


Ao  leitor  interessado  em  produzir  ou  comercializar  semas  com  100%  de

seriedade  recomendamos  fortemente  a  leitura  da  nossa  Revista  de  cultivo

número  04  –  “Introdução  ao  Cannábis  Breeding”  pois  ela  reúne  alguns

conceitos  importantes  para  quem  quer  fazer  sementes  de  qualidade,  e

também apresenta com mais detalhes os processos desde “fazer a semente”

ao seu armazenamento. 

E não se esqueça que este guia que você está lendo agora também tem um

complemento em vídeo que vai  facilitar  a sua vida na hora de visualizar  as

questões envolvidas na produção de seeds feminizadas.  Os vídeos estão no

nosso canal do YouTube: “Como fazer seeds feminizadas para vender” parte 1

e parte 2. Confira!

Intro.

É com grande prazer que a equipe Paz Infinita traz a 

você este guia para fazer seeds feminizadas. Desde o 

nosso primeiro vídeo que foi ao ar no YouTube sobre 

a temática das seeds: “A Verdade Sobre os Bancos de 

Sementes” no qual compartilhamos com o público a 

maneira mais simples, segura e de maior qualidade 

na hora de reproduzir sementes de maconha, que 

são as seeds regulares. É que temos recebido 

pedidos para tornar público na grande rede também 

os “segredos” por trás da manufatura de seeds 

feminizadas pelos grandes bancos. Agora, 

finalmente, está no Ar! Em grande estilo você pode 

conferir como qualquer um pode fazer seeds 

feminizadas com a mesma qualidade dos 

profissionais!

https://youtu.be/HHYsCM9OJOU
https://youtu.be/HHYsCM9OJOU


 Hermafroditas + fêmeas 

= Seeds 99,99% Feminizadas ?

A Internet é um terreno de informações distorcidas e especialmente você

que pesquisa o tema do auto-cultivo da cannábis já percebeu como é

difícil encontrar na rede informação de qualidade e organizada de foma

objetiva.

Porém, como o tema da maconha é sempre muito atraente para todos os

tipos  de  “investidores”,  alguns  canais  irresponsavelmente  motivados

pelo “lucro fácil” apelaram mais uma vez pra o caminho das “mentiras

confortantes” e mesmo sem ter o todo da informação se apressaram pra

divulgar erroneamente que bastava uma planta hermafrodita qualquer

fecundar a uma planta femea,  que o resultado seria a produção das tão

sonhadas “seeds feminizadas” (mas repare que isso não é nem metade

da  história  e  vamos  ver  o  porquê  nas  linhas  a  seguir).

Como esses canais são comunicadores falam em larga escala ao grande

público  o  resultado  foi  que  vemos  nos  últimos  anos  o  surgimento

“repentino” de infinitos novos “Seeds banks” todos eles detentores das

“melhores  e  mais  famosas  variedades  genéticas  do  planeta”  mas

incrivelmente o reporte dos cultivadores (ao plantarmos estas seeds link)

vemos ocorrer com muita frequencia, falhas genéticas raríssimas; como

cotíledódes  triplos,  crescimento  atrofiado  e  plantas  siamesas.  

Pra não falarmos das  sementes ocas por dentro que simplesmente não

germinam e de outras  vítimas de diversas  enganações em relatos  do



tipo: “plantei uma Automática de um seeds bank mas a auto não florava

nunca,  troquei  o  fotoperíodo  pra  12h/12h  e  a  auto  florou.”  

Esperamos que você que leu até agora todas as nossas revistas e que

acompanha nosso trabalho entenda a ironia da frase acima. Mas no que

diz respeito ao comércio de seeds feminizadas o problema é unicamente

a estratégia de manter o autocultivador refém de plantas que produzem

pouco ou não produzem e que te obrigam a comprar sempre mais e mais

sementes em um ciclo vicioso que jamais “libertará” o auto cultivador de

estar  sempre  produzindo  muito  pouco  e  se  frustrando.  Terminam

convenientemente criando a falsa impressão no corpo coletivo de que

pra  disfrutar  de  um  “fumo  bom”  e  abundante  é  preciso  comprar  a

maconha  vendida  nos  dispensários,  farmácias  e  outros  dealers.

É importante ressaltar  que as  plantas  hermafroditas  utilizadas

para  a  fecundação  de  outras  fêmeas,  quando  se  tornaram

hermafroditas devido a um stress qualquer, isto é , o cultivador usou

uma das várias maneiras de estressar a planta fêmea (como calor, luz

na  hora  do  escuro,  ...,)  e  gerou  a  hermafrodita,  ESTE  PROCESSO

NÃO GERA  SEMENTES  ADEQUADAS  PARA  O

CULTIVO.

Simplesmente  porque  80%  ou  mais  dos  seus  descendentes  serão

TAMBÉM hermafroditas,  ocorrendo ou não  o  estresse  durante  o  seu

cultivo.  Já que elas repetem a principal característica de sua progenitóra

que é “hermafroditar” facilmente por qualquer motivo. 

 Ou seja se você pensa que aparecer um macho no seu cultivo é um

problema, imagine uma planta na metade da floração virar hermafrodita

convertendo todo o cultivo que era pra ser sinsemilla em uma produção



de  semas  que  NÃO  servem  para  o  prosseguimento  do  cultivo.

Existem apenas Duas Maneiras de “fazer” uma hermafrodita de forma

a gerar descententes saudaveis e ao mesmo tempo feminizados:

Como  escolher  com  qual  genética  vamos

trabalhar? 

As plantas de cannábis tem dentro do seu código genético a

incrível  possibilidade  de  “hermafroditar”  para  garantir  a

continuação da espécie  a  qualquer  custo.  Por  isso,  se as

condições ambientais não estão adequadas esses genes

são ativados. É o esforço da cannabis fêmea no sentido de

gerar órgãos sexuais masculinos, virando hermafrodita para

fecundar a si mesma como último recurso para garantir a

reprodução da espécie; já que a planta  considera que as

adversidades do ambiente (tempestade de raios, excesso de



chuva  ou  frio  por  exemplo)  podem  estar  causando  uma

perda  de  exemplares  vivos,  e  se  todos  os  exemplares

chegam  a  perecer  sem  produzir  sementes  sanas  isso

poderia significar o fim da cannábis naquela região. 

Porém,  para  o  auto-cultivador  o

ideal são plantas resistentes ao

hermafroditismo,  isto  é  plantas

que mesmo sob estresse de calor

no  indoor  de  verão,  ou  falta  de

água  na  guerrilha  por  exemplo,

não  vão  ativar  seus  genes  de

hermafroditismo,  pois  isso

comprometeria  muito  tempo  e

energia  dedicada  no  cultivo  até

então.

Essa questão pode ser resolvida

se o cultivador testar uma strain

de  planta,  submetendo  vários

exemplares  dessa  strain  a

diferentes tipos de estress 

Exemplos de hermafroditismo que podem 

passar desapercebidos em um armário de 

cultivo mesmo com poucas plantas



e verificar  assim se  consegue  ou não  com que a  planta  vire

hermafrodita,  lembre-se  o  objetivo  deste  primeiro  teste  é

que ela chegue ao final da floração como fêmea, e não como

hermafrodita,  mesmo  passando  por  todas  as  suas

tentativas de estressar a planta.  Essa strain seria o ideal

para aplicar a Rodelization ou a plata coloidal. 

RODELIZATION  uma maneira orgânica  e

adequada de fazer seeds fêmeas

Essa técnica de feminização de seeds é a mais querida entre os

amantes do cultivo orgânico e sem grandes intervenções bio-

químicas.  Afinal,  ela  é  a  única  técnica  de  fazer  seeds

feminizadas organicamente que gera descendentes saudáveis

e sem tendências ao hermafroditismo. 



 A técnica Rodelization é o sistema no qual o cultivador deve esperar

até que todos os pistilos da sua planta amadureçam, isto é, passar

do dia da colheita, e seguir dando água e luz 12h por dia para sua

planta. De 15 a 20 dias depois do último pistilo escurecer. Sua planta

fêmea pode gerar flores macho e se tornar hermafrodita por passar

do tempo da colheita. Essa seria uma hermafrodita que vai gerar em

outras fêmeas sementes saudáveis, feminizadas e resistentes a

hermafroditismo por estresse. 

No entanto, você vai descobrir que é simplesmente impossível fazer

com que algumas strains  se  tornem hermafroditas  através  desse

método. E se você precisa produzir a versão feminizada dessa cepa a

qualquer custo, por uma exigencia do mercado, por exemplo. Sua

única alternatíva passa a ser a utilização da técnica da prata coloidal

ou tiosulfato de plata

*



***PRATA COLOIDAL 

Trabalhar com prata coloidal pode parecer complicado a principio,

mas não é. Inclusive  fazer sua própria prata coloidal em casa é

simples e  além  de  sair  mais  barato  garante  resultados  mais

confiáveis e na dose certa não há risco de intoxicação da planta.

O procedimento para fazer a sua prata coloidal pode ser visto no

vídeo que a equipe Paz Infinita preparou para você, aqui vamos nos

debruçar um pouco sobre o melhor aproveitamento da aplicação da

prata no seu cultivo.

Cultivador fazendo a aplicação segura da prata coloidal

https://youtu.be/jGRnGsTIlAk


Como  já  foi  dito,  o  indicado  para  o  procedimento  são  sementes

regulares  e  de  cepas  já  estabilizadas.  Uma  cepa  regular  e  já

estabilizada como ponto inicial da feminização de  seeds é o que

garante  a  geração  de  descendentes  saudáveis,  com

desenvolvimento  praticamente  tão  bom  quanto  de  uma

semente regular. Uma cepa/strain estabilizada significa que todos

os  exemplares  cultivados  vão  apresentar  uniformidade  no

desenvolvimento e nenhuma anomalia genética não prevista. (Leia

mais sobre o assunto na nossa Revista 04) e o fato de ser regular

garante um rol de genes entre os que estão ativos e os que estão

inativos  grande o suficiente  para se tratar  de uma planta forte  e

capaz de defender-se de um stress hídrico ou praga por exemplo.

Apesar  de  que  é  exatamente  este  o  processo  que  você  deve

seguir caso queira “copiar” a genética de um banco que só venda

a  versão feminizada de determinada strain. Considere apenas

que a reprodução continua de uma mesma linhagem ao longo de

mais de uma geração pode ser e será muito problemática para o seu

banco de seeds, quanto maior o número de repetições feitas. Visto

que para as plantas isso seria o equivalente a cruzar uma irmã com a

irmã da irmã.. e assim sucessivamente. 



Uma vez que você tenha em mãos as sementes com as quais

pretende começar o processo, você deve cultivá-las normalmente e

esperar até que com 2 ou 3 meses suas plantas ainda em estado

vegetativo demonstrem o sexo, assim você pode eliminar os machos

que  vão  ser  inúteis  nessa  operação  e  escolher  entre  as  plantas

fêmeas  quais  você  vai  querer  tornar  hermafrodita,  isto  é,  quais

plantas vão receber as aplicações de prata coloidal para mais tarde

liberarem o pólen que vamos utilizar  e quais  plantas continuarão

sendo fêmeas para “engravidar” do polém das hermas gerando as

seeds feminizadas.

É  preciso  ter  separadamente,  dois  ambientes  de cultivo,  um com

fotoperíodo   ajustado  para  o  vegetativo  e  outro  em 12h/12h.  As

plantas  escolhidas  para receber  a  plata  coloidal  podem ir  para o

Quanto maior o número de plantas utilizado para fazer a seleção genética, maior qualidade 
terá o resultado final



quarto de floração (onde a luz estará em 12h/12h). Se você já estiver

com a sua prata coloidal em mãos, lembre-se que ela tem validade

de 30 dias por isso é bom planejar o seu cultivo para que ter plantas

fêmeas  para  hermafroditar  e  também  plantas  fêmeas  que  vão

permanecer fêmeas e receber o pólen.

Cepa do mês



Desde  que  aparecem  os  primeiros

pistilos de fêmea a planta já pode

começar a receber a prata coloidal,

dessa maneira  não tem erro,  uma

planta  fêmea  que  sente  a  prata

coloidal  no  seu  organismo  acaba

bloqueando  a  passagem,  por

exemplo, de ethileno que é um dos

elementos  que  faz  a  continuidade

do  desenvolvimento  das  flores

fêmeas,  e  por  isso  reage  gerando

então  os  sacos  de  pólen

hermafrodita,  que  vão  ser  muito

bem vindos nessa hora já que é em

busca  deles  que  estamos  fazendo

esse procedimento.

As aplicações de prata coloidal devem ser feitas em 
toda a estrutura da planta, mas dê preferência para os 
encontros dos galhos com o caule principal para obter 
resultados mais rápidos.



O pólen de uma planta hermafrodita quando fecunda a outra fêmea

gera  sementes  feminizadas,  se  o  hermafroditismo  NÃO  foi

causado por um stress como o lumínico, calor, sobreferti, hidríco,

etc...  ,  as sementes serão saudáveis e vão gerar 99,9% de plantas

fêmeas, apenas 1 macho a cada 1000 seeds.

As  sementes  que  a  hermafrodita  gera  em  si  mesma  NÃO  são

adequadas para o cultivo. Pois assim como as sementes fruto de

hermafroditas  por  stress,  elas  geram  em  sua  maioria  absoluta

plantas  também  hermafroditas  prejudicando  o  andamento  do

cultivo como um todo. 

Também não é possível fumar nem

consumir  de  nenhuma  maneira  a

hermafrodita  gerada  pelo  uso  da

plata  coloidal.  Sob  o  sério  risco  de

intoxicação.

A menor concentração de ppm na sua prata coloidal significa que

você pode aplicar  mais  abundantemente ou mais  vezes  seguidas,

mas sempre cuidando para não passar do ponto, ao ver os primeiros

sinais  nas  folhas  de  que  a  planta  está  reagindo  à  substância  –

geralmente algumas horas ou no dia seguinte da aplicação – você

deve suspender o uso e fazer um intervalo de 3 dias depois reaplicar



e então esperar 7 a 10 dias para ver se os sacos de pólen começam a

aparecer.

O procedimento é científico e por isso se a sua prata coloidal foi

bem  feita  é  certeza  de  que  a  planta  fêmea  irá  reagir  a  ela

hermafroditando.  Por isso no momento em que você termina as

aplicações de prata coloidal, com as plantas que se tornarão hermas

em regime de 12h/12h. Ainda NÃO é hora de iniciar a floração do

segundo grupo de plantas fêmeas, as que irão receber o pólen. Isso

porque, as bolsas de pólen da hermafrodita, tal como se fosse um

macho  comum,  ainda  levarão  cerca  de  45  dias  para  liberar  os

primeiros sinais de pólen e quando isso acontecer é bom estar com

suas plantas fêmeas que irão receber o pólen com no máximo 30

dias de floração.  Caso o  contrário você arrisca  não ter  tempo de

maturação  suficiente  das  sementes  antes  do  fim  da  floração  de

algumas strains de flora mais curta, por exemplo, como a Afeghan

Kush que leva apenas de 55 a 60 dias para chegar ao fim da floração.



Manual Prático – FAÇA SUA PRÓPRIA PRATA COLOIDAL

DEIXE TUDO CONECTADO ADEQUADAMENTE, 
DE 6 A 12H
OS FIOS NÃO PODEM TOCAR UM AO OUTRO 
OU A ÁGUA
VOCÊ VAI VER ALGUMAS BOLHAS SE 
FORMAREM NA PRATA

3 baterias de 9V

1 Fio para o lado positivo e outro para o lado 
negativo da conexão

2 “jacarés”

Água desmineralizada – água destilada

2 pedaços de prata (o mais pura possível) 

1 Recipiente de vídro



Como Testar se a Prata Coloidal está no ponto antes

de Aplicar?

Tyndall Effect

Esse efeito é obtido através de apontarmos

um laser, (Desses de camelô mesmo) para

um  recipiente  cristalino  que  contenha

nossa prata coloidal. E fazer isso no escuro

facilita para enxergarmos o resultado, que

deve ser uma linha bem perceptível e sem

falhas no caso de a prata coloidal estar OK

para o uso. 

Além desse teste,  o  medidor  de ppm é

essencial  para  saber  a  concentração  de

sólidos  por  milhão em uma amostra  de

prata coloidal e garantir que você nao vai

intoxicar a sua plantinha. Lembrando que

quanto  maior  for  a  concentração,

menores devem ser as aplicações.

E que a única maneira que você tem de saber se foi prata pura que foi utilizada

na fabricação da prata coloidal é produzindo você mesmo a sua prata coloidal,

o que além de tudo garante a não intoxicação das suas plantas.



Seeds Feminizadas 

Vs

 Clones

As sementes feminizadas podem ser uma mão na roda para quem

quer plantar apenas 1 ou 2 plantas em cada ciclo, e cultiva indoor.

Pois assim, o cultivador atinge 100% de certeza que as plantas serão

fêmeas.  Isto é,  se você conta com sementes de qualidade,  pois a

planta virar macho é apenas um dos fatores que pode diminuir as

gramas  na  hora  da  colheita.  Existem  outros  problemas  entre  a

aquisição de uma semente e que ela realmente renda flores, como

germinação, má formação das folhas ou das raízes, suscetibilidade a

pragas, e o pior de todos um hermafroditismo no meio da floração. 

Uma  planta  mal  estabilizada  pode  hermafroditar  no  meio  da

floração sem nenhum stress , e isso se deve a erros no processo de

“fabricação” da semente. Mas supondo que você tem um distribuidor

confiável  ou  que  você  mesmo  fez  a  sua  colheita  de  seeds

feminizadas,  elas  podem  ser  um  bom  caminho  para  a  auto-

Não se esqueça de conferir o vídeo do Paz Infinita no YouTube para mais detalhes 

sobre o procedimento para fazer sua própria prata coloidal !



sustentabilidade de um cultivador, inclusive muito melhor do que o

sistema de clones e plantas mãe podería oferecer. 

Bastando que você tenha um grande estoque de seeds feminizadas

e não precise pagar um valor absurdo em um kit de 3 seeds fêmeas,

você  vai poder cultivá-las por até 5 anos (validade mínima de seeds

bem feitas e  bem armazenadas) sem perder em nada no quesito

produção em gramas por ciclo de cultivo. O mesmo já não pode ser

dito dos clones que se tornam mais raquíticos a cada geração. 

Quando  suas  seeds  feminizadas  estiverem  acabando,  você  pode

produzir uma nova safra se baseando nas sementes regulares que

você  deverá  ter  guardado  desde  a  primeira  leva.  Pois  como

explicamos anteriormente, reproduzir seeds feminizadas através de

seeds  feminizadas,  e  seguir  fazendo  esse  processo



indeterminadamente  vai  gerar  plantas  menos  saudáveis  a  cada

geração compromentendo o seu tempo gasto no cultivo, sua colheita

e a reputação do seu Banco.

Agora,  é  importante  ressaltar  que  fazendo  as  seeds  fêmeas  da

maneira adequada é muito mais possível garantir o alto rendimento

em gramas e em vitalidade da planta para combater naturalmente

uma praga ou adversidade do meio ambiente, do que na utilização

dos  clones.  Uma  planta  mãe  pode  render  clones  de  extrema

qualidade e dignos do seu nome (clones) mas por apenas 1 ano, isso

porque a  cannábis  sendo ela  uma planta  anual,  (ou  seja  que  na

natureza germina na terra, chega ao fim do seu ciclo de floração e

morre  em  no  máximo  1  ano)  tem  hormônios  ligados  ao  seu

desenvolvimento que simplesmente  vão se esgotando com o passar

do tempo em que elas são mantidas vivas,  ainda que em estado

vegetativo.

Quando  por  vezes  se  comenta  que

alguns  grandes  breeders  preservam

uma mesma planta madre em estado

vegetativo  por  muitos  anos,  isso  é

viável  como  tentativa  de  preservação

de  uma  determinada  geração  de

plantas mas com toda certeza não são

essas  plantas  mãe  “relíquias”  de  as

vezes  mais  de  15  anos  de  idade,  as



responsáveis por abastecer de clones e

flores o seu dispensário. 

E por essa razão os clones saídos de uma mesma planta

mãe  após  1  ano  já  não  tem  o  mesmo  vigor  de

desenvolvimento nem a produção final que o cultivador

obteve  nas  primeiras  vezes. E  se  você  está  investindo  na

energia elétrica para que esses clones cresçam, para que as plantas

mães permaneçam o tempo todo em estado vegetativo e mais um

armário em separado para a floração dos clones adultos, em pouco

tempo vai perceber que é muito mais rentável cultivar a partir de

sementes. No que diz respeito a horas de luz e gramas de maconha

geradas no final do cultivo.

Outra  razão  muito  alegada  para  o  uso  de  clones  seria  uma

economia no tempo,  já que um clone pode começar a florar tão

imediatamente  quanto  se  considere  ele  enraizado  pois  tem

maturidade sexual para rapidamente responder ao estímulo 12h de

luz por 12h de escuro. Esse argumento infelizmente não é tão forte

quanto parece, pois uma planta recêm saída da semente também

pode entrar em regime de 12h por 12h desde o início e começará

florar em mais ou menos 1 mês, o mesmo tempo que você leva para

enraizar clones desde o corte da planta mãe até ele estar apto a ir

para o quarto de floração. 



Outro  argumento  muito  repetido  é  que  quando se  trata  de uma

produção em larga escala os clones são mais fáceis de se trabalhar

porque  se  desenvolvem  tão  uniformemente  quanto  é  possível,

facilitando as atividades como podas ou transplante. Para isso, basta

você  usar  sementes  estabilizadas  e  a  mesma  uniformidade  no

crescimento  será  encontrada,  com  a  vantagem  de  que  a

pequeníssima  variação  entre  o  desenvolvimento  de  uma

planta e  outra  ser  a  garantia  de  que uma praga não vai

arruinar  facilmente  toda  a  população  de  plantas,  o  que

pode  acontecer  no  caso  dos  clones  já  que  todos  os

indivíduos  são  a  continuação  de  um  mesmo  indivíduo  (a

planta mãe) e apresentarão as mesmas fraquezas no dna

contra determinada adiversidade. 

Um bom exemplo de um campo de cultivo de cannábis através de

sementes  é  a  fundação  Daya.  Fundação  chilena  que distribui

gratuitamente o óleo medicinal da cannabis para 4.000

pacientes de todo o país, e utiliza sementes feminizadas doadas

da  Paradise  Seeds.  Nas  imagens  abaixo  você  pode  observar  um

pouco  da  uniformidade  existente  nesse  grande  cultivo  que

atualmente  é  a  maior  colheita  legalizada  e  medicinal  da  América

Latina. Foram plantadas 6.400 plantas, con 16 variedades

distintas de Cannabis.





Seeds Regulares 

Como ter a maioria absoluta de fêmeas? 

As  sementes  chamadas  regulares,  são  as  sementes  normais

encontradas  na  natureza  e  geradas  pelo  simples  processo  de

fecundação  de  uma  planta  macho  com  uma  planta  fêmea.  Em

estado  natural,  nas  montanhas  do  Hymalaia  por  exemplo,  as

sementes  selvagens  geram  60%  ou  mais  de  plantas  fêmeas  e  o

restante de plantas  (40%) machos, garantindo assim a continuidade

da espécie, já que nenhuma fêmea vai deixar de ser polinizada sob

essas  condições.   Sendo  que  para  povos  especializados  na

produção  do  haxixe,  kief  e  outras  formas  de  extração  dos

terpenos,  o  fato  de  as  flores  serem  com  ou  sinsemilla  é

irrelevante. 



Essa proporção natural  é o motivo pelo qual  você não deve sair

matando  o  primeiro  macho  que  aparecer  no  seu  jardim  tão

apressadamente como dizem. Pois como você vai descobrir com a

prática em produzir sementes o pólen do macho só começa a ser

liberado cerca de 45 dias após o aparecimento da primeira bolsa de

pólen. Matar o macho antes disso, e antes que as outras plantas que

você tem no seu grow tenham sexado só vai aumentar as chances de

aparecer  outro  macho,  já  que  eles  além  de  tudo  tendem  a

surgir/sexar primeiro que as fêmeas;

Além disso,  existem maneiras  comprovadas no mundo do  cultivo

internacional de fazer com que suas plantas regulares optem por

se tornarem fêmeas quando chegar a hora de “sexar”. Muitos



growers profissionais donos de dispensários nos EUA por exemplo,

não  abrem  mão  de  trabalhar  com  seeds  regulares  pelas  suas

vantagem como vigor de desenvolvimento, sistema imunológico

mais  forte,  maior  colheita final  e  há quem diga que também

maior  concentração  de  terpenos  e  cannabinóides  que  são  as

nossas  características  preferidas  na  cannabis  (aroma,  sabor  e

onda).  Por  isso  ao  invés  de  usarem  seeds  feminizadas,  eles

chegaram  a  essas  conclusões  que  favorecem  o  aparecimento  de

fêmeas  entre  as  seeds  regulares  que  agora  nossa  equipe

compartilha com você:

1- Plantas Estiradas Tendem a Virar

Machos

Plantas que se esticam para cima

em busca de luz (ou seja as que

estão tendo pouca luz), ramificam

menos  e  apresentam  maior

facilidade de se tornarem machos,

por isso se você quer favorecer o

aparecimento de fêmeas, controlar

a altura da sua planta com podas,

e  não  deixar  faltar  luz  em

abundância e a uma distância 

adequada das folhas é a primeira dica.



2- Mais Raízes > Mais Flores

Uma  planta  com  um  sistema  de

raízes bem desenvolvido tende  a

se  tornar  fêmea,  quanto  mais

dificuldade  a  planta  sente  em

desenvolver bem as raízes menos

confiança  ela  terá  de  que  vai

conseguir fazer brotar e crescer

grandes  ramos  de  flores,  por

isso a planta opta por ser macho

quando  o  sistema  radicular  não

está grande coisa. Para escapar

desse  dilema,  a  equipe  Paz

Infinita recomenda o uso de um

enraizante  orgânico  e  caseiro

como  o  enraizante  de  lentilhas

que ensinamos em vídeo ou o 



enraizante  de  feijão,  ambas  opções  tem  demonstrado

extrema eficiência  em combinação com a cannábis e o

aparecimento de plantas fêmeas.

3- Mais Potássio e Menos NitrogêNio

Se  você  quer  saber  outro  dos

grandes  fatores  na  hora  da

planta sexar é a abundância ou

não de determinados nutrientes

no  solo.  Como  o  Nitrogênio,

plantas  com  muito  nitrogênio

durante  o  vegetativo  e  no

momento  em  que  a  planta  vai

sexar  favorece  o  aparecimento

de plantas macho, já que esse

nutriente  não  é  especialmente

útil na floração, a planta opta

pelo caminho mais fácil que é

produzir os órgãos masculinos e

não as flores. 

O  contrário  disso,  acontece  com  o  potássio.  Boas

doses de potássio desde o estado vegetativo (claro

sem  gerar  um  desequilíbrio)  garante  um  aumento



exponencial  no  número  de  fêmeas,  ainda  mais  se

combinado  com  boas  raízes  e  o  desenvolvimento

ramificado da planta. Nossa dica é utilizar o chá de

cáscas de banana que também compartilhamos com você

em  vídeo,  barato  e  eficiente,  o  chá  de  cascas  de

banana aporta uma boa dose de potásio organicamente

ao seu cultivo.

4- Maior Umidade

O  intervalo  aceitável  para

umidade dentro do ambiente de

cultivo durante o  crescimento

vegetativo  é  de  40%  a  70%.

Levando  isso  em  consideração

saiba  que  maiores  níveis  de

umidade,  parece  ser  outro

fator  que  vai  favorecer  o

aparecimento de plantas fêmeas

no seu jardim. Portanto vale a

pena manter os níveis perto de

70%  por  um  jardim  mais

florido,  mas  alem  disso  vale

notar que a temperatura, e as

demais  condições  do  ambiente

não  podem  ser  estressantes

para a planta. 



Quanto mais conturbada for a sua jornada durante o

estado vegetativo maior a chance de ela se tornar

macho. Para conferir mais detalhes sobre as condições

ideais durante cada fase da planta confira a nossa

Revista  08  –  Vamonos  Peste!  Guia  de  Soluções

Antipragas que trata não só do combate às pragas mas

de como preparar um ambiente de cultivo ideal para

evitá-las.

Seguindo  essas  dicas  é  garantido  uma  porcentagem

mínima  de  80%  fêmeas, são  técnicas  de  cultivo  já

testadas em vários ciclos com plantas diferentes e os

resultados  sempre  apontaram  para  eficiência  quase

absoluta  desse  método.  Muitos  cultivadores  relatam

inclusive  que  alcançam  100%  de  plantas  fêmeas  na

maioria  das  vezes.  Faça  os  testes  você  mesmo  e

comprove!



Seeds Feminizadas Como

Surgiram ???

Como  você  já  sabe  as  seeds  feminizadas  são  um  evento  raro  na

natureza, os meios pelos quais a cannábis vêm se autopreservando,

evoluindo e se espalhando pelo mundo não envolvem sementes 100%

fêmeas,  pelo  contrário,  a  proporção  adequada  entre  machos  e

fêmeas  é  o  caminho  mais  conhecido  que  a  natureza  trilha  para

garantir a existência de uma população de indivíduos que atravesse

gerações e gerações em determinado espaço geográfico.

No entanto, a cannábis se tornou um produto cobiçado também em

áreas geográficas sem tanta abundância de espaço (e portanto sem

abundância de maconha) como Amsterdam. Lá, na capital holandesa,

já são famosos os coffeeshops e lojas de sementes/parafernália para

uso de cannábis há muitos anos. Já que foi lá também a primeira área

a centralizar cepas/strains coletadas de todas as partes do mundo

pelos  breeders  dos  chamados  hoje  grandes  “seeds  banks”  como

Sensi Seeds, Dutch Passion, Green House of Seeds, (CUIDADO COM

EMBALAGENS  FALSIFICADAS)  ...  ;  Esses  primeiros  “bancos  de

sementes”  desde  os  anos  70,  ou  80  vem  disputando  espaço  nos

corações e cultivos de cannábis pelo mundo. Com uma qualidade de

genéticas  mais  ou  menos  igualada  entre  eles,  os  diferenciais

costumam  ser  as  strains  exclusivas  de  um  banco  ou  de  outro  e

questões como tipo de entrega ou preço. Partindo desse cenário de



“marasmo  econômico”,  no  começo  dos  anos  90  a  Dutch  Passion

Seeds  Company  lançou  um  diferencial  que  se  tornou  iconíco,  o

aparecimento das seeds feminizadas.

Prometendo  nada  mais  que  95%  de  fêmeas  no  total  de  plantas,  a

DutchPassion  abriu  as  portas  de  um  novo  setor  inexplorado  no

comércio  de  seeds.  Junto  com  essa  inovação  que  rapidamente  foi

seguida pelos outros bancos de sementes – que optaram por manter

no  início  a  venda  de  sementes  regulares  mas  também  introduzir

novas strains disponíveis unicamente na versão feminizada – surgiu

com  isso  uma  filosofia  de  cultivo  baseada  em  ganhar  espaço

principalmente em locais onde o cultivo de cannábis ainda estivesse

proibido, já que com as sementes feminizadas o cultivador poderia

optar  por  plantar  o  mínimo  de  plantas  tendo  certeza  de  que  ao

sexarem estas seriam fêmeas. 



Observe  como  perfil  da  DutchPassion  no  Instagram  até  hoje

demonstra  bem  esse  ponto  já  que  os  posts  são  claramente

direcionados  para  incentivar  o  cultivo  de  uma  única  planta  por

exemplo. Filosofia que difere muito do perfil da GreenHouse Of Seeds

para   compararmos  com  uma  compania  respeitada  que  em  seus

posts opta por incentivar o cultivo de cannábis em grandes escalas. 



A verdade é que o problema do sexo da planta, é um dos fatores que

você  menos  deve  se  preocupar  na  hora  de  calcular  quais  os

imprevistos  que  podem  acontecer  entre  o  tempo  em  que  você

colocou a semente na terra e a colheita. Pragas, nutrição inadequada,

problemas no clima do seu indoor ou outdoor, são preocupações que

a semente feminizada não resolve.  E que se o cultivador  não  sabe

lidar  com  elas,  ele  simplesmente  nunca  vai  colher  uma  planta  no

auge  da  sua  produtividade.  Ou  seja,  o  que  acaba  acontecendo  na

prática  é  um  cultivo  de  2,  3  ou  5  plantas  feminizadas  que  rendem

muito  abaixo  do  que  poderia  não  garantindo  o  auto-sustento  do

cultivador. Nessas horas o cultivador deve se perguntar se não era

melhor ter plantado um número maior de plantas em vasos menores

talvez. 

Além  do  que,  depois  que  você   termina  de  fumar  essas  plantas

feminizadas  o  que  você  tem  em  mãos?  Nada,  tem  que  voltar  ao

revendedor de seeds. E isso contrariando todo o argumento de quem

planta  poucas  plantas  porque  está  em  um  país  proibicionista  ao

cultivo,  mas  tem  que  se  expor  e  voltar  a   comprar  sementes  de

cannábis no mínimo a cada 6 meses?

As sementes regulares  pelo contrário são a garantia de um futuro

para o seu próprio auto-cultivo. E um futuro promissor e não do tipo

que tende a  ir  se degradando  geneticamente  como  aconteceria  se

você  tentasse  reproduzir  a  mesma  meia  dúzia  de  sementes

feminizadas eternamente. 



Com as dicas que você recebeu nessa revista fica fácil fazer com que

apareçam  tantas  fêmeas  quanto  você  queira  no  seu  armário  de

cultivo.  Mas  não  se  esqueça  #nãoplantepouco  o  futuro  do  auto-

cultivo  e o  fim  do  narcotráfico/políticos  corruptos  sustentados  por

ele só depende de você.


