Carta ao Leitor

Salve Salve !

Você está preparad@ para conhecer de verdade as
folhas da cannábis? Sair da superficialidade
dualista

de

folhas

largas

folhas

finas

e

se

encontrar com um verdadeiro universo oculto por
trás

das

simples

folhas

da

nossa

plantinha

preferida? Esse é o convite da edição 21 da
Revista Digital Paz Infinita, vem com a gente!

O papo é tão sério que vamos apresentar algumas
mutações mais ou menos comuns que você pode
utilizar ao seu favor se o seu interesse é cultivar
discretamente indoor ou outdoor.
Também vamos simplificar e desmitificar o tema dos nutrientes
móveis e imóveis e assim você vai adicionar ao seu repertório uma
importante cartada para compreender e solucionar as necessidades
do seu pé de maconha.

Aproveitamos a oportunidade para comentar o andamento da
corrida

do

ouro,

quer

dizer,

da

corrida

do

cânhamo.

Uma

impressionante inversão feita por grandes potências mundiais para
assumir a liderança desse mercado tão útil e lucrativo.

Boa leitura, boas colheitas e bons fumos!

O Movimento dos Nutrientes
Chegar a um conhecimento um pouco mais profundo sobre a nutrição da
planta de cannábis, ter um pouco de domínio ante a necessidade ou
deficiência nutritiva, requer entender a dinâmica dos nutrientes móveis e
imóveis e é esse assunto que vamos simplificar a seguir.

Alguns dos nutrientes essenciais para o bom desenvolvimento da nossa
planta de cannábis são classificados como nutrientes móveis, isso
significa que eles têm uma ampla mobilidade dentro da estrutura da planta,
ou seja, a planta – caso seja necessário – é capaz de mover tais nutrientes de
suas folhas mais antigas (onde ela tenha algum tipo de “reserva”), para os
brotos e folhas novas que vem surgindo, sendo muito mais fácil para a
própria planta promover uma distribuição equilibrada desses nutrientes no
interior do seu organismo, do que dos nutrientes chamados “imóveis”.

Para outros nutrientes é impossível “caminhar” pelo interior da planta por
isso são classificados como nutrientes “imóveis”. A questão da
mobilidade ou não desses nutrientes no interior da cannábis têm
consequências práticas e portanto não é uma coisa simplesmente “teoria”
que você pode ignorar. Para identificar certeiramente possíveis déficits ou
excessos é de supra importância compreender a lógica dos nutrientes móveis
ou imóveis.

Para dar um exemplo: O nitrogênio, é o principal responsável pela
coloração verde das folhas. Ao surgirem folhas novas, a planta movimenta
nitrogênio das folhas velhas para as folhas novas. Fazendo que as folhas
velhas percam gradativamente seu tom de verde escuro ficando amareladas.
Por outro lado, se você quiser identificar uma verdadeira deficiência em
nitrogênio o amarelamento vai estar ocorrendo na parte mais jovem da
folhagem e nunca na parte mais antiga.

Essa é a razão de um engano
muito comum, que leva a muitos
cultivadores de primeira viagem
ficarem

verdadeiramente

preocupados e mandarem fotos
das folhas amarelas, que vão
amarelando porque envelhecem
e também pelo movimento do
nitrogênio

como

vimos

anteriormente.

Toda folha fica amarela com o tempo e cai; é o movimento primordial das
folhas, take it easy assim como o nitrogênio outros nutrientes móveis são
sempre realocados segundo a necessidade da planta.

Nutrientes que não se movem pela planta

Se observamos que uma folha nova, que vem surgindo, está precisando de
algum nutriente imóvel, (ou pouco móvel), mesmo que este esteja presente
em grandes quantidades nas partes antigas da planta, não será possível que
a própria planta realoque o nutriente, ela não poderá “puxar” o cálcio por
exemplo, das suas folhas mais antigas e mandálos para as novas caberá ao
cultivador atentar ou prever tal deficiência e suprir por meio do
substrato

pelas

raízes

ou

aplicando

foliarmente.

Assim, você que está analisando as deficiências nutritivas de uma planta
deve atentar para essa importante chave:

Quando a deficiência é de
nutrientes móveis, vamos
percebêla
folhas

olhando

mais

as

antigas,

quando a deficiência é de
algum nutriente imóvel,
ou parcialmente imóvel,
Ter isso em mente é crucial para diferenciar
algumas deficiências ou excessos que são muito
parecidos entre si no que diz respeito apenas a
aparência que eles causam na planta.

ela

será

aparência
“novas”

percebida
das

na

folhas

Combate à pragas –
A arte de combater sem combate

Evitar e combater “pragas” no seu jardim, é uma das tarefas inevitáveis. O
cultivo indoor (dentro de casas ou armários) tem a fama de ser mais “limpo”
e portanto mais livre de pragas. De fato, cultivando em um ambiente fechado
com luz e ventilação artificial, é mais provável conseguirmos controlar a
temperatura, umidade e portanto “controlar” a presença de pragas. Uma vez
fechada a porta do seu grow, supostamente seria impossível a entrada de
qualquer ácaro ou inseto que venha competir com você pela seiva das suas
plantas, porém a realidade com a qual o cultivador se depara muitas vezes é
permeada por pragas que aparecem, se multiplicam e são muito difíceis de se
eliminar completamente.

Ao passo que, em um quintal “aberto”, por melhor
que façamos nossas “barreiras” naturais anti
pragas, é praticamente certeza de em algum
momento encontraremos algum bichinho (grande ou
pequeno) passeando pelas nossas plantas. E por
falar nisso, pare de se perguntar por cada bichinho
que aparecer na planta “será que esse é bom pra
minha planta?” O único inseto benéfico para a sua
planta cannabis que você vai encontrar é a
joaninha. Todos os outros devem ser sumariamente
eliminados pois o maravilhoso cheiro da sua erva
atrai comedores de folhas e chupadores de seiva de
todo tipo. Por isso, qualquer inseto, sejam, besouros,
baratas, percevejos, vespas… qualquer, mesmo
mariposas e lindas borboletas devem ser retirados
manualmente sempre que vistos nas cercanias da
sua planta. (não acredito que nem a borboletinha)

Mariposas e borboletas são as
principais

responsáveis

pela

infestação de lagartas – pois são
elas que põem ovos de lagartas.
para

aquele

que

precise

aprofundar o tema do combate as
pragas consulte a revista Paz
Infinita 8 e para profundar o
assunto da estrutura de cultivo em
outdoor revista 5

Voltando ao tema: dá mais praga em indoor ou em outdoor, temos que
ressaltar que depende também das condições particulares de cada cultivo
indoor ou outdoor, porque um cultivo outdoor bem cuidado e pensado para
evitar “dor de cabeça” vai ter muito menos (ou zero) problema com pragas do
que um cultivo indoor que está em condições de excesso de calor por exemplo.
O cultivo outdoor quando é feito em uma área verde tem chances por si só de
passar ileso a grandes ataques já que “os bichos” vão ter outras variedades
de plantas para se interessar ao mesmo tempo que o cultivo indoor as vezes
sofre muitos ataques simplesmente por ser o único verde, e/ou a única fonte
de matéria orgânica nas redondezas.

Lembrando que plantando ao redor do seu cultivo indoor ou outdoor, outras
plantas aromáticas, como lavanda, hortelã, cebola, romero, etc. É possível
afastar os “bichos”, criando barreiras que vão distrair os predadores.

Algo que precisa ser comentado, é o chamado controle manual das

pragas, que toma tempo de quem se dedica ao cultivo mas é o que garante o
resultado. “controle manual das pragas” nada mais é do que passar tempo
observando folha por folha, galho por galho, retirando com a mão qualquer
inseto, ácaro, ou qualquer bicho, encontrado na planta. a exemplo do que
fazem animais como os macacos e pássaros (retirando piolhos de si mesmo e
de outros) o cannabicultor pode e deve dedicar tempo à “limpeza” das suas
plantas.

Por conseguinte, ainda no tema da
“limpeza”

precisamos relembrar

um cultivador amigo do nosso
canal que certa feita apresentou a
seguinte técnica para o combate ao
“spider mites”, a “araña roja” ou
chame este ácaro como quiser na
sua região, o importante é estamos
falando

dessa

terrível

praga

sugadora de seiva que quando
vista

por

baixo

das

folhas

comumente nos referimos a “uns
pontinhos pretos que se mexem o
seu irreparável dano verificado
olhando a folha por cima estas
terão

diversos

pontos

brancos

delatando a ausência de clorofila.

Se não controlada a arainha pode levar um grupo inteiro de plantas a óbito
em pouquíssimo tempo, o que leva certos cultivadores ao desespero diante
da terrível praga, amiga das aglomerações, do descontrole das folhagens, da
falta de ventilação, da falta de informação. Nosso amigo, entretanto – e
depois verificamos que a internet está cheia de gente que faz isso disse o
seguinte: se a planta ainda está no vegetativo: “Raid” aerosol (aquela versão
casa e jardim de preferencia) spray direto nas folhas e acabouse as aranhas.
 com todo nosso respeito aos cultivadores que optaram por um cultivo
orgânico, é do conhecimento de todos que a equipe Paz infinita também é
grande entusiasta do controle orgânico das pragas, mas a verdade, doa a
quem doer, é que a aplicação do veneno funciona. É indiscutível que as
aranhas vão cair mortinhas e as plantas ainda que passem um pequeno
stress podem ir tocando sua vida e continuar seu crescimento.

Agora, apesar de que isso funcione, a que custo funciona? Será que eu quero
consumir erva com resíduos de inseticida? O mais triste dessa história é
quem compra erva – em lugar de cultivar – não tem o menor controle sobre
essa questão,e o mais provável é que quem cultive só pensando em
vendas/dinheiro/lucro não pense nem duas vezes antes de jogar o veneno que
for em cima das plantas.

A forma mais interessante de realizar o controle de pragas, seria
entendermos uma outra possibilidade que é o uso da água como inseticida.
No caso do exemplo anterior, nosso amigo poderia ter feito uso do veneno
inseticida de outra forma: primeiro, com uma boa mangueirada em forma de
chuva, mesmo com regador, e a água na temperatura e ph correto, como já
cansamos de falar na revista 18. Com a força da água e seu incrível poder de
“solver”, as aranhas (e a maioria absoluta das pragas) serão tiradas ao solo, e
aí sim, ele poderia aplicar o spray sobre a terra ao redor do caule, sem que o
veneno toque diretamente a planta.

Seja como for, o cultivador amigo das suas plantas que tenha a sorte de ter
disponível uma água com um ph adequado pode e deve fazer uso dessa
técnica: fazer chover incisivamente sobre as plantas vai fazer a grande
maioria das pragas escorregue e caia da sua planta. mesmo sem nenhum
inseticida, a regularidade das “chuvas artificiais” por si só vai manter suas
plantas livres de praga. Tanto porque retira as pragas da planta como
porque torna o ambiente pouco convidativo para novas pragas se
apresentarem.

É preciso garantir uma ventilação adequada para que as plantas se sequem
entre uma chuva e outra, ainda assim depois de passada a segunda ou
terceira semana de floração já não é indicado utilizar esse método. No
entanto, é um método que se aplicado corretamente: água abundante, em
todas as partes da planta sendo detalhista, e repetindo o procedimento quase
todo dia é praticamente certo de que você não vai ter que usar nenhum,
NENHUM outro “remédio” antipragas.

Mesmo assim, seria ideal seguir a risca
todas as dicas de “evitar pragas” que
apresentamos na revista 8, manual onde
mencionamos diversas pragas e como
combatêlas. Resumidamente, quase a
totalidade das pragas pode ser eliminada,
o

melhor

evitada,

pelo

controle

da

temperatura e da umidade no entorno da
planta. caso o leitor esteja enfrentando
um

ataque

de

pragas

específico,

recomendamos fortemente a leitura do
nosso manual de combate às pragas,
“vamonos pest” revista de cultivo Paz
Infinita

número

8.

As Folhas
Nossas queridas folhas que são o verdadeiro ícone da planta, se você quer
representar a cannábis em apenas 1 imagem, ela é a escolhida desde tempos
imemoriáveis.

A princípio essa escolha devese ao fato de que a cannábis tem uma folha
singular que até pode ser parecida com outra mas não é possível de ser
confundida se analisarmos com calma.

Por outro lado, assim como as demais plantas, ela depende inteiramente de
suas folhas para desenvolverse já que são as folhas, cheias de clorofila as
principais responsáveis pelo processo da fotossíntese – metabolizar dióxido
de carbono e nutrientes em massa vegetal – mas as folhas da cannábis não
param por aí, elas também servem para que a planta receba água e/ou
nutrição quando suas raízes estão debilitadas, servem para comunicar ao
cultivador

alguma

deficiência

ou

excesso

de

nutrientes,

algum

desregulamento de temperatura ou umidade e também para que você saiba
de antemão as características físico/químicas das flores que virão.

Sempre existiu a confusão sobre qual parte da planta dá onda, todo o público
leigo há 1 década atrás afirmava categoricamente que eram as folhas que se
colhia e fumava, menos de 10 anos atrás e a grande maioria mesmo dos
usuários de maconha nunca tinham visto uma flor, nem em foto. Esse
engano, não está de todo errado já que as folhas também contém
cannabinóides e por isso você poderia fumálas, mas a concentração de
cannabinóides nas folhas (principalmente se for cultivo indoor) é tão
pequena, mas tão pequena que a combustão que ocorre quando acendemos
um baseado não permite o aproveitamento desses cannabinóides, se você
estiver de fato precisando fumar as folhas é recomendável vaporizar ou fazer
uma extração cannábica óleo ou hash (veja a revista digital paz infinita 10 –
extrações cannabicas)

As folhas são um assunto do qual
aparentemente
conhecimento

todos
porém

que

têm
quando

paramos para analisar com calma o
grande mar de conhecimento é na
verdade muito raso. E por isso cabe
algum
assunto.

comentário

mais

sobre

o

Sobre a aparência das folhas
As

folhas

de

cannábis

são

classificadas como compostas,
porque

cada

apresenta

vários

uma

delas

“dedos”



tecnicamente chamados lâminas
ou folíolos – as folhas simples
seriam como as folhas da couve
por exemplo.

Quando a planta emerge da semente
o primeiro par de folhas que aparece
são chamados cotiledones (aquelas
folhinhas lisinhas), mas não são
considerados folhas reais pois são
muito semelhantes as primeiras
folhas que aparecem em outras
espécies também.
Assim em seguida saem outras duas folhinhas com uma aparência particular
que já se pode reconhecer como folha de cannábis esse é o primeiro par de
folhas reais.

Conforme a planta vai crescendo, vão aparecendo as folhas em pares e
opostas uma a outra (filotaxia oposta e decussada) , as distância entre um
par de folhas e o próximo é a chamada “distância internodal” e esse espaço é
mais curto nas plantas e mais largo nas plantas sativas.

Segundo os livros de botânica existe apenas 1 espécie de cannábis
denominada cannábis sativa, no entanto, já é de conhecimento geral que
existem pelo menos 4 subespécies que diferem entre si em muitas
características. Essas variantes da cannábis sativa seriam : sativa, índica,
ruderalis e o canhâmo.

A princípio todos sabemos que as folhas da cannábis índica são mais largas e
curtas, e apresentam algo entre 7 e 9 largos “dedos”. Elas também têm a
coloração verde mais escura entre as cannábis o que indica um alto nível de
clorofila que acreditase ser responsável pela floração mais curta. A folha
mais larga juntamente com a coloração verde escuro é para potenciar a sua
capacidade de absorver luz solar mesmo em climas onde prevalecem os dias
com poucas horas de luz e um céu constantemente com nuvens.

As plantas índicas aparentemente tem sua origem na Ásia (recebem o nome
índica pois foram catalogadas primeiramente na Índia) mas também são
plantas nativas até a parte mais ocidental do Himalaia nas montanhas
Hindu Kush no Afeganistão. Como você deve saber hoje em dia “kush” é
sinônimo de maconha de alta qualidade, de predominância índica e bastante
tricomada, porque uma vez descoberta essa região do mundo como fonte de
maconha respeitável as sementes foram levadas para todos os cantos do
planeta incluindo todos os bancos de seeds desejosos de coletar strains e
praticar o breeding. (veja a revista digital paz infinita 04 – introdução ao
cannábis breeding para conhecer os principais termos do breeding cannabico
e como você pode fazer suas sementes ou até a sua própria cepa)

A cannábis apelidada sativa têm folhas muito grandes em geral, são mais
finas que as folhas da índica porém não finíssimas, com uma coloração verde
um pouco mais clara pois é nativa de regiões com abundante Sol como o
continente africano ou algumas partes da América do Sul, e assim não

precisa se esforçar tanto para absorver os fótons solares. As plantas sativas
são conhecidas por serem as mais potentes no quesito THC e também têm
maior produção porém sua floração é mais longa. Outra característica
importante das folhas das sativas é que apresentam muitos “dedos”
chegando a ter até 13 “dedos”.

A cannábis ruderalis é a origem das cepas autoflorescentes, suas folhas são
as menores e mais fininhas e com apenas 3 a 5 “dedos”, original de regiões do
globo onde as horas de luz não variam muito durante o ano como o nordeste
brasileiro. Seguindo o seu próprio relógio biológio a planta começa a floração
e segue até o final sem se abalar com interrupções ou mudanças nas horas de
luz (que podem ocorrer quando cultivamos com luz artificial). O ideal de
plantas como essa é ser cultivada em pleno verão quando as horas de luz são
abundantes. A grande desvantagem desse tipo de genética é que são os
menores níveis de THC e outros cannabinóides em comparação com a sativa
e a índica.

O Cânhamo tem as folhas
muito similares a uma planta
sativa ou índica no entanto
apresenta

outras

diferenças

físicas e um teor próximo a
zero de THC.

As folhas são relativamente mais magras sempre e se concentram no topo da
planta, são pouco ramificadas e por isso tem quase nenhuma folha na parte
inferior da planta.

As genéticas híbridas que são a mistura de índicas e sativas são a maioria
das cepas disponíveis no mercado atual, suas folhas são grandes como de um
sativa porém mais largas, não tão largas como de uma índica pura, mas mais
largas que de uma sativa pura.

Sobre o que as folhas relatam
Uma vez que você conheça a cepa que está cultivando – pois já a cultivou
antes ou porque já se “acostumou” com ela – qualquer variação na coloração
deve ser observada com calma para ver se se trata de uma deficiência ou
excesso na nutrição, na revista digital paz infinita 06 você encontra imagens
explicativas para identificar cada uma dessas variações que podem aparecer
nas suas folhas.

Mas não só deficiências e excessos de
nutrição aparecem nas folhas. As
folhas também informam se você
exagerou na água, nesse caso as folhas
ficam com aparência de murchas e
curvadas para baixo, mas é diferente
de quando a folha está curvada por
overferti nesse caso a folha curva
principalmente a pontinhas dos seus
“dedos”.

Por outro lado, se está faltando água a
folha

fica

abaixada

totalmente

inclusive a haste que a prende ao
galho.

Também é possível identificar excesso de
calor pelas folhas sem que você tenha
nenhum

aparelho

temperatura.

de

Quando

medição
o

calor

de
está

excessivo as folhas tendem a ficar com
aparência de “serrilhada” nos seus dedos
e levemente colocadas para cima. Assim
como também se nota a temperatura
excessivamente baixa, nesse caso as
folhas

tendem

a

adquirir

um

tom

levemente arroxeado ou completamente
arroxeado ou negro para as plantas que
têm esse gene ativo. Se a planta está
muito próxima da fonte de luz suas folhas
podem

chegar

semelhantes

a
a

apresentar
queimaduras

extremidades das folhas.

sinais
nas

As folhas também são as primeiras
informantes de que existe alguma praga
no seu jardim, seja porque aparecem
cortadas,

com

furos

ou

pequenas

marquinhas brancas. Por essas e outras
que observar as folhas é uma das tarefas
de todo dia de quem pretende ter um
cultivo bem sucedido.

Cannabis de disfarce
Algumas cannabis podem surpreender você com folhas que você nunca
imaginou que seriam de cannabis. Isso pode ser muito útil em todo lugar
onde reina a proibição. Mas essa característica não chega a ser tão comum
que possa aparecer sem querer no seu grow, para desfrutar essa paisagem
exótica você vai ter que ir atrás de sementes com essa genética especial.
Vamos te apresentar algumas folhas tão diferentes que com certeza o seu
vizinho não reconheceria como uma planta de cannábis.

Folha Palmada (webbed leaf)
Assim se chama uma mutação
genética que faz com que as
folhas fiquem com os “dedos” os
folíolos

unidos,

com

uma

aparência similar a um palmo de
mão ou um pé de pato. Nesse caso
a folha fica diferente o suficiente
para convencer – pelo menos a
primeira vista – de que não se
trata de um pé de maconha. Essa
característica já vai ser suficiente
para a plantinha de cannábis
passar desapercebida no meio de
um pouco de vegetação comum e
certamente enganaria até mesmo
um agente da lei que viesse
fiscalizar o caso.

Folha triple ou filotaxia espiralada
(whorled phyllotaxy)
A filotaxia padrão da cannábis (o arranjo das folhas no caule da planta) são
folhas decussadas e opostas, o que significa que elas crescem em pares e
opostas entre si – uma nasce de cada lado do talo – no entanto há uma
mutação que parece impossível de estabilizar que faz com que a planta
cresça 3 folhas e não duas.

Essa é uma mutação que pode
ocorrer no seu jardim sem que
você esteja esperando e não há
uma causa conhecida (a não ser o
fator genético) que provoque o
aparecimento dela. O que sim
sabemos é que as plantas que
apresentam esse traço geralmente
tem uma estrutura vigorosa que
geralmente leva a uma produção
acima da média de seus pares de
mesma cepa. No entanto, não se
pode

dizer

que

a

planta

de

cannábis fica irreconhecível por
causa dessa característica.

Cannábis com variegação
Variegação

é

a

presença

de

colorações

diferentes nas folhas (e até no caule) essa
característica

ocorre

na

botânica

sendo

valorizada e preservada como ornamental. A
variegação ocorre quando alguns genes que
controlam a produção de clorofila e de outros
pigmentos não se expressam corretamente
fazendo com que a planta apresente secções
pigmentadas e outras não pigmentadas, nas
partes que ficam brancas a planta não possui
clorofila portanto não realiza a fotossíntese
perfeitamente a não ser pelas partes onde
permaneça a coloração verde. Em alguns casos,
todos os genes que produzem a clorofila podem
desativarse e nesses casos teremos uma planta
albina.

A variegação apesar de agradável aos olhos é
considerada inútil ou até prejudicial pois ao
diminuir a capacidade de fazer fotossíntese
reduz

também

a

desenvolvimento pleno.

possibilidade

do

Cannábis bastarda australiana
(ABC australian bastard cannabis ou
Bindi Buds)
Esse fenótipo de cannábis foi
descoberto na Austrália nos
anos

70

nas

cercanias

da

cidade de Sidney. As plantas
de cannabis com esse fenótipo
ficam tão tão diferentes que
mesmo os mais conhecedores
da

planta

poderiam

não

reconhecêla. É sabido que ela
apresenta uma boa resistência
ao frio e a fungos como Botrytis
porém é pouco produtiva e com
baixos níveis de cannabinóides.

Cannábis FreakShow
Essa genética pode ser considerada
quase invisível aos olhos de estranhos,
suas folhas se parecem muito mais a
folhas de uma samambaia do que com
as flores de outras plantas de cannábis.
O melhor de tudo é que ao contrário de
outras campeãs em difarce como a
australian

bastard

citada

anteriormente, a FreakShow apresenta
um nível alto de THC para não deixar
nenhum usuári@ chatead@, o THC
dessa genética gira em torno dos 19% o
que

é

equiparável

as

cepas

mais

cultivadas e desejadas em qualquer
lugar.

Além disso, é bastante resistente
a condições ambientais adversas
e

não

se

deixa

derrubar

facilmente por fungos e pragas,
chegando ao final de sua floração
com uma produção considerada
alta. A FreakShow – também
chamada

de

monstra

–

cannabis
é

uma

lusus

cepa

de

dominância sativa e assim são os
seus

efeitos:

estimulante,

criativo e energizante. Há quem
diga que seu efeito é único tal
qual sua aparência e produz
ligeiras alucinações no espaço
tempo de quem a deguste. Tem
sabor

e

aroma

marcante

proveniente da abundância de
terpenos como mirceno, pineno
(aroma

a

pinho

comum

em

plantas como pinheiro, alecrim e
outras) e também cariofileno e
limoneno

FreakShow para todo BR
Consulte:
alemaoganjah@gmail.com
Wp +55 11 99445 - 5754

Como usar as folhas
Folhas de abano e folhas de açúcar
Como você pode imaginar apenas pelo nome, as folhas de abano são as folhas
grandes da sua planta, as que ficam mais longe das flores e as folhas de
açúcar são as que ficam cobertas de tricomas com aquela aparência de haver
tomado um banho de açúcar. Os cannabinóides estão em toda a superfície da
planta não somente nas flores, incluindo folhas, hastes e caule. Por isso,
todas as folhas podem e devem ser aproveitadas pelo usuári@ de cannábis.
Mas qual a maneira mais inteligente de fazer isso?

Folhas de açúcar

Folhas de abano

Primeiro você deve levar em conta que as folhas das plantas que foram
cultivadas sob o Sol tem mais cannabinóides que as folhas de cultivo indoor.
Sabendo isso você pode coletar as folhas desde as primeiras limpezas
(defoliação) que você fizer nas suas plantas.

As folhas precisam passar por um
processo de secado porque simplesmente
guardálas amontoadas vai terminar em
fungos e ponto. Se você estiver sem
tempo ou lugar para fazer esse secado
você tem duas opções: imediatamente
fazer uma extração no alcool, azeite ou
manteiga, etc.(veja mais sobre esse tema
na revista paz infinita 14 cannabis
culinaris

e também na revista paz

infinita 10 extrações cannábicas) ou
congelar as folhas.

Isso mesmo, as folhas podem sair da planta e imediatamente guardadas em
uma bolsa ou pote irem para o congelador ou freezer e ficarem conservadas
até o dia que você possa dedicarse a elas.

As folhas grandes, as folhas de abano, podem ser aproveitadas para fazer
uma extração como azeite, óleo de Rick Simpson (resina), manteiga e outras
comidas chapantes. Atente

para a quantidade a ser usada pois

evidentemente são precisas muito mais gramas de folhas de abano do que
seriam necessárias de flores. (veja na Revista Paz Infinita 14 cannábis
culinaris como usar a proporção correta de folhas, flores ou mesmo prensado
na hora de fazer uma comida recheada de cannabinoides.)

Outra coisa interessante para fazer com essas folhas são os Thai Sticks.

As

folhas

de

açúcar

são

as

preferidas para fazer extrações
inclusive hash, mas você pode
optar por não fazer a manicura
fina das suas flores – processo que
leva mais horas de trabalho quanto
maior for a sua colheita – e nesse
caso fumar as flores com um pouco
de folhas. O que alguns defendem
bravamente como um método de
fazer a colheita render e que de
nenhum modo pode ser comparado
a fumar prensado:folhas, galhos,
machos,semente, fungos e pragas.

Outra opção para preservar o sabor e a combustão lenta, seria fazer sim a
manicure de cada flor, porém apenas no momento de apertar o baseado, pois
até esse momento ela está contribuindo para preservação dos tricomas da
flor (e portanto da sua potência)

A Pontinha

A Corrida do Cânhamo
Não é novidade para nenhum
admirador da cannábis o quanto o
cânhamo

tem

valor

comercial,

industrial e medicinal. Porque essa
variação da cannábis sativa serve
para

construir

roupas,

cordas,

casas,

fabricar

complemento

alimentar e a grande maioria dos
medicamentos de CBD. Além de
ser fácil de plantar, resistente a
pragas sem precisar de pesticidas e
ainda ajudar a eliminar resíduos
tóxicos do solo viabilizando outras
culturas em solos já saturados.

Estimase que o cânhamo possua mais de 20
mil aplicações que vão desde substituir o
petróleo fazendo biocombustível, bioplástico
até a substituição do algodão ou das
plantações de eucalipto para fazer papel. E
não é de hoje que se sabe disso, por isso há
grandes nações que investem pesado na
produção de cânhamo e de sementes de
cânhamo

apesar

de

proibirem

o

uso

recreativo – e as vezes até o medicinal – da
cannábis.

A China por exemplo, é dona da maior
produção de cânhamo. Na China existem
mais de 200 mil acres ocupados por
plantação de cânhamo, e 60% desse
cânhamo fica com outros produtores
chineses

e

eles

exportam

os

40%

restantes. No entanto, como sabemos a
China é extremamente intolerante com a
cannábis em si. E algo muito similar
ocorre com Rússia – dona da maior
exportação de sementes de cânhamo –
que sentencia severamente a infrações
por porte e uso de maconha.

Em

terceiro

lugar

como

maior

exportadora de sementes de cânhamo
encontramos a Ucrânia onde mesmo
produtos

medicinais

cannábis

são

oriundos

proibidos

de

da

serem

extraídos da produção local, e só
recentemente (2021) colocou o CBD na
lista de substâncias não controladas
permitindo assim a sua importação. Na
Europa,

a

França

lidera

como

produtora de sementes de cânhamo, e
lá também está proibido o uso ou
cultivo da cannábis não industrial. O
mesmo acontece com EUA onde em
todo o território é permitido o cultivo de
cânhamo mas não de cannábis para uso
adulto.

Esses exemplos levantam as orelhas de qualquer um para o tema da
proibição e seus verdadeiros interesses, para esses países que lucram – e
muito – com a cannabis industrial é extremamente conveniente a não
democratização do cultivo da planta. E é esse mesmo modelo que atualmente
estão tentando implantar no Brasil: liberar o cultivo industrial – para o agro
ficar feliz, permitir – como já vem permitindo desde 2020 – a existência das
associações (dos amigos dos amigos) e por outro lado manter a guerra aos
pobres marginalizando populações inteiras com a desculpa da repressão às
drogas começando pela perigosíssima

cannábis. E tão triste quanto

marginalizando também a planta que segue assim no seu carácter de
substância perigosa que só pode ser manipulada por determinadas pessoas.

Felizmente,
cânhamo

nem

todo

industrial

o

contexto

do

está

repleto

de

injustiça porque o Chile por exemplo, que
já legalizou o autocultivo vem assumindo a
segunda posição na produção de sementes
de cânhamo. Assim como o Canadá vem se
destacando e assumindo a segunda posição
como produtor de cânhamo.
O Uruguai ainda está longe de alcançar os gigantes desse ramo porém a cada
dia que passa vem aumentando sua produção de cânhamo e derivados
tornando a cannabis um importante aporte para o PIB do país.

