
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Apenas 10 semanas da semente ao fumo?! Conheça o Segredo Das Plantas 

“Automáticas”. 

 

 

Quando o assunto é a Cannabis; tanto cultivadores já experientes como 

também os meros usuários de maconha, estão sempre opinando sobre as 

diferenças  e  semelhanças  das  plantas  índicas  e  sativas,  e  também  dos 

híbridos gerados nos cruzamentos entre essas duas.  

No entanto, quase todos se esquecem que a Natureza criou também um 

terceiro tipo de maconha; A Cannabis Ruderal ou Ruderalis; que segundo 

alguns se chama assim porque teve origem no termo germânico 

equivalente a “weed growing by the roadside” ou “Erva que cresce pela 

estrada”. Mas na opinião de outros, o botânico ruso Dmitrij E. 

Janischewsky, já havia catalogado este mesmo segmento de plantas como 

Sativa Ruderalis no instituto de botânica da Antiga União Soviética. Ele a 

tería classificado assim, porque ruderal, nas línguas eslavas, quer dizer ao 

mesmo tempo, rural, silvestre e selvagem. Nomeando assim, características desta heroína de 

70 cm mas de incrível resistência, que se adaptou à locais de duras condições ambientais deste 

planeta. 

 

Presentes do norte ao sul da Rússia, se extendendo 

pela China, Ásia Central e Himaláia; aparecendo 

quase no planeta inteiro como na Europa Oriental 

e Central, e até no meio oeste dos Estados Unidos 

e também no Canadá, as diversas ruderalis 

apresentam  cores  e  aromas  muito  diferentes,  nos 

diferentes lugares onde é encontrada. 

 

 

Acredita-se que  esta  planta,  difícil  de  ser  classificada tenha surgido  nos  lugares  do mundo 

onde antigas plantações de cânhamo foram abandonadas desde a última onda proibicionista, 

mas “desde sempre” existiram crescendo “à beira das estradas”, por onde circularam 



 

 

correntes migratorías humanas, no mínimo desde a última era 

do gelo se espalhando por diferentes locais do planeta. 

Aparentemente,  essas  índicas  e  sativas  “deixadas  para  trás 

quando os humanos vão embora”, com o tempo se tornaram, 

menores em estatura e passaram a produzir flores com menos 

biomassa;  Esse  “encolhimento”  é  natural  já  que  não  haviam 

mais  cultivadores  que  lhe  dessem  adubos  e  nutrientes,  nem 

que  lhe  preparassem  um  bom  sustrato,  etc;  elas  se  tornaram 

também,  menos  “resinadas”  (menos  tricomadas),  justamente 

para chamar menos atenção dos insetos e de outras pragas.  

Já que não haviam humanos por perto para defendê-la. 

 

 

Mesmo  com  tudo  isso,  a  ruderalis  desenvolveu  uma  característica  extraordinária,  jamais 

imaginada  por  nenhum  breeder:    Ela  tornou-se  uma  planta  que  vai  florescendo  ao  mesmo 

tempo que vegeta; é uma auto florescente criada pela própria Natureza. 

O leitor menos atento, não pode se deixar enganar pela pouca quantidade de THC (6%), que 

nem é tão pouca assim, ao olhar as plantas Ruderalis. Elas são, historicamente, utilizadas de 

forma ritual e como medicina,  por povos ancestrais nativos; da mongólia, da europa oriental, 

e do norte ao sul da Rússia. 

 

O que chamou a Atenção dos “criadores” de seeds? 

 

A Característica que faz da pequena ruderalis algo tão 

incrível  para  nós  cultivadores,  é  sua capacidade de 

produzir  flores  e  folhas  ao  mesmo  tempo.  (ela  vegeta 

enquanto floresce e vice versa).Vamos explicar melhor, 

no caso das sativas e das indicas, os cultivadores podem 

observar  que  as  plantas  passam  por  dois  momentos 

totalmente  diferentes  ao  longo  de  suas  vidas;  inicialmente  elas  crescem  em  folhagem  ( 

crescimento  vegetativo)  e  logo  depois  crescem  em  flores  (floração).  No  caso  das  plantas 

ruderalis, conforme ela cresce, ela desenvolve folhas e flores ao mesmo tempo.  

Isso porque a aproximação do inverno seguramente vai matar todas as plantas. Só por isso, 

ela  se  especializou  em  florar  rapidamente,  “enquanto  ainda  é  verão”,  e  sem  esperar  pela 

–  os  botânicos,  até  hoje,  não  estão  de 
acordo se a ruderalis é uma outra espécie 
de cannabis ou se ela é apenas uma 
parente da cannabis do reino das 
canabaceas  



 

 

variação  de  luz,  porque  era  isso  ou  nada!  As  sementes  geradas  nas  flores  da  ruderalis 

sobrevivem ao longo inverno enterradas na neve, e tornam a germinar com o primeiro calor 

da primavera! 

Mesmo com todas essas características fantásticas, as Ruderalis nunca haviam sido 

apreciadas nem pelos breeders nem pelos grandes seed banks 1, talvez pelo seu baixo nível de 

thc  e  alto  cbd,  ou  pela  sua  pequena  produtividade  se  comparadas  às  índicas  e  sativas 

regulares. 

As primeiras tentativas de usar a característica da ruderalis para criar uma planta potentíssima 

e de floração rápida, foram  um sonho que começou a ser trabalhado entre os anos 70 e 80: 

quando cultivadores, tanto do Canadá, quanto dos Estados Unidos e da Europa; que tinham 

plantas  ruderalis  selvagens  disponíveis  para  pesquisar,  perceberam  que  poderiam  tentar 

aproveitar o gene “autoflorescente” e usá-lo comercialmente caso conseguissem fazer 

prevalecer essas características genéticas unindo os buds grandes  e potentes atrelados a uma 

floração rápida e espontânea.   

Segundo artigo da Dinafen, o primeiro pesquisador a obter resultados nessa área foi Dr Joint, 

que a partir de uma cruza estabilizada entre uma Ruderalis Russa e 

uma  Sativa  mexicana,  conseguiu  lançar  no  mercado  as  primeiras 

Lowryders. Segundo outras fontes, entretanto, o sucesso da 

Lowryder2  só  foi  possível  quando  o  Doctor  Joint  misturou  essa 

primeira auto que havia obtido, com uma sativa brasileira conhecida 

como “Santa Maria” pelos nativos da sua região. 

 

 Ainda assim, ao longo do tempo, esses resultados foram duramente criticados pelos 

apreciadores  da  cannabis  de  todo  o  mundo;  que  argumentavam  que  a  planta  “automática” 

deixava muito a desejar no teor de thc e na  pouca quantidade de flores que produziam. Elas 

tinham portanto pouco valor comercial. 

Outros cultivadores, porém, não se deixaram abater e acreditaram que o sonho da cannabis 

“de rápida e alta produtividade” poderia ser concretizado na pesquisa das autoflowers que Dr 

Joint havia aperfeiçoado.  

Assim, de tanto insistir, os cultivadores chegaram a verdadeiras maravilhas da jardinagem no 

que  diz  respeito  as  plantas  “Auto”.  Hoje  em  dia,  muitas  propagandas  de  seeds  Bank  se 

atrevem a dizer que a perfeição já foi atingida, porque agora não precisaremos nunca mais ter  

                                                 
1 até o ano de 2007 mesmo as auto modernas não eram respeitadas segundo artigo da própria sweet seeds 



 

 

 

dois quartos de cultivo: (um vegetando e outro florando), 

basta  o  cultivador  manter  um  único  quarto  com  luz  20 

horas por dia acesa e ir botando para germinar duas 

sementes de auto todas as semanas; ao fim de apenas 10 

semanas (ou 12 ou 14 semanas dependendo da cepa e da 

promessa do fabricante) você passará a colher flores todas 

as semanas 100g ou 200g por planta dependendo do 

cultivador,  é  a  promesa  da  Dutch  Passion  seed  para  o 

futuro do autocultivo de cannabis! 

 

 

Outro céticos, no entanto, afirmam que se o cultivo é feito indoor, não faz nenhum sentido 

gastar  a  mais  com  sementes  auto  porque  como  é  você  quem  regula  as  horas  de  luz  que  a 

planta  vai  receber,  com  qualquer  sementes  “fotodependentes”  regulares,  o  cultivador  pode 

dar  um  mês  de  vegetetativo  (ou  quanto  achar  oportuno)  e  logo  trocar  o  fotoperiodo  pra 

12h/12h produzindo a flora quando bem entender. 

 

Somado a isso, o quarto de cultivo das 

“automáticas”  gastaria  luz  20  horas  por  dia,  ao 

passo  que  a  floração  das  regulares  e  feminizadas 

não  auto  gastaria  apenas  12h  de  luz  elétrica  por 

dia. (pra quem tem luz de led esse gasto é quase 

irrelevante mas precisa ser considerado por quem 

cultiva em sódio ou mesmo em lâmpadas de baixo 

consumo). 

 

No  caso  do  cultivo  a  céu  aberto,  os  bancos  afirmam  que    plantando  as  autoflorescentes  é 

possível colher 3 ou até 4 vezes por ano caso o inverno do local permita; No hemisfério Sul, 

como no Brasil e no Uruguay, vamos plantar as sementes fotodependentes regulares no mês 

de Setembro e só vamos colher essas as flores em Maio. Contar com semas “automáticas” 

para  trabalhar  em  conjunto  com  as  regulares,  então  possibilita  ao  cultivador    tirar  uma 

“colheitinha”  no  meio  de  dezembro  para  que  possa  esperar  tranquilamente  pela  grande 

colheita das regulares em Maio 



 

 

 

 

 

 

Existe  para  o  cultivo  outdoor  (a  céu  aberto)    uma  técnica  que  podemos  aplicar  facilmente 

para  fazer  qualquer  planta  fotodependente  se  comportar  como  auto.  Essa  técnica  aqui  no 

Uruguay se chama “encapuchar” e consiste basicamente em encapuzar a planta fazendo ela 

acreditar que os dias estão mais curtos; é preciso alguma disciplina mas é muito simples de 

fazer. 

Basicamente, esperarmos um mês ou dois de vegetativo ( ou quanto cada um achar 

conveniente) e depois passamos a cobrir a planta todos os dias, sempre na mesma hora, com 

uma lona pela qual nenhuma luz  possa penetrar. E  mesmo com os dias de verão tendo 18 

horas  de  luz,  com  essa  técnica,  podemos  fazer  nossas  plantas  tomarem  apenas  12h  e  ela 

passará a produzir flores em pleno verão, assim como as “automáticas”. 

O  mesmo  poderia  ser  feito,  levando  a  planta  todo  dia  pra  dentro  de  um  quarto  escuro  (de 

preferência bem climatizado). E trazendo para a luz de volta no dia seguinte. Com um pouco 

do disciplina podemos atingir grandes resultados. 

 

Pra quem vai plantar! 

 

O que faço de diferente na hora de plantar as “automáticas”?  

 

O processo de germinação das sementes “auto” é exatamente o mesmo das sementes comuns. 

Existem diversas técnicas de germinação e alguma delas será a mais conveniente ao seu caso. 

A preparação do sustrato também segue a mesma lógica das demais plantas de cannabis, no 

entanto uma grande diferença deve ser notada na hora de “semear”;  

No  caso  das  Plantas  índicas  e  Sativas  não  Auto,  é  comum  aplicarmos  a  técnica  de  ir 

aumentando o tamanho do vaso aos poucos pra melhor desenvolvimento das raízes. 

Porém com as plantas “Auto”, o que recomendamos é plantar a semente germinada já no vaso 

definitivo,  pois  como  sua  floração  é  super  rápida,  a  planta  não  teria  nada  a  gahar  com 

transplantes e quase não cresceria em altura. 

 



 

 

Assim, já que não será possível ir trocando nossa auto de vaso, nossa dica é fazer um buraco 

do tamanho de um vasinho de um litro no interior do vaso definitivo, e preencher este mesmo 

buraco  com  um  sustrato  “fofinho”  ideal  para  sementeiro.  Isso  trará  para  a  planta  auto  o 

benefício de se desenvolver em um sustrato 

mais  adequado  para  cada  período  de  sua 

vida, sem ter que passar pelo trauma de ser 

transplantada.   

 

Quando  o  caule  apresentar  seu  4º  ou  5º 

braço de folhas (lá pelo dia 20) ela 

começará a desenvolver flores entre os 

galhos ao mesmo tempo que continuará 

crescendo vegetativamente também.    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrição, Fertilização e Adubo 

 

Devido a sua Ancestralidade Ruderalis as sementes 

autoflorescentes vendidas no mercado hoje, continuam 

apresentando uma raíz menor e mais frágil quando 

comparadas com as plantas regulares. 



 

 

Segundo  a  própria  Paradise  Seeds,  uma  das  maiores  distribuidoras  de  plantas  ruderalis  e 

autoflorescentes da atualidade, é recomendável que os auto cultivadores NÃO façam uso de 

nenhum produto fertilizante ao cultivarem suas semas autoflorescentes, isso porque as raízes 

ultrasencíveis da planta podem ser facilmente queimadas com a mais mínima 

sobrefertilização ou variação brusca do ph. 

Esse grande banco internacional de seeds recomenda o uso um sustrato totalmente orgânico e 

de fertilização apenas por meio de chás caseiros e sucos de compost de frutas ao plantarmos 

suas sementes autoflorescentes: 

 

 

“Mediante a combinação de uma boa terra previamente misturara com nutrientes 

orgânicos que contenham: Extratos de algas, guano, melaza (melado de cana), extratos de 

açúcar de cana, água de coco e humus de minhoca sua planta terá a melhor vida que possa 

imaginar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na hora de Regar - com chá ou com água menos é mais 

 

A  Cannabis  só  cria  raizes  porque  é  justamente  o  movimento  de  se  “esticar”  procurando  a 

água, que faz a raíz crescer e ocupar o vaso. Assim (principalmente durante o vegetativo) a 

dica é sempre esperar um momento de relativa “seca” da terra antes de regar de novo. Já que 

num ambiente molhado as raízes não vão a lugar algum em busca da água.  



 

 

Temos que entender, que é quase IMPOSSÍVEL matarmos a planta por falta d’água. Muitas 

vezes,  vemos  até  plantas  esquecidas  sem  água  por  vários  dias,  com  aparência  de  quase 

mortas,  tornarem a verdejar em poucos minutos apenas por tomarem um pouco d’água. (não 

é com falta de água que devemos nos preocupar) 

 

Colheita, secado e Curado   

 

O  Ponto  ideal  de  colheita  das  flores  auto,  pode  ser  percebido,  baseado  na  coloração  e  no 

aspecto dos pístilios e tricomas seguindo os mesmos criterios usados para as flores regulares 

e feminizadas não auto. ( que mostramos no link). 

Os processos de secado, manicurado e enfrascado é também igual para todos as flores auto e 

não auto. 

Os  fabricantes  e  vendedores  dessas  seeds  saberão  informar  exatamente  quantos  dias  de 

floração tem a planta e você poderá colher baseado no calendário e não só na aparência das 

flores. 

Mas a principal característica da colheita das plantas auto é que ela quase sempre gera um 

bud central mais resinado e encorpado (assim como a foto que vai pro catálogo). 

E alguns ramos secundários mais 

abaixo. Acontece que por uma 

questão  de  distribuição  da  luz,  essa 

flor  central  amadurece  e  pode  ser 

colhida antes. Enquanto ela seca, os 

cultivadores esperam de 6 a 10 dias 

pela finalização do amadurecimento 

dos  outros  que  ficaram  produzindo 

assim uma colheita em duas etapas. 

 

 

Dixavado, armado e Fumado 

 

Já  passaram-se  mais  de  30  anos  desde  que  as  primeiras  “automáticas”  foram  indroduzidas 

pelo  Doctor  Joint  no  mercado.  De  lá  pra  cá,  nunca  faltou  gente  para  criticar  os  resultados 

desses  experimentos.  E  desde  as  primeiras  plantas,  sempre  houve  gente  que  visse  nessas 

autos um enorme potencial futuro e apoiasse essa idéia. 



 

 

O debate permanece inacabado; ao 

mesmo tempo que duras críticas 

continuam sendo levantadas mesmo 

contra  as  melhores  autos  de  hoje,  na 

contra-mão disso, outros bancos 

preservam e vendem orgulhosamente 

até mesmo as cepas originais do Doctor 

Joint para cultivadores que acreditam 

que a perfeição do auto cultivo chegará 

quando criarmos uma planta que 

produza  muitas  flores,  em  pouquíssimo 

tempo, com abundância de 

canabinóides. 

Por enquanto, alguns cultivadores 

céticos afirmam que mesmo as melhores 

auto no mercado atual ainda não podem 

ser comparadas em termos de potência e 

efeito com as clássicas sativas e índicas 

regulares. 

Para além das opiniões pessoais, sería necessário que a prática do auto cultivo seja algum dia 

tão  difundida  entre  as  pessoas  comuns,  que  o  acúmulo  da  experiência  desses  cultivadores 

produzirá, forçosamente, enormes avanços nos métodos e técnicas de cultivo.  

 

Urgente mesmo é que todos os cultivadores que hoje já produzem suas flores, empreendam 

produzir  também  suas  sementes.  Em  cada  novo  cruzamento,  surgirão,  aos  poucos,  novas 

maravilhas  da  genética,  ao  mesmo  tempo  que  com  toneladas  de  sementes  espalhadas  pelo 

planeta garantiremos a permanência dos benefícios da cannabis no meio de nós! 

      

 

 

https://www.dinafem.org/en/blog/history-of-autoflowering-seeds/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dmitri_Yanishevski 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado por ter adquirido sua edição da primeira revista digital de cultivo do Brasil ! 
Com os R$4,20 pagos por você o trabalho da equipe Paz Infinita ganha uma importante força para continuar e 

contribuir com muito mais cultivadores pelo Brasil ! 

(não faça distribuição não autorizada desse material, peça ao seu amigo para contribuir com a causa canábica, pois como 

você sabe canais de youtube e sites sobre cultivo de maconha não podem receber financiamento de propaganda) 

 

SE Liga nos depoimentos dos amigos que nos escrevem satisfeitos com o nosso comprometimento : 



 

 

Confira na próxima edição da Revista de Cultivo Paz Infinita: 
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