Nossa companheira canábis é uma daquelas espécies que com ajuda ou
não de mãos humanas conseguiu passar por todo tipo de

pragas ou

situações climáticas adversas ao longo dos milênios; Isso demonstra que a
plantinha possui um grande patrimônio genético capaz de mutar em
poucas gerações para gerar maior adaptabilidade sua ao meio ambiente ao
seu redor e garantir a não extinção da espécie.

Mas quando falamos em cultivo de maconha,
queremos aumentar as taxas de sucesso em cada
nova planta já que não temos tempo infinito como a
Natureza.
Sendo assim várias técnicas podem ser aplicadas na prevenção de ataques à sua
horta e também na remediação de convidados indesejados. Seguindo essa lógica,
vamos apresentar o caminho da preparação de um cultivo que por si mesmo
tenha um “sistema imunológico”, por assim dizer e na sequência da revista,
mostraremos como solucionar os problemas mais encontrados nos grows. Tudo,
como sempre, voltado tanto para o cultivo outdoor quanto para o indoor,
considerando que um bom cultivador, cultiva em ambas as modalidades, de
acordo com a música!

TEMPERATURA E UMIDADE IDEAL
DA SEMENTEIRA ATÉ A COLHEITA
Precisamos definir o que significa para as suas plantas a temperatura e a

umidade correta. Em resumo, a temperatura e a umidade relativa do ar são
os principais fatores que definem a existência ou não de pragas e outras
“doenças” no cultivo como fungos.

No que diz respeito as necessidades da planta em relação a temperatura e

umidade, há uma boa variação durante os estágios da vida da canábis que
vamos dividir aqui em 4.
Não pense que o controle de umidade e temperatura é complicado e não

vale a pena! Uma vez que seu grow esteja ajustado dentro dos parâmetros,
o seu trabalho vai ser apenas monitorar se tudo está dentro de um certo
intervalo e variando o mínimo possível

A primeira coisa que você precisa fazer é comprar um termômetro

que

também avalie a umidade do ar (como o higrômetro faria), de preferência

um digital com função de memória, porque assim vai mostrando também
os valores máximos e mínimos dos dias anteriores. A

maioria dos

dispositivos não são muito precisos, então não se preocupe em ter vários

deles em sua sala de cultivo para comparar os valores, nem exagere
comprando um aparato caríssimo. Com isso poderemos acompanhar de
perto nossas condições de cultivo, e chegar à essência do controle de
umidade e temperatura para atingir os níveis de umidade e as temperaturas
que visamos para termos zero pragas nas nossas plantas.

Domina – CBD Seeds
Grower Paz Infnita

1. Estágio de sementeira
• Plântulas e clones devem ser mantidos em ambientes muito úmidos de 65-70%
• Motivo: o sistema radicular (raízes) não está desenvolvido e altos níveis de umidade permitem a
ingestão de água através das folhas
• Temperatura ideal com luzes acesas: 20-25 ° C ° ( luzes apagadas: queda de -4,5 ° C na temperatura do
grow )

2. Período de vegetação
• Os níveis de umidade podem ser reduzidos em 5% a cada semana (intervalo aceitável para a umidade: 4070%)
• As temperaturas podem ser aumentadas um pouco (sem obrigação)
• Motivo: as raízes absorvem mais água; assim a evapotranspiração através de folhas esfria planta (s)
• Temperaturas com luzes acesas: 22-28 C ° (luzes apagadas: 4-5 C ° inferior)

3. Período de floração
• Os níveis de umidade precisam ser reduzidos para 40-50% (extremamente importante)
• Você pode se dar bem com até 55% (qualquer coisa acima de 60% de umidade do ar é realmente preocupante)
• É melhor temperaturas ligeiramente mais baixas na floração
• Temperaturas com luzes acesas: 20-26 ° C ° (evitar altas temperaturas)

4. Floração avançada (1-2 semanas antes da colheita)
• As seguintes etapas não são necessárias, mas podem melhorar o rendimento, o sabor e a
aparência

• Abaixe os níveis de umidade tanto quanto possível: 30-40%
• Prefira temperaturas diurnas mais baixas, e também aumente a diferença de temperatura entre o dia e a
noite
• Temperaturas com luzes acesas: 18-24 ° C (luzes apagadas: menos 5-10 ° C °)

AJUSTANDO NiVEIS DE TEMPERATURAS E UMIDADE
Agora já sabemos os parâmetros corretos para o crescimento saudável da
canábis, mas como chegar lá? A maioria dos cultivadores terá dificuldade em
manter a umidade relativa e as temperaturas baixas, o que é de primordial
importância no período de floração. Por outro lado em algumas regiões mais
frias, e dependendo da solução de iluminação escolhida para o cultivo, o cenário
oposto pode ser o caso e as temperaturas ou os níveis de umidade devem ser
aumentados.

A. FORMAS DE BAIXAR A UMIDADE
• Execute o ventilador existente em velocidades mais elevadas ou RENOVE o ar o máximo possível (o ar sai do
armário de cultivo e entra o da sala onde o armário está!)
• Aumente o fornecimento de ar fresco / frio (por exemplo, entrada de ar ativa por ventiladores usb de 140 mm
para PC)
• Tente regar suas plantas logo após as luzes serem ligadas
• Gaste dinheiro em um desumidificador de tamanho decente (os pequenos não podem segurar água o
suficiente) apenas se você não encontrou outras soluções

B. MANEIRAS PARA BAIXAR A TEMPERATURA
• Assim como ao reduzir umidade: Aumente o fluxo de ar total no seu quarto, permitindo que o ar mais quente seja
extraído e um ar mais frio possa entrar (velocidades mais altas ou maior tamanho do tubo podem ajudar)
• Como regra no cultivo sempre tenha "luzes apagadas" durante o dia e "acesas" à noite
Procure posicionar o seu grow no espaço mais fresco e ventilado da casa
• Quando você cultiva com luzes HPS, considere usar um cooltube
• Como última opção Instale uma unidade de ar condicionado

C. LEVANTAR OS NÍVEIS DE UMIDADE
• Aumente manualmente os níveis de umidade com uma garrafa de spray de água foliar (não durará muito)
• Mantenha a superfície do solo úmida, mas não molhada
• Coloque toalhas / panos molhados em sua sala de cultivo ou coloque recipientes de água aberta nele
• Investir dinheiro em um umidificador com um grande tanque de água (os pequenos exigem recargas
constantes)

D. LEVANTAR TEMPERATURAS

• Você sempre pode atualizar para uma maior iluminação (mais watts = mais calor)
adicionando outra lâmpada
• Coloque uma esteira de isolamento térmico na parte inferior do seu grow
• Insolar sua sala de cultivo com materiais da ferreteria
• Use um aquecedor de espaço simples com um termostato
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CONTROLANDO AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS EM OUTDOOR
Os mesmos parâmetros de temperatura e umidade das tabelas que vimos
acima são aplicáveis também no cultivo Outdoor. Então como fazer para não
deixar que o seu cultivo de maconha seja prejudicado ou impedido pelo clima?
Pra começar, se você está em qualquer parte do globo e em suas mãos você
não tem uma espécie de cannábis nativa da sua região algum tipo de adaptação
vai precisar ser feita pelas mãos do cultivador para garantir uma colheita de
respeito.
Sempre considerando as estações do ano e o seu espaço disponível você deve
planejar o cultivo e o posicionamento dele em relação ao Sol. Isto é, existem
locais onde é possível planejar uma luz indireta durante boa parte do dia no
primeiro mês de crescimento da planta e com a felicidade de, chegado o tempo
da floração, ser o mesmo local onde vai estar a maior incidência de luz direta
diminuindo os níveis de umidade como precisamos.
Aparte dessas ocasiões, a maneira mais
simples de utilizar o ambiente do
outdoor ao seu favor e nunca contra, é a
montagem de estufas, invernadeiros,
green houses, de preferência que conte
com ajuda de um sistema elétrico.

Muitas estufas já são construídas na
Califórnia de maneira a poderem ser
totalmente

abertas,

evitando

o

superaquecimento e a necessidade de
ventilação extra. E são completamente
fechadas no restante do tempo para
evitar tempestades e intrusos.
Em locais frios por outro lado no Brasil,
costuma-se usar malha sombra, malha
de sombreamento pois deixa passar a
ventilação ao mesmo tempo que por ser
preta a cor do tecido ajuda a acumular
calor, tornando possível cultivar em
climas de serra em alto inverno.

Poder contar com a eletricidade no outdoor pode fazer toda a diferença na hora
de colocar uma ventilação extra e garantir uma floração sem fungos por isso
não pode ser menosprezado o potencial benefício de acessar uma corrente
elétrica no cultivo em exterior, além de potencializar o desenvovimento e bemestar da planta durante todo o seu crescimento como vimos na revista 5, usar
corretamente a luz elétrica no outdoor é um dos fatores que te permite colher

o ano todo sem gastar quase nada já que sempre é o sol quem fornecerá o
maior número de horas e não as lâmpadas elétricas.

Quando construímos uma estufa, não estamos mais cultivando em outdoor,
estamos utilizando um sistema misto outdoor e indoor por isso alguns ajustes
que não seriam necessários no cultivo em exterior passam a ser prioridade.

Genética VS PRAGAS
Em meio a natureza as grandes preocupações da cannábis no que diz
respeito a sobrevivência da espécie, deveriam ser relativas apenas as
condições climáticas e a possíveis “predadores” (como spider mites) que se
abrigam nas folhas da cannabis e por consequência de sua ação podem
destruir uma plantação inteira, o que se ocorresse em uma região do
planeta onde a planta ainda não tenha consolidado sua presença,
decretaria a extinção da cannábis naquelas cercanias, até que novas
sementes, trazidas de longe, venham a ser cultivadas ali.

Com essa problemática em vista, a “evolução darwinista” (na falta de um
termo melhor) atuou sobre todos os seres vivos criando as mutações
benéficas, e por isso os seres se reproduzem passando para a próxima
geração preferencialmente os genes mais adaptados às condições de
determinada região geográfica; garantindo assim, a permanência de alguns
indivíduos no ecossistema e o desaparecimento de outros. No caso da
Canábis não poderia ser diferente.

Por isso existem plantas com a genética
mais resistente a fungos e outras mais
resistentes a spidermites, assim como
existem plantas que se desenvolvem
melhor sob o calor e as que não
aguentam altas temperaturas.
Uma strain que é excelente exemplo
dessa lógica é a Punto Rojo, considerada
uma das cepas da geração oldschool
essa landrance da região amazônica é
cultivada desde tempos remotos nos
trechos de floresta da Colômbia, do
Peru e adjacências. E devido a sua
grande resistência as adversidades de
clima, solo e pragas se tornou a
preferida

dos

narcotraficantes

Colombianos e Peruanos que ainda hoje
mantém o cultivo de guerrilha da Punto
Rojo nas montanhas e vendem sua
colheita com preço mais elevado que
das demais plantas cultivadas no país
devido a fama de oldschool da planta
somada a seu sabor e altíssima potência
em thc.

Por outro lado, todos nós cultivadores já
trabalhamos
delicadas,

com
em

espécies

geral,

todas

muito
as

mais
cepas

desenvolvidas em laboratórios são sensíveis as
condições do meio ambiente, isto é, são strains
que se não forem cultivadas em condições
ideais ou perto disso, facilmente vão sofrer
com algum tipo de fungo, ataque de pragas ou
com a desregulagem na temperatura e não
apenas sofrer mas ocorre a séria possibilidade
de comprometer o cultivo levando à perda total
das plantas.

Terra de Diatomáceas
A Terra de Diatomáceas, também chamada de terra branca, é um produto 100%
natural, baseado em algas microscópicas fossilizadas, muito ricas em sílica e
extraídas do fundo do mar. É um produto com uma função dupla: inseticida e
fertilizante. Em ambos os casos é muito eficaz e fornece oligoelementos, cálcio,
minerais e micronutrientes para a planta e para o solo.
COMPOSIÇÃO:
Contém milhares de algas unicelulares na forma de um fóssil que, quando
moído, resulta em partículas que deterioram o corpo do inseto fazendo
com que ele perca os fluidos internos.
Entre outros, pode conter: sílica, zircônio, prata, estanho, alumínio, tungstênio, arsênio, vanádio, bario, urânio, manganês,
tálio, cobalto, titânio, cromo, tório, cobre, telúrio, ferro, magnésio, berílio, lantânio, cálcio , potássio, cadmio, mercúrio,
molibdênio, estrôncio, sódio, zinco, niobio, lítio, níquel, antimônio, bismuto, chumbo, fósforo ...,

A terra de diatomáceas é um
remédio ecológico para impedir e
reparar os danos causados por
pragas (lagartas, afídeos, ácaros
como aranha vermelha, moscas,
mosquitos,

traças,

caracóis,

lesmas, cochonilha, formigas ou
percevejos)
fungos).

e

doenças

(como

Além disso, é um excelente fertilizante que melhora a capacidade produtiva das
terras cultivadas e neutraliza a acidez e a toxicidade nos solos.
No combate aos insetos, a Terra de diatomáceas atua por contato graças à sua
superfície de sílica que tem arestas afiadas e que, ao esfregar o inseto com ele,
quebra o exterior do seu corpo que é formado por queratina, o que faz com que
este morra por desidratação.
A terra de diatomáceas atua como um isolador e protege as raízes e as folhas
dos raios do sol e do frio. Também retém a umidade no solo, o que torna a água
de irrigação mais rentável.
Aplicação:
Aplicar diretamente na planta e no chão. Produto sem toxicidade e adequado
para agricultura orgânica e seguro para o meio ambiente.
A Terra de diatomácea também pode ser usada para proteger as sementes
de uma multiplicidade de fungos prejudiciais, bem como de certos vírus e

bactérias. Essa proteção faz com que as sementes germinem com maior força.
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CEPA DESTAQUE DO MÊS – MOBYDICK – DEZEMBRO 2017

MobyDick – grower paz infinita

Esta STRAIN é um cruzamento
entre a WHITE WIDOW híbrida
indica-dominante e uma sativa Haze;
A primeira é conhecida por seu
poder chapante enquanto a última
por sua estimulação cerebral,
criando uma planta principalmente
sativa que entrega uma onda densa
de cannabinóides para o seu cérebro.
Esta strain também é favorecida por
seu curto período de floração,
resistência ao modelamento e alto
rendimento, tornando-se uma das
favoritas dos produtores. O aroma é
um cítrico doce do Haze, que domina
o paladar com tons de baunilha e
eucalipto.

que é sabão de potassio?
Fundamentalmente, é um composto formado por hidróxido de potássio (KOH),
água e óleo (que pode ser de girassol ou oliva, limpo e filtrado ou até reciclado).
O #Jabón potásico, assim como a terra de diatomáceas, pode ser comprado
barato em qualquer floricultura; ou preparado por nós mesmos. Em outra
oportunidade a equipe paz infinita vai te mostrar como.
Por

que

usar

sabão

de

potássio?

Fundamentalmente por ser um produto
ecológico, não criando contra-indicações,
pois os inseticidas químicos podem dar
origem a infestações resistentes aos
produtos. Não contém elementos biocidas
ou ataca outros insetos que podem ser
benéficos para as plantas, como as abelhas
e as joaninhas. Além disso, em seu
processo

de

decomposição

produz

carbonato de potassa que pode ser
reutilizado como fertilizante.
Em nenhum caso é tóxico para as pessoas. Seu armazenamento é simples
porque não evapora facilmente nem facilita a vida dos fungos. Por último, sua
eficácia em relação à quantidade necessária para sua utilização faz o custobenefício ser um dos melhores do mercado.

Usos de sabão de potássio:
É um poderoso anti-pragas (e pode ser
usado antes mesmo da planta ser atacada).
Seus agentes de limpeza atacam os
esqueletos dos ácaros, quebrando-os e
também limpam as teias criadas pelas
aranhas vermelhas ou spider mites.
Não há nenhum problema em que caia um pouco em cima do substrato. Em

um substrato de solo seco, você pode misturar a água de irrigação com um
pouco de sabão potássico que isso irá facilitar a absorção futura dos
fertilizantes.
Uma das poucas contra-indicações para o uso de sabão de potássio é que
devemos evitar usá-lo nos dias anteriores à colheita.
Para obter maior eficácia contra pragas, recomenda-se a utilização de óleo de
Neem em combinação com o sabão de potássio.
O #Aceite de neem é um óleo amargo e um
repelente muito eficaz. Pode ser usado em pó ou
em água de irrigação.
De qualquer forma, devemos lembrar de não
escolher as horas mais fortes de sol e de preferir
os últimos momentos de luz acesa no indoor,
para aplicar foliarmente o anti-pragas, ou do
contrário isso poderia criar um "efeito espelho"
contraproducente queimando as folhas da planta.

CONHEÇA AS GUARDIÃS DO JARDIM EM INTERIOR OU EXTERIOR QUE
VOCÊ PODE CONTRATAR…
A canábis é o tipo da planta que chama atenção onde passa, não só quando
está sendo incinerada no seu baseado, mas desde muito jovem –
principalmente quando cultivada sob luz solar – o seu odor característico,
mais forte em algumas strains que em outras, é certeza de atrair alguns
visitantes interessados em tirar uma casquinha do pé de maconha.
Então há uma forma bastante simples e óbvia de evitar que as pragas da
região fiquem sabendo da sua horta de cannabinóides: camuflar o cheiro
apetitoso da canábis.

A forma mais sustentável de fazer tal coisa é utilizar a ajuda das plantas
aromáticas. Praticamente todo tipo de planta que libera um forte odor, nós
humanos utilizamos como tempero ou para fazer chás, essas são as plantas
aromáticas. Que são de grande serventia para os cultivadores de canábis
pois se você tem uma boa proporção entre plantas de canábis e plantas
aromáticas é certeza de um cultivo com zero pragas.
Bons exemplos de plantas para serem incorporadas no seu cultivo são o
Romero, Alho, Lavanda, Hortelã, Cebola, Tabaco, Alfavaca.

Para os grows que pelo seu tamanho utilizam apenas 1 fonte de luz central um
vaso de planta com alguma dessas espécies citadas acima já deve ser o suficiente
para evitar que o cultivador precise sequer utilizar algum tipo de praguicida
durante todo o cultivo.
Alho e cebola são ótimas opções pois meia dúzia
de dentes de alho, ou dois bulbos de cebola já
podem ser colocados em um pequeno pote de
sorvete ou garrafa pet com substrato e começar a
defender ainda hoje o seu cultivo.

- Vámonos Peste

- Guia de Soluções
Se você levou a sério nossas
orientações

acima

sobre

como

ajustar o ambiente das suas plantas
com

relação

à

temperatura,

umidade e cooperação com plantas
aromáticas, muito provavelmente
VOCÊ NÃO PRECISARÁ DO GUIA DE
SOLUÇÕES ABAIXO.
Mas se por acaso você chegou a esta revista tarde demais e ainda não teve
tempo de ajustar seu cultivo aos parâmetros ideais como indicamos no
inicio desta edição, segue o guia de primeiros socorros para o seu cultivo de
Cannabis:
Infestações de pragas são um risco para a maioria das plantas de cannábis.
Pois quase todo tipo de pequeno ser vivo também gosta do sabor hipnótico
das plantas de maconha, e se não há um cultivador defendendo suas filhas
o tempo inteiro, essas pestes podem acabar arruinando uma colheita
inteira quando uma infestação aparece.
Usar pesticidas químicos para acabar com esse tipo de problema
parece uma solução rápida e acessível, mas pode custar caro a longo
prazo. Já que os químicos utilizados geralmente são danosos para o
contato com a pele, olhos e para o sistema respiratório de seres humanos,

ainda assim muitas vezes não solucionam o problema dos insetos além de
prejudicar o solo.
Então é importante utilizarmos meios orgânicos para defender as plantas
de uma infestação, como a introdução de “predadores de pragas” como a
joaninha ou fazendo uso de um remédio natural. Na maioria dos casos, o
melhor pesticida é o trabalho preventivo.
Sem esquecermos, é claro, que embora o ambiente de cultivo indoor seja
menos suscetível às pragas que o outdoor; ao mesmo tempo, ele é levado à
perda total mais facilmente. Mesmo por uma simples infestação de pulgões.
Isso porque em cultivos Outdoor as pestes encontram outras plantas para
vampirizar que não as suas cannabis.

Formigas
As

formigas

não

representam

tecnicamente uma ameaça ao seu jardim
de canábis, mas são um indicador de uma
ameaça subjacente que você pode não
estar percebendo. As formigas são
atraídas pela maconha, não porque
gostem do gosto da planta, mas porque
os pulgões e as moscas brancas quando
estão populando uma planta produzem
um néctar doce que as formigas gostam
demais.
E por isso, as formigas não estão
eliminando os pulgões e as moscas
brancas.
protegendo

Pelo

contrário,

essas

pragas

estão
que

realmente fazem muito mal à planta
em troca de seguir recebendo os
resíduos deixados por elas nas folhas.
Por outro lado, as formigas e seus montes de terra podem afetar o sistema
radicular das plantas e você vai querer erradicá-los o quanto antes.
Você pode fazer isso de várias maneiras, mas a farinha de milho parece ser o
mais eficaz para afastar as formigas do seu substrato sem grandes alterações na
nutrição da sua planta ou no ph da terra. Outra opção é polvilhar pó de café
usado por cima do substrato.

ATENÇÃO: formigas adoram roubar sementes recém germinadas!!

Pulgões
Os pulgões são um dos problemas de insetos mais complicados que você pode
enfrentar e eles às vezes são difíceis de notar até já haverem dominado a
planta. Essas pequenas criaturas pálidas e amarelas se escondem na parte
inferior das folhas, sugando seus nutrientes e reproduzindo-se a uma taxa de 12
filhos por dia.
E se você está cultivando maconha dentro de casa, os pulgões podem quase
inteiramente levar embora seu jardim se eles não forem controlados. Ao ar
livre, no entanto, a mãe-natureza tende a equilibrar a proporção já que algumas
vespas e joaninhas são predadoras de pulgões.

Então, para livrar-se de uma infestação de pulgão, há uma série de remédios
orgânicos diferentes à sua disposição. A maioria deles vem na forma de sprays
que você pode fazer em sua própria casa como o composto de tabaco e alho
que a equipe Paz Infinita compartilha com você, ou os já citados sabão
potássico e terra de diatomáceas também serão muito eficazes nessa tarefa.

Aves, Pássaros e ovni’s
Na maioria das circunstâncias, os pássaros ajudarão a manter as pragas fora do
seu jardim de maconha ao ar livre. Eles gostam de comer lagartas, vermes,
grilos e outras criaturas que possam desfrutar da sua cannábis.

Mas, os pássaros também podem procurar
acabar com seu jardim de maconha antes
mesmo dele começar. Porque muitos pássaros
gostam de sementes de maconha e, se você não
tiver cuidado, você poderia ter um bando de
pássaros

caçando

as

suas

seeds

recém-

germinadas ou mesmo vindo a comer sementes
que ainda estão sendo produzidas no pé, pela
flor da fêmea fecundada.
E a última coisa que você quer é perder suas sementes de maconha antes
mesmo de elas terem produzido um único broto.
Por isso, para fazer um cultivo de guerrilha
dar certo, por exemplo, não basta jogar
umas sementes por aí e torcer, para
garantir seu sucesso em outdoor e
principalmente em terrenos de guerrilha é
preciso
plantulas

uma

preparação
como

previa

das

explicamos

minuciosamente em nosso manual de
guerrilha da Revista 5 que recomendamos

como leitura obrigatória para os que quiserem ter alta taxa de produção tanto
naquele terreno de “ninguém” quanto cultivando outdoor no seu próprio sítio
ou quintal.
Para impedir que os pássaros eliminem seu jardim, há algumas coisas que você
pode tentar:
Espantalhos, objetos brilhantes ou redes sobre as sementes de maconha
ajudam a deter os pássaros evitando que eles cheguem às suas sementes. Mas
lembre-se, que você vai querer esses pássaros por perto quando as plantas
começarem a prosperar. Eles (os pássaros) só produzem benefícios para a
cannábis quando as plantas são agradáveis, verdes e atraentes para uma grande
variedade de diferentes bichos, nessa hora os pássaros são os principais
defensores da canábis contra lagartas e similares.

https://www.facebook.com/RasGardenHeadshop
temos sedas, bongs, butano, slickers
tudo para extrações, cultura DAB e redução de danos

As Lagartas
Elas são algumas das pragas mais
perigosas para a sua horta. Pois são
comedoras vorazes de folhas e muitas
vezes

difíceis

de

notar.

Isto

é

especialmente verdadeiro no caso de
buds

de

milho

e

cannábis/cânhamo.

de
Essas

buds

de

pequenas

criaturas comem os caules e os talos de
dentro para fora formando um túnel e
ficando ali dentro.
Você pode não estar ciente de que eles
estão

fazendo

isso

porque

elas

literalmente penetram o tecido da planta
e ficam fora da vista.
Outras lagartas que se contentam em
ficar na parte externa da planta ainda
podem arruinar partes inteiras da planta
se você não tiver cuidado. Praticamente
todas as lagartas apreciam o sabor da
maconha. Então, lagartas avistada, é
lagarta eliminada.

Como Cães e Gatos
Embora você possa amar seus animais de
estimação, eles ainda podem arruinar seu
jardim de canabis, e talvez não da maneira
que você pensa. Gatos e os cães
geralmente não são atraídos pela maconha
como fonte de alimento, mas eles são
conhecidos por fazerem suas necessidades
fisiológicas onde quer que possam. E urina
e excremento fecal são coisas que você
deseja manter longe do seu jardim de
maconha ainda em crescimento.

Isso também pode parecer contraditório,
considerando que tanto a urina quanto a
matéria fecal podem ser fertilizantes, mas
ambos causam mais problemas do que
você pode imaginar quando ainda não
estão devidamente decompostos.

A urina de gato é conhecida por ser alta em amônia,
o que tem um efeito negativo nas plantas de
maconha. Além disso, a matéria fecal de seu cão ou
gato pode atrair alguns tipos de parasitas para seu
jardim de maconha. Como pulgões ou outros
visitantes indesejados que podem pegar uma
carona do ambiente externo para perto das suas
plantas no lombo dos animais como cães e gatos.

Sem falar que se você está lidando com pólen de plantas os animais não podem
estar envolvidos para não acabar fazendo um transporte indevido, e portanto
uma fecundação inapropriada.
Lembrando também que os gatos e os cães frequentemente sentem ciúmes
quando o seu dono tem que cuidar de um novo pet como a canábis, e tendem a
demonstrar seus sentimentos revirando os vasos e até arrancando as plantas do
seu substrato.

Lagarta rosca ou Agrotis ipsilon
São famosas pragas agrícolas e de jardim comedoras vorazes de folhas, brotos e
talos e podem destruir plantas inteiras. Também chamados de Cutworms
(vermes cortadores) seu nome vem do seu hábito de "cortar" uma plântula ao
nível do solo, mastigando o caule.

A pior parte sobre essas lagartas é que elas só trabalham sob a escuridão, então
você pode nunca perceber sua presença até que seja tarde demais. Se o topo
das mudas parece ter sido cortado e não foi você quem cortou, então há uma
boa chance de você ter #cutworms
Livrar-se deles não é tão difícil. Pragas como essa são naturalmente suscetíveis a
vários predadores e podem ser eliminados sem qualquer intervenção humana,
sua parte é tirar todos que avistar, e procurar deixar a canábis menos atraente
para eles, como sugerimos com a ajuda das plantas aromáticas. Mas o trabalho
preventivo é mais importante e você pode fazer sempre reaproveitando as
cinzas do chá de cinzas e espelhando as mesmas em torno dos canteiros ou
extremidades dos vasos de plantas. A chegada de qualquer praga que venha
rastejando pelo chão é impedida por essa camada de cinzas no entorno do
cultivo.

Grilos e gafanhotos
Podem sim causar grandes problemas para o seu cultivo de maconha. Eles são
pequenas criaturas omnívoras que comerão praticamente qualquer coisa que
você coloca na frente deles. Se não forem controlados, uma planta de maconha
pode se tornar o alimento básico de sua dieta facilmente. Existem muitos tipos
diferentes de grilos que podem causar estragos no seu jardim. Eles também são
principalmente noturnos, o que significa que muitas de suas refeições ocorrem
depois que você já está na cama.

Remediar uma infestação de grilos pode ser
difícil, porque alguns desses insetos vivem em
montes sob a terra, felizmente eles atraem
mamíferos e pássaros que com prazer os
desenterrarão. Porém, isso pode prejudicar seu
cultivo porque pode expor

os sistemas

radiculares das suas plantas.
A melhor maneira de se livrar dos grilos e gafanhotos é usar uma mistura de
água e azeite de neem para tornar as folhas menos atraentes. Outros métodos
também podem ser aplicados como utilizar plantas aromáticas ao redor do
cultivo para que elas sejam a atração para os grilos e gafanhotos e não as suas
cannabis.

moscas de viveiro ou fungus gnats
Estas pestes são da família das Sciaridae e costumam
aparecer nos grows indoor e nas estufas. Podem
causar danos importantes para sua cultura de
cannabis se você não tiver cuidado. Porque
começam se alimentando de algum fungo que exista
no substrato e depois procuram criar seu ninho e
suas larvas sobre a própria terra de um vaso de
planta,

por

exemplo.

Assim

seu

voraz

desenvolvimento (cada fêmea poe 150 ovos no
sustrato a cada ciclo de 14 dias) vai gahando o solo e
provocando o desfibramento das raízes da planta.
porém tanto os adultos quanto as suas larvas
microscópicas são conhecidas por se entranharem
em plantas de maconha e fazerem prosperar uma
infinidade de tipos de fungos, são seres que se
alimentam de fungos e cultivam fungos para o seu
consumo, que podem se instalar permanentemente
nas paredes de um indoor ou invernadeiro que não
seja devidamete esterelizado após a ocorrência de
uma

dessas

pragas.

Estas

moscas

ocorrem

principalmente em ambientes úmidos e com
presença de materiais em decomposição.

É preciso então desfavorecer o habitat dos fungos aumentando a ventilação e
eliminando

acúmulos

de

água

no

entorno

do

seu

cultivo.

As Moscas Gnuts são uma praga em dizersos tipos de cultivo pelo Brasil e já
arruinaram por muitas vezes cultivos de pupunheira no Paraná. Por orientação
da própria Embrapa, nos casos de infestação extrema de moscas do Fungo,
como esta Bradysia matogrossensis, o monitoramento e controle dos insetos na
fase adulta, pode ser feito pelo uso das simples armadilhas amarelas adesivas.
http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/promipcontrolebiologico.blogspot.com.
br

Dica de família
Nunca use matéria orgânica parcialmente decomposta,
O Compost, quando utilizado como substrato, deve estar totalmente decomposto, caso
contrário irá atrair as moscas;

Larva

Mineradora

Mosca-minadora

ou

Minador-das-folhas
(Liriomyza Agromyzidae) como você poderia esperar, tendo um nome desses
elas tendem a "minar" os nutriente das folhas da sua planta de maconha . Eles
deixam um rastro bastante óbvio: riscos brancos ou marrons na parte superior
das folhas de maconha. Quando adultos, os mineiros de folha parecem a mosca
doméstica comum, mas são certamente muito mais perigosos. Eles plantam
suas larvas na parte inferior das folhas e depois as próprias larvas entram nas
plantas.
A única maneira eficaz de se livrar dessas
criaturas é realmente destruí-las uma por
uma. literalmente cortando fora as folhas
que já estejam comprometidas e levando
para bem longe para destruí-las. Assim,
esperamos que o resto da planta se
recupere a partir dos talos saudáveis que
ainda restam.
Os pesticidas são geralmente ineficazes para
o combate de “mineradores” como esses,
você pode acabar fazendo mais mal do que
bem.

Cochonilha
Esse é mais um inseto pequeno vampirizador de seiva, tem 3 a 5 milímetros de
comprimento e se alimenta parasitando a seiva de plantas inocentes. Este
inseto não gosta de chuva mas adora calor.
Então, no tempo seco e quente é quase certo que
você vai encontrar cochonilhas em suas plantas,
seja em vasos ou nos canteiros. Você saberá que
sua planta está infetada por cochonilhas quando
encontrar, nos caules, brotos, ramos ou folhas,
uns amontoadinhos esbranquiçados parecendo
bolinhas de algodão.
A ocorrência de cochonilha na canábis faz com que essas apresentem as folhas
lustrosas, enceradas, resultado de um óleo que o inseto expele, e que as torna
especialmente suscetíveis do ataque de fungos diversos. Observe então, suas
plantas, com lupa, se preciso for e, se tiver cochonilha, atue rápido antes que a
infestação dê cabo do vaso, ou mesmo, do jardim todo.
Os tratamentos antigos, e eficazes, contra a
cochonilha são à base de sabão, óleo mineral e fumo
de tabaco macerado. Estes são os jeitos mais
efetivos pois, ao serem pulverizados nas plantas
doentes, entopem os poros dos insetos causandolhes a morte. Porém, é indispensável que você retire
as partes infetadas das plantas caso já esteja
ocorrendo ataques de fungos ou vírus.

Sabão em barra
Rale um sabão em barra em 2 ou mais litros de água, misture bem até formar
uma pasta fluída e cremosa. Essa água de sabão você deverá pulverizar, à noite,
na planta atacada. O sabão diluído não fará mal à planta mas exterminará as
cochonilhas.
Calda de fumo
Um pedaço de fumo de rolo, ralado e macerado em um litro de água é um
remédio muito antigo e que apresenta bons resultados. O fumo é antifúngico e
bactericida. Mas, para que a água de fumo permaneça sobre os insetos, junte
um pouco da calda de sabão do item anterior ou rale um pedaço de sabão
dentro do macerado de fumo. Outro jeito é juntar ao macerado de fumo um
pouco de óleo mineral. O óleo mineral, assim como o sabão diluído têm por
objetivo criar uma película sobre o corpo do inseto, levando-o à morte.
Cerco de alho
Você também pode fazer uma loção de alho: ferva 1 litro de água com 3
dentes grandes de alho até dissolvê-los, bata essa mistura, junte mais 1 litro de
água e, quando estiver fria, pulverize na planta doente lavando-lhe as folhas e
ramos. O alho é bactericida, antibiótico e inseticida.
Óleo de Neem
Uma solução com óleo de neem também é muito adequada para o combate à
cochonilha.
Poda de plantas infestadas
Pode as partes danificadas pela cochonilha e remova tudo do seu jardim - não
deixe para trás nem folha, nem flores, nem ramos. O ideal será queimar esses

resíduos mas, se não for possível, picote ao máximo e junte uma porção de cal.
Ponha num saco plástico e mande para o lixo.

Ratos e roedores
Comerão praticamente qualquer coisa que você colocar
na frente deles. Obviamente, eles estão mais inclinados
a saquear alimentos humanos do que a

sua horta

medicinal, mas se não houver comida disponível, então
eles podem optar por plantas de cannabis também.
Mesmo que não tenham fome, eles podem usar os
talos e hastes da cannabis como forma de exercitar seus
dentes em constante crescimento.
A melhor maneira de evitar uma infestação de ratos é
criar um ambiente que seja desconfortável para eles. As
precauções já conhecidas por todos: não acumular lixo
ou resto de comidas nos arredores da sua farm, tapar
saídas de esgoto, etc.

Caracóis e lesmas
São um problema comum para a maconha ao
ar livre. Estamos todos familiarizados com a
trilha de geleca que eles deixam pra trás e você
saberá quando eles estiverem por perto.
Ambos caracóis e lesmas são figuras frequentes
em jardins de maconha e podem severamente
danificar uma planta se for deixada a sua revelia
por muito tempo.
Seus principais predadores naturais são os sapos, criar um ambiente atraente
para os anfíbios como um lago, é uma boa medida preventiva, outra opção é o
cerco de cinzas em volta do canteiro ou vaso de plantas como vimos a cima.

Spider Mite ou Araña Roja
Um dos maiores problemas que você pode enfrentar
com um jardim de maconha é Spider Mite ou Araña
Roja. Os ácaros aranha são reprodutores muito rápidos
e eles atingem a idade adulta em apenas cerca de cinco
dias. Então, é fácil ser bombardeado com essas pragas
em um curto período de tempo.

Os ácaros geralmente se alimentam
das plantas, extraindo clorofila em
grandes quantidades até que a
planta

tenha

toda

sua

energia

removida. E pode potencialmente
arruinar cultivos inteiros se não for
controlada.
Há uma abundância de remédios
naturais para esta questão, incluindo
a introdução de algum predador de
ácaros como as joaninhas. Se você
não tem joaninhas disponíveis, você
vai ter que dar outro jeito de conter
a população de ácaros. Que pode ser
simplesmente pulverizar o sabão
potássico, o composto de tabaco e
alho ou terra de diatomaceas.

Thrips
Estes são insetos muito pequenos, mas podem
causar grandes problemas no seu jardim de
maconha. Eles se alimentam principalmente de
flores incipientes,
o que significa que o processo de maturação das
plantas será severamente
reduzido. Também são conhecidos por serem
vetores de doenças, espalhando vírus de uma
planta para a outra, por exemplo. E estes vírus
podem ser potencialmente mais mortais do que os
próprios thrips.
O tratamento para uma infestação de thrips é o
mesmo que para as arañas rojas ou spider mites.

moscas brancas
são

pequenas,

mas

criaturas

altamente

prejudiciais que podem acabar com uma safra
inteira se você não tiver cuidado. Elas se
escondem no fundo das folhas comendo o
material verde e potencialmente espalhando
doenças.
Maior perigo: a propensão a ser um vetor de
doenças.
O problema é que as moscas brancas são
altamente móveis, então sua capacidade de
transportar doenças é muito ampla. A melhor
maneira de combater as moscas brancas é o
trabalho preventivo com plantas aromáticas e
criando uma camada protetora de azeite de
neem com água ou sabão potássico em volta
das suas folhas.

