
Queremos convidar você a fazer parte da nossa história 
sendo um Amigo da Apepi, contribuindo mensalmente para 
nos ajudar a potencializar todas as nossas ações. Todo 
recurso será revertido para a Associação, e, 
consequentemente aos pacientes que precisam fazer uso 
terapêutico da cannabis.

Com a sua ajuda vamos conseguir aumentar nossa 
capacidade de INFORMAR para TRANSFORMAR a realidade 
que vivemos hoje.

Você tem alguma dúvida que vamos conseguir? Então 
junte-se a nós!

Seja um Amigo da APEPI, cadastre-se.

SEJA AMIGO DA APEPI

WWW.CATARSE.ME/AMIGOSDAAPEPI
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- Contra
• Maior consumo
• Temperatura
• Vida útil

- Contra
• Falta de padrão
• Manutenção

FOTOPERÍODO - Tempo de exposição a LUZ
• Caso esse período seja de 12 ou menos horas, a  
planta estimula a floração, ou seja, sua força vai ser 
voltada para produção de pré-flores/abrir flores.

• Com mais de 16h por dia a planta se mantém em 
estado vegetativo, ou seja, fase de crescimento 
vegetativo, é responsáve pelo crescimento de galhos e 
folhas.

PH: O ph do solo e da rega irão determinar a capacidade 
da planta absorver nutriente. Faixa de ph fora da indica 
irá causar carência de nutrientes por mais que estejam 
sendo colocando, e conseqüentemente a não absorção 
desses nutrientes fará com que o mesmo acumule no 
solo, levando a problemas diversos. Assim como 
controlado na faixa indicada irá prover um ótimo 
cultivo. 
PH ideal: 5.8-6.2 

EC: Concentração de sais, tanto na rega quanto no 
solo afetam também a absorção de nutrientes. Um 
mínimo é necessário mesmo cultivando em solos 
inertes. Na introdução de fertilizante por rega a EC 
deve ir gradualmente aumentando, conforme o 
tamanho da planta.

B - CONHECIMENTOS BÁSICOS

COMPLEMENTAÇÃO DE LUZ
É necessário um tipo correto de luz e fotoperíodo para 
cada fase do cultivo, complementações de luz

Plantas vegetadas com pouca luz tem muito espaço 
“entre nós”.

VEGETAÇÃO
- Fluor / Led 

Floração
HPS
+Prós
• Maior rendimento
• Menor custo inicial

LED
+Prós
• Sistemas mais discretos
• Menor consumo

Podas e limpeza das plantas:
Assim que a planta tomar forma não deixe galhos que 
causem sombreamento e nem brotos na base da planta, 
o cuidado é fundamental para uma planta estruturada, 
principalmente as Plantas Matrizes.



INERTE: 
Para cultivo em substrato inerte o mais utilizado 
atualmente é fibra de coco - Passando de 10 litros por 
vaso, a adição de 20% de material anti-compactante (Pneu 
ralado/perlita/isopor é indicada. 

SOLO COM MATÉRIA ORGÂNICA: 
Utiliza-se um agente para retenção e aeração (Fibra de 
coco, perlita, raspa de pneu) em torno de 50% a 75%, 
adicionado de 25% a 50% de Mistura de compostos 
orgânicos(Terra, húmus, substrato e etc). Também é 
interessante a  adição de adubos precomposto(torta de 
mamona+farinha de osso) de acordo com a dose do 
fabricante. O percentual dos itens da mistura irá se 
modificar de acordo com o programa de adubação. Quanto 
mais fertilização menor a necessidade de matéria orgânica 
na mistura. É necessário descansar pelo menos 48 horas o 
solo antes de utilizar.

C - SOLO E SUBSTRATO

O SOLO É UM ELEMENTO VIVO, tem seu tempo de 
descanso. Cuidado com o armazenamento de insumos.



PLANTA MATRIZ - Planta matriz, de onde são retirados 
os clones. Deve se manter com pelo menos 18 horas de 
luz por dia e evitar 24h de luz para ter um descanso. A 
adubação da mãe após estabilização da mesma deve 
equilibrar os níveis de N:K para maior sucesso no 
pegamento das mudas.

CLONES/PÓS CLONE - Fase onde se faz a propagação 
vegetativa das plantas “mães”. Também tem mais horas 
de luz que escuro(16~24). Nutrientes ficam suspensos 
nessa fase de 5 a 7 dias após transplante do clone 
enraizado para novo substrato. Após o primeiro 
transplante deve-se evitar stress hídrico pois as raízes 
estavam no ambiente de  clonagem que é muito úmido 
e estão se adaptando ao ar ambiente, mais seco.

FASE VEGETATIVA - Fase com mais horas de luz(16~24) 
que escuro. As plantas utilizam mais nutrientes relativos 
a multiplicação celular de tecidos vegetativos como 
folhas e galhos, ex: Nitrogênio.

FASE DE FLORAÇÃO - Fase com mesmo número de 
horas de claro e escuro por dia. Aumenta-se a 
concentração de nutrientes gradativamente. Nessa fase 
as plantas consomem nutrientes relativo a formação de 
flores e “frutos”.

E - FASES DA CANNABIS



TEMPERATURA: 
Todas as fases podem ser mantidas entre 20 e 25 graus. 
Embora temperaturas um pouco mais baixa favorecem 
a fase final da floração(18~20). Assim como 
temperaturas mais altas(26~28) favorece o processo 
vegetativo.

UMIDADE:
- Semente e clone (70~80%)
- Vegetativo/Mãe (40~60%)
- Floração (40~60%)

VENTILAÇÃO (Caso indoor)
É preciso que tenha troca gasosa suficiente para suprir 
as necessidades respiratórias da planta, é aconselhado 
a troca de 3 a 6 vezes o volume da sala/armário  por 
minuto.

F - SEU ESPAÇO



FUROS  DE VENTILAÇÃO
Faça 4 furos do diâmetro de 
um lápis na lateral superior 

de cada lado da caixa.

1- Limpe com álcool 70 a lamina usada para o corte. 
Seque a lamina  

6- Acomode gentilmente o clone nos potes já prontos 
fazendo uma leve pressão no substrato.
 
7- Borrife a caixa em todas as paredes com água 
filtrada e mantenha a caixa fechada. Nunca deixe o 
substrato dos clones secar.

CUIDADOS COM A PLANTA MATRIZ:
Após o transplante é necessário esperar o tempo da 
planta, ela estará pronta para a clonagem quando 
estiver com galhos o suficientes para a poda. 
Lembrando que uma planta matriz bem cuidada é de 
mais fácil manutenção na produção de clones, cuide 
bem de sua Planta Matriz.

5- Desbaste o volume de folhas do clone cortando 
gentilmente suas extremidades.

4- Com um objeto cortante, logo após 3 a 4 entre nós 
faça um corte a 45 graus. Retire o excesso de folhas.

2- Preencha o pote com o substrato e regue até que ele 
fique completamente molhado. 
Utilizando um objeto pouco maior que a grossura do 
galho à clonar fazer um furo no solo que está no vaso

3- Selecione os galhos da parte externa da planta, 
nunca galhos do meio que recebem pouca luz direta.

PREPARE TUDO ANTES DE EXECUTAR O PROCESSO. 
Quanto mais rápido após retirado o 

clone, maior probabilidade de enraizar.
Seu clone deve ser mantido no estado vegetativo.

 NO MÍNIMO 18 HORAS DE LUZ POR DIA.

G - CLONAGEM

MATERIAL:
• Tesoura fina ou gilete
• Álcool 70%
• Vaso/Copo
• Caixa transparente 
(+- 25 cm de altura com “ventilação”)
• Substrato de sua preferência.
• Complemento de luz  18~24h
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O tamanho do vaso, o clima, a quantidade de luz e a 
espécie da planta vão dizer a quantidade de água que vai 
em cada rega, para saber quando regar.
 
Use o dedo para ver a umidade nas camadas mais 
profundas(3/5cm) do substrato ou sinta o peso do vaso, é 
fundamental o controle dessa etapa, não tenha pressa, 
alguns solos são mais difíceis de permeação da 
água/solução.

Mantenha o substrato úmido e nunca encharcado. Regue 
sempre que necessário, nunca cometendo excessos. Utilize 
aproximadamente 200 ml para cada litro de solo, note que 
essa quantidade varia de acordo com outros fatores, como 
a composição do solo e o clima. 

Plantas menores transpiram menos e precisam de menos 
rega, já plantas grandes e com vasos grandes precisam de 
uma grande quantidade. A seca pode facilitar a infestação 
de pragas e diminuir drasticamente a produção, fique de 
olho. 

A água/solução ideal para suas plantas deve ter um pH 
levemente ácido (5.8~6.2 é a faixa ideal) e deve ser livre de 
cloro e outras substâncias químicas.

É sempre melhor usar água à temperatura ambiente do 
que a água quente ou fria, para evitar “choque térmico” do 
sistema radicular, as temperaturas vão de 15º a 28º em 
hidro ou até 30º na terra, cuidado com seu sistema.

É melhor usar gotejamento para evitar a movimentação do 
solo e manter a regularidade / mesma quantidade de rega 
por planta. 

Com a rega manual tome cuidado, pois variações de 
quantidade de solução podem fazer com que algumas 

plantas crescem mais rapidamente do que outras.

Se você não sabe o PH de sua água, opte por comprar 
água mineral, essa informação vem contida no rótulo.

H - REGA



Os nutrientes tanto sintéticos quanto orgânicos seguem 
um guia de uso do fabricante. O importante é sempre 
começar com ½ dose recomendada para plantas jovens 
veg/flora e ir aumentando gradativamente conforme o 
crescimento da planta e seu ciclo, caso o mesmo fabricante 
não tenha uma tabela indicativa para o mix do seu 
substrato.

Os nutrientes são divididos em dois grupos de acordo com 
a quantidade que as plantas consome, que é diferente de 
mais ou menos importante, todos são vitais. São eles:

MACRONUTRIENTES: Consumido em grande quantidade
Carbono (C), Oxigênio(O), Hidrogênio(H), Nitrogênio(N), 
Enxofre (S), Fósforo (P), Potássio (K), Cálcio (Ca) e Magnésio 
(Mg)
MICRONUTRIENTES: Consumidos em quantidades baixas.
Ferro (Fe), Manganês (Mn), Boro (B), Zinco (Zn), Cobre (Cu), 
Molibdênio (Mo) e Cloro (Cl).

NATURAIS / COMPOSTO / ORGÂNICO
A adubação orgânica pode ser feita com uma diversidade 
de elementos e produtos pré compostados como a torta de 
mamona/ farinha de osso/ farinha de sangue / Torta de 
neem. 

O ideal é que exista no solo preparado e descansado, a 
quantidade proporcional ao uso no primeiro momento do 
cultivo, visto que o efeito desses adubos é lento.

CADA FASE NECESSITA DE UM CUIDADO:
Vegetativo: Utilizar adubação aplicado quantidades 
maiores que os demais elementos de fontes de nitrogenio 
e potássio. Como Farinha de sangue/torta de mamona/Bat 
guano/Húmus (N) e cama de frango/cinza de madeira (K). 
(2/3x N, 1xP, 2/3xK)

FLORAÇÃO: Utilizar em menos quantidade elementos 
contendo nitrogênio* e aumentar a quantidade de 
elementos contendo  fósforo e potássio. Como farinha de 
osso(P). (1xN, 2/3x P, 2/3xK)

Você pode utilizar chá composto e manter uma 
composteira para estar sempre aproveitando restos para 
compostagem, mas lembre-se a origem de seu alimento é 
o que mantém sua composteira saudável.

I - NUTRIENTES


