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Cultivador Faixa Preta
Defendendo o seu cultivo das pragas



Chegou a hora de nos  aprofundarmos no tema

das pragas no cultivo. Esse tema sempre exige especialização por

parte  do  cultivador  já  que  é  quase  impossível  que  em  algum

momento da sua vida o cultivo não seja atacado por algum tipo de

praga.

Algumas pragas são mais simples de se resolverem do que outras,

para algumas simplesmente  não há remédio  e  então o que vale

mesmo é o trabalho de prevenção que deve ser feito mantendo as

condições do cultivo (clima, limpeza, … , ) em dia. 

Para  conferir  as  condições  ideais  do  ambiente  em cada  fase  do

cultivo recomendamos a leitura da Revista digital  Paz  Infinita #8

onde detalhamos como agir com cada uma das principais pragas

que podem aparecer no seu cultivo além de aprofundar o trabalho

preventivo.



Efeito Mariposa

Embora possa parecer uma cena

muito encantadora e que renderia

uma bela foto deparar-se com uma

borboleta (ou mariposa) em cima

das  plantas  de  cannábis  não  é

algo  animador  para  o  cultivador

experiente. Pelo contrário, quanto

mais  borboletas  pior.  É  um  mau

agouro,  uma verdadeira maldição

para  as  plantas.  Isso  porque  as

borboletas deixam ovos dos quais

nascem pequenas lagartas. 



E  você  talvez  não  imagine,

mas  lagartas  recém nascidas

são  as  lagartas  mais

indesejadas que você poderia

ter  que  encarar,  isso  porque

nessa fase elas têm uma fome

insaciável  fazendo  com  que

elas  causem  um  grande

estrago  em  pouquíssimo

tempo.  Além disso,  pequenas

lagartas  são  muito  mais

difíceis de serem encontradas.

E  quando  as  flores  já  estão

grandes  viram  o  esconderijo

preferido  delas.   Em  outras

palavras: é um pesadelo.



É  o  tipo  da  coisa  difícil  de  prevenir,  basicamente  a  única

coisa que pode impedir o aparecimento dessas lagartas que

chegam na sua horta via vôo é proteger as plantas em uma

estufa.  Fora  isso,  o  trabalho  do  cultivador  requer  que  ele

esteja todos os dias observando atentamente as plantas para

encontrar  lagartas  ou  folhas  comidas  que  indiquem  a

presença desses bichinhos. Quando a floração está avançada

e já não é possível pulverizar nada em cima das plantas, a

única maneira é retirar manualmente pragas como essa. E

para isso há uma dica de ouro que é: o horário preferido da

comilança das lagartas é antes do Sol nascer, porque nessa

hora  o  Sol  não   oferece  perigo  para  a  pele  sensível  das

lagartas.  Então  é  nesse  momento  que  o  cultivador  deve

intervir, ou seja ficar na espreita para encontrar lagarta por

lagarta e expulsá-la do seu jardim.

Durante a floração quem pode ser 

bem vindo no seu cultivo para 

ajudar a resolver problemas com 

lagartas são os pássaros, que não 

vão causar nenhum dano a plantas 

grandes e fortes, vão apenas 

passar por ali em busca de um 

aperitivo como lagartas.



O Poder da Água

Se você conferir  a  Revista  Paz Infinita  07 Manual  AntiPragas vai

encontrar em detalhes as recomendações para deixar o seu espaço de

cultivo com o “clima” propício para não atrair pragas em cada fase do

cultivo. Mas uma coisa é válida para todas as fases: o poder da água.

Primeiro porque plantas bem hidratadas serão mais fortes para resistir

a um ataque de pragas. E também porque uma boa chuveirada de

água  terá  um  efeito  equivalente  a  “lavar  a  alma  das  plantas”.

Funciona assim: tanto para indoor quanto para outdoor diariamente o

cultivador deve dar um banho nas plantas. 

Em outdoor é muito mais simples, uma 

mangueirada com abundante água em todas as 

partes da planta (frente e verso das folhas, 

galhos, caule … ) todos os dias garante que você 

vai conseguir expulsar muitos intrusos da sua 

horta, desde gafanhotos até ácaros como spider 

mites. Sim, é simples assim e praticamente grátis 

que você consegue manter seu jardim livre de 

pragas sem utilizar absolutamente nenhum 

produto antipragas. Esse banho, além de lavar os 

intrusos pra fora da sua planta também torna tudo 

mais úmido evitando que o local se torne atrativo 

para as pragas. 



Cultivando indoor nem sempre é fácil  fazer uma molhadeira diária,

mas se você preparar o seu espaço para isso vai valer a pena. Tenha

em mente que deixar o piso do seu cultivo encharcado vai dar mais

problemas do que resolver e que os equipamentos elétricos devem

ser absolutamente protegidos de qualquer  respingo de água.  Além

disso, se você fizer o “banho” dentro do próprio local de cultivo vão

rolar respingos também nas paredes que precisarão ser limpos a cada

tanto.

 De qualquer  jeito,  o  banho de água

pode  ser  um  aliado  importante  na

prevenção  e/ou  controle  de  pragas

principalmente  pra  quem  sofre  com

altas  temperaturas.  Para  aplicar  essa

técnica indoor é recomendado utilizar

um pulverizador e fazer com atenção a

tarefa  para  garantir  que  todas  as

plantas terminem pingando água. 

Uma outra opção é ao invés de fazer diariamente fazer isso a cada

dois ou três dias retirando as plantas do espaço de cultivo e levando

elas para um local onde você possa molhar sem medo.



Tanto o cultivador indoor quanto o cultivador outdoor precisam fazer

essa tarefa somente no final das horas de luz para evitar queimar as

plantas  com o  efeito  lupa.  E  também devem se  preocupar  com a

qualidade  da  água  a  ser  utilizada.  É  importantíssimo  que  a  água

esteja com ph adequado. Veja na Revista Paz Infinita 06 Cannábis e

Nutrição tudo sobre o ph da água, inclusive um método caseiro para

medí-lo.

Atente para o fato de que inclusive durante a floração avançada essa

é uma das melhores  maneiras de se livrar  de pragas como spider

mites,  cochonilla,  e  afins  que  apareceram  repentinamente.  Basta

garantir ventilação adequada no depois da molhadeira ou no caso do

outdoor fazer isso nas primeiras horas de luz do dia (de um lindo dia

de  Sol)  e  não  nas  últimas.  Isso  porque  nas  últimas  semanas  de

floração qualquer inseticida, ainda que orgânico além de molhar vai

afetar também o aroma e/ou sabor das suas flores. E ficar de braços

cruzados pode significar  uma colheita  inteira  marcada pelo  ataque

das pragas.



Por que as pragas aparecem?

É   importante   lembrar   que   as   pragas   aparecem   com   mais

frequência   e   maior   intensidade   quando   as   condições

ambientais do seu cultivo  não  são adequadas. Isto vale

tanto para ácaros como spider mites como para fungos. Para

pragas tipo lagartas não é bem o clima mas é sim um caso

onde plantas bem cuidadas que passam por uma desfoliação

sistemática adequada são  menos suscetíveis  a sofrer

com um ataque de lagartas.

Os principais problemas causadores de pragas 

são:

 Temperatura :→  muito

alta ou muito baixa facilita o

aparecimento e a proliferação

das pragas



 Falta de Ventilação :→

pouca circulação de ar por  excesso

de  folhagem  e/ou  por  pouca

aparelhagem  destinada  a  isso

também  são  um  prato  cheio  para

atrair pragas e facilitar-lhes a vida.

 Umidade:→  esse também é um

fator indispensável para as plantas

ficarem  saudáveis  e  livres  de

pragas,  do  mesmo  modo  que  a

temperatura  um  erro  na  umidade

para mais ou para menos pode ser

causador de grandes infestações de

pragas.

Saiba mais sobre as condições climáticas ideais para cada fase do

cultivo na Revista Digital Paz Infinita 08 – Guia AntiPragas Vamonos

Pest



Alimentação orgânica
Quando a planta se nutre exclusivamente de matéria orgânica

existem muitos benefícios como pouca ou nenhuma preocupação

com o ph, sempre ter disponível o alimento para a planta

(sem depender do estoque do fabricante ou do envio dos

correios)  ,  as  plantas  produzem  cannabinóides  ao  máximo

devido ao estresse quase nulo na nutrição, … , e muito

mais.  Porém  o  mais  interessante  seja  talvez  o  efeito

“imunidade  alta”  que   nutrição  orgânica  proporciona.

Similar ao que acontece com o corpo humano ao se alimentar

com alimentos vivos (não industrializados) e de preferência

de origem orgânica (não transgênico, sem agrotóxicos … ) as

plantas  que  consomem  somente  orgânicos  durante  o  seu

desenvolvimento são muito mais resistentes a pragas. Isto

é, não significa que as pragas não sejam atraídas por ela,

mas significa que a planta demora muito mais tempo em se

deixar abater por uma infestação de pragas dando tempo ao

cultivador de resolver o problema.

Fato que pode ser comprovado

ao  observarmos  produtos  de

horticultura (alface, tomate,

brócolis,  …  ,)  que  quando

levamos para casa, ainda que

os conservemos  na geladeira

em poucos dias estragam. 



Isso significa que a sua nutrição foi feita com produtos

artificiais.

 Enquanto em outras vezes que compramos o alface, brócolis,

etc,  eles  duram  muito  mais  simplesmente  porque  foram

cultivados de maneira orgânica.

Sabão Potássico 

O sabão potássico  é extremamente eficaz para  combater

todo tipo de praga com o corpo blando.  Isso inclui  quase todas as

maiores fontes de preocupação para os cultivadores quando o assunto

é infestação de pragas:  spider mites, cochonila, mosca branca,

trips, pulgão e larvas, … , são exemplos de intrusos que você pode

eliminar do seu jardim com a ajuda do sabão potássico.  

E o melhor de tudo é que o sabão potássico é considerado ok

dentro dos parâmetros do cultivo orgânico. Sendo assim, você pode

usar ele sem maiores preocupações em qualquer fase do cultivo. A

exceção da flora avançada  (últimos 45 dias) já que nessa etapa não

deveríamos expôr a planta a nenhum tipo de spray para não criar sem

intenção um ambiente propício ao aparecimento de fungos.



Os  ingredientes  que  você  precisa

para  fazer  em  casa  o  sabão

potássico  são  simples  de  serem

encontrados  e  com  o  custo

relativamente  baixo.  A  exceção  do

próprio hidróxido de potássio cujo o

valor pode assustar a primeira vista.

Isso porque o kilo custa R$200, 00

(no  mercado  livre  brasil).  Porém

quando  avaliamos

comparativamente com o preço de

comprar  um  frasquinho  de  poucos

cm³ de conteúdo (além de ser muito

difícil de encontrar) que serve para

poucas plantas e por poucas vezes.

O preço é bem razoável  tendo em

vista  que vai  render  20L a  30L de

sabão potássico.



Receita para preparar o sabão potássico 

Ingredientes

➢ Óleo de girassol, canola, oliva ou milho

➢ hidróxido de potássio KOH 

➢ Água

➢ Balança

➢ Mixer ou liquidificador  ou batedeira

➢ Óculos e luvas de segurança pois o hidróxido de potássio é muito

perigoso pois pode causar queimaduras graves.



Modo de preparo

1-  Colocar  em um recipiente  (que pode  ser  plástico,  vidro  ou  aço

inoxidavél porém nunca de alumínio ou metais comuns) 20 gramas de

água

2- Adicionar 20 gramas de hidroxido de potássio

Você deve colocar o hidroxido de

potássio na água e nunca ao contrario,

note que esquenta. 

Depois ele vai esfriando e ficando

transparente. 

Esperar 10 minutos . 

Misturar bem (manualmente) e para um só lado para dissolver tudo

3- Separar 120 gramas de óleo, colocá-lo em banho maria em uma

água a 60 graus (não usar recipientes de metais)



4- Colocar aos poucos a água com

hidróxido no óleo. 

Coloca um pouco e mistura. Sempre no

mesmo sentido.

Cuidado   pra   não   que   não   fiquem

separados   o   óleo   da   água   com

hidróxido. Colocando aos poucos e com

o óleo um pouco quente são precauções

para evitar essa separação.

5-  Depois  cobrir  com  papel  film,

fazer um corte no meio e colocar o

mixer

Misturar  com  em  mixer  por  no

máximo de 3 minutos

deixar descansar de um dia para o

outro

mexer um pouco com uma colher

até atingir a consistência.



Modo de usar:

1 colher de sabão de potássio com

1L de água

dissolver bem

pulverizar  na  planta  em  todas  as

partes  (folhas  frente  e  verso,

galhos, e tronco principal)



Sabão de Cinzas

Com o sabão de cinzas  o  resultado final  é  o  mesmo do sabão de

potássio, no entanto o custo do preparo é muito menor o que faz dele

uma excelente opção para o seu arsenal antipragas.

Receita para preparar o sabão de cinzas 
Modo de preparo

água de chuva, ou de torneira

depois de repousar 24h, água

do  ar  condicionado  ou  agua

destilada. 

3  partes  de  cinzas  e

completar com água

deixar descansar pelo menos

24h



para  verificar  se  já  há  bastante

hidroxido de potássio dissolvido na

água  podemos  utilizar  um  ovo  ou

batata.  Afundamos  o  ovo  ou  a

batata  na  água  para  ver  se  ele

flutua.

(atenção porque ovos velhos flutuam em

qualquer água)

Caso o ovo (ou a batata) não flutue

vamos  colocar  essa  mesma  água

em  mais  cinzas  durante  mais

tempo.

Isso  pode  levar  até  1  semana,  deixando  as  cinzas  na  água  e

misturando de vez em quando.

Quando  você  verifique  que  o  ovo

flutua, é hora de filtrar a água para

retirar  o  máximo  das  cinzas

possível. Por isso é recomendado um

filtro  de  pano  ou  papel  como  o

coador de café.



Vamos fazer isso com 1L da mistura

Depois  deixar  repousar  por  24  horas

para  que  algum sedimento  de  cinzas

repouse no fundo.

Em seguida vamos reduzir a solução

pela  metade  utilizando  o  calor  para

obter uma solução mais concentrada.

Colocamos em uma panela (que não

seja de aluminio ou metais comuns)

deixar ferver. 

Após  1  hora  e  meia  já  deve  ter

evaporado  pelo  menos  metade  do

conteúdo. Então é hora de adicionar

300 gramas de óleo (de oliva, de soja,

de girassol , … , )que pode ser novo

ou usado.



Deixar  ferver  em  fogo  médio  por

mais  20  minutos,  e  misturar  para

que não transborde a espuma que se

formará.

A densidade vai aumentando.

Quando  haja  mais  óleo  ou  água

visivelmente  na  mistura  é  hora  de

experimentar.  Assegure-se  de  que

tenha  passado  pelo  menos  1  hora

depois da mistura do óleo.

Primeiro  separe  água  para  lavar

prontamente a língua, melhor ainda

se for água com vinagre. E só então

coloque  um  pouquinho  (ponta  de

um dedo)  da mistura na língua. Se

você  sentir  que  coça  ou  queima,

quer dizer  que você pode agregar

um  pouco  mais  de  óleo  (tipo  2

colheradas)



Se você chega a colocar mais óleo , é

necessário  ferver  um  pouco  mais

para  ter  certeza  de  que  misturou

bem. 

Nesse  caso,  não  se  assuste  com  o

fato  de  que  a  mistura  volta  a  ficar

totalmente  líquida,  isso  é  o  que

normalmente  acontece  quando

submetemos o sabão ao calor. 

Volte a apagar o fogo e deixar que

a  mistura  se  esfrie  e  aí  você  vai

notar uma consistência pastosa. E

quando volte a prová-lo verá que a

coceira será muito menor.

Pronto! O seu sabão de cinzas já

está pronto para o uso!



Modo de usar:

1 Colher de sabão de cinzas

Diluír em um pouquinho de água

(como  se  faz  com  o  café

instantaneo) e ir agregando água

aos poucos até estar bem diluído.

Em seguida misturar com 1L de água



“Alcahol” só para desinfetar

Para  a  surpresa  de  todos  o  alcool

também pode ser  utilizado como aliado

na  hora  de  expulsar  alguns  tipos  de

pragas  das  suas  plantas.  Isso  é

especialmente válido para pragas como

spider  mites,  mosca  blanca  e  outras

miúdezas indesejadas. 

O  alcool  a  ser  utilizado  nesse  caso  é  o  alcool  isopropilico  99%

(isopropanol), que é um tipo de alcool que contém apenas 1% de água

e é menos corrosivo do que o alcool etílico tradicional.

O modo de preparo é bem simples:

basta comprar em uma farmácia ou

via  internet  o  alcool  isopropilico,

1.250mL  são  o  suficiente  para

misturar  com  5.500mL  de  água  e

sair  borrifando  nas  suas  plantas.

Não se preocupe que o  alcool  não

vai causar nenhum dano à elas. Mas

é  claro  que  essa  solução  não  é

recomendada  para  ser  aplicada

durante a floração. 



Lembre-se de aplicar a solução também nas paredes, piso e vasos de

plantas para garantir  que não sobrou nenhum espécime com vida.

Um espaço de cultivo bem limpo é o quesito número 1 para evitar a

propagação de pragas.

Tenha em mente que pragas

como spider  mites  tem um

ciclo  de  eclosão  dos  ovos.

Ou  seja  que  uma  vez

aplicada a solução é melhor

esperar  3  dias  (tempo  que

leva  para  novas  aranhas

vermelhas  –  spidermites  –

saírem  do  ovo)  para  fazer

uma nova aplicação.



Após uma boa limpeza nas plantas – que é o que você consegue com

a aplicação do alcool  isopropilico  -  o  ideal  é   que na sequência  o

cultivador faça uma ação preventiva para evitar o aparecimento de

novas  pragas.  Essa  prevenção  pode  ser  feita  com  óleo  de  neem,

composto  de tabaco e alho (que você a receita no canal Paz Infinita

no  vídeo  Floração  lado  A)  ou  outra  alternativa  da  preferência  do

cultivador.

Controle biológico

Uma das maneiras mais  eficazes  e  ao  mesmo tempo

limpas de acabar com pragas em um jardim é inserir  no meio um

predador que seja amigável as suas plantas mas inimigo dos insetos

problemáticos que você quer eliminar.

Nesse sentido você já deve ter ouvido falar dos incríveis poderes da 

joaninha, essa bonitinha não traz nenhum prejuízo as plantas de 

cannábis e é perfeita para acabar com pulgões, spider mites, 

cochonilla e outros, tanto quando ainda estão em forma de larva 

tanto quando já estão na fase adulta. E você pode fazer um criadouro 

de joaninhas no seu quintal ou mesmo vivendo em apartamento. 

Além de poder comprar online larvas e/ou espécimes adultos.



Uma das grandes vantagens de utilizar a

joaninha como aliada é que você poderia

por  exemplo  inserí-las  no  seu  jardim

mesmo na floração avançada quando já

não  é  possível  aplicar  nenhum  outro

inseticida.

Para conseguir joaninhas você pode

optar  por  alguns  caminhos

diferentes: o mais óbvio é sair para

algum  lugar  onde  você  possa

procurar  por  elas  e  “capturá-las”,

colocá-las em um pote e levar  pra

casa.  As  outras  opções  são

encomendar  online  como

mencionamos  anteriormente  ou

atraír-las  plantando  espécimes  que

fazem  com  que  as  joaninhas

procurem  o  seu  jardim  e  não  ao

contrário.

 Eis alguns exemplos de plantas que são atrativas para as joaninhas:

Dente  de  leão,  hortelã,  cenouras,  lírios,  erva-doce,

cominho, manjericão, girassol, coentro, anís e outras.



Se você quiser fazer uma “criação” de joaninhas não é nada difícil

mantê-las. Mas a dica número 1 é consiga alimento para elas (folhas

infestadas  de  insetos  como  pulgões  ou  conchonillas)  na  falta  de

alimento as joaninhas podem vir a comer umas as outras. Já que seu

apetite é bem grande – uma só joaninha pode comer de 50 a 200

pulgões.

Para criar  joaninhas você precisa de um pote plástico  com tampa,

dentro desse pote você deve colocar um pedaço de papelão ( pois

funciona muito bem para elas colocarem os ovos) cobrir o fundo do

pote  com  fibra  de  côco  (bem  seca)  ou  mesmo  papelão.  E  uma

tampinha de garrafa pet com algodão úmido e com água e mel (fonte

de água/alimento para elas por 2 ou 3 dias se você não encontrar

folhas infectadas para oferecer)


