


Nutrição perfeita e o Ph

As plantas  de  maneira  geral

(incluindo  a  cannábis)  crescem  na

natureza sem maiores dificuldades, isso

porque  os  17  elementos  indentificados

como  vitais  para  o  crescimento  das

plantas  são  facilmente  encontrados  na

formação  natural  dos  solos.  Desses

nutrientes  apenas  3:  carbono,

hidrogênio e oxigênio não são mineirais,

todos  os  outros  14  são  minerais

descritos na tabela periódica. Carbono e

oxigênio entram nas folhas como dióxido

de  carbono.  Sendo  que  o  oxigênio

também  entra  nas  plantas  junto  com

hidrogênio através das raízes na forma

de água. Todos os outros 14 elementos

devem  ser  dissolvidos no  solo  com

água para que possam entrar na planta

quando  ela  “bebe”.  Os  nutrientes

minerais  são  divididos  ainda  em

macronutrientes e  micronutrientes

(ambos com alguns elementos primários

e  outros  secundários)  Macronutrientes

são aqueles que as plantas precisam em

grande  quantidade  enquanto  os

micronutrientes  são  necessários  em

menor  volume.  No  entanto,  uma

deficiência  em  qualquer  um  desses

elementos  vitais  pode  inibir  o

desenvolvimento da planta seriamente.



No caso da nossa amiga cannábis, os macro nutrientes que ela vai 

precisar ao longo de todo o ciclo de cultivo são os já famosos: 

NPK – nitrogênio, fósforo (phosphorus) e potássio (kalium) – e os 

micronutrientes mais importantes são Ca, Mg, S, B, Fe, Mo, Cu. 

No entanto, um substrato bem preparado ou um solo 

razoavelmente fértil vai suprir todas essas necessidades deixando 

pouca ou nenhuma exigência de novos adubos/fertilizantes. Isso 

porque da mesma maneira que existe uma saturação lumínica – 

não adianta colocar mais de 1000W de luz porque a planta tem 

um limite de absorção diária de lúmens – também existe a 

saturação nutricional, não adianta colocar mais fertilizantes do 

que a cannabis suporta por metro cúbico de raiz, sendo assim é 

muito mais fácil matar a planta por excesso de nutrientes 

do que por falta. O excesso de qualquer um dos nutrientes faz 

com que outros elementos da nutrição deixem de ser absorvidos, 

e nos casos mais graves de exagero as raízes ficam queimadas 

em partes ou inteiramente queimadas causando a perda da 

planta. Por isso no primeiro sinal de excesso é melhor parar com 

os nutrientes e fazer um lavado de raízes enquanto ainda é 

tempo, fazendo um “flush” mais  ou menos intenso dependendo 

da situação. 



A nutrição da planta deve seguir uma premissa “se não está quebrado, não

conserte” , ou seja, se a planta vem se desenvolvendo adequadamente de

acordo com o tempo de cultivo, as folhas e a planta como um todo têm uma

aparência saúdável,  é um sinal  claro de que a nutrição está no limite dos

benefícios para a planta e qualquer coisa a mais pode prejudicar o processo.

Ainda na mesma linha de raciocínio  de que  “qualquer remédio na dose

errada pode virar um veneno”; também vale lembrar que as plantas são

diferentes entre si no quesito nutrição ideal. De maneira geral,  as Sativas têm

mais capacidade de absorver nutrientes, e precisam de mais quantidade dos mesmos

nutrientes para atingirem seu potencial máximo do que as plantas Índicas. Quando o

assunto são plantas auto a questão é ainda mais delicada, pois como todas as

autos do mercado são originárias das plantas  Ruderalis, (processo que o Paz

Infinita  explicou detalhadamente na Revista  1)  As  Plantas  Automáticas não

aguentam  muitos  nutrientes  e  acaba  sendo  fácil  queimar  suas  raízes  por

excesso, caso você queira aplicar a mesma receita nutricional que alimentava a

sua sativa por exemplo.

O  segredo  de  fazer  um  cultivo  de  excelência  é  proporcionar  às

plantas a quantidade correta de luz, o clima adequado, quantidade

certa  de  água  e  dos  nutrientes.  Dessa  maneira  você  vai  ter  plantas

saudáveis capazes de combater a maioria das pragas e enfermidades. Quando

as plantas não recebem a quantidade adequada de nutrientes elas se tornam

estressadas e mais suscetíveis a insetos, fungos, e outros problemas. Além

disso,  em  100%  das  vezes  o  seu  crescimento  é  afetado,  resultando  em

colheitas reduzidas.



A  dieta  nutricional  da  planta  em

condições ideais ainda está debaixo de

um outro parâmetro que é o Ph.  Se as

condições do meio de cultivo estiverem

muito  ácidas  ou  alkalinas  certos

nutrientes  estarão  na  terra  mas  será

impossível  sua  planta  se  alimentar

deles,  levando  ao  aparecimento  de

sintomas  que  facilmente  são

confundidos  com  alguma  carência  de

nutriente para os olhos inexperientes. 

Por isso , antes de diagnosticar uma deficiência de nutriente qualquer, tenha

certeza de que o ph do seu substrato, ou solução hidropônica está dentro dos

níveis corretos.

O Ph e a água do cultivo

O que é Ph? (relaxa porque não vai

ter  prova  mas  vale  a  pena  anotar)

Em  química,  ph  é  a  medida  da

acidez ou  basicidade de  uma

solução aquosa. (como a água  que

rega a sua planta) Soluções com Ph

menor que 7 são chamadas ácidas e

soluções  com o ph acima de 7  são

chamadas de alkalinas ou básicas. A

água pura tem o ph próximo de 7. 

Planta com ph alterado

Na parte verde do gráfico abaixo você pode ver a faixa de ph
Na qual todos os nutrientes que a cannábis precisa são absorvidos.



No entanto, nós cultivadores raramente temos a oportunidade de cultivar perto

de uma fonte natural de água. Sendo assim, a água da torneira que é a opção

número  1  da  maioria  precisa  ser  levemente  adaptada  para  se  encaixar

perfeitamente com o cultivo de cannábis. Não se preocupe vamos voltar a esse

tema dentro de alguns parágrafos. 

O ph do solo é a medida de acidez ou alcalinidade dos solos. Nos cultivos em

terra,  o ph do solo – ou seja o ph do ambiente das raízes – é  um fator

marjoritário  já  que  afeta  diretamente  vários  processos  bioquímicos  que  ali

ocorrem.  Especificamente  falando  o  ph  é  determinante  para  que  os

nutrientes estejam disponíveis de fato para a planta. Então pode anotar,

o ph ideal para o cultivo de cannábis em solo é entre 5.8 e 6.8 – sendo 6.3

considerado o ponto ótimo. (Para hidroponia : 5.5 a 6.5)

Referências de pH comuns

Lixivia – pH~13.6
Detergente amoniacal – pH~11.2
Sabonete de mãos – pH~9.0 a 10.0
Clara de ovo – pH~8.2
Água do mar – pH~8.0
Água da piscina – pH~7.4
Água destilada ou água pura – pH~7.0
Leite – pH~6.3 a 6.6
Germa de ovo – pH~5.6
Chá – pH~5.5
Chuva pura – pH~5.5
Café – pH~5.0
Cerveja – pH~4.4
Sumo de laranja – pH~4.4
Vinagre – pH~3.0
Refrigerante tipo cola – pH~2.5
Sumo de limão – pH~2.2
Ácido de bateria – pH~0.3



Como  comentamos  na  Revista  5  no

especial  sobre  cultivo  outdoor, ao  se

deparar  com o  solo  de  um terreno  onde

reinam  árvores  altas  e  parrudas,  é  bem

provável que a composição dos nutrientes

assim  como  o  ph  desse  solo  esteja  de

acordo  com  os  parâmetros  necessários

para  o  cultivo  de  maconha  e  pode  ser

utilizado com segurança mesmo sem nunca

termos  medido  seu  ph.  No  entanto,  o

método  mais  simples  e  seguro  é  utilizar

alguma ferramenta  de medição de ph ou

mesmo realizar testes com plantas menos

valiosas porém de “hábitos alimentares” e

também  frutíferas  como  a  cannábis,  por

exemplo o tomate.

E no caso de descobrir que o ph do solo , ou da terra que você tem disponível

para uso não está nas condições ideais, não há motivo para tristeza , já que

existem várias maneiras de  alterar o ph do solo orgânicamente. Aliás,  Se a

água e os chás nutritivos que você utilizar sempre estiverem com o ph

adequado, próximo de neutro, em algum tempo você vai poder medir o ph da

terra e ver que já está na hora de começar a plantar. no cultivo em vasos com

substrato esse pequeno problema pode ser ajustado através da água e dos

chás nutritivos que você utilizar. Desde que você comece a fazer esse lavado

da terra para ajustar o ph, algum tempo antes de começar o cultivo de fato.

Para quem vai cultivar diretamente em solo, o trabalho de preparar a terra com

antecedência  para  o  cultivo  não  é  novidade,  sendo  assim ,  nesse  mesmo

embalo é a hora de corrigir o ph; boas opções são: para o solo muito ácido

como é comum no Brasil  recomenda-se a adição de calcário (cabornato de

cálcio,  CaCO3)  em  um  processo  que  é  denominado  calagem,  também é

possível utilizar cinzas de madeira para o mesmo fim.



Para solos com ph acima de 7.0 ,  ou seja alkalinos,  boas opções são

cascas  de  pinheiro,  compostagens   e  turfa,  lembrando  que  para

transformar  um  solo  alkalino  em  neutro  ou  um  pouco  abaixo  disso

demanda mais tempo do que para corrigir solos ácidos.

A água ideal para regar sua planta de cannábis pode ser a que você estiver em

mãos, desde que você cuide do Ph, para que ele esteja entre 6.0 e 6.8. Pois

regar com água ou solução nutritiva altera o Ph e se você não levar isso em

consideração pode desequilibrar o seu set-up.

A água da chuva por exemplo , em geral tem um ph de 5.5 ou 6.0 e

portanto é boa para regar as plantas. Agora a água da torneira ou a água

que vem engarrafada em geral tem um Ph de 7.0 ou mais e aí já começa a

ficar ruim para regar as plantas de cannabis.

Nesses casos a dica é deixar a água repousar em contato com oxigênio por

48h ou mais para a evaporação do cloro e outros sais antes do uso. Outra

opçaõ é colocar de 1 a 5 gotas de vinagre branco por Litro de água para

abaixar o Ph logo antes do uso.

----------------------------------------------------------------------------------------

Segredo de família

Fique de olho na Temperatura da água.

 Água fria demais vai estressar a planta e água quente demais pode cozinhar as raízes

(por isso cuidado na hora de aplicar os chás). O ideal é temperatura ambiente (23°C)

----------------------------------------------------------------------------------------

é essencial para o bom andamento do cultivo, que a água de regar esteja com

o ph correto. existem varias maneiras de testar o ph da água, como as fitas

químicas coloridas, líquidos reagentes e os aparelhos medidores tradicionais,

mas  temos  que  estar  cientes  de que  a  agricultura,  mesmo em hidroponia

existe há muitos séculos antes da invenção desses aparelhos, e  pensando

nisso a equipe paz infinita vai  compartilhar com você uma maneira

caseira de medir o ph:



Para  isso  vamos  utilizar  o  repolho

roxo. Pois ele é rico em antocianinas,

que são pigmentos responsáveis por

uma variedade de cores atrativas de

frutas, flores e folhas que variam do

vermelho ao azul.

Quando  usamos  o  extrato  de  uma

verdura,  como  o  repolho  roxo,

obtemos  um  indicador  de  pH  de

largo  espectro,  isto  é,  ele  pode

medir  do  pH = 1  até  o  pH = 12,

alterando sua cor desde o vermelho

até o verde  

http://www.sbq.org.br/ranteriores/23/resumos/0256/
http://www.sbq.org.br/ranteriores/23/resumos/0256/
http://www.sbq.org.br/ranteriores/23/resumos/0256/


Preparação

1- Pegue algumas folhas de repolho roxo (30 g) e corte em

fatias bem pequenas

2- coloque para cozinhar com uma quantidade de água para 
cubrir as folhas de repolho roxo picadas (aproximadamente 
150 ml). 

3- Deixe ferver por 15 minutos e espere esfriar. 

5-  Para aumentar o tempo de conservação, adicione um 
pouco de álcool e mantenha na geladeira.Mesmo assim, sua 
validade é de no máximo 1 semana.

Forma de Uso

Para medir o pH de alguma substância é só adicionar algumas gotas do Extrato

de Repolho Roxo em cerca de 5 ml da solução que se deseja medir. A partir da

cor que a mistura tiver, você saberá se ela é básica ou ácida. 

Mudanças de Cores

Cor ..... ..... ..... ..... ..... ...pH

Vermelho: ..... ..... ..... ..... 2

Vermelho Violáceo: ..... ..... 4

Violeta: ..... ..... ..... ..... .. 6

Azul Violáceo: ..... ..... ..... 7

Azul: ..... ..... ..... ..... ..... 7.5

Azul Esverdeado: ..... ..... . 9

Verde Azulado: ..... ..... ... 10

Verde: ..... ..... ..... ..... ... 12. 

 
Uma dica importante é utilizar alguma outra solução 
aquosa para comparação. Por exemplo, como você 
pode ver algumas páginas atrás existem vários 
exemplos de elementos com o ph catalogado. Como o 
leite, que tem um ph muito próximo do que você quer 
para a cannábis, sendo assim se você fizer o teste com 
o extrato de repolho em uma solução com leite , a cor 
resultante é a mesma que você quer obter ao medir a 
água, ou a solução nutritiva ou mesmo o solo.

4- Agora, use uma peneira e tente extrair toda água que 
ainda restou em um recipiente limpo.



----------------------------------------------------------------------------------------
Segredo de família: 

Como medir o ph do solo sem o aparelho específico para isso? Basta retirar uma amostra do solo misturar

em água e pronto o ph dessa água deverá ser o mesmo ou muito próximo do ph do solo como um todo.

Outra opção é simplesmente regar o vaso do plantio e recolher a água que escorre pelos furos de baixo do

vaso. 

-----------------------------------------------------------------------------------
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Nutrientes:  como  identificar  carências

ou excessos e consertá-los

Nutrientes móveis e imóveis

os nutrientes são divididos nessas duas categorias para separar os nutrientes

que uma vez depositados  permanecem praticamente no mesmo lugar em que

foram aplicados, e os nutrientes móveis são aqueles que podem ser levados de

um parte a outra da planta quando a necessidade do seu uso acaba em uma

determinada parte da planta mas tem outra parte da planta que poderia se

beneficiar  –  geralmente os nutrientes móveis  ficam armazenado nas  folhas

mais velhas e podem ser realocados com o passar do tempo.

Por essa razão as deficiências ligadas a nutrientes móveis vão aparecer

nas folhas mais velhas localizadas na parte de baixo da planta. Enquanto

no caso dos nutrientes imóveis os primeiros sinais de deficiência vão

aparecer nas partes mais jovens da planta, ou seja por cima e nos novos

brotes. Conhecendo quais são os nutrientes móveis e imóveis vai ser mais fácil

diagnosticar as carências de maneira correta.

Nitrogênio - móvel: Como já sabemos o nitrogênio é o elemento mais útil

para a plantinha de cannábis no estágio vegetativo, assim como para muitas

outras plantas. Pois ele é diretamente ligado ao processo de metabolismo da

planta chamado fotossíntese. Por esse motivo você pode observar as variações

nos níveis de nitrogênio disponível para sua planta com facilidade observando

apenas a questão da coloração verde nas folhas. 

A cor verde natural das folhas é geralmente um pouco mais clara nas

sativas do que nas índicas. Já que as índicas são plantas naturais de climas

frios e precisam absorver o máximo de luz e como aprendemos na escola o

pigmento verde é a ferramenta da planta para absorver a luz – E é claro, há

pequenas variações  entre uma strain e outra mesmo dentro da classe das

sativas ou índicas.



Uma vez observada a coloração ótima da sua planta , qualquer variação para

mais ou para menos é um detalhe a ser estudado. Quando a descoloração da

folha  é  ligada  ao  nitrogênio  escasso ela  ocorre  mais  ou  menos

uniformemente em toda a folha, ou seja não só nas extremidades das folhas. E

as folhas mais jovens, são as melhores para você observar o estado atual dos

nutrientes. Porque a planta naturalmente se livra de algumas das folhas mais

antigas  e  faz  isso  amarelando  a  folha  aos  poucos  até  que  ela  se  solte

naturalmente do pé. E isso não é indicativo de falta de nitrogênio e nem de

nenhum outro nutriente. No entanto , se esse amarelamento é generalizado e

começa  a  se  espalhar  por  muitos  braços  diferentes  é  sim  relacionado  a

deficiência em nitrogênio.





Assim como também foi dito no  vídeo sobre a

floração , nessa fase a planta quase não utiliza

nitrogênio em suas funções metabólicas, já que

não desenvolve novos galhos e folhas, apenas

flores  e  sementes.  Por  isso  não é  necessário

incluir nos adubos de flora o nitrogênio. O ideal

é que o vaso de floração tenha um substrato

novo  em  termos  de  nitrogênio  mas  não  do

mesmo  jeito  que  a  você  preparou  para  o

vegetativo  –  uma  boa  idéia  seria  10%  de

nitrogênio  do  total  de  elementos  do  seu

substrato,  podendo  ser  através  de  húmus  de

minhoca, guano de morcego, ou o que estiver

mais  a  mão  como  o  pó  de  café  depois  de

utilizado.  Quando  você  estiver  com  alguma

experiência  vai  conseguir  chegar  na  hora  da

colheita  com  praticamente  todas  as  folhas

amareladas,  isso  é  um  bom  sinal  porque

garante  que  não  vai  ter  nenhum  “gosto  de

verde” nas suas flores.

O nitrogênio é um grande aliado da maioria das plantas e não é por acaso que

ele é um dos nutrientes mais facilmente encontrados na natureza, inclusive

todos  os  restos  orgânicos  podem  ser  transformados  em  nitrogênio  para

alimentar as plantas.  Por isso , deficiência de nitrogênio não é um problema

grave, pois pode ser resolvido rapidamente. No entanto, também não pode ser

ignorado  já  que  sem  o  nitrogênio  seria  impossível  o  desenvolvimento

vegetativo.

Também vale lembrar aqui, que praticamente todos os adubos/fertilizantes de

Nitrogênio também contém outros nutrientes em menor quantidade,  alguns

https://youtu.be/JIrknz6a_vU
https://youtu.be/JIrknz6a_vU


como o  chá de húmus de minhoca são ricos também em potássio, fósforo,

magnésio,  e  outros  microelementos  que  a  cannábis  adora,  além  de

microorganismos  vivos  porém outras  soluções  nutritivas  por  aí  no  máximo

adicionam também fósforo e potássio mas nada de vida para o solo. 

----------------------------------------------------------------------------------------

SEGREDO DE FAMÍLIA: solos com excesso de nitrogênio no momento em que planta

define o sexo, favorecem ao surgimento de machos.

----------------------------------------------------------------------------------------

Cálcio  -  imóvel:  Esse  nutriente

quase  nunca  falta  em  “solos

naturais”  mas  nos  substratos

preparados  e  mesmo  para  os

cultivadores  em  hidroponia  é

preciso  considerar  esse  elemento

para  que  o  desenvolvimento  da

planta não fique comprometido. No

entanto, se o solo naturalmente tem

o  ph  ácido  ,  abaixo  de  6.2,  é

bastante  provável  que  você  tenha

que suprir a deficiência de cálcio.

 Basicamente,  se  a  água  da  sua

região  é  rica  em  minerais

provavelmente  seu  substrato  ou

solução  hidropônica  não  vai  sentir

falta  de  uma  quantidade  extra  de

cálcio,  já  que  a  cannábis  requer

muito  pouco  desse  nutriente  para

seguir desenvolvendo-se. 



Uma boa tática  é colocar cascas de ovos na composição do seu substrato , ou

adicioná-las a qualquer hora durante o cultivo, assim além de cálcio as cascas

de ovos vão ajudar a manter o nível de ph mais ou menos estável, sempre

“puxando” para o básico. Pela mesma lógica,  deficiência de cálcio vai deixar o

seu substrato suscetível ao acúmulo de acidez.



Cálcio é importante pois também garante que o trainning ou a simples ação do

vento  não  vai  quebrar  os  galhos  com facilidade.  A  falta  de  cálcio  para  a

cannábis  causa problemas  similares  que no organismo humano,  você pode

encontrar galhos totalmente ocos por dentro por exemplo.

Além disso, esse nutriente é essencial para o desenvolvimento saudável das

raízes, sem ele as raízes se desenvolvem lentamente, assim como a planta por

inteiro,  e  fica  mais  provável  que  apareça  um  problema  nas  raízes  (como

fungos)  e  se  generalize.  Pelos  mesmos  motivos,  a  planta  vai  ser  menos

resistente ao calor.

Uma  boa  opção  para  adicionar  cálcio  ao  cultivo  quando  você  quer  evitar

mudanças no substrato é fazer um chá de cascas de ovos e aplicar na terra.

Excesso  de  potássio no  solo  causa  diretamente  deficiência  em cálcio.

Porém  exagerar na dose de cálcio pode fazer com que sua planta perca a

capacidade de absorver qualquer outro nutriente.

-------------------------------------------

-------------------------------------------

Segredo  de  família: cáscas  de  ovos  bem

trituradas podem substituir a perlita, inclusive

na  primeira  terra  após  a  germinação  seria

ideal contar com essa dose de cálcio para o

desenvolvimento  da  raíz  e  síntese  de

proteínas.  O  cálcio  é  indispensável  pois  ele

funciona como uma ponte entre os nutrientes

e o húmus em si,  criando moléculas que a

planta  pode  absorver  pelas  raízes  com

facilidade.



+ FRETE
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Ferro  - imóvel:  Esse  elemento  possui

um  papel  fundamental  no

desenvolvimento da planta, já que sem

ele  o  processo  de  fotossíntese  não

funciona  bem.  São  nas  folhas  mais

jovens  e  na  parte  superior  da  planta

onde  você  deve  procurar  os  sinais

relacionados a deficiências ou excesso de

ferro. E sua principal característica é que

as veias das folhas permanecem verdes

apesar do amarelamento da folha como

um  todo. Muitas  vezes  esse

amarelamento é tão intenso que parece

que  algumas  partes  vão  ficar  brancas.

Porém o que não se pode esquecer é que

embora os sinais de deficiência de ferro

estejam claros  ,  isso  não  significa  que

basta  adicionar  ferro  no  substrato  e  já

está resolvido. Porque em grande parte

das  experiências  o  ferro  já  está

presente no solo e o que acontece é

que  a  planta  não está  conseguindo

absorvê-lo devido ao ph alto. 

Nos casos em que o problema é simplesmente ajustar o ph para abaixo de 7.0,

o indicado é fazer um lavado de raízes com água de ph conhecido e esperar

por cerca de uma semana até que novas folhas possam surgir. 

No entanto, se o ph está correto e ainda assim o cultivador está encontrando

sinais de deficiência de ferro você pode deixar alguns pregos enferrujados de

molho em uma garrafa de 1 litro de água por 48h e depois ir aplicando aos

poucos no seu substrato. Muita gente também opta por simplesmente fincar

um ou mais pregos no substrato.

DEFICIÊNCIA EM FERRO

EXCESSO EM FERRO





Fósforo  –  móvel  :  Embora  não  tão

comuns  quanto  as  deciências  de

nitrogênio,  as  deciências  de  fósforo

ocorrem  no  dia-a-dia  do  cultivador,

especialmente em sistemas hidropônicos. 

Os  principais  sintomas  de  um problema

relacionado  a  fósforo   são  o

escurecimento da folhagem e diminuição

do  crescimento.  As  folhas  tendem  a

curvar-se e a desenvolver uma tonalidade

marrom.

Além das folhas, o “cabinho” que conecta

a folha ao galho , e os galhos que levam

ao  caule  central  também  podem  ficar

“arroxeados”.

O phosphorus é muito importante na fase

de  floração,  mas  também  durante  o

estágio vegetativo. Pois ele adiciona força

estrutural  às  raízes  e  caules  da  planta,

uma  planta  que  sofre  de  deficiência  de

fósforo no estágio vegetativo com certeza

vai ter sua produção final afetada.

Para resolver a deficiência em fósforo você pode aplicar a receita do chá de

cinzas que a equipe paz infinita compartilhou com você, pois os nutrientes de

fósforo que você pode colocar no seu substrato como farinha de osso, são

ótimos mas só ficam disponíveis para a planta muito tempo depois da sua

aplicação.  E  sendo assim,  os  nutrientes  já  “diluídos”  em água vão ter  um

melhor aproveitamento em pouco tempo.





 Potássio - móvel:  como um dos

macroelementos durante toda a vida

da cannábis, a carência de potássio

é relativamente comum de aparecer

nos  homegrows.  Até  porque  os

nutrientes vendidos no  mercado

geralmente  são  baixos  em

potássio, e inclusive falando até dos

nutrientes  sólidos  feitos  para  se

misturar  no  substrato.  Se  a  planta

estiver com pouco potássio os sinais

não são tão alarmantes, a primeira

vista a  planta pode crescer até mais

alta  e  rapidamente  e  parece

saudável.  No  entanto,  se  você

observar as folhas da parte de baixo

da  planta  e  as  folhas  estiverem

amarronzando  até  morrer;  ou  se

você  notou  que  uma  parte  da

planta  parece  estar  recebendo

mais nutrientes do que a outra,

esses são os sinais clássicos da falta

de  potássio  já  que  o  potássio  é

componente  essencial  para  a

transferência  de  água  e  outros

nutrientes pelas diferentes partes da

planta. 

Boas opções para adicionar potássio ao seu substrato são o chá de casca de

banana e em segundo plano o chá de cinzas ambos que a equipe paz infinita

compartilhou a receita em vídeo com você.

INÍCIO DA CARÊNCIA EM POTÁSSIO

EXCESSO EM POTÁSSIO

CARÊNCIA EM POTÁSSIO

https://youtu.be/JIrknz6a_vU


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Segredo de família: potássio em boa quantidade no substrato (sem exageros) aumenta a

probabilidade da planta optar por ser fêmea na hora de sexar.

----------------------------------------------------------------------------------------



Magnésio -  móvel:  magnésio  não  é  uma deficiência  das  mais  comuns no

cultivo de cannábis, no entanto pode ocorrer, e principalmente se o substrato

está  também com deficiências  em ferro ou zinco.

Magnésio  é  um átomo  central  para  a  criação  de  clorofila  e  também para

absorção de nitratos. Porém exagerar no magnésio vai levar dificuldades para a

planta absorver outros nutrientes e será quase instantânea a deficiência em

ferro. Por razões como essa , o diagnóstico de uma deficiência ou excesso

na planta nunca deve ser  feito  observando apenas a aparência das

folhas como dados para o veredicto. É necessário também observar a

composição  do  substrato  e  o  tipo  de  nutrientes  que  vem  sendo

aplicados na planta nas semanas anteriores aos sinais que apareceram

nas folhas.



Nas  folhas,  os  sinais  da  deficiência  em

magnésio  são  muito  parecidos  com  os

sinais da carência em ferro, mas além do

amarelamento das folhas e os nervos das

folhas que permanecem verdes, quando o

problema  é  magnésio  sobra  um

sombreamento/auréola  esverdeada

em torno dos nervos. 

Nas  folhas  mais  velhas  surgem  pontos

amarelos  entre  os  nervos  e  as  pontas,  o

que  se  chama  clorosis.  A  medida  que  o

tempo  vai  passando  os  sintomas  se

espalham também pelas folhas mais jóvens

e  as  manchas  tornam-se  marrons.  Em

casos  extremos  e  sem  nenhuma

intervenção a  planta vai amarronzando por

completo até morrer.

Uma  maneira  simples  e  rápida  de

solucionar a deficiência em magnésio é

utilizar o chamado “sais epsom” (foto

ao  lado)um  colherzinha  de  chá

diluída  em  um  litro  de  água é  a

solução adequada para você pulverizar

nas  folhas.  Já  que  assim  você  vai

poder  observar  mais  rapidamente  a

evolução da planta após a aplicação do

nutriente,  pois  a  carência  de

magnésio  deve  ser  resolvida  com

pouca  quantidade  do  nutriente e

muito  dele  causaria  rapidamente  um

problema de sobrefertilização.





Destaque
 Do
Mês



Sobre Micro nutrientes e como nunca deixar faltar

nada para a cannábis:

Essa pequena lista que inclui zinco, maganês, cobre, enxofre, molibdênio

e boro tem em comum o fato de que muito pouco em quantidade desses

elementos é necessário para o bom desenvolvimento da cannábis, porém por

esse  mesmo  motivo  não  existe  um fertilizante  específico  para  resolver  as

carências em zinco ou em cobre, e na maioria dos fertis comprados por aí a

participação  desses  elementos  é  tao  insignificante  que  até  você  resolver  a

deficiência de cobre com um ferti NPK é mais fácil você conseguir antes uma

sobrefertilização em outra área.

Mas  não  há  motivo  para  se

preocupar  pois  a  prevenção  da

carência nesses nutrientes é tão

simples quanto  a  solução  caso

você  já  tenha  passado  da  parte

onde a prevenção era uma opção. E

o nome da solução:  é húmus de

minhoca. Um  bom  substrato

orgânico  começa  com  um  bom

húmus:  fresco  e  vivo,  vale  incluir

até  algumas  minhocas  vivas.  É

garantia  de  todos  os  nutrientes

como nitrogênio, fósforo, ferro e de

todos esses micronutrientes citados

acima dos quais a cannábis precisa.

Além do que, todo cultivador mais

cedo  ou  mais  tarde  chega  a

conclusão  de  que  nada  adianta

encher  a  terra  de  adubos  e

fertilizantes se o solo não tem vida, 



pois são os micro-seres que vivem na terra e até as minhocas os verdadeiros

responsáveis por digerir  o nutriente que você agrega no substrato tornando

possível que sua planta se alimente dele.

Vale lembrar também da receita de chá de húmus de minhoca que a equipe

paz infinita compartilhou com você no vídeo do substrato. Fazendo o chá , você

vai  usar   pouco  húmus  de minhoca  e  fazer  ele  render   muito,  agregando

nitrogênio,  vida  microbiana  e  também  os  micronutrientes  como  já

comentamos.

Molibdênio – móvel : é essencial para a fixação do nitrogênio e assimilação

de nitratos. A carência desse elemento gera o amarelamento das folhas do

interior da planta para as extremidades e a planta pode deixar de produzir

novas folhas, assim como paralisar o crescimento inteiramente. Molibdênio é

indispensável para a cannábis, porém em pouca quantidade, por isso quando

você desconfiar  de uma deficiência desse elemento  faça o tratamento com



moderação  sem  exagerar  nas  doses  do  remédio.  Um  dos  traços  mais

marcantes  dessa  deficiência  é  que  as  extremidades  das  folhas  parecem

serrilhadas  mais  do  que  o  normal.  E  um  dos  principais  causadores  dessa

deficiência é o tempo frio.

Boro – esse nutriente atua no metabolismo de carboidratos e transporte de

açúcares , contribuindo para a maior força e resistência de todos os tecidos

vegetais.  A carência de boro pode levar a não ocorrência da floração, ou a

uma floração com flores de desenvolvimento prejudicado.  Sem ele você pode

perder  uma  ou  mais  ramificações  da  planta,  e  você  pode  notar  o

enfraquecimento dessa estrutura  pelo  quão fácil  as  folhas  se quebram dos

galhos. Sempre observando pelas partes mais jovens da planta.



Enxofre –  semi-móvel  :  cumpre um papel  essencial  para  a  respiração  da

planta  e  também  para  síntese  e  quebra  de  outras  moléculas,  e  está

diretamente  relacionado  a  produção  de  óleos  e  terpenos.  Dificilmente  se

encontra uma carência de enxofre na cannábis, porém quando aparece são

geralmente o resultado da queda de fósforo devido ao alto ph no substrato. Os

sinais dessa carência podem ser vistos nas folhas mais jovens quando elas

assumem  um  tom  verde-lima  antes  de  amarelarem,  e  você  vai  notar  o

crescimento  lento,  seguido  pelo  amarelamento  das  veias  das  folhas,

enfraquecimento e queda.  Caso não seja  sanada,  a carência  levará a  uma

floração reduzida em quantidade e potência.



Cobre – semi-móvel: Muito pouco cobre é necessário para o desenvolvimento

da  planta,  é   apenas  uma  ferramenta  auxiliar  na  fixação  de  nitrogênio,

metabolismo de carboidratos e redução de oxigênio.A deficiência é muito rara,

e os primeiros sintomas são vistos no declínio lento, na torção e no giro dos

brotes mais novos da planta. Manchas mortas aparecem nas pontas das folhas

e nas margens, e às vezes toda a planta murcha, seus galhos, folhas e caule

principal.



Maganês –  é  um  elemento  vital  para  desintegração  de  enzimas,  criando

clorofila e como parte do processo de fotossíntese. Também garante que os

nitratos possam ser utilizados para criar proteínas , muito importantes para as

plantas de cannábis. Deficiências de maganês são raras e geralmente estão

relacionadas com a falta de zinco e ferro. Se você está pensando que sua

plantinha está precisando de maganês, uma boa opção é fazer um pequeno

lavado com água pura de ph neutro, isso deve ser suficiente , pois a água em

estado natural contém nutrientes entre eles o  maganês - Além disso, dessa

maneira  você  vai  se  livrar  do  ferro  e  outros  possíveis  sais  que  estão

bloqueando a absorção do maganês ao mesmo tempo que estabiliza o ph.

Fique longe do ph elevado para não precisar se preocupar com a carência de

maganês.



Zinco  – imóvel: zinco é um elemento crucial  para a

produção de açúcar e de proteínas, bem como para a

formação  e  retenção  da  clorofila  e  crescimento

saudável  do  caule.  A  deficiência  em  zinco  é

relativamente comum especialmente em solos alkalinos

(ph alto) e climas secos.

As folhas mais  jovens e os novos brotes exibem  clorose intervenal,  com

pequenas  distorções  nas  extremidades,  as  folhas  descolorem e  aparentam

estar queimadas. As folhas chegam a girar 90° e aparecem manchas marrons

nas demais folhas.



Excessos na nutrição, Sobrefertilização e a

solução: O Lavado de raízes ou Flush

Nos  principais  casos  de  sobre  ferti  basta

um bom lavado de raízes para ser revertido

e pode ser a qualquer momento do cultivo:

vegetativo, floração ou compondo uma das

tarefas  prévias  da  colheita  mais

importantes. O excesso de nutrientes nas

raízes pode levar a perda total da planta,

ou com sorte a perda apenas de tempo no

desenvolvimento  e  partes  das  raízes,  e

algumas  deficiências  nutricionais

simplesmente  pelo  excesso  de  outro

nutriente como causa motivadora.  Para o

excesso em algum ou mais nutrientes

não existe outra solução que não seja

lavar as raízes o quanto antes.

As técnicas de lavado de Raizes ou “flush” precisam ser compartilhadas entre

todos os autocultivadores preocupados em promover a auto sustentação de

todos os demais irmãos em alternativa a cultura da farsa e da guerra. Uma vez

que  com  este  conhecimento  básico,  de  como  lavar  as  raízes  da  cannabis

corretamente,  conseguiremos  além  de  limpar  todo  tipo  de

excessos/sobrefertilizações  no  nosso  substrato,  daremos  a  oportunidade  de

que toda a seiva e outros líquidos no interior da nossas plantas de maconha se

renovem totalmente, porém saber lavar as raízes da cannabis corretamente

pode,  além de tudo, salvar a vida de diversos cultivos que tenham sofrido

sobrefertilização. Além disso, o lavado de raízes faz parte de uma boa colheita,

pois não é preciso comentar a necessidade de não termos nenhum fertilizante

químico nem mesmo orgânico na hora do consumo final das nossas flores. 



 

Como todas as atividades no cultivo da cannabis, lavar as raízes é uma tarefa

bastante simples porém o fato de encontrarmos essa técnica pelo nome de

flush  dificulta  o  entendimento  dos  cultivadores  iniciantes  e  termina  por

desencorajar o autocultivo como um todo. Infelizmente entre os divulgadores

do auto-cultivo de maconha ainda temos perdido muito tempo mistificando o

conhecimento por meio de codificações que não explicam nada por si mesmas

e por isso atrasam o entendimento do coletivo. Por isso, na medida do possível

vamos procurar chamar as flores de flores e não de buds e lavado de raízes em

lugar  de  Flush,  na  tentativa  de  facilitar  a  pesquisa  e  a  divulgação  deste

conhecimento. 

Lembrete:

Com o Lavado de Raízes,  é impossível que elas bebam mais água por

minuto do que o seu tamanho permite, daí a necessidade de levarmos os

vasos  para  um  lugar  onde  a  água  possa  correr  pelo  esgoto  no  caso  de

estarmos  cultivando  indoor,  e  pausadamente  aplicaremos  água  de  forma

abundante porém respeitando as dimensões e proporções de cada vaso.

Você vai observar que a primeira água que escorrerá pelos furos de drenagem

do vaso  terá  um aspecto  turvo  ou amarelado,  porém as  “lavadas”  que se



seguem  apresentarão  uma  tonalidade  cada  vez  mais  cristalina.

Dica: 

Como saber se é hora de darmos um intervalo entre uma “lavada” e

outra?

Quando você reparar que o volume de água que você está despejando em

cima com o regador está saindo inteiramente e instantáneamente pelos furos

de  drenagem  do  seu  vaso.  Isso  significa  que  o  seu  substrato  está

momentaneamente saturado de água e é hora de você pausar e fumar uns

dois baseados para garantir que as plantas terão tempo de assimilar a primeira

lavada  assim  será  feito  um  bom lavado  de  raízes  da  plantinha  que  você

cultivou por vários meses.

Não  perca  o  vídeo  paz  infinita sobre  o  lavado  de  raízes  !

WWW.APOIA.SE/PAZINFINITA

https://youtu.be/jeUN4laMBSs


Razões para cultivar 

orgânicamente

Muitos cultivadores de pequena escala que pretendem fumar

eles  mesmos  a  sua  colheita  já  optaram  pelo  cultivo

orgânico.  O  mesmo  pode  ser  dito  dos  cultivadores  da

cannábis medicinal no EUA. No entanto, growers comerciais

que distribuem o seu cultivo para o mercado recreacional

na  maioria  das  vezes  não  cultivam  orgânicamente,  por

acreditarem em vários mitos ou por não se importarem com

o sujeito que vai receber a cannábis-produto.

 1- aumento da produção

Ao contrário do que se divulga nas mídias de massa – por

vezes  muito  interessada  apenas  em  vender  –  o  cultivo

orgânico pode render até mais do que o cultivo baseado em

fertis  artificiais. Inclusive,  os  divulgadores  dessa

inverdade  em  geral  são  também  os  mesmos  que  indicam

utilizar  o  chamado  “substrato  inerte”  ,  assim  uma

terra/substrato  na  qual  não  pode  nascer  nem  capim  é

erroneamente  indicada  para  o  cultivo  de  cannábis  em

combinação  com  a  aplicação  indispensável  dos

fertilizantes que eles mesmos vendem.

5



Um bom cultivo orgânico, por outro lado, começa com a

preparação de um bom substrato, em casa e sem maiores

dificuldades ou custos você mesmo pode preparar um mix

especial desses que são vendidos. A utilização de húmus

de minhoca, farinha de sangue, farinha de osso, guano de

aves ou morcego, farinha de peixes, e inúmeras outras

opções de nutrientes que quando adicionados no substrato

vão facilitar o desenvolvimento da vida microbiana que é

o fator decisivo para o aproveitamento dos adubos pela

planta.  Isto  é,  por  mais  que  se  utilize  fertis

artificiais de excelente qualidade, o resultado disso em

um solo sem vida vai ser sobrefertilização ou com sorte

com  baixo  aproveitamento  da  dieta  nutricional  pela

planta.



Utilizando o método de um super-substrato orgânico suas

plantas  vão  crescer  saudavelmente,  no  auge  do

desenvolvimento e deixando para você cultivador a única

tarefa de renovar a água.

2- Aumentar a potência da Erva

A  lista  dos  nutrientes

indispensáveis  para  o  crescimento

da cannábis funciona muito bem para

te  levar  da  semente  ao  fumo.  No

entanto,  existem  alguns

micronutrientes  que  poderiam

incrementar  a  sua  colheita  em

quantidade  e  qualidade  apesar  de

não  serem  essenciais  a  vida  da

planta.

Como eles não são essenciais, todos

os fertilizantes vendidos em geral

optam por dispensá-los da receita,

e manter apenas os elementos sem os

quais a planta simplesmente não se

desenvolveria.  Os  sistemas  de

nutrição orgânica, por outro lado,

quase  sempre  contém  traços  de

outros  nutrientes  que  podem

fornecer benefícios extras para sua

plantinha. Como o  Niquel, Cobalto,

Cloro, Silício, que são todos 



elementos  que  comprovadamente  beneficiam  plantas  de

natureza  psicoativa,  mas  que  são  esquecidos  pelos

fabricantes de fertis. Cultivadores orgânicos pelo mundo

afora já reportaram que sua preferência por esse método

de cultivo se deve ao fato de que a cannábis cultivada

organicamente é superior em efeito e potência devido a

complexa  composição  das  misturas  utilizadas  para  a

nutrição.

3- Mais sabor e aroma

A cannábis cultivada organicamente

é  amplamente  conhecida  por  ser

superior em sabor e aroma do que as

flores  cultivadas  com  auxílio  de

nutrientes artificiais, por razões

como as descritas acima, mas também

porque  dessa  maneira  o  meio  de

cultivo  não  sofre  alterações

drásticas  (do  ph  por  exemplo)

permitindo  assim  o  crescimento

vigoroso e saudável, com 0% stress

o que é uma pré-condição para que a

planta  possa  voltar  toda  a  sua

energia  para  o  que  realmente

importa, nesse caso a produção de

terpenos,  terpenoides  e

cannabinóides (que amamos tanto) . 



Terpenos e terpenóides são compostos aromáticos que dão à

cannábis e a praticamente todas as plantas sua fragância.

Existem dezenas desses compostos presentes na cannábis, e

eles  variam  de  strain  para  strain  ditando  as

características de cada cepa como sabor doce, citrus, ou

aroma  tipo  pinho.  Quanto  mais  abundantes  forem  os

terpenos e terpenóides, mais fragância e sabor vai ter no

seu produto final.



4- Porque assim é medicinal de verdade !!

Muitos de nós consumimos por anos as cannábis produzidas

sem qualquer padrão de qualidade, e ainda assim sentimos

diversos benefícios na saúde. E o mesmo pode ser dito da

nossa alimentação diária com os produtos mais encontrados

nos mercados e até nas feiras. No entanto, não faltam

pesquisas  dizendo  que  uma  alimentação  orgânica  –

incluindo os alimentos de origem animal que poderiam ser

nutridos de forma saudável a fins de evitar doenças e não

entupidos de hormônios, penicilina e outros – seria muito

melhor para um corpo saudável a fins de evitar prejuízos

na saúde ao invés de causá-los.

E como já comentamos que a temperatura, a água, e até os

nutrientes  que  são  bons/confortáveis  para  os  seres

humanos são bons também para cannábis, essa informação já

é um indício da superioridade de um cultivo de cannábis

orgânico frente ao cultivo artificial.



Além  disso,  vale  lembrar  que  a  exemplo  dos  cultivos

legalizados  que  existem  nos  EUA,  o  que  acontece  com

cultivos comerciais é o uso indiscriminado de pesticidas

e químicos que favoreçam o crescimento em volume sem se

preocupar que no conteúdo final da flor , além de thc,

cbd , etc, vai ter também traços de metais pesados. Sem

falar, que como explicado acima que o desenvolvimento de

terpenos, terpenóides e cannabinóides é favorecido com

nutrição  orgânica,  ou  seja  seu  potencial  medicinal  é

intensificado.

5- Impacto ambiental

Para  determinar  se  uma

postura  é  benéfica  ao

corpo  coletivo  da

sociedade,  devemos

imaginar que  o exemplo de

um pode ser repetido por

todos, se nessa hipótese o

resultado  final  for

positivo  ou  pelo  menos

neutro, isso indica que é

a  melhor  postura,  no

entanto  se  o  resultado

final  dessa  atitude

configura um apocalipse, é

sinal de que devemos 



procurar outra maneira mais inteligente.

No caso de atividades agricolas em macro escala –  como

pretendemos que seja a cultura da cannabis algum dia – O

uso  massivo  de  pesticidas  e  fertilizantes  químicos  já

está proibido pela lei dos países que levam minimamente a

sério a proteção ambiental, já que todos sabemos que tais

produtos agridem o solo e também os lençóis freáticos

compromentendo os planos de uma agricultura sustentável.

Porém  como  você  pode  conferir  na  revita  03  sobre

hidroponía a cannabis pode ser cultivada com o mínimo de

água e de produtos nocivos pois ela é por natureza imune

à   maioria  das  pragas  que  podem  destruir  uma  grande

colheita.  

Fazendo da canabis a melhor opção para substituir desde

fibras  texteis  como  o  algodão  e   celulose  como  o

eucalipto  até  os  derivados  do  petróleo  como  fibras

plásticas  e  acrílicas  porém  exigindo  uma  quantidade

insignificante  de  água  quando  comparada  as  produções

tradicionais citadas.  
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