.

Mas essa edição não termina sem falar um pouco da Rússia e seu histórico
com a nossa planta preferida.

Vem com a gente!

Caule Grosso, respeita ...

Coisa linda de se ver,

porém muito

mais do que agradável aos olhos, por
intuição todos sabemos que um caule
grosso é sinal de bons cuidados e que
resultarão muito provavelmente em
bons resultados. No caso da cannábis é
ainda mais lindo de se ver quando em
plantas

pequenas,

plantas

caseiras,

atingem esse mesmo patamar que é o de
um caule imponente. Plantas pequenas
porém bem desenvolvidas rendem tanto
que chegam a fazer inveja em algumas
plantas que são grandes porém frágeis e
visivelmente com pouco vigor em todas as
suas partes.

Muita gente que cultiva passa longos anos sem
conseguir um caule notável, outras pessoas
chegam a conseguir algo mais ou menos “digno
de atenção” sem saber bem ao certo como isso
aconteceu. Por isso saiba que só a experiência e
a pesquisa em conjunto podem te oferecer uma
receita infalível para engrossar o nível do seu
cultivo.

Siga esses passos fielmente que você verá
diante dos seus olhos a diferença entre o seu
cultivo antes e depois de esse artigo que a
equipe Paz Infinita preparou pensando em você
que apoia nosso trabalho há tantos anos. Esse é
o

primeiro

portuguesa
específico.

artigo
que

publicado

trata

esse

em

língua

assunto

em

Fator 1 – O tempo
Se você é daquelas pessoas que acha
que cultivo bom é cultivo que chega
rápido no dia da colheita, infelizmente
nunca vai poder apreciar os benefícios
de um caule mais largo que o seu
isqueiro clipper. Porque o fator número
1 para engrossar o caule é o tempo. Não
adianta aplicar os próximos fatores que
vamos comentar sem observar que o
tempo é parte fundamental e sem ele
não existe caule grosso.

É observando a natureza das árvores que você
pode entender essa lógica, onde cada ano de vida
da árvore corresponde a exatamente alguns
centímetros a mais de circunferência no tronco.
É claro existe uma pequena variação, e por isso
árvores da mesma espécie, com a “mesma idade”
podem apresentar umas o caule mais grosso que
outras, essa variação é causada pela conjunção
dos demais fatores como os que vamos citar
abaixo.

Fator 2 – Raízes
A grossura do caule é algo importante porque ela representa a capacidade
que a planta tem de se sustentar e ao mesmo tempo de distribuir os
nutrientes eficientemente por

todos

os galhos. Por

isso sim,

é

consensualmente considerada indicativo de um cultivo bem sucedido ou não.

Essa capacidade de se sustentar e de
distribuir

os

nutrientes

está

diretamente ligada ao desenvolvimento
do sistema radicular, afinal são as
raízes as responsáveis por absorver e
efetivar a primeira distribuição dos
nutrientes e de oxigênio, assim como
também por manter a planta firme no
substrato (seja em vaso ou em solo).

Por tanto você nunca vai encontrar um caule grosso em uma planta com
poucas raízes, caule fino é sempre sinônimo de raízes que não atingiram o
seu potencial máximo de desenvolvimento.

Quando

se

trata

de

raízes

é

importante frisar que não importa só
o tamanho das raízes mas também o
quão saudável estão essas raízes e se
vai ser possível leválas até o fim do
ciclo de cultivo com a mesma saúde.
Nesse sentido, a primeira coisa óbvia
é evitar “afogar” a planta.

Um substrato, ou uma parte dele que
seja mantido molhado por tempo
demais vai fazer com que as raízes se
afoguem, causando a morte da planta.

É totalmente diferente das plantas em
hidroponia, primeiro porque as raízes
das plantas de substrato sólido não
estão

preparadas

para

estar

submersas e também porque nesses
casos a água acumulada, ou “parada”,
é muito pobre em oxigênio e é isso que
verdadeiramente causa o problema.

Além disso, um problema que pode acontecer tanto cultivando em vasos
como no chão (ou em canteiros) é uma parte do substrato ficar pouco aireada
e criar um foco de umidade que nunca seca podendo levar ao apodrecimento
de uma parte da raíz ou até de toda a raíz com o aparecimento de algum
fungo. E acredite, fungos de raízes são ainda piores inimigos do cultivo do
que os fungos “exteriores” que surgem na planta em sua superfície.

Depois, a segunda preocupação com
as raízes deve ser considerada para
quem

faz

parcialmente

ou

inteiramente o ciclo do cultivo em
vasos.

Você precisa observar se elas
não estão (ou não ficarão)
muito grandes para o tamanho
limite estabelecido pelo vaso.
Pois

isso

causa

um

certo

“embolamento de raízes” ( “root
bound” ) e prejudica a absorção
de

oxigênio

causando

e

nutrientes,

perdas

desenvolvimento,

no

crescimento

paralisado ou a perda total da
planta.

No caso do outdoor isso equivale ao
problema

de

quem

substrato

especial

prepara

para

a

um

planta

crescer no solo, é preciso cavar um
buraco do tamanho que você considera
que

as

raízes

possam

chegar

a

alcançar, e rechear com o substrato
especial preparado, porque precisa
considerar que se a planta

passar

tempo suficiente antes da segunda
metade

da

floração

suas

raízes

facilmente excederão o tamanho
delimitado do substrato podendo encontrar um solo impróprio que retém
água por exemplo virando um foco de fungos nas raízes da sua planta.

Voltando
precaução

ao

cultivo

mais

em

vasos,

recomendada

a

para

evitar esse tipo de problema de esgotar
o tamanho do vaso sufocando as raízes
é praticar 3 transplantes antes de
iniciar a floração. Para quem não tem
tempo é indicado o mínimo de 1
transplante para um cultivo saudável e
proveitoso.

Não esqueça de ver o vídeo sobre transplantes que a equipe Paz Infinita
preparou para você! Você pode encontrálo no canal Paz Infinita do Youtube
ou no nosso Instagram @pazinfinita

Quando

fazer esses transplantes é uma medida que não pode ser dada

em tempo já que cada pessoa vai estar cultivando uma cepa e um tamanho
de vaso diferente.

Como padrão você deve observar que a altura da planta (do substrato para
cima) é mais ou menos equivalente a altura do vaso, (uma árvore é sempre
tão grande por fora segundo o quanto ela é tão grande por debaixo da terra)
isso significa que quando a sua planta já ocupa um espaço maior que o
volume do vaso muito provavelmente começou a ficar apertado para as
raízes e você poderia fazer um transplante para ela crescer um pouco mais.

Lembrando que quem não
pode ou não quer aumentar o
tamanho do vaso (como quem
está mantendo uma planta
mãe) deve optar por fazer

periodicamente a poda
de raízes. (veja o vídeo sobre
a poda de raízes que a equipe
Paz Infinita preparou para
você).

E por fim, reserve um tempo para fazer um
transplante final pelo menos 15 dias
antes da floração para garantir que no
último impulso de crescer as raízes a planta
vai ter espaço para isso e também vai
chegar até o último dia com as raízes
saudáveis. Esse último transplante antes
da floração é também o

momento ideal

para agregar um substrato com nutrientes
especialmente
floração.

necessários

durante

a

Veja sugestões para preparar esse substrato de floração no vídeo Floração
lado A do canal Paz Infinita do Youtube.

Por último, para conseguir que as raízes atinjam seu potencial máximo além
de um substrato bem preparado – ou seja um substrato leve, macio, bem
aireado e colocado em um vaso que permita a sua respiração e evite o seu
superaquecimento – a planta vai precisar também de hormônios que
estimulem o desenvolvimento das raízes, ou seja um enraizante.

Como muitos de vocês já sabem o enraizante recomendado pela equipe Paz
Infinita é o enraizante de lentilhas, que demonstra resultados muito
rapidamente e causando pouco impacto no seu ph. Além de ser fácil de fazer,
barato e não agredir ao meio ambiente. Veja o vídeo com o modo de preparo
do enraizante de lentilhas no canal Paz Infinita do Youtube, é o mais antigo
vídeo da plataforma com o tema “Substrato terra para plantar maconha”

Sempre considere que o tamanho do vaso é crucial para o desenvolvimento
das raízes e portanto para os parâmetros do quanto é possível engrossar o
caule – ainda que você possa, de certa forma, burlar essa limitação com a
prática da poda de raízes – tenha sempre isso em mente.

Fator 3 – Podas
Outro fato passível de comprovação através da observação das árvores é que
as podas são uma das melhores maneiras de estimular o crescimento de
raízes, de engrossamento do caule, proporcionando menor risco de que a
árvore caia e alongando a sua vida (no caso de algumas árvores que tem uma
tendencia natural a cair por não aguentarem ventos fortes e/ou raízes em um
solo amaciado pela chuva). No caso da cannábis isso não poderia deixar de
ser verdade, e a cada poda é possível ver o resultado no engrossamento do
caule revelando o desenvolvimento oculto das raízes debaixo da terra.

Por isso, você que quer desenvolver
propositalmente

um

caule

mais

largo deve começar a fazer as podas
o mais cedo possível, e isso é logo
quando

a

planta

atinge

o

seu

terceiro par de folhas reais –

logo depois da germinação a plantinha sai com 4 folhas, um par de folhas
simples sem nenhuma ranhura e um par de folhas já desenhadinha. Essas
folhas sem ranhura são iguais em quase todas as plantas e por isso não
contam como folhas reais. Então é correto dizer que a planta logo após a
germinação sai com o primeiro par de folhas reais, mas você deve esperar até
o terceiro para aplicar a primeira poda.

Essa poda já é chamada de poda precoce, mas você não pode abrir mão desse
primeiro corte se deseja engrossar o caule de verdade no menor tempo
possível. Aconselhamos a observação do calendário lunar pois as podas
realizadas no dia indicado para tal tarefa tem um melhor aproveitamento, as
plantas sentem pouco o “baque” do corte e embalam muito mais rápido na
produção de novos galhos. Outra coisa importante é pegar leve com a planta
no dia seguinte da poda, no caso de cultivos outdoor é bom preservála do Sol
mais intenso e no indoor manter a umidade e a observação.

De aí em diante você pode aplicar quantas podas achar necessário, sempre
observando o tempo de recuperação da poda anterior e buscando os fluxos
dos galhos principais, pois são apenas esses que devem receber as podas.
Não deixe de assistir os vídeos 1 e 2 “ A arte das Podas” do canal Paz Infinita
do Youtube.

Fator 4 – Treinamento e amarras
As técnicas de treinamento combinadas
com as amarras também estimulam e
muito o engrossar do caule. Você pode
começar
ajustando

desde

cedo,

a

mas

sempre

intensidade

do

treinamento com a capacidade da sua
planta de suportálo.

A técnica de ir dobrando o galho
suavemente pode (e deve) ser aplicada
diariamente, todos os dias quem está
cultivando deve fazer isso uma ou
várias vezes ao longo do dia.

Observe que essa técnica pode ser
aplicada

tanto

no

caule

principal

quanto nos galhos secundários. O
principal

é

fazer

com

cuidado,

delicadeza e só voltar a fazer quando a
planta

já

dobradura

tiver

se

anterior.

levantado
Outro

da

cuidado

essencial é nunca fazer isso logo depois
de regar a planta, pois nesse momento
o fluxo de seiva está a todo vapor
tornando os galhos mais rígidos e com
maior propensão a romperse.

Dominar

essa

técnica

também

é

essencial para quem precisa manter a
planta com uma determinada altura
limite, mas entenda que não adianta se
desesperar no final e querer fazer uma
grande dobradura de uma vez, isso é
algo que tem que ser feito aos poucos
durante o ciclo de cultivo.

E a prática pode ser continuada nas
primeiras semanas da floração sempre
avaliando o fator risco versus benefício,
já que da floração em diante a planta
não vai mais poder “repor” os galhos
que eventualmente

se

quebrem.

E

conforme avança a floração o estresse
do “treino” pode atrapalhar mais do que
ajudar a produção de flores.

Submeter um galho a uma amarra
desde o princípio causa suavemente um
efeito similar ao de dia após dia vir
dobrando

ele

e

por

isso

também

contribui para engrossar o caule.

Plantas Gigantes
Uma planta grande

em altura é

legal, mas não é o mesmo que uma planta
verdadeiramente

“gigante”.

Uma

planta pode se estirar muito para cima e
ainda assim ser frágil e não produzir muito,
ou produzir o mesmo que uma planta
pequena porém robusta faria. Por isso é
importante

diferenciar

o

que

estamos

chamando de plantas gigantescas de plantas
simplesmente altas.

Plantas altas existem muitas, e você não precisa fazer nenhum esforço em
especial para que ela apareça, basta escolher uma genética apropriada –
sativa ou predominantemente sativa – dar espaço e ela vai facilmente chegar
aos 2 metros de altura em poucos meses. Plantas gigantes por outro lado
precisam de um cultivador trabalhando para que ela possa atingir esse
volume de massa vegetal – além de uma genética de qualidade.

Mais uma vez você precisa compreender o
papel fundamental do

tempo,

sem

esperar o tempo necessário não existe
fórmula mágica para fazer a planta atingir
esse tamanho da noite para o dia.
No caso das plantas verdadeiramente grandes o tempo mínimo de estágio
vegetativo é 1 ano, sem nenhum exagero.

Nesse período você vai ter que fazer
complemento de luz todas as vezes que a
luz do Sol não estiver presente mais do que
14h por dia. Esse complemento não precisa
ser com uma fonte de luz forte, como a luz
que você usaria para fazer o crescimento no
indoor, um pouco de luz apenas para que a
planta não comece a contar no seu relógio
biológico o período da escuridão já é
suficiente. Já que o seu crescimento em
efetivo será impulsionado pela luz solar.

O quanto em luz que você precisa
depende é claro de quantas plantas são e
quanto espaço estão ocupando, em média
você pode calcular 150W por m² de
complemento lumínico para garantir que
a planta não vai entrar em floração
antes que você queira.

Também é preciso que a planta tenha

espaço

para crescer, tanto as raízes quanto por cima

da terra. Por isso, se você está pensando em
cultivar diretamente no solo também é importante
preparar o substrato ocupando um volume que
você pense ser superior ao tamanho que espera
que sua planta cresça, pois apesar de a planta
poder expandir para fora do substrato preparado
quando se trata de cultivo direto no solo, com
certeza ela fará essa expansão mais lentamente –
devido a dificuldade de desenvolverse em um solo
não preparado – fazendo com que você perca
tempo de crescimento.

Para crescer algo realmente grande, você precisa de um buraco no chão de
aproximadamente 2,5 metros de diâmetro de onde você deve escavar pelo
menos 30 cm de profundidade retirando a terra comum e substituindo por
substrato preparado especialmente para cannábis. Por outro lado se você vai
optar por fazer “um vaso gigante” para uma planta gigante, pense em
fornecer para ela algo entre 1000 e 1500L de substrato.

Por outro lado, se você vai cultivar em vasos por uma parte do cultivo é
fundamental usar sempre vasos no maior tamanho possível e realizar o
transplante assim que as raízes atingirem o fundo do vaso.

Bonus Track →

Existe uma solução

pra o problema: Como arrumar vasos
extremamente

grandes

ou

“fazer

canteiros” , você pode utilizar um tecido
como rede sombra e com o uso de apenas
algumas estacas ou uma grade de metal irá
conseguir um vaso barato, resistente e que
garante uma boa oxigenação para as raízes.
Na hora de colocar em prática essa idéia,
lembrese de dar no mínimo uma dobrada
para fazer o tecido duplo que garante maior
resistência e também o nível de escuridão
necessária para as raízes.

E por cima da terra, você deve
cuidar para que a planta tenha
espaço livre de outras plantas – de
cannábis ou não – porque as
plantas de cannábis têm sensores
que ao se darem conta da presença
de

outras

plantas

ao

redor

delimitam o seu crescimento de
acordo com esse dado.

É claro existe o fator nutricional como fundamental para o pleno crescimento
da planta. E nesse sentido tudo começa com o ph equilibrado e zero

estress por excesso ou falta de nutrientes, já que cada um desses
imprevistos reduz a capacidade evolutiva da planta atrasando o seu
desenvolvimento.

Dito

isso,

você

deve

sempre

disponibilizar todos os nutrientes que a
planta

pode

absorver,

inclusive

em

algumas etapas onde as raízes não dão
conta de absorver o tanto de nutrientes
que a planta poderia aproveitar você
deveria incrementar a nutrição fazendo
uso da aplicação foliar. (veja mais
detalhes na revista digital paz infinita
número 19)

O mesmo vale para pragas, você precisa prevenir com toda cautela o
aparecimento de parasitas e infestações de todo tipo pois quando a planta
está sob ataque desses invasores obviamente dispensa energia para não
esmorecer ante as pragas e deixa de direcionar essa energia para crescer.
Para prevenir pragas consulte também a Revista Paz Infinita 08 Manual
antiPragas e a Revista 17 Cultivador faixapreta.

Uma genética com vocação para crescer também é um dos requisitos para
chegar a cultivar uma planta gigante, pois existem genéticas que
simplesmente “se cansam” de crescer, não está em sua programação
biológica seguir crescendo após um determinado tamanho já que é uma cepa
nativa de lugares onde as intempéries da natureza fazem com que seja uma
desvantagem o crescimento vertiginoso.

Nesse sentido, você deve buscar plantas
sativas ou com predominância sativa para
ir mais longe. Por outro lado as híbridas
com predominância (não muito grande)
índica, tipo até 60% índica, também podem
ser trabalhadas para ficarem gigantes com
a vantagem de que são propensas a
ramificarem bem.

Prepare o local de cultivo para usar tutores, tutores são aliados de uma
planta que cresce porque estimulam o crescimento e garantem que ela não
vai quebrar numa tempestade ou por peso, na hora da floração
principalmente é indispensável tutorear a planta seja com redes/grades em
volta dela ou com bastões. Veja na Revista digital paz infinita 18 – Tutorial
de como tutorear as plantas.

Começando da Semente ou do clone
Para atingir um maior tamanho em menor
tempo se utilizam principalmente os clones.
Porque os clones já vem desde o princípio
ramificando o que facilita muito o trabalho.
Para tirar clones com sucesso consulte nossa
revista digital 03 – Colheita infinita grátis para
download no canal Paz Infinita do Telegram.

Mas lembrando que plantas
mãe, plantas madre, as fontes
dos clones só estarão dando o
melhor de si nos primeiros 2
anos de vida. Passado esse
período é mais produtivo já ter
uma

nova

planta

madre

disponível para fornecer os
clones e colocar as antigas
para floração.

Os

clones

primeiro

devem

ficar com muita umidade sob
luz fluorescente ou natural
(fraca) de 10 a 15 dias.

Depois serem transplantados
para
500ml

um

copo

plástico

(devidamente

de

furado

em baixo) com solo orgânico
vivo. Onde ficam por 1 mês, 1
mês e meio e recebendo doses
de enraizante de lentilha.

Depois disso é hora de transplantálos para um vaso de 9L ou 10L. Aí as
plantinhas ficam indoor por 4 meses, recebendo 18 horas de luz por dia,
sempre com o cuidado de não colocar água demais ou de menos. Água demais
além de poder afogála pode diminuir a taxa de crescimento das raízes. Como
já comentamos em outra ocasião o ideal é esperar que o substrato se seque
completamente que isso estimula o crescimento das raízes buscando água
nas extremidades do vaso.

Com um vaso de pelo menos meio metro de altura e as plantas devem chegar
a aproximadamente 2 metros e é só nesse momento que elas vão para o solo.

Começando da semente você deve ter os
mesmos cuidados, e um pouco mais de tempo
para a planta. Por exemplo, se a floração
começa em meados de fevereiro/março como
costuma ser com as plantas de predominância
índica em quase todo o Brasil, você deve
começar o cultivo (a germinação) o mais tardar em março, enquanto que com
os clones você pode se dar ao luxo de começar apenas em maio/junho. Fora
isso, não tem nenhum inconveniente em começar diretamente da semente.
Lembrese que as

plantas vindas de semente estarão no auge da sua

capacidade biológica/hormonal o que acarretará alguma vantagem na hora
de contabilizar as gramas finais produzidas.

Um bom solo é chave

Não tente pouparse trabalho no que diz respeito a substrato. Um bom
substrato, com nutrientes, com vida, é o que fará a planta crescer sem
impedimentos nem atrasos.
Pense em não sufocar as raízes e agregar micorrizas para garantir a saúde
delas. Um solo com nutrientes como esterco curtido de animais por si mesmo
atrairá minhocas e outros microseres que ajudarão a sua planta a manterse
saudável.

Uma história
repleta de
cannabis
Você talvez não saiba mas não é de hoje que a grande Rússia se dedica a
produzir toneladas de cânhamo, na real, o entrelaçamento entre a nação
russa e a planta de cannábis é tão antigo – e produtivo – que muitos
monumentos públicos até hoje trazem as folhas de cannábis como parte da
sua decoração arquitetônica.

Outro traço que comprova essa
conexão secular entre a planta e os
russos é a palavra “poskonni”
(“посконный”), essa palavra é
um adjetivo usado para designar
algo

muito

relacionado

antigo,
ao

tradicional,

campesinato

da

Rússia. E tem origem na palavra
“poskon”
significa

(“посконь”)
“planta

macho

que
de

cannábis”. As plantas machos são
especialmente

importantes

na

produção do cânhamo, pois são
mais altas, mais grossas e nunca
têm sementes que dificultam a
produção da fibra de cânhamo.

No final do século XIX a Rússia produzia cerca de 140 mil toneladas de
cânhamo por ano e era responsável por simplesmente 40% de todo o
cânhamo produzido na Europa, sendo seu melhor cliente a frota náutica da
GrãBetanha uma vez que o cânhamo é essencial para todo equipamento de
fins náuticos.

O cânhamo industrial é produzido na
Rússia desde antes de Cristo e era algo
tão

comum

que

os

camponeses

consumiam alimentos feitos no óleo de
canhâmo

(o

único

disponível

em

algumas regiões).

Atualmente

considerase

que

a

produção de cânhamo na Rússia está
renascendo, desde que em 2007 a
produção de cânhamo industrial foi
oficialmente

permitida.

Em

2016

Trabalhadores do canhâmo na Rússia atual.

existiam 1.54 mil hectares em solo
russo ocupados com cannábis, em
2020 esse número passou para 10.5
mil hectares.

Trabalhadores do canhâmo na Rússia atual.

É claro, que esses milhares de
hectares são apenas uma gota no
oceano de terras cultiváveis russas e
que

ainda

são

poucas

perto

da

capacidade que tem a China, atual
maior produtor de cânhamo. Ainda
assim, a expansão do cânhamo russo
pretende chegar a 1,3 milhões de
hectares até 2030.

Trabalhador do canhâmo na Rússia atual
expondo as sementes

Na

Rússia

o

canhamo

industrial

somente

pode

utilizar

sementes

devidamente cadastradas pelo governo, e só pode reproduzir a mesma leva
de sementes até a terceira geração, pois isso garante que a planta ainda vai
estar dentro do limite de THC aceito. Como já sabemos geração, após
geração a planta de cannabis tende a ir gradativamente aumentando o seu
teor de THC, as razões do porquê ela faz isso, tem a ver com o “sistema
imunológico” que produz THC como consequência de estar aumentando as
suas defesas pro ambiente, seja para o frio ou seja para o calor assim como
defesa de pragas. Então dizse, que da quarta geração em diante o cânhamo
já não serve mais para cânhamo, pois tende a rafimicarse, perde
flexibilidade além da acumulação da chamada “substância narcótica”. Mas
caso algum produtor achasse que servia … não importa. O governo proibi o
cultivo e ponto. Esse ponto chave da questão é um pouco controverso, pois há
quem discuta se a cada vez que se aumenta um pouquinho o nível de THC
também não se aumenta a qualidade final do tecido feito a partir do
cânhamo.

Por outro lado, ironicamente a cannábis recreativa continua sendo proibida e
duramente reprimida na Rússia – As autoridades russas chegaram a
manifestarse lamentando a legalização no Uruguai – Lá a posse de apenas 6
gramas de maconha ou 2g de hash já são passíveis de punição com 15 dias de
prisão ou fiança. Mas isso seria a punição aplicável ao usuário, se você for
considerado narcotraficante o problema é ainda maior.

Um caso emblemático dessa política
aconteceu em 2014 quando um jovem
argentino de 24 anos acabou preso
por portar menos de 1 grama de
cannábis. Kevin Hoistacher vivia
com sua esposa na Finlândia mas
cruzou a fronteira com a Rússia para
deixar um amigo no aeroporto de São
Petesburgo e foi na volta pra casa ao
cruzar

a

fronteira

que

foi

surpreendido pelos oficiais russos
ajudados por cães farejadores com
uma quantidade ínfima de cannabis.

Kevin era poliglota e falava russo inclusive,
sem isso sua prisão teria sido uma experiência
ainda pior

Segundo o relato do jovem eles
realizaram 3 buscas em seu veículo
até encontrar um pacote de cigarros
de tabaco onde um deles tinha 2
folhas de cannábis.
Cigarros de tabaco apertados com um pouquinho de maconha são
comuns em muitas ocasiões. O que menos tem nesses casos é
maconha

Nesse momento Kevin já saiu sob custódia e foi para a prisão, dividindo cela
com criminosos comuns e passando pelo mesmo tratamento de pouca comida,
pouco banho e quase zero atividade onde ficou de julho a setembro,
esperando o julgamento que podia lhe imputar 3 a 7 anos de prisão na
Sibéria, já que estava sendo acusado de tráfico. Apesar da quantidade
insignificante como o fato se deu “perto da fronteira” ...

Em setembro, após a intervenção do cônsul argentino – e uma denuncia na
ONU por condições insalubres e maustratos na prisão – o jovem acedeu ao
benefício de prisão domiciliária. E somente em maio de 2015, quase um ano
depois do ocorrido é que Kevin foi liberado para voltar à Argentina.

Outro caso que exemplifica bem a
política de intolerância russa para
com

a

maconha

recentemente,

em

ocorreu

fevereiro

de

2022. Uma atleta estadunidense
chamada Brittiney Griner, duas
vezes

medalhista

olimpíadas

e

de

ouro

na

da

liga

jogadora

feminina de basquete americana
(WNBA) 7 vezes presente no time
allstars da temporada se encontra
desde então encarcerada na Rússia.

Sua prisão veio após os agentes do aeroporto encontrarem na sua bagagem
hash oil , óleo de hashish, uma forma de concentrado mais potente que a
maconha in natura. Griner (como quase metade das jogadoras da WNBA
joga

na

europa

offseason

porque

o

rendimento

financeiro

é

substancialmente maior) aproveitava o intervalo da póstemporada nos EUA
para jogar por um time da liga principal russa porém estava se retirando da
Rússia como fizeram todas as atletas que estavam na Rússia ou na Ucrânia
depois de iniciado o conflito Rússia x Ucrânia, uma vez que os EUA está
liderando a oposição/retaliações as investidas russas no país vizinho.

Desafortunadamente, a prisão de Griner ocorreu no pior momento
diplomático

possível (desde a crise dos mísseis de Cuba) entre as duas

nações, e agora todos estão apreensivos porque ao que tudo indica os russos
vão utilizar a atleta como trunfo para barganhas políticas.

Um cão farejador encontrou alguns
cartuchos de hash oil na bagagem da
atleta e por isso ela está sendo
acusada de transporte de drogas em
largaescala o que pode render 5 a 10
anos de prisão. Terminamos essa
edição da Revista digital Paz Infinita
no fim de março de 2022 e até agora a
atleta se encontra encarcerada na
Rússia.

Esse tipo de política antidrogas é
aplicado em muitos lugares do mundo
onde o governo – e seus amigos – se
beneficiam do cânhamo, do CBD e
outras variações da planta enquanto
reprimem

fortemente

a

usuários

comuns, ou a autocultivadores, isso
talvez seja a expressão do medo de que
a população por si mesma obtenha
benefícios da planta sejam eles diretos
ou indiretos. Uma fonte de geração de
renda entre os populares, ou a garantia
de

Praticamente 100% dos produtos de CBD mais
vendidos no mundo são produzidos com o cânhamo
como matéria-prima.

uma

alimentação/medicamento/moradia sem
depender das políticas governamentais.
Dizemos

alimentação

comentamos

como

gramas

semente

de

pois

algumas
de

já

poucas
cânhamo

equivalem aos benefícios de ingerir
salmão e seriam uma grande ajuda
para

complementar

a

nutrição

de

qualquer um. Em tempos de crise.
Benefícios no quesito saúde já estão
mais que explicados.
Hempcret tijolos de canhâmo, qualidade
superior e fabricação sustentável

