


Como colher sempre mais do que se fuma ?

1  Questão – Espaço de Cultivoª

Basicamente  você  precisa  de  um  espaço

para  o  crescimento  vegetativo,  onde  você

possa manter plantas com 18h de luz e 6h de

escuro, mais um espaço para floração onde vão

ficar  as  meninas,  recebendo  12h/12h.  Além

disso basta planejar um espaço de secado para

as flores, que pode ser um armário de madeira

ou mesmo uma caixa de papelão. 

Após vencer o desafio do primeiro, ou dos primeiros cultivos, o 

passo seguinte para o auto-cultivador, definitivamente, é ser 

auto-suficiente em Erva as 24h nos 30 dias dos 12 meses (rs). 

Cada um fuma em quantidades diferentes então uma colheita 

que até sobra para um, nem sempre dura dois dias para outro 

maconheiro. Mas com as dicas reunidas que a equipe Paz 

Infinita vai te dar agora você vai poder calibrar o seu cultivo e 

descobrir o que falta para atingir a sua independência! 

Produzindo sozinho e em pouquíssimo espaço, pelo menos suas 

25g semanais.



Para conferir quantos watts ou lúmens você precisa no seu cultivo durante a flora e

durante o vegetativo e também para ver o que não pode faltar no seu home grow

confira o vídeo grow custo-zero do Paz Infinita inscrevendo-se no site 

( http://www.pazinfinita.com/inscrevase )

Colher de 200g a 400g a cada dois meses , significa algo entre 100g e 200g por mês para

você desfrutar como quiser, e para obter colheitas como esta em um ciclo infinito, você

só precisa ter no mínimo 1m² de espaço no seu flowerroom, isto é, na sala de floração. E

para sempre manter a sua sala ou armário de flora no máximo da sua capacidade de

funcionamento é importante que você tenha também um espaço de vegetação com pelo

menos  1  terço  do  tamanho  do  de  flora,  então  para  um  quarto  de  floração  de  1m²

precisamos de um setor de crescimento vegetativo de pelo menos 0,35m². 

No seu growroom em estágio vegetativo você precisa contar com pelo menos 2 plantas

“Madre”,  e  espaço  para  enraizar  os  clones  e  para  dar-lhes  um  pequeno  período

vegetativo. (também é possível cultivar de forma continua, partindo de sementes e não

apenas de clones para isso leia a próxima edição da Revista Paz Infinita sobre como

produzir  seu  próprio  Banco  de  seeds  para  garantir  anos  de  tranquilidade  no plantio

tornando-se autosuficiende também em semillas.)

*Para ter uma boa idéia do quanto de espaço você precisa ter no quarto de floração para garantir que não vão faltar flores em todas as estações do ano. Repare que em um grow

feito de torre de computador não cabem nem 100g de flores secas , então certamente esse espaço não vai servir para a produção de 100g por colheita.

http://www.pazinfinita.com/inscrevase


Outra coisa importante de se reparar é que quando dissemos colher a cada 2 meses,

estamos, obviamente, falando das plantas que completam o ciclo de floração em até 60

dias (Em geral as plantas híbridas índica/sativa e as plantas índicas puras.) Porém nada

impede de que o cultivador opte por cultivar uma sativa que leve 90 dias de floração em

prol de ter mais produção, isso vai do gosto e da quantidade de fumo que cada um

precisa.  O  importante  é  que  uma  vez  que  tenhamos  os  dois  espaços  em  pleno

funcionamento, estaremos todos os meses semeando e plantando mas também colhendo

e fumando sem nunca mais ter que comprar fumo de ninguém. 

*Qual seed escolher para o cultivo contínuo?

Você deve escolher plantas  madre das espécies que você mais gosta de cultivar/fumar ou das que

melhor se encaixem no seu esquema de cultivo, observando o tempo de flora e o rendimento por metro

quadrado que cada espécie tem. Além disso, você pode optar por seeds feminizadas para cultivar suas

plantas madre ou pode esperar suas seeds regulares sexarem ainda no vegetativo esperando para ver

quais das suas plantas se definirão como fêmeas – o que ocorre com aproximadamente 2 meses ou 2

meses e meio de vegetativo – e só então, selecionar as fêmeas que serão mantidas permanentemente em

período vegetativo e que serão usadas para a retirada contínua de clones.

Plantas híbridas de Og Kush e outras plantas índicas 

produzem buds densos, compactos e resinados. E são 

plantas super adaptadas ao cultivo indoor até 

porque sua floração dura entre 50 e 60 dias. Porém 

estas espécies tendem a produzir menos quantidade 

na hora da colheita.

Plantas mais sativas como a Silver haze da foto ao 

lado >>
E outras variedades de skunk Produzem buds menos 

compactos e tendem a fornecer uma colheita maior 

com uma planta no mesmo espaço que uma índica 

apesar de que a floração vai demorar entre 70 e 90 

dias.



2  Resolução Quantidade de plantasª

Em 1m² de espaço podem caber 9 vasos de 10L ou 100

vasos  de  1L.  Optar  por  mais  plantas  ou  por  poucas

plantas tem a ver com a espécie que se cultiva e também

com a experiência do cultivador. Se você é iniciante no

cultivo, atingir a produção mínima de cada planta é bem

mais  fácil  do  que  alcançar  a  produção  máxima  em

poucas plantas. Por isso as vezes é melhor optar por 100

vasos de 1L e tirar 400g (4g por planta) do que tentar

fazer 9 plantas de 10L e ter que tirar 50g em cada planta

em 1m².

Além do que, se você tem apenas 9 plantas e perde uma

delas durante a flora , uma parte significativa da colheita

se perdeu, porém se você tem 100 plantas um problema

pontual não vai afetar a sua produção final.

Sugestão: Para um quarto de floração de 1m² usaremos

36 vasos de 3L ou 25 vasos de 5L.



3  Resolução: Planejamento do cultivoª

Munidos dos dois espaços de cultivo, e contando com 1 ou 2 plantas madres – que

tenham pelo menos 2 meses de crescimento vegetativo e lindos galhos esperando para

serem  cortados,  enraizados  e  formarem  uma  nova  plantinha;  O primeiro  passo  é

preparar sempre 20% a mais de clones do que o número de plantas que você calcula que

vai precisar no espaço de floração. Isto é: se você vai colocar 25 vasos de 3L no setor de

floração, você deveria preparar pelo menos 30 clones – Melhor sobrar do que faltar !

Segundo  passo: Quando  você  estiver  com  os

clones enraizados você deve colocá-los em vasos

com 1/3 do tamanho dos vasos que você vai usar

durante  a  floração.  Exemplo:  Se  você  vai  usar

vasos  de  10L na  floração,  o  primeiro  vaso  dos

clones  deve  ter  3L.  Caso  esteja  partindo  de

sementes  o  procedimento  será  o  mesmo;

esperamos  a  plantula  enraizar  em  um  pequeno

berçário e depois (ainda no armário de vegetativo)

fazemos um primeiro transplante para um vaso de

3L e a deixamos vegetar (isto é, se pretendemos

que o vaso de flora seja de 10L). 

Feito isso, o cultivador deverá dar pelo menos 15 dias de crescimento vegetativo para as

plantas com 18horas de luz e 6horas de escuridão. E então, quando você achar que a



planta já está  com um tamanho bom para iniciar a flora, você a transplanta para o vaso

final, 1 ou 2 dias antes de trocá-la do “armário” vegetativo para o de floração.

Dica de Paz Infinita: 

1 A partir do seu segundo ciclo de cultivo agende o último transplante das plantas antes

da floração para o dia anterior a colheita, assim você vai ter o quarto de floração vazio

para colocar a nova remessa de meninas.

2 Durante esse crescimento vegetativo vai ajudar muito na produção final se você regar

as plantas com enraizante de lentilhas por pelo menos 4 dias.

 ( https://youtu.be/nHFyw7F8PrE )

3 Ainda durante o vegetativo, esperamos tranquilamente que as plantas escolham seu

sexo – deve acontecer com 2 ou 2 meses e meio de vegete – e só mandaremos para o

armário de floração as plantas já definidas como fêmeas.

Da entrada da planta no quarto de floração em diante, o tempo restante só depende da

variedade de cannábis que o cultivador escolheu (algo entre 52 e 90 e poucos dias.)

Além da espécie da sua planta, você pode acompanhar o amadurecimento das flores

através  dos  pistilos  como  você  acompanha  no  nosso  vídeo  sobre  a  floração.

(https://youtu.be/_0e6K_rvP7s)

https://youtu.be/nHFyw7F8PrE


Não esqueça que quando faltarem aproximadamente 30 dias para colheita é a hora de

começar  a  preparar  os novos clones (ou sementes).  Para garantir  o  ciclo infinito de

cultivo.

Paz Infinita para sua cabeça! 

Peça seu boné e receba as próximas 6 edições 

da Revista Paz Infinita de presente!

Só para quem é da família ! 

https://pag.ae/bcc7fjs


As Plantas Mãe

Como  dissemos  anteriormente,  você  pode  selecionar

uma  planta  fêmea  através  de  seeds  regulares  ou  de

seeds  feminizadas.  É  interessante  contar  com  uma

planta  com  a  tendência  genética  de  se  ramificar  e

aceitar bem o trabalho com podas e aliar isso as suas

plantas  preferidas  em  sabor/produção/cheiro/efeito.

Você pode manter uma planta como “planta madre” por

vários  anos  através  dos  cuidados  corretos.  Porém  o

mais  indicado  é  manter  uma  mesma  planta  por  no

máximo 1 ou 2 anos para garantir que os clones ainda

serão  de  uma  planta  cheia  de  hormônios  de

crescimento.

Por  outro  lado,  existem  grandes  cultivadores  e  até

bancos de seeds que se orgulham de manter a mesma

planta  madre  por  20  anos  ou  mais  em  estado

vegetativo, em prol de preservar a genética de alguma

strain.

Alguns  cuidados  básicos  com  as  plantas  madres

seriam  :  manter  a  planta  em  18h  de  luz  por  dia,  e

praticar  a  poda  de  raízes  para  renovar  o  sustrato.  E

regularmente aplicar o chá de humus de minhoca vai

manter  a  plantinha  com o nível  de  nitrogênio  lá  em

cima!  (Veja  o  vídeo  “poda  de  raízes

https://youtu.be/lTbhAe8xHiU )

https://youtu.be/lTbhAe8xHiU


Cepa Destaque da revista 03



o ataque dos clones ! 

os  clones  podem  ser  enraizados  de  muitas  maneiras,

inclusive  colocando  o  galho  que  você  pretende

enraizar simplesmente em um copo com água (e trocando a
água regularmente para manter oxigenado o ambiente no qual queremos

criar raizes). 

Porém  … para  aumentar  o  sucesso  em

transformar  as  “mudinhas”  em  plantas  e

diminuir  o  tempo  de  enraizamento  se  deve

buscar  que o ambiente  dos  clones  tenha  uma

umidade  de  pelo  menos  60%  e  uma

temperatura entre 15 e 20 C . os clones podem

ficar  distantes  da  sua  lâmpada,  pois  se  eles

estiverem com abundância de luz se desidratam

facilmente e têm dificuldades para o processo

de enraizamento.

Os “clones” nada mais são do que mudas da planta. Aquele mesmo processo 

que sua avó já fazia quando curtia uma planta de alguém na vizinhança. 

Eles são cópias idênticas da planta da qual sairam, tendem a se desenvolver 

uniformemente e também se ramificam melhor do que as plantas recém 

saídas da semente. Por essas razões eles são ideais para um sistema de 

cultivo contínuo.



Em média, é após 5 dias de cortado da planta

madre que começam a aparecer as  primeiras

raízes  do clone  e  aos  15 dias  já  está  pronto

para ser plantado. Porém se as condições não

estiverem ideais  pode levar  mais  de  10 dias

para  as  raízes  começarem  a  se  desenvolver.

Esses  “tempos”  são  relativos  e  também

dependem  da  variedade  de  cada  planta,  em

geral as sativas são mais rápidas e as índicas

mais lentas.

Clonex e afins …

Nunca foi necessário a ajuda de hormônios enraizantes

para que a humanidade fizesse mudas de todo tipo de

planta. Esse é um processo natural da reprodução de

muitas plantas e ocorre naturalmente com as condições

adequadas. Simplesmente cortar um galho do seu pé de

cannabis e colocar na terra já tem grandes chances de

sucesso! Porém... esses enraizantes podem sim ajudar quando as condições do

ambiente  de cultivo não estão tão favoráveis  assim .  E outra boa opção é  utilizar  o

próprio enraizante de lentilhas no lugar d’água em que vai colocar o galho de molho, e

substituí-lo a cada dois dias no caso de estar usando uma bandeija clonadora; ou no caso

de  ter  colocado  as  mudas  direto  na  terra  basta  ir  regando  com  o  chá  de  lentilhas

conforme a terra seque.



Uma entre muitas Técnicas de Clonagem...

os clones devem ser retirados dos galhos mais jovens e saudáveis. Mas que tenham pelo

menos 3 nós de folhas, Sempre preferindo a parte mais abaixo da planta. A planta mãe

deve estar bem hidratada e na sombra na hora de retirar as mudas.

1- para obter um clone , você deve cortar em um ângulo de 45  acima de um nó.ª

Deixando o nó na planta intacto para facilitar a recuperação da madre e a

geração de raízes na mudinha. Para o corte use uma tesoura bem afiada ou um

estilete ou gilete, de preferência esterelizando com alcóol.

2- para diminuir a transpiração do clone e evitar

que ele se desidrate, cortamos a maioria das folhas

, deixando apenas 2 ou 3 e cortando essas folhas na

metade.



3- à medida que se retiram os clones devemos banhá-los em um recipiente com

água ou bioestimulante.

4- hidratar bem um sustrato, fazer um buraco com

um palito no meio e colocar o clone.

5-  renovar  a  água  diariamente  para  manter  a

oxigenação sem deixar o sustrato enxarcado. 

6- usar uma garrafa pet ou o que estiver mais a mão

para manter a úmidade dos clones. É preciso que o

ambiente do clone esteja úmido para gerar raizes.



Próxima Edição:


