Tradução feita por Sandino direto do fórum GrowRoom. (comentários do sandinoestão entre
parênteses, comentários do autor entre hifens).

Considerações
Toda variedade comercial existente de maconha veio da variedade de raças da terra.
Todas as variedades cultivadas existentes são fruto da recombinação de variedades locais
e não por modificação genética. (nt do tr.: por enquanto, mas tomara que continue assim)
O nome "marijuana" ajudou a má imagem da maconha na América do Norte, que sofreu
grande extinção de suas raças locais ao passo que na Europa a manutenção do termo
cannabis teria ajudado a preservar as variedades nativas. A palavra "marijuana' soa
exótica e estranha, enquanto a palavra "cannabis" passa um ar mais tradicional e
científico.
Cannabis é um termo científico de uso consagrado e local, enquanto marijuana é um
neologismo estrangeiro e estranho.
(Nota do Tradutor: No brasil podemos dizer o contrário, que houve demonização em cima
de um nome mais antigo do que CarolusLinnaeus. Mako na.
Enquanto esse nome já era provavelmente consagrado pelos africanos, lineu somente
descreveu a espécie Cannabis sativa em 1753, embora a palavra cannabis seja mais
antiga.)
Os esforços iniciais do proibicionismo estavam intimamente vinculados com racismo a
"marijuana" foi retratada como um problema sul-americano que invadia a América do
norte. Nada pode ser mais mentiroso. No começo dos anos 1900, cultivadores locais
tinham estabelecido várias linhagens de raças nativas usadas no setor comercial/industrial.
De fato, os cultivadores dos anos 1930 não faziam ideia de que as campanhas
proibicionistas estavam diretamente apontadas para suas lavouras!
Estas variedades de maconha selvagem que foram domesticados e de alguma maneira
voltaram a ser selvagens, tendem a ser menos uniformes em crescimento comparado com
variedades completamente domesticadas, mas são mais uniformes que variedades que
nunca tiveram interferência humana.
Durante os primeiros anos do mercado, as raças nativas (landraces) foram usadas
como base para novas variedades domesticadas. E isto ocorre até os dias de hoje.
Perto de toda variedade domesticada vem de raças nativas ou, mais propriamente,
de uma recombinação de raças nativas e, todas elas foram recentemente usadas
para melhoramento via seleção e não via modificação genética.
A maioria das raças nativas pode ser encontrada nos mesmo lugares que o homem
ocidental encontrou a centenas de anos atrás ou mais. Sabemos que o homem, desde a
idade do bronze até o homem moderno propagou muitas variedades de raças nativas pelo

mundo, mas ainda existem algumas dessas variedades ancestrais existindo até os dias de
hoje.
Nos EUA, o governo americano destruiu seus próprios os estoques de variedades locais
numa tentativa imbecil de extinguir uma planta.
O problema de extinguir as variedades locais não é para a espécie, a planta cannabis
sativa. Mas para variedades comerciais e produtos que precisam das variedades locais
para ser desenvolvidas em diversas condições de crescimento e ambiente. Nos anos 1930
os Estados Unidos estavam receosos de destruir completamente a maconha, com medo
de que pudesse ser útil estrategicamente, e tal medo demonstrou-se correto. Na segunda
guerra mundial, com o declínio abrupto das reservas de fibras, o cultivo da maconha teve
que ser reintroduzido para suprir as demandas por fibra. No entanto, desde que os
contribuintes, os financiam mesmo a "guerra às drogas", as variedades que um dia
salvaram os estados unidos foram perdidas pela negligência dos laboratórios federais em
manter essas variedades.
Pesquisas recentes demonstraram que a maconha é mesmo uma erva benéfica, e mais
importante, os humanos possuem receptores canabinóides para processar
endocanabinóides naturalmente. Desde que as variedades nativas foram destruídas, os
norte-americanos lidam com uma perda no desenvolvimento do aspecto medicinal da
planta.
A falha no governo em preservar as variedades, determinou os padrões para os novos
projetos de melhoramento de lá e também por aqui. Pessoas, individualmente, cultivam,
cruzam e criam sementes, importam e compartilham genéticas.
A Bíblia do Melhorista Maconheiro pretende mostrar como efetivamente produzir e
melhorar a cannabis. Em como o cultivador caseiro pode por um contraponto no fracasso
das autoridades em manter as variedades tradicionais. E esclarecer a cerca dos conceitos
mal compreendidos sobre manipulação genética que podem levar a futuros problemas
com a população de Cannabis.

1) Visão Geral Do Mercado de Variedades de Maconha
-- Sementes ou Clones?
Os cultivadores caseiros selecionam as melhores plantas e mantém clones para
produzir um fumo com características conhecidas por tempo indefinido. Clones
possuem menor tempo para estarem prontos para a floração e sabe-se
exatamente o sexo resultante dos clones de uma planta.
Então por que sementes?
Clones não são comercialmente viáveis para serem enviados por correios
internacionalmente. Imagina os problemas decorrentes de perdas de clone, como
comprovar que os danos foram no envio e não do cliente, como ressarcir.
A taxa de sobrevivência de estacas é muito pequena, clones já enraizados
possuem uma taxa de sucesso no envio um pouco melhor. Entretanto os bancos
costumam desenvolver métodos, como enraizamento de clones em lã de rocha,
como forma de comercializar variedades entre eles.

Clones sendo preparados para serem enviados internacionalmente.
Sementes podem garantir boas condições e plantas sem injúrias ou estresse para os
clientes, devido suas facilidades de transporte. Por causa disso, sementes é a fonte
padrão de envio das genéticas de maconha pelo mundo.

- Clones X Sementes
- É preciso saber como clonar, clones não apresentam variedade e é preciso o outro clone
macho da mesma variedade para gerar um não híbrido, clones sempre carregam as
mesmas características da planta mãe, requerem poucos procedimentos para
multiplicação, podem ser facilmente roubados de um melhorista e rotulados como outro
produto. Se uma doença mata uma planta mãe então todos os clones são suscetíveis
também.
- Não é preciso saber como clonar, sementes não híbridas podem ser obtidas cruzando
um macho e uma fêmea de uma mesma variedade. Possuem variação revelando certos
traços e escondendo outros a menos que as características sejam "true-breedings"
(herdáveis e expressas em 100% da f1 e f2). É preciso muito trabalho pra estabilizar uma
variedade que possa ter pouca ou nenhuma variação na descendência. É possível fazer
cruzamentos de tal maneira que dificilmente será possível reproduzir a planta mãe nas
sementes que vieram. Isto torna o trabalho mais difícil de ser roubado. A maioria das
sementes contém alguma variação e por causa disso algumas estarão aptas para
contornar melhor possíveis problemas no cultivo.
=- O que é Um Melhorista?
Pessoa que faz seleção deliberada de linhagens animais ou vegetais a partir de um
estoque determinado.
-O Bom Melhorista
Não produz hermafroditas, vende apenas sementes viáveis, não replica trabalho alheio
sem permissão, seleciona traços de que gosta, está atento ao que o mercado quer, está
apto a receber e ouvir críticas negativas e positivas.
Está sempre bem posicionado melhorando e aprendendo. Já o mau melhorista conta
mentiras sobre o seu trabalho, é levado pelo ego e não se preocupa com o mercado. É
preciso honestidade, esportividade e boa comunicação.
Nunca pense ser o melhor porque lançou algo fantástico. Deixe os outros fazerem as
rezas pra você. O maior prazer do melhorista é ver os outros apreciando o seu resultado.

Criadores TOP utilizam ampla população para a seleção de plantas mães.

-- O Mercado

O mercado gira em propaganda, e a propaganda só dá resultado se houver boa reputação
dos revendedores, produtores, associações de cultivadores. Revendedores geralmente
não produzem sementes apenas disponibilizam ao público e são conhecidos como
seedbanks.
Alguns melhoristas disponibilizam seus produtos sem o auxílio de um banco de sementes,
via internet ou P.O. box, com propaganda boca-a-boca.

- Banco de Sementes X Comercialização Própria
Porcentagem baseado nas vendas, necessita de teste antes de disponibilizar o produto,
preço fixado, comercialização dos direitos sobre a produção evitando que seu produto seja
comercializado pela concorrência (opcional), a propaganda é feita pelo banco, faz o
contato entre o fornecedor e o cliente mantendo você anônimo.
-100% do dinheiro das vendas, não precisam de testes antes de disponibilizar, você
escolhe o preço, mantém os direitos sobre seu trabalho e produção, você faz a
propaganda, sua identidade fica difícil de ser mantida em sigilo.
Muitos melhoristas começam oferecendo as sementes de graça aos amigos e cultivadores,
isso possibilita feedback e também ajuda a entender mais sobre os clientes e o que eles
querem.
O teste das variedades é feito em diversos fórum de cultivos de maconha com ampla
quantidade de membros, as variedades são avaliadas e as resenhas feitas pela
comunidade servem como propaganda.

É preciso fazer muita propaganda sobre sua variedade e fornecer de graça até que as
pessoas desejem compra isto.
Se o caminho é a revenda, contate diretamente o dono do banco de sementes! O dono vai
sempre usar outro cultivador pra avaliar suas sementes. Sempre compre do banco que
você pretende por as sementes pra revender. Isso ajuda a avaliar o tratamento que o
banco dá aos clientes e como envia as sementes e se suas sementes estão dentro do
padrão de venda deles, também ajuda a construir um bom relacionamento com o banco de
sementes.
Pode levar um ano até que seu estoque esteja disponível nos catálogos, devido ao
processo de avaliação de teste. o Banco pode perguntar por direitos de exclusividade
sobre a produção, direitos apenas regionais, ou simplesmente comprar de você e revender
com outro nome.
Os grandes nomes do negócio não desaparecem. Lembre-se que sua variedade pode
simplesmente desaparecer na vastidão de seus catálogos.
Você deve assinar um CONTRATO REAL!
A parte das considerações comerciais, o melhorista deve fazer isso por prazer e para os
amigos, na verdade a maioria está mais do que feliz em fazer isso como um hobby e não
por lucro.
-- Porque Devemos Criar maconha.
1. Melhorar uma variedade determinada
2. Criar algo novo
3. Recuperar algo perdido
4. Adaptar para condições de cultivo específicas.
Quando uma característica é transmitida sem alteração de geração para geração ela é
considerada "true breeding" (herdável e expressa em 100% da descendência).

Alguma planta Indica são desenvolvidas para pequenos espaços. Foto: sqna.

- Reproduzindo pra si mesmo
Algumas strains que tomaram o mercado de assalto não vieram de strains planejadas para
isso, mas geralmente é preciso desenvolver vários cultivares antes de encontrar uma
aplicável à lógica de mercado.
(NOTA: botanicamente, cultivar é o nome pra plantas de linhagens domesticadas,
variedades se referem a subespécies geográficas. Aqui nesta tradução livre cultivar, strain
ou variedade como estamos acostumados, serão citados sem rigor)
- O conceito básico do melhoramento de maconha
Basicamente toda genética é recombinação da genética já existente, no entanto Sativa,
Indica e Ruderalis em estado selvagem não intercambiam genes o que fazem delas
linhagens puras.
TODOS OS GENES de toda strain de cannabis provém das fontes de genes de linhagens
puras!
- Espécies de cannabis
Falam que o conceito de espécie é variável e que é aceito pela maioria dos cultivadores
três espécies e é reconhecido pelo mesmo que Sativa, Indica, e Ruderalis são as únicas
linhagens puras. Também traz à tona a hipótese de que Sativa, Indica e Ruderalis são sim
diferentes espécies apenas não sofreram isolamento reprodutivo por tempo suficiente.
NT: O próprio conceito mais aceito de espécie é que ela pode ser variável ao longo do
tempo, surgir e ressurgir e a escolha do conceito a ser adotado deve levar em conta a
finalidade que pretende usá-lo. O livro adota o de três espécies distintas.
O fato dessas três linhagens puras intercruzarem e produzirem descendentes férteis como
é de praxe nos conceitos de definição de espécie é que faz a ciência botânica adotar uma
única espécie. Cannabis Sativa L.
Sativa: alta, longos inter nós entre galhos, folhas finas sem marcações ou padrões, entre 6
e 12 folíolos por folha.
Indica: pequena, inter nós curtos, folhas largas, curtas e mais arredondadas em
comparação a sativa com padrão de mármore, 3 a 5 folíolos por folha.
Ruderalis: pequena, inter nós muito curtos com muitas ramificações.
Variedades disponíveis:
Pure Indica, Pure Sativa, Mostly Indica, Mostly Sativa and Indica/Sativa
(NT: e auto florescentes!)
Fala que Ruderalis não é muito popular porque os cultivadores gostam de controlar o ciclo
de sua planta

(NT: o que nem sempre é verdade, notar: livro de 2005)
- O Problema Das Espécies De Cannabis
Houve tentativas de rotular cannabis como Indica ou Ruderalis a fim de driblar a proibição,
em 1972 houve até botânico de Harvard argumentando e dando suporte pra tese de 3
espécies geográficas e outros renomados dando suporte. (NT embora com alto grau de
intercâmbio gênico, científico ou não, a proibição tratou de nomear tudo como uma espécie
objetivando loucamente sua extinção.)
Carl von Linné ou CarolusLinnaeus, botânico sueco responsável pelo início do sistema de
classificação e nomenclatura botânica (e zoologia) descreveu mais de 7000 plantas,
introduzindo os binômios latinos, entre elas Cannabis sativa Linnaeus. Naquela época,
1753, ele reconheceu apenas uma espécie.
Lamarck em 1785 descreveu Cannabis Indica de amostras enviadas da Índia.
1924, o russo Janischevsky descobriu maconha crescendo no sudeste russo e classificou
como Cannabis ruderalis
1929, Nicolai Vavilov visitou o norte do Afeganistão e descobriu nativos cultivando Sativa
para produção de haxixe. No entanto indo leste pra fronteira descobriu Cannabis Indica em
duas únicas formas que aparentavam crescer selvagens. Ele nomeou as variedades de
Cannabis Indica Afghanica e Cannabis Indica Kafiristanica.
Vavilov encontrou Cannabis Indica no Afeganistão em estado selvagem, 1929 pouco antes
da variedade se tornar um cultivar (manipulado pelo homem) para extração de haxixe, sem
qualquer traço de que aquela variedade encontrada tivesse um dia sido um cultivar.
(nt: informação importante para conservação gênica). O termo "Indiam Hemp" designa
tanto Cannabis Sativa como Indica,uma classificação que chegou a ser proposta para o
cânhamo indiano éCannabis Sativa L. subsp. cultaand Cannabis Sativa L. subsp.
Spontanea. A subespécie culta refere-se ao cânhamo cultivado e a spontanea o cânhamo
em estado selvagem.

2) Melhoramento Básico
Se você deseja manter um exemplar em específico então o melhor a fazer é
clonar. Você pode manter a variedade através de cruzamentos se ambas as
plantas progenitoras pertencem a uma mesma IBL (inbredline, ou seja, uma
variedade "true-breeding" que repassa as suas características pra descendência),
do contrário será muito difícil obter a mesma recombinação de características.
Agora se você quer unir características de duas strains diferentes então o
melhoramento genético é a sua alternativa.

-=Fazendo Sementes
Tanto melhor as condições de crescimento e mais saudáveis as plantas mais fácil de obter
sementes. Você pode deixar os machos liberarem o pólen nas fêmeas dentro do growroom
ou administrar nas flores fêmeas diretamente.
-=Coletando e Armazenando Pólem
O melhor momento para extrair o pólen é logo após o momento que as flores masculinas
se abrem de seu cálice. Você pode chacoalhar os machos perto das fêmeas, ou plantar
machos separados pra coletar o pólen pra futura utilização.
Potes de filme fotográfico são um bom material para guardar pólen, sua viabilidade
máxima média é de 18 meses no freezer, podem ser guardados para a próxima estação,
mas normalmente são utilizados até após seis meses.
=-Coletando e Armazenando Sementes
Se você polinizou sua fêmea, no final da floração deve ter sementes.
Devem ser cinza, tan marrom escuras podendo apresentar listras, estriações, linhas ou
lisas. Sementes pálidas e esbranquiçadas é indício de sementes imaturas e inviáveis.
Você deve esperar até o final da flora para coletá-las.
Retire as sementes apenas com seus dedos, expulsando-as de seus cálices resinosos,
não tente espremer o cálice, pois isso pode danificar a semente. Uma tarefa que exige
paciência e um pouco de tempo.
É mais fácil retirar sementes de buds secos e curados do que buds frescos. Se você não
vai aproveitar o fumo dos buds, você pode também bater a planta contra um anteparo para
liberar as sementes.
Se você deseja armazenar as sementes por mais de dois anos, coloque-as numa
embalagem hermética e armazene no freezer. Se você pretende usá-la nos próximos dois
anos o potinho de filme pode ser uma boa. Mantenha a semente livre de umidade, luz,
calor e não abra até utilizar. Deixe em temperatura ambiente por 12 horas antes de abrir
(evita choque térmico e dano irreversível da semente).

Sementes caseiras f1 de whitewidow. Foto: sandino.
-=Melhoramento Simples
Sua abordagem dependerá do que pretende obter. Uma nova variedade? Sementes que
sejam similares aos pais? Ou cruzar duas plantas e obter uma hibridização simples?
-=Continuando uma Strain através de Sementes
Você gastou 120$ em sementes de Silver Haze e quer obter mais sementes da mesma
variedade sem interferência de características de outras plantas.
É simples! Apenas garanta que o macho e a fêmea sejam do mesmo lote de sementes! Se
você usar Silver hazer de criadores diferentes então você deve ter um grande valor de
variação. Isso porque cada criador faz suas próprias versões das variedades populares o
que faz selecionar características distintas.
Cruzando o macho e a fêmea você deve obter uma prole bastante idêntica mas com perda
de algumas características ao menos que a variedade utilizado seja IBL ou uma variedade
cultivada muito estável.
-=Fazendo um Híbrido Simples
Novamente fazer um híbrido é simples. Por exemplo, pegue um macho ou fêmea de Big
Bud e cruze com Skunk de sexo oposto.
O resultado será Big Bud x Skunk, mas algumas plantas tenderão mais pra big bud e
outras mais pra skunk e outras apresentarão características ausentes nos pais.

Se você quer cruzar para traços específicos e criar plantas oniformes ou até mesmo uma
IBL então você deve ter conhecimentos básicos de genética.

-=Introdução a Genética da Planta
Conceitos básicos:
-Genes
Unidades de hereditariedade transmitidas dos parentais aos descendentes, normalmente
como parte de um cromossomo.
Controlam ou determinam uma única característica da planta, responsáveis pela
determinação genética do fenótipo, seja cor, textura, etc.
-Pares de Genes
Os genes são formados de 2 partes, ocupam um lugar na cadeia no cromossomo
chamado locus, cada locus tem 2 genes um materno e outra paterno e basicamente
determinam as características.
Cada loci tem 2 genes e cada gene assume diferentes formas alélicas. Os pares são
representados por letras, maiúsculas indicam características dominantes minúsculas
recessivas, por exemplo, F: flor grande e f: flor pequena.
-Dominantes
características dominantes precisam de apenas um gene pra ser expressa.
FF e Ff = plantas com flores grandes.
-Recessivos
já recessivo precisam estar em dupla pra ser expressa
planta ff = planta com flor pequena
-Cromossomo
Estrutura 'enovelada' de ácidos nucléicos e proteínas no núcleo celular, e carregam os
genes.
-Locus
Uma posição que um gene ocupa no cromossomo
-Alelo
Diferentes conformações que um gene pode assumir.
por exemplo o gene pra inflorescências de cor roxa pode ter duas formas uma pra roxo e
outra pra vermelho escuro.
-Homozigose
Tendo dois alelos idênticos num loci temos um homozigoto para a característica. Ambos
os genes do par de genes são iguais.
-Heterozigose
Os genes do par assumem diferentes formas.
-Fenótipo
Aparência; todas as características da planta que você pode reconhecer externamente,
incluindo cor, cheiro e sabor. É a soma da interação do genótipo e ambiente.

-Genótipo
É a constituição genética da planta. É o apanhado de toda informação genética vinda dos
genes ancestrais e que compõe agora o descendente.

-=O Modelo de Equilíbrio Genético de Hardy-Weinberg
Cruzei uma planta Quase Indica com uma Pura Indica e obtive planta com folhas de
fenótipo sativas. Por quê?
Se a cor roxa do bud é dominante porque eu obtenho algumas plantas com buds verdes?
Isso pode ser facilmente explicado pela teoria de Hardy-Weinberg do equilíbrio genético e
os fatores que o perturbam. Nem sempre um gene dominante tem alta frequência na
população o fato do gene ser dominante ou recessivo não expressa sua frequência.

Uma população genética é basicamente indivíduos de uma mesma espécie (cannabis) ou
strain (Skunk#1 ou MasterKush) numa dada área onde cresce ou é cultivada.
Compartilham um grupo de genes.
O conjunto de genes de uma população é chamdo de pool gênico': é o capital ou banco
genético de uma população.
Para dar um passo na evolução (nova espécie, variedade ou características) as
frequências precisam ser alteradas, isto é, o número de vezes que um alelo aparece numa
população dividido pelo número de alelos totais existentes no banco genético para aquela
característica na população precisa mudar.
-Teoria Genética do Equilíbrio e Aplicação
Imagine uma população que não tenha mudanças no seu banco gênico. No equilíbrio não
há mudança ou evolução.

Vamos considerar uma população cujo banco gênico contenha os alelos B e b.
se p é a frequência do alelo dominante B e q a frequência do alelo recessivo b
temos que a soma dos alelos dominantes mais os recessivos é 100%
p + q = 100%
ou colocando de outra forma
p+q=1
E todas as possíveis combinações randômicas nos membros de uma população pode ser
igual a
p2+ 2pq + q2 (pê quadrado mais dois pê quê mais quê quadrado)
onde:
p = frequência do alelo dominante
q = frequência do alelo recessivo
p2 = frequência do homozigoto dominante
q2 = frequência do homozigoto recessivo
2pq = porcentagem dos indivíduos heterozigotos
Questão: tenho 1000 plantas de maconha 'black domina' sendo que 360 emitem um cheiro
de skunk enquanto as 640 restantes emitem aroma frutado.
Você sabe através do criador que o cheiro de skunk é de um genótipo recessivo e chama
então de 'vv'. Qual é a frequência de vv usando a fórmula?
Se 360 de 1000 apresentam o fenótipo vv então 36% é a frequência de vv (ou q2) nessa
população
q2 = 0.36
(q x q) = 0.36
q = 0.6
ou seja a frequência do alelo 'v' na população é 60%. Então, qual é a frqu6encia de 'V'?
p+q=1
p + 0.6 = 1
p = 0.4
a frequência do alelo 'V' é 40%. Qual a frequência dos genótipos 'VV' e 'Vv'?

VV = p2
V = 0.4 = p
(p x p) = p2
(0.4 x 0.4) = p2
p2 = 0.16
VV = 0.16
VV + Vv + vv = 1
0.16 + Vv + 0.36 = 1
Vv = 0.48 ou 48%.
ou
Vv = 2pq
2pq = 2 x p x q
2pq = 2 x 0.4 x 0.6
2pq = 0.48 ou 48%
As frequências de V e v permanecerão as mesma se obedecidas as premissas:
1. A população é numerosa o suficiente.
2. Não há mutações
3. Não há preferências nos cruzamentos, ou seja são randômicos
4. Nenhuma população externa insere genes nessa população
5. A seleção natural não está favorecendo nenhum gene.
A equação p2 + 2pq + q2 é usada pra calcular as diferentes frequências. Embora
importantes outros tipos de cálculo básico seja preciso compreender.
Voltando a questão inicial: o equilíbrio de Hardy-Weinberg nos mostra que genética
externa pode ser introduzida no programa e que por ser Quase Sativa o gene para folha
com fenótipo sativa já deveria estar no banco genético usado, eventualmente sendo
expresso em alguns descendentes.

-=O Cruzamento Teste
Como sei que é homozigoto dominante, heterozigoto ou recessivo?
O fenótipo pode ser determinado olhando a planta de relance, mas o genótipo não pode
ser determinado por mera observação.
Por exemplo, se buds dourados são dominantes e prateados recessivos:

BB = buds dourados
Bb = buds dourados
bb = buds prateados
A cor dourada e prateada são os fenótipos e BB, Bb e bb são os genótipos. Como B é
dominante Bb gera buds dourados e não prateados.
Olhando pra uma predominantemente sativa como o skunk você observa que as folhas
são verde claro. Numa população do mesmo skunk você observa algumas com folhas
verdes escuras.
Isto sugere que essa característica não é true-breeding e que o traço selecionado é
heterozigoto porque homozigotos dominantes e recessivos são true breeding (herdáveis e
100% expressos em todos os indivíduos das gerações)
Você também pode questionar: pode o verde claro ser um traço homozigótico recessivo e
o verde escuro um heterozigoto?
Como populações homozigóticas possuem só plantas bb você não pode encontrar o alelo
B que originaria os genótipos Bb ou BB, isto é, você não encontraria plantas verde escuro!
Se não existe Bb, BB não existe numa população bb, então bb é o único traço que você
descobriu na população. Logo bb é true-breeding.
Se há variações no traço e as leis de Hardy-Weinberg não são quebradas, o traço deve
ser heterozigoto. No nosso exemplo do Skunk se apenas algumas apresentarem folhas
verde escuro então essa característica deve ser homozigótica recessiva e folhas verde
claro devem ser dominantes heterozigóticos Bb ou homozigóticos BB.
Você também nota que dourado é a cor dos buds na maioria das plantas, isto sugere que
dourado é um traço (caractere) dominante. Se os buds de apenas poucas plantas forem
prateados isso sugere que esse traço deva ser homozigoto recessivo bb. Então se uma
planta apresenta um traço recessivo ela é sempre homozigótica. Mas e o traço dominante,
a cor dourado? Será Bb ou BB?
Para tentar achar a resposta é realizado o cruzamento teste.
-Cruzamento teste
Pega a planta de genótipo desconhecido (BB ou Bb) e cruza com uma recessiva (bb). Se
todos os descendentes forem de buds dourados a característica da sua planta selecionada
era homozigótica BB. Se aparecer qualquer planta com características recessivas no
cruzamento teste - bud prateado (normalmente na proporção próxima de 1:1) então a
característica selecionada era heterozigótica!
-Diagrama de Prunnet (vem de Reginald Punnett)
É o clássico esquema em jogo da velha utilizado para representar os genótipos possíveis
do cruzamento de de 2 genótipos parentais.

Se o parental que queremos descobrir for BB toda a primeira geração (f1) será Bb:
dourada.
B? x bb = 100% dourado logo B? = BB
Ambos os pais deve conter pelo menos um alelo b cada para expressar o fenótipo
prateado na descendência.
Se for Bb haverá plantas Bb e bb, douradas e prateadas. Se aparece o recessivo no
cruzamento teste a característica testada é heterozigótica Bb.
B? x bb = descendência com presença de algumas plantas prateadas logo B?= Bb
Resumindo:
A planta com o traço (característica) dominante deve ser sempre cruzada com a recessiva.
Se algum descendente apresenta o fenótipo recessivo então o genótipo desconhecido é
heterozigoto.
Se todos os descendentes apresentam a característica dominante então o genótipo
desconhecido é homozigoto dominante
Razões para o cruzamento teste:
Quando você cria plantas você quer manter características como tamanho, sabor.
Se você quer manter a característica você precisa saber se é homozigótica dominante,
heterozigótica ou homozigótica recessiva.
A única maneira de saber é fazendo o cruzamento teste.
Se você quer ser um criador, um melhorista, deve ter em mente que deve trabalhar com
uma vasta população. Quanto mais plantas melhor e mais confiáveis os resultados.
-=Lei de Hardy-Weinberg Parte 2
Como cruzar pra diversas características?
Se você cruza duas plantas heterozigotas Bb o diagrama de Prunnet nos mostra uma
descendência
25%AA:50%Aa:50%aa, ou seja, diferentemente dos pais 25% dos descendentes
apresentarão o fenótipo recessivo bb. Então pais com buds dourados podem gerar filhos
com buds prateados.
Entendendo como os traços dominantes e recessivos são passados de geração, você
pode prever o resultado de um cruzamento e fixar as características, é disso que
melhoramento se trata.
Se você compra sementes de um banco de sementes como saber se aquela característica
será passada aos descendentes.
Se ao cruzar duas plantas dessa linhagem os dois pais são BB não há chances de ter um
filho recessivo. E, da mesma forma, se os dois pais contiver o traço recessivo não haverá

chance de produzirem descendentes com alelos dominantes.
BB x BB =
B, B x B, B =
1 BB : 1 BB : 1 BB: 1 BB
Sabendo se ele é homozigoto recessivo ou dominante ou heterozigoto você pode prever
os resultados antes deles acontecerem.
-=Mendel e os Experimentos com Ervilhas
Gregor Mendel (1822-1884) foi um monge Austríaco que descobriu as leis básica de
hereditariedade.
Ele observou que duas linhagens de plantas de ervilha quando cruzadas com seu próprio
pool gênico sempre apresentava uniformidade para certos traços e os descendentes
apresentavam os mesmos traços. Então conclui-se que eram true breeding, ou seja,
herdáveis e expressa 100% da prole, ou seja, homozigotos.
Sabia que eram homozigotos mas não sabia de cada característica qual correspondia a
dominante e qual correspondia a recessiva.
Linhagem de Ervilha #1: sementes lisas, sementes verdes, flores brancas, plantas altas
Linhagem de Ervilha #2: sementes rugosas, sementes amarelas, flores roxas, plantas
baixas
Então cruzou as duas plantas de linhagens distintas gerando
-o Híbrido de Primeira geração - F1
e observou que todas as plantas descendentes (Ss) tinham sementes lisas, logo concluiu
que a característica era dominante (SS) e a característica para semente rugosa, recessiva
(ss).
- o Híbrido de Segunda geração - f2
Os descendente na F1 são todos Ss (heterozigotos c/ sementes lisas). Quando cruzou os
indivíduos dessa geração Mendel obteve
25% SS : 50% Ss : 25% ss
no primeiro cruzamento ele não obteve nenhuma planta com traços recessivos, mas ao
obter a segunda geração, porque era heterozigótica para o traço, sim.
Uma vez que voc6e tem indíviduos SS, Ss, ss para trabalhar você pode usar os diagramas
de Prunnet para determinar como as próximas gerações de descendentes irão se
apresentar. Compare seus resultados e tente juntar com o que aprendeu de taxas e
frequências.
- Mais sobre Frequência Genética
Ao cruzar 2 heterozigotos temos os genótipos Ss, SS, ss e temo os alelos S:50% e s:50
ou S,S,S,S e s,s,s,s ou 4S:4s
Ao cruzar SS com Ss temos genótipos SS e Ss e temos os alelos na proporção:
SS x Ss
S,S x S,s

SS,Ss,SS,Ss
portanto
6S:2s
agora lembre deas leis de hardy-Weinberg que a soma das frequências dos diferentes
alelos é sempre 100%, mas que alelos individuais podem aparecer em taxas diferentes.
Há 5 causas:
1. Mutação: alteração no material genético
2. Migração de genes: genes de populações de fora são incorporados ao pool
(reservatório) genético contido na linhagem.
3. Erosão gênica: se uma população é pequeno o equilíbrio é mais facilmente afetado
porque uma leve mudança no número de alelos pode alterar drasticamente suas
frequências
4. Cruzamento não randômico: uma fêmea que dentre a população flore mais
precocemente tenderá a cruzar com machos que por ventura também surjam
precocemente, havendo cruzamento preferencial podendo gerar uma linha distinta
precoce.
5. Seleção natural: algumas características podem conferir resist6encia a possíveis
mudanças ambientais que podem resultar na alteração das frequências dos alelos.

-=Como Criar uma Variedade
Criar maconha é manipular frequências gênicas. A maioria das plantas vendidas por
criadores renomados são bastante uniformes, isso significando que houve intensão
alteração das frequências fixando somente traços que são homozigotos.
Imagine duas strains e queremos as características marcadas em asterisco
Master Kush: folha verde escuro, cheiro melado*, flores brancas, plantas curtas*
Silver Haze: folha verde claro*, cheiro frutado, flores prateadas*, plantas longas
As características marcadas com * são aquelas que o criador particularmente gosta. Quer
dizer que o criador quer uma planta que seja homozigótica pras características
selecionadas (*)

Super Silver Haze. Foto: Green Knight.
Planta desejada = Silver Kush: folha verde claro, cheiro melado, flores prateadas, plantas
curtas.
Toda genética que precisa para Silver Kush está contida no acervo (pool genético) de
Master Kush e Silver Haze
Pode-se cruzar e com sorte encontrar a planta ao acaso ou entender ou poupar espaço
tempo e dinheiro calculando o genótipo para cada característica.

Como são quatro traços pretendidos, oito alelos compõe o genótipo preterido.
Se a característica folha verde claro da Silver Haze dele sempre for expressa em 100% da
descendência de plantas da mesma linhagem então ele sabe que é uma característica
homozigota.
Se no meio de descendentes ele encontra alguns com folha verde-escuro então porque
aquela característica era heterozigótica (em pelo menos um dos pais), então precisa fazer
futura seleção até chegar num homozigoto que contenha a característica.
Se ambos os pais forem heterozigotos Ss então teremos 25% SS : 50% Ss : 25% ss
Com um homozigoto SS e outro heterozigoto Ss teremos 50% SS : 50% Ss
E dois homozigotos idênticos não haverá variação
SS x SS
S,S,S,S
f1: SS=100%
Quando se está trabalhando pra fixar um traço é preciso tomar cuidado pra não eliminar
outro desejado, do contrário muito mais trabalho será preciso para seleção de um novo
homozigoto. A ideia por traz da criação é achar uma planta chamada como "planta
doadora" das características. Essa planta contém uma característica true-breeding
(herdável e 100% expressa), homozigótica e preferivelmente dominante para a
característica. As outras podem variar desde que dentro das expectativas do consumidor.
Quanto mais traços fixados estiverem na forma de dominantes homozigóticos maiores a
chances de você criar uma variedade IBL. (cultivar elite).
-=Técnicas avançadas de melhoramento
Retro cruzamento Simples
Melhor método para aumentar a frequência genética pelas gerações.
Cruzando Silver Haze de folhas verde claro com Master Kush de folhas verde escuro que
supomos serem homozigotas e true-breeding vamos ter 100% de heterozigóticos. Mas
qual traço é dominante e qual é recessivo? Basta verificar a descendência. A forma de
caráter que é expresso na f1 (que é 100% Ss) será a dominante.
Se geramos a f2 a partir de f1 obteremos 25% AA : 50% Aa : 25% aa
Agora podemos pegar um atalho. Se retro cruzarmos esse heterozigoto da f1 com o
parental que sabemos agora que é SS vamos ter
SS x Ss
ou seja
50%SS e 50%Ss
aumentando a frequência do alelo dominante S. A f2 é retrocruzada novamente para obter
a f3. Como temos 50% de probabilidade da f2 retrocruzada ser heterozigotaSs e 50% de
ser homozigota SS, ao retro cruzar para gerar a f3 podemos ter 2 linhagens:
I) Ss x SS
50% SS : 50% Ss
II) SS x SS= 100% de SS

Na f3, o retro cruzamento do homozigoto (II) SS com parental SS gera descendência
100% SS e temos um traço fixado expresso em 100% da descendência, true-breeding.
O retro cruzamento do heterozigoto (I) Ss da f2 com o parental SS gerará 100% de plantas
de Ss, mas a geração subsequente aparecerá ss, ou seja plantas com folhas verde escuro
novamente indicando que esta linhagem não é estável.

-=Como Gerar uma Planta Mãe
A melhor maneira de selecioná-la é através de uma larga população de plantas. Plantas
IBL exibem pouca variação sendo difícil arrumar uma mãe clone.
A melhor maneira então é usar híbridos F1, se você não achar uma boa mãe na f1,
proceda a f2 e se não achar ou aumente o número de plantas ou cruze plantas diferentes.
Lembre-se de dar as condições de cultivo iguais as da destinação final.
- Autopolinização
Refere-se a hermafroditas. Plantas que geram descendentes sem a necessidade de outros
indivíduos.
Maconha monoica (herma) sempre mostra os dois sexos independentes das condições de
cultivo.
Em condições ótimas de cultivo uma planta dioica de maconha vai exibir os sexos macho e
fêmea em plantas separadas.
Estresse pode causar algumas plantas a exibirem o sexo oposto.
Plantas autopolinizadas podem exibir descendência
. Toda fêmea
. Toda hermafrodita
. Hermafrodita, fêmeas e machos uma vez que o ambiente também atua na expressão
sexual da planta obtida por autopolinização
. Exibir limitada variação da planta original
Sementes feminizadas devem ser usadas apenas para produção de buds e não para
criação. Melhoristas bem informadas rejeitam a autopolinização em seus programas.
Fala que gerar sementes feminizadas deve ser apenas para uso pessoal e não para
distribuição.

-=Conclusões do Capítulo
Experimentação resultam em novos híbridos. Híbridos resultam em novas strains. Melhor
concentrar esforços e gerar uma boa variedade do que várias intermediárias.
melhoristas muitas vezes interrompem o trabalho no meio e voltam anos depois por falta
de recursos, espaço etc., o que leva perda e desperdício. Planeje bem seu trabalho.
Criar maconha é reconhecer quais traços são valiosos de continuar.

3) Parentais Doadores, polinização e Sementes
-=Usando plantas parentais para produzir mais de uma strain
Imagine MasterKush, Blue Berry e Kushberry. Você descobre que Masterkush e Blue Berry
foram lançadas antes e que as duas tem a maioria de suas características herdáveis e
100% expressas (a maior parte de seus traços são true-breending)
Como essas 2 plantas são bem diferentes nos fenótipos você deduz que vieram de pais
diferentes
masterkush veio de: masterkush macho x masterkush fêmea
Blue Berry veio de: blueberry macho x blueberry fêmea

Bubblegummer. Foto: canasbrazuca.

Observa também que numa grande população de kushberry as plantas apresentam
variações nos seus traços, isto é suas características não são true-breendig
(homozigóticas).
Então concluímosduas possibilidades
kushberry veio de masterkush macho x blueberry fêmea ou
kushberry veio de masterkush fêmea x blueberry macho
Ou seja, o breeder ou criador mantém quatro plantas pra gerar três variedades.
Se, no entanto, observa que a população de kushberry é estável, isso significa que o
criador fez a seleção na linhagem híbrida até chegar a um pai kushberry e uma mãe
kushberry cujos traços são 100% expressos e herdáveis (true breeding / homozigotos). Ou
seja, o criador mantém 6 plantas para criar 3 variedades.
Fêmea de uma variedade macho de outra, ou fêmea de outra e macho de uma?
Se Masterkush for dominante BB para buds marrons, e Blueberry for bb buds azuis, como
as duas variedades são variedades estáveis (IBL ou cultivares elite) isso significa que não
há homozigotos na população. Toda masterkush é BB e toda blueberry é bb.
Portanto independe se você seleciona o macho ou fêmea, tanto faz pra essa característica
em específico, pois todas as plantas descendentes serão Bb (buds marrons).
Apenas no casos de cruzar a f1 e na presença de heterozigotos é que a escolha de qual
macho pegar de uma strain e qual fêmea de outra, importará.
Por definição híbridos não podem ser true breeding. Apenas mediante programa de
seleção é possível fixar traços 100% herdáveis e expressos.
-=Os Parentais de uma Variedade
Idealmente uma variedade dever ter dois pais que são representantes pertencentes
unicamente aquela strain.
Atualmente é comum ver híbridos que tenham alguma relação com seus parentais
renomados e populares, por exemplo, NL x Haze.
Entrou no mercado e ganhou alguma notoriedade. No entanto é altamente improvável que
se trate de um cultivar estável como Northern Lights ou Haze.
haverá variações nessa linhagem até o momento que o criador desenvolver pais que são
exclusivos dessa linhagem e que são homozigóticos para as características da linhagem
(true breeding).
Um exemplo popular é Jack Flash da SensiSeeds que vem sendo estabilizado a partir do
cultivar híbrido Jack Herer.

-O Parental Macho
Como a fêmea geralmente é o que estamos procurando melhorar, o macho acaba se
tornando um problema para os criadores.
O macho não exibe os traços florais da fêmea, sendo a seleção inicial de seus traços
contribuintes às cegas.
Pra saber suas qualidades deve fazer cruzamento testes, sendo que hermafroditar não
deve ser feito pois não vai observar resultados verdadeiros para os traços florais num
macho hermafroditado.
Testar o macho é tão importante quanto testar a fêmea. Fazendo a correta seleção do
macho você pode melhorar sua variedade em quase todas as características.

Mais plantas, melhores chances de achar um macho singular que passe traços singulares
para a descendência.
Alguns machos são tão importantes no incremento de produção e potência que acabam se
tornando tão importante quanto as matrizes fêmeas.

Macho faltando 2 ou 3 dias para liberar o pólen. Foto: Joao Pe de Feijao.

Macho já liberando muito pólen. Foto: sandino.

-Polinização
Machos podem liberar o pólen a qualquer momento entre 12 horas e três semanas a partir
da formação do cálice.
Machos tendem a crescer mais que fêmeas, mas isso é variável, também tendem a
mostrar o sexo antes, mas, novamente, isso não é definitivo.
Machos também tem seus cálices suspensos por caulículos, mas às vezes isso pode
acontecer na fêmea também.
Os criadores devem identificar o macho antes de abrir os cálices ou mesmo separar a
planta que está em estágio não diferenciado até ele se definir.
Cálices dos machos também se desenvolvem rapidamente em caixos. Se você observar
mais de um cálice desenvolvendo no nó você pode estar quase certo que essa planta é
uma macho.
Podem liberar o pólen 1 dia após o desenvolvimento mas normalmente isso leva mais
alguns dias.
Machos produzem pólen sem necessidade de 12/12. Podem liberar pólen no 24/0 no 18/6,
mas no 12/12 desenvolve mais flores e MAIS pólen.
Machos de interior (indoor) podem ser removidos da zona de crescimento bastando à
claridade de uma janela para a produção do pólen. Mesmo quando colocados em escuro
total, machos continuarão a produzir pólen poru alguns poucos dias.
Você pode simplesmente deixar o macho polinizar toda a zona de crescimento. Mas isso
não é criação seletiva! Você precisa mover e separá-lo das fêmeas.
Em exterior (outdoor) isso pode ser uma tarefa complicada. A melhor maneira de segregar
os machos das fêmeas é tirar clones deles, nos estágios iniciais de desenvolvimento do
cálice e arrancar a planta doadora assim que o fizer.
Enraíze e coloque o clone pra florir em local separado. Force o florescimento colocando o
macho no 12/12 1 semana após ter enraizado e você terá machos controláveis dos quais
poderá extrair pólen.
Lâmpada fluorescente entre 30 e 60W ou a claridade de uma janela deve ser o suficiente.

Algumas variedades pequenas são híbridas com ruderalis. Além de não precisarem de
ciclo 12/12 para florir, como você pode ver mesmo uma planta pequena como essa pode
render belos camarões. Foto: Neófito.
Alguns criadores gostam de "ensacar" as plantas, isto é, cobrir as flores com envelopes
plásticos ou de papel, mas isto não é recomendado uma vez que é preciso luz e oxigênio
pra planta desenvolver pólen, se você fizer um furo no saquinho, embora o pólen fique
retido isso vai contra os princípios de cruzamentos selecionados já que algum pólen pode
escapar.
O melhor jeito de armazenar pólen é em potes de filme preto conforme capítulo 2. Se você
acha que vai perder pólen na noite você pode deixar folhas de papel em volta das plantas
e podar as folhas da planta de forma que não retenham pólen e caiam no papel. Aí é só
fazer um canudo e despejar dentro do pote.
Se estiver com dificuldade de liberar o pólen coloque o pote numa mesa, segure a planta
com uma mão e toque levemente com uma pinça e deixe o pólen cair dentro do pote.

Mesmo um macho tão pequeno quanto este, produz uma quantidade grande de pólen pra
trabalhar. Foto: sandino.
As flores do macho vão maturando e liberando pólen em tempos diferentes então pode
demorar alguns dias pra você ter uma quantidade trabalhável com uma planta macho.
Você deve polinizar pelo menos 4 semanas antes do fim da colheita, polinizar depois pode
resultar em sementes não viáveis. Algumas vezes pode demorar 6 semanas pra uma
planta produzir sementes viáveis.
Apenas as áreas florias das fêmeas que receberam pólen irão florir, podendo-se produzir
controladamente buds com semente e sem semente.
Pra aplicar o pólen pode usar um cotonete ou um pincel. Passe o pincel no saco e
delicadamente
Desligue os ventiladores e até mesmo a circulação de ar pode carregar o pólen e causar
uma polinização randômica, que é o que não queremos no melhoramento. (nota- pelo
menos nesse caso específico de melhoramento!).

-=Removendo as Sementes das Flores
A melhor maneira de tirar as sementes é depois de ter curado os camarões. Com os buds
secos você pode arrancar as sementes simplesmente tocando-as e inclusive recolher as
sementes soltas que ficaram no fundo do pote.
Se estiverem difíceis você pode retirar as sementes através do método de "screening"
(peneirar) processo semelhante que se faz para extrair hash (kiff) através de tela e
peneira.
Criadores profissionais possuem máquinas de screening automático e contagem de
sementes. Na verdade essas máquinas peneiram as sementes dos camarões. Sementes
devem ser armazenadas como dito no capítulo 2.
-=Sementes Viáveis e Não Viáveis
A maioria das sementes viáveis são de coloração mais escura, firmes e tem uma sensação
de aspereza.
A maioria das sementes não viáveis é esbranquiçada ou esverdeada embora algumas
variedades produzam sementes viáveis que se aparentam dessa fora.
A única maneira de saber se o seu produto é testando sementes de CADA fêmea.
Mantenha padrões de qualidade e apenas distribua sementes viáveis.
-=Embalagem
Embalar e rotular as plantas é uma boa ideia. Isso evita que criadores inescrupulosos
roubem suas variedades.
Evite zip-lock porque eles são fáceis de abrir. Um cartão com informações e fotos deve ser
colocado juntos com o logo. Arrume uma seladora por aquecimento é barato e uma
necessidade para assegurar a integridade do pacote.
Isso evita criadores fraudulentos imitem seu pacote. Ainda é possível mas mais difícil de
acontecer do que por num zip-lock com apenas uma tarja de identificação.
Os pacotes contem normalmente 10, 15 ou 16 sementes.
-=Envio seguro
Lotes de mais de 1000 sementes não devem ser enviados se você pensa que eles podem
não chegar ao destino. Um dos melhores métodos é enviar sementes em caixas de CDs e
dvs, pois dessa maneira suas plantas estarão seguras encontrar quebras e chegarão
intactas e com um pouco de imaginação você pode fazer seus próprios métodos.

4) Modelos de Melhoramento por Compatibilidade
-=Compatibilidade dos Parentais
Toda cannabis vendida no mercado é proveniente dos estoques (recursos) de cannabis.
Não há nenhum animal ou árvore envolvida na criação de variedades de maconha! (nt:
não é verdade quando se trata de transgênicos) . Não importa que variedade ou espécie
está tentando cruzar, as plantas de maconha são sempre compatíveis umas às outras.
Uma vez que todas as cannabis são compatíveis umas com as outras, temos nosso
primeiro grau de compatibilidade. No entanto, não é dessa compatibilidade que falaremos.
Trataremos de como as plantas irão manter um estilo geral de características similares que
são "true-breending" (em Homozigose) entre diferentes variedades.
Sabemos que há três principais espécies (cap. 1 - espécies de cannabis): Sativa, Indica e
Ruderalis. Cruzamentos f1 entre plantas de mesma espécie retêm alto grau de pureza de
traços na descendência. Isso é o mesmo dizer que os pais são altamente compatíveis
entre eles e os tipos de variação gerados serão bastante limitados na descendência.
Agora vamos ao oposto: sativa x indica. Uma vez que os parentais são de diferentes
espécies eles não compartilham muitas das mesmas características. Pergunta retórica:
Kushberry seria mais fácil de estabilizar do que Masterkush ou Blueberry?
Master kush vem de duas linhagens de indicas puras kushs. Quer dizer que foi mais fácil
ao criador estabilizar masterkush.
Blue Berry é Predominantemente Indica, quer dizer que tem um pouco de sativa o que
deve ter dado mais de trabalho ao criador.
Vamos dizer que o criador fez as duas variedades com características homozigóticas para
maioria das suas características, o suficiente para chamar cada uma de IBL (cultivar elite).
Kushberry será o cruzamento de uma Indica pura com uma Predominantemente Indica.
Quer dizer que há um bom grau de compatibilidade, mas ainda não será tão fácil de
trabalhar quanto à variedade masterkush.

Sativa paraguaia. Foto: josiesonavacation.
Há também outro nível de compatibilidade a considerar. Quando duas variedades
diferentes são cruzadas podem possuir um parental similar. Se o parental foi usado pra
produzir traços homizgóticos (true-breeding) em ambas strains então essa característica
será herdável e expressa! É como o nível de compatibilidade para espécies puras, mas
aqui estamos procurando por características usadas pelos criadores e como elas se retém
na diferentes variedades.
A mesma regra pode ser aplicada para subespécies. Indica/Sativa, Predominante Indica,
Predominantemente Sativa são difíceis de combinarem umas com as outras. É mais fácil
combinar uma Predominantemente Sativa com uma Predominantemente Sativa, mas
combinar uma Predominantemente Sativa com uma Predominantemente Indica ou
Sativa/Indica é tão difícil quanto combinar 2 espécies diferentes.
Se você é um novo melhorista trabalhar com plantas estáveis de mesma espécie pura
facilitará o trabalho.
O que está em jogo é homozigoseDominanteVshomozigose Recessiva Vs heterozigose.
Quanto mais características homozigóticas dominantes duas plantas compartilhem, mais
fácil de fixar uma característica que apenas uma possua.
Por Exemplo: gostamos dos pistilos (estiletes ["pelinhos"]+estigma[receptáculo]=gineceu)

vermelhos de Masterkush mas não dos brancos de hindukush.
Como são 2 variedades Kushs puras significa que elas possuem mais de 90% de suas
características compartilhadas exceto para o traço do fenótipo de pistilos vermelhos.
Significa que será bem fácil estabilizar esse fenótipo na Hindu Kush porque há alto grau de
compatibilidade entre os parentais o primeiro híbrido f1 irá provavelmente reter grande
quantidade genes homozigóticos.
Na outra mão se cruzarmos uma Indica x Sativa teríamos tão pouco quanto 25% de
características em comum. A descendência teria enormes variações
Se um melhorista quer inserir determinada característica no fenótipo de uma planta deve
sempre procurar fixar a partir de planta com alta compatibilidade, isso facilitará o trabalho.
Algumas vezes, você vê que a característica desejada provém apenas de uma planta
doadora de uma variedade muito diferente. Você pode se aventurar e pode ser legal, mas
é melhor você ter uma experiência com procedimentos de melhoramentos antes disso.

5) Célula Vegetal, Crescimento e Hormônios
O CÓDIGO GENÉTICO DA MACONHA
Pólen e óvulo são referidos como gametas na botânica.
Ambos os pais macho e fêmea contribuem com os genes que se arranjam como os dois
lados de um zíper (cap. 2) sendo que cada alelo pode ser dominante ou recessivo
quando os gametas combina criam a identidade da progênie, conhecida como genótipo. O
genótipo pode ser Homozigoto recessivo, Heterozigoto ou Homozigoto dominante.
Criar é recombinar genes então devemos compreender o genótipo para entender como
poderá ser os gametas.

-=Estruturas Básicas da Célula vegetal, e Bases da Genética Molecular
-Célula:
Estrutura básica dos organismos e tecidos vivos. São microscópicas formadas de
citoplasma delimitado pela membrana celular, com material genético (DNA) dentro de um
núcleo (eucariotos)
Células vegetais apresentam as seguintes organelas (assim como animais); membrana
plasmática, núcleo e nucléolo, mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático,
complexo de Golgi, peroxissomos, micro túbulos.
Também possuem plastídios, parede celular, um largos vacúolos que as células animais
não possuem.

-Cloroplasto:
o mais óbvio plastídio são arredondados e tipicamente possui 30 na média. São verdes,
pois contém a clorofila, o pigmento responsável pela conversão da luz em energia para a
fotossíntese.
-Parede Celular:
Polímeros de celulose usam pontes de hidrogênio para criar duras fibrilas de celulose que
a compõe. Há duas paredes segundo o crescimento:
(I). Primário: parênquima (células de funções como preenchimento, assimilação, reserva e
secreção) e meristema (ápices e gemas) de aproximadamente mesma espessura;
possuem perfurações (plasmodesmas) para permitir comunicação com células próximas
(II). Secundário: esclerênquima (células associadas a xilema e esclereides), colênquima
(células de sustentação com depósitos de celulose reforçados, próximas a epiderme) e
xilema (tecido de condução). É basicamente suportes para adicionar estabilidade a célula.
(caramba eu juro que a minha trad. pra Parede Celular fico bem maior! na verdade eu não
entendi muito bem a classificação de Parede primária e Secundária do autor, tem uma
confusão entre o que é crescimento primário e secundário, parede primária, plantas que

apresentam crescimento secundário e quais células apresentam não sei se viajei na
tradução mas é que também nas plantas que possuem crescimento secundário a parede
secundária das células (Parede Secundária - células descritas em II, assim na verdade eu
entendo a tradução) se forma e suas microfribrilas estão orientadas de tal forma que
conferem rigidez impedindo o crescimento por expansão da célula. E na parede primária
pelas fibrilas não estarem em direção definida e por causa das pontes de hidrogênio há na
verdade maior flexibilidade. Plantas que só apresentam crescimento primário, ou com
células (como nas dos tipos listados em I) em estágio de formação da parede primária
(juvenis) podem expandir o tamanho de suas células. ufa!)
-Vacúolo:
delimitados por membrana são vários e pequenos nas mudinhas jovens mas com a
maturação das células e a idade coalescem e forma um único e largo vacúolo. Armazena
comida, sobras, ácidos e controla o turgor. Quando sua planta não recebe água suficiente
o turgor cai (pressão de turgor) e sua planta murcha.
-Membrana Plasmática:
é a membrana totoalmente externa e que recobre a célula (e outras membranas). É uma
fina, fluída, semipermeável bicamada fosfolipídica que contém proteínas que formam
estruturas na célula. É a interface com o fluído extracelular que recobre todas as células
na planta. Também contem proteínas integrais que estão firmemente conectadas e permite
a membrana certo nível de movimento.
-Núcleo:
coberto por membranas com perfurações que permitem transferências de moléculas pra
dentro e fora do núcleo. É importante porque contêm os cromossomos, cada cromossomo
é feito por uma molécula única de DNA (veja a postagem aqui) e proteínas. A unidade
DNA, núcleo e proteínas são chamados cromatina. Basicamente, o núcleo é o cérebro por
dentro da célula.
-Mitocôndria:
convertem energia da alimentação em moléculas para a respiração celular, que é o
procedimento de oxidar moléculas como açúcares em CO2 e água. Possuem membrana
externa. E uma membrana interna cheia de cristas que comporta fluído entre as duas
membranas, chamado de espaço inter-membrana.
-Ribossomos:
são partículas encontradas no citoplasma (o material de preenchimento da célula-externo
ao núcleo). Podem ser livres ou anexos ao retículo endoplasmático o qual capta e
transfere RNA para sintetizar polipeptídios e proteínas.

-Retículo Endoplasmático:
rede de fibras encontradas no citoplasma envolvidas no processo de proteína "kinesis" que
é essencialmente o movimento de divisão, movimento e transporte de proteínas na célula
para locais específicos.
-Complexo de Golgi:
série de complexas vesículas membranosas envolvidas na secreção e transporte
intracelular e trabalha com R.E. Na proteína "kinesis"
-Peroxissomos:
Organela que contém a enzima redutora catalase. O complexo de Golgi fabrica
peroxissomos e esses são usados na "cinese proteica"
-Micro túbulos:
filamentos de proteínas encontrados no citoesqueleto e usado na movimentação celular e
outras tarefas.

-=Crescimento Vegetal
Tamanho maior não significa maior crescimento, embora muitas vezes isso seja verdade,
o que determinar maior crescimento é o aumento do número de células, que é irreversível
a não ser que acontece senescência ou através de podas. As zonas de crescimento são
os meristemas:
-Mesristema Apical
Mais comumente encontrado no topo e nas pontas das raízes. No desenvolvimento inicial
são indiferenciados e não desempenham tarefas, mas através de vacuolização ocorre
alongamento e especialização em tecidos com desempenho de várias atividades na
planta.
-Meristemas Laterais
Encontrado crescendo nas laterais da planta, promove o espessamento de caule, troca e
raízes. Também formam o xilema e o floema (tecidos de condução).
Para os meristemas crescerem é necessário condições de ambientes adequadas para a
fotossíntese. Nutrientes também contribuem no desenvolvimento. Se as condições são
sub-ótimas há menor desenvolvimento ou cessa-se (déficit de crescimento ou
"growthstunting".

-=Hormônios
Compostos orgânicos produzidos pelas plantas que regulam o crescimento e atividades
fisiológicas. As plantas possuem cinco classes:
-Auxinas:
Promovem elongação do caule e alguma função no controle da produção. Produzida no
caule, flores e raízes. Desempenham papel ativo no Fototropismo que ocorre quando a
planta se inclina em direção a luz. A auxina produzida pelo ápice inibe o crescimento dos
meristemas laterais, quando se corta o ápice desenvolvem-se os meristemas laterais. Isso
é conhecido como dominância apical.
Auxina também estimula a divisão celular no câmbio (tecidos condutores), diferenciação
do floema e xilema, e estimula o enraizamento inicial nas estacas.
Atrasam o envelhecimento foliar e estimula a floração. também conhecida por promover
fêmeas. Podem inibir ou incrementar o crescimento dependendo de como a planta usa.
BarmacAuxinone é um hormônio do tipo auxina e pode ser encontrado nos melhores grow
shops, serve para estimular o crescimento radicular.
Sensa Spray também e é usado pra promover fêmeas. Também contém etileno (veja
abaixo).
-Giberelinas:
São semelhantes às auxinas no entanto não parecem inibir o crescimento (a menos que
use grandes quantidades) exceto possivelmente no crescimento radicular. Divisão celular
e alongamento do caule, produção de embriões e pode ajudar as sementes germinar mais
rápido. Podem incrementar o crescimento, mas podem também trazer mais machos.
Bomzo Amino é um anti-giberélico hormônio pode ser encontrado nos melhores grow
shops. Ajuda a manter curto o comprimento dos internós e promove flores femininas.
OziTonic contém tricantanol (cera), ácido giberélico, própolis e vitamina B. O ácido
giberélico pode promover o crescimento de machos e fêmeas tratadas podem ter aumento
na colheita.
-Citocininas:
Promovem a divisão celular e a expansão celular, responsável pela morfogênese em
Cultura de tecidos envolvidos na estimulação da síntese de clorofila. É mais produzida nas
pontas dos ápices. Trabalha de maneira muito similar a auxina em relação ao crescimento
vegetal.
AcadianSeaweedExtract é um produto que contém citocinina BAP e usada pra prevenir o
estresse no transplante.
Nitrozyme é outro. Mais fácil de achar e para a mesma finalidade.

-Ácido Abscísico:
Promove dormência em sementes inibindo o crescimento celular. Ajuda as sementes
sintetizarem proteínas de armazenamento. Diminui a divisão celular e a produção floral.
Inibe o crescimento do topo, mas não parece afetar as raízes. Também relacionado com a
senescência foliar, Antagonista de ácido giberélico, auxina e citolisina. Desempenha
também papel de defesa contra patógenos.
-Etileno:
Hormônio gasoso regulado pela planta. Estimula o brotamento aéreo, crescimento da raiz
e promove a maturação floral. Também controla o envelhecimento foliar.
Veja Sensa Spray acima.

-=Outros produtos com hormônios
Uma lista com outros produtos adicionais:
-Aminogro
Aminogrow contém formas L (levógiras) de aminoácidos é usado pra ajudar a prover vigor
e aumentar resistência ao estresse, ataques, doença.

Verificar cuidadosamente a planta por mofo é importante. Imediatamente arranque
qualquer bud que esteja mofado. A umidade induz ao mofo. Ar fresco é a solução para
problemas com fungos. Prevenir é melhor que usar pesticidas. Foto sandino.
-Ethrel
Contém etefon e é usado pra acelerar a colheita.
-Formula 1
Contém um pacote de hormônios usado pra promover o crescimento da planta e também
para ajudar na em casos de estresse por deficiência de nitrogênio.
-PowerBloom
Também contém hormônios e é usado para controlar o tamanho, espaço internós e reduzir
ramificação. Também promove florescimento.
-SensaSoak
É uma solução de germinação usada para estimular a produção de fêmeas.
-Superthrive
Contém vitamina B1 (thiamine) e usado pra previnir estresse no transplante. Também
promove bom crescimento e vigor. Superthrive é popular com técnicas de clonagem.

Superthrive. Foto canasbrazuca,
-Wood'sRootingCompound
Contém "indole-3-butyric acid" (IBA) 1-napthalene aceticacid (NAA) e usado pra promover
crescimento de raízes em estaquia.
lembre-se que ao usar hormônios você está diretamente afetando o crescimento da planta.
Plantas já produzem hormônios e às vezes adicioná-los pode ocasionar efeitos adversos.
O tratamento com hormônios são mais pra experimentação. O único que é altamente
recomendado é o Superthrive que é clinicamente provado, evita estresse do transplante e
promove enraizamento de clones.

-=Tropismos
É o movimento vegetal, crescimento em determinada direção em resposta a algum
estímulo externo (luz, químico, gravitacional). Hormônios regulam muitos dos tropismos.
Existem 3 tipos que você deve saber:
-Geotropismo
É o senso da direção da gravidade. Sementes usam isso para determinar o modo como
vão crescer após a germinação
-Gravitropismo
Muito similar ao geotropismo. Faz com que uma planta quando deitada na horizontal se
curve e cresça para cima, devido à auxina que se acumula na parte mais inferior e
promove crescimento no caule na parte de baixo curvando a planta pra cima, nas raízes o

efeito da auxina é contrário a zona inferior cresce mais lentamente do que a superior.
Causa o crescimento pra baixo das raízes.
-Fototropismo
É a resposta de crescimento em direção a luz (nt: no caule! e afastamento da luz nas
raízes - em geral) ocasionado pelo crescimento por estimulação de auxina em células não
expostas a luz. A auxina "foge da luz" e se acumula no lado do caule não exposto a
iluminação provocando maior crescimento desse lado, a gradiente de distribuição da
auxina no caule é que causa o fototropismo.

Tricomas dando impressão que está "nevando" na planta. Foto: cannabraba.

6) O Código da Vida

-=Cromossomos: o Básico
Consistem em uma molécula única de DNA e são associados com proteínas histonas e
não histonas que trabalham selecionando as partes de DNA que serão convertidas em
RNA.
DNA são ácidos nucléicos no qual o açúcar que o forma é a desoxirribose. É um material
auto replicante, presente em (quase) todos os organismos vivos e carregam informações
para sínteses de determinadas proteínas.

-=Mitose
Processo de divisão celular no qual o núcleo celular dá origens a duas células filhas
idênticas no número e tamanhos dos cromossomos.
-cromossomo: estrutura enovelada de ácidos nucléicos e proteínas que carrega uma
reserva de genes associados e ocorrendo sozinho em procariontes e normalmente em
pares e números determinados (espécie específico) no núcleo de organismo superior
(eucariontes).
Na mitose uma célula eucariótica divide-se em duas. Cada célula filha terá:
1. Um número completo de cromossomos
2. Mitocôndrias e cloroplastos
3. Ribossomos, retículos endoplasmático e talvez outras organelas.
É simplesmente o processo de reprodução do código genético da célula. Isso é tudo que
você precisa saber de mitose para criar maconha. As fases da mitose são: prófase, pro
metáfase, metáfase, anáfase e telófase.
Há basicamente dois tipos de células (existem outros) quanto ao conjunto de
cromossomos que a célula possui:
Haploide ás vezes chamado de monoplóide. Carrega apenas o conjunto de cromossomos,
cada cromossomo em número de apenas um. O símbolo de notação é - n. Quando a
célula divide reproduz apenas uma versão do conjunto de cromossomos de uma vez.
Diploide. Carrega 2 conjuntos de cromossomos, apresentando cada cromossomo de um
conjunto um par no outro conjunto (cromossomos homólogos). Notação é - 2n. Quando a
célula divide reproduz apenas uma versão pra cada conjunto de cromossomos de uma só
vez, tendo a céluladiploide o dobro de número de cromossomos totais de uma célula
haploide.
Cromossomos são muito pequenos para serem vistos sem equipamentos caros. Antes de
a mitose acontecer cada célula prepara-se para a divisão. Os cromossomos duplicados
são chamados díades e podem ser vistos com microscópios mais simples porque o
cromossomo se condensa e se arranja na célula.
Toda informações transmitidas à descendência devem constar do pólen de plantas
estaminadas ou do óvulo das flores carpeladas (pistiladas no jargão grower).

A fertilização faz unir esses dois conjuntos de cromossomos, uma semente se forma e
uma nova geração começa. Pólen e óvulo são conhecidos como gametas. E cada unidade
de transmissão de informação é chamada gene. Plantas possuem dois conjuntos de
cromossomos idênticos (homólogos na verdade) - 2n - e cada célula é 2n exceto os
gametas que são apenas n (pois passa pro um processo de redução e divisão conhecido
como meiose). Na fertilização cada n de cada pai combina-se para formar uma semente
filha 2n.
Na maconha o número cromossômico haploide é 10 e o diploide é 20. Os gametas são
haploides.

=-Poliploidia
Há uma condição não natural na maconha chamada de estado poliploide. Isto acontece
quando a célula contém mais do que dois conjuntos de cromossomos homólogos e pode
passar a condição para os descendentes. É possível que possa ocorrer por mutação e que
o traço aprece e desapareça numa população selvagem de maconha, mas o problema é
que o traço é não é normalmente passado ou mantido via obtenção de sementes.
São encontrados crescendo em modo selvagem em raras ocasiões e são mais do que o
resultado de interfer6encia humana ou uma mutação ancestral passada pela
descendência. Na verdade não há muita informação sobre o status poliploide da maconha.
Alguns pesquisadores como H. E. Warmke sugeriram que plantas poliploides têm níveis de
potência maiores que de plantas normais. Não parece ser esse o caso. Embora haja
alguns vínculosconhecidos nos genes da maconha não há nada que sugira que a condição
poliploide esteja de alguma forma ligada a potência. É extremamente difícil continuar o
traço poliploide na descendência porque os pais são geralmente estéreis. Você vai
precisar ter grandiosas seleções para trabalhar com esta característica.
Há vários produtos no mercado para provocar mutações. Colchicina é uma substância que
pode promover a condição poliploide. No entanto também é mutagênico e mutações não
estão ao controle do melhorista! É provável que os poliploides potentes sejam o resultado
de mutações separadas nos experimentos de Warmke. No futuro, esperamos ver mais
pesquisa nessa área.

7) Evolução e Mutações
-=Gregor Mendel e Evolução
A teoria da evolução é justamente isso - uma teoria. Não haverá grandes explicações
sobre a evolução, ao leitor pretende-se que ele compreenda que as anomalias (e como as
mutações) estão associadas com a teoria da evolução e basta, sendo recomendado que
saiba de antemão o assunto para mais aprofundamentos científicos. O que será
demonstrado aqui é como as anomalias estão ligadas a evolução.
Podemos olhar, por exemplo, para o equilíbrio de hardy-Weinberg e enxergar regras e
saber que essas regras podem ser quebradas, mas com a teoria da evolução ainda
existem problemas que precisam ser mais claramente analisados ou ainda necessários
que se descubram resposta para.
Um dos elementos mais importantes da teoria da evolução são as Mutações. Se humanos,
moscas e plantas vieram de uma mesma fonte porque não encontramos fósseis que
provam isso? Pode ser que não tenham sido descobertos ainda, mas como se diz em
ciência não há evidência para dar suporte a isso. Tudo que temos a disposição é uma
série de organismos e fósseis e uma teoria pra lidar com tudo isso. (até porque não é
possível provar a evolução nenhum observador humano conseguiria sobreviver milhões de
anos para observar e ter evidência de que ela está acontecendo)
-Problemas a considerar
1. Gregor Mendel mostrou por si próprio que a teoria da evolução precisa ser vista mais
circunstancialmente e atentamente.
2. Não há mutações observadas que sejam benéficas ao organismo.
3. Mutações não são controláveis. São randômicas, sem foco e pode ser extremamente
danosas para o organismo e descendência.
Se você acredita ou não na teoria da evolução independe, ela não é fato só uma
extremamente boa teoria. Não é fundamentada em muitos aspectos, por exemplo, a
evolução orgânica nuca foi observada.
Geração espontânea de vida a partir de matéria morta ou matéria não viva nunca foi
observada ou induzida. Não se pode trazer vida de volta, a vida parece surgir apenas de
outros organismos vivos pré-existentes. Uma rocha não pode mutar num organismo vivo
nem mesmo uma jarra cheia de restos mortais pode.
Biogenética. É disso que trata este tópico.
A tentativa mais famosa de provar ou não se pode criar vida a partir de químicos foi o
experimento de Miller/Urey (que foi a consolidação empírica para a teoria de Oparin).
Consistiu em colocar gases como metano e amônio em ambiente controlado, com altas
temperaturas e descargas elétricas simulando a atmosfera primitiva e com isso a partir de
elementos simples ou inorgânicos conseguiram catalisar a formação de moléculas mais
complexas e orgânicas, os aminoácidos que são a base do DNA. No entanto o

experimento ainda está terrivelmente longe de realizar a criação de vida a partir de
químicos em tubos de ensaio. Não se criou DNA ou ninguém conseguiu fazer isso em
condições de laboratório. No entanto como não foi provado o contrário nós sabemos que a
"criação" de DNA PODE ocorrer a partir de aminoácidos, e dessa maneira é assim que se
explica a teoria virgemente, apenas é preciso se lembrar de que a geração de vida a partir
de matéria morta nunca foi provada ou observada.
A biogenética também explica porque características adquiridas não podem ser herdadas.
Por exemplo, o filho do Swazenegger não nasce todo musculoso, pois essa é uma
característica adquirida e não pode ser herdável.
Plantas e animais podem produzir descendentes que possuem características para defesa
contra certas condições ambientais. As características não são características genéticas
novas (a menos que tenha sido mutado um gene que tenha gerado o caráter), mas são
material genético dormente que é repentinamente ativado. Isso significa que o acervo
genético da planta já contém caracteres necessários para combater o problema em
questão. Quer dizer que o ambiente não causa a geração desses novos genes (apenas
seleção).
Mendel descobriu que genes são trocados na combinação genética de um indivíduo e se
os pais cruzam as novas recombinações genéticas vem a tona, mas estas possuem leis
atreladas a ela conforme vimos no Cap. 2 (Hardy-Weineberg). Seleção natural NÃO
PRODUZ NOVOS GENES, apenas seleciona genes para fenótipos já existentes na
população.
Isto nos leva a conclusão que mutações são o único caminho de gerar NOVO material
genético. No entanto, parece que todos os tipos de mutações são randômicos e não
controláveis.
Se um desastre nuclear mutar uma população de Cannabis é mais provável que os
indivíduos mutáveis definham e acabem se extinguindo (ou seus genes ao longo das
gerações). As chances que a mutação causada por radiação possa mutar um novo
material que contenha a defesa contra a radiação é extremamente improvável.
É mais provável que a liberação de radiação tenha selecionado um gene pré-existente pra
defesa à radiação, mas esse gene já estava no acervo genético antes de qualquer
mutação induzida pela radiação. Essencialmente as plantas que não podem sobreviver a
um ambiente desvantajoso NÃO IRÃO FAZÊ-LO e não contribuem com seus genes para a
próxima geração. Plantas sobreviventes ou já possuíam os genes para resistência ou,
muito mais raro, houve uma mutação pontual em um indivíduo que lhe conferiu o gene da
resistência e, portanto a planta sobreviverá e passará adiante o seus genes. Mas
mutações não são controláveis a ponto do ambiente influenciar sua aparição. Essa
mutação precisa aparecer por acidente, em um único indivíduo "por acaso" pra poder ser
incluída no corrente modelo teórico de evolução.
Não há evidências em ciências que sugiram que as mutações gerem descendentes que
sejam mais viáveis que seus pais num mesmo ambiente.
Então, o método de evolução por mutação acontece mais isso não significa que o

organismo:
1. Sobreviverá a mutação
2. Será melhor que seus pais
Na maioria dos casos mutações resultam em:
1. Organismos inviáveis que produzem descendência não viável
2. Uma séria deformação do material genético ocasionando a morte
3. Um novo gene que não é viável ou não tem propósito
NO ENTANTO
1. traz a tona novo material genético que é viável e não estava presente antes.
2. pode incrementar uma característica de um organismo (melhorar)
o controle de mutação é uma tecnologia em rápido desenvolvimento, mas para o propósito
do melhorista maconheiro comum isso não é acessível ou não é considerado apropriado
devido às preocupações sobre Organismos Geneticamente modificados (OGMs).
Uma célula viva é muito complexa. Pode ter passado por mutações até ser o que é hoje,
mas as chances disso acontecer são muito pequenas. Imagina um macaco numa máquina
de escrever. Ele pode de vez em quando conseguir formar palavras com 3 letras e com
menor frequência, palavras com 4, 5, 6, até 10 letras. Se prolongarmos o experimento o
tempo suficiente é provável que o macaco possa escrever até mesmo uma sentença
inteira inteligível. Isso é o que os matemáticos chamam de "probabilidade", com infinita
quantidade de tempo e infinita quantidade de trabalho o macaco pode teoricamente
escrever um livro, mas as chances disso acontecer são extremamente pequenas.
O ponto é que músculos ou um órgão como um cérebro pode até surgir através de
mutações, mas as chances disso acontecer são não existentes em nosso tempo de vida
ou mesmo no tempo que levou até a Terra se formar e se tornar o que é hoje. Cientistas
entendem que algumas questões precisam ser mais questionadas acerca da atual
fundamentação da teoria da mutação.
Algumas pessoas dizem que o ser humano não usa toda sua capacidade cerebral (usaria
apenas 1/16 do cérebro), mas é mais provável que não tenham ainda descoberto a função
dos 15/16 restantes! Por muito tempo acreditou-se que o apêndice não tinha mais função,
mas agora está claro para os cientistas que ele produz antibióticos para o intestino e o
protege de crescimentos prejudiciais como o câncer.
Todas essas questões devem ser consideradas antes de aceitarmos que a mutação é a
chave para a variação que vemos nas formas de vida.

-=Mutações
Nas células da maconha, o DNA sofre mudanças químicas o tempo todo, especialmente

durante a mitose. Essas mudanças são rapidamente reparadas, recuperando o formato
original do DNA. Em algumas situações esse reparo não é feito com sucesso. Isto resulta
numa mutação de DNA.
Em alguns casos pode ser uma substituição básica, uma "mutação pontual" ou
"transição" ou "transversão" dependendo do tipo de mutação pontual que acontece.
outro tipo é a mutação "missense" (mutação com troca de sentido). Envolve um
nucleotídeo alterado que modifica um códon, o que acaba codificando outro aminoácido.
Um códon é uma sequ6encia de três nucleotídeos que juntos formam uma unidade de
código genético e determinam quais aminoácidos é adicionado em determinado ponto da
sínteseproteica.
“Mutações silenciosas" também ocorrem, mas não alteram o DNA apenas podem ser
vistas através de sequenciamento genético.
“Splice site mutations" (mutações no sítio de corte) afeta o local de sinalização de um
nucleotídeo ocasionando uma transcrição errônea resultando na formação de uma
proteína alterada.
“Mutações de inserção" e de "deleção" quando uma violenta mutação faz um gene
aparecerem ou desaparecerem. Pode causar uma total e completa mudança na sequência
do DNA podendo ser extremamente desastrosa para o organismo se afetar um grande
número de genes. Se afetar apenas, então a mutação pode ser benéfica. Se mais de um
gene é afetado então as chances da mutação diminuem, uma vez quem um dos genes
sendo maléficos pode ser suficiente para causar diversos problemas para o organismo.
Duplicação é duplicar parte do genoma. Um crossing-over (sobreposição) entre
cromátides que estão fora de fases pode gerar uma cromátide com um gene duplicado e
outra com 2 deleções. Isto causa um desbalanço e o gene mutante torna-se dominante.
Isto é também um problema para a descend6encia.
“Translocações" são outro tipo de mutação que provocam que um gene se quebre e se
destrua ou se torne em um gene híbrido.
O que é mais interessante é que umas enormes porcentagens de genes na maconha não
aparentam contribuir em nada para o fenótipo da planta. Se pensarmos isto juntamente
com a diversidade de plantas e juntar com a teoria da mutação isso nos faz questionar
porque temos tantos organismos diferentes neste planeta em tão curto período de tempo.
Todas as mutações acima estão incluídas em duas categorias: "mutações somáticas" (pós
zigótica) e "mutações germinativas" (herdada).
Uma mutação que ocorre numa célula somática (soma=corpo) pode acabar matando ou
danificando seriamente. Uma mutação que ocorre numa célula germinativa será repassada
para todas as células vindas do zigoto. Cada uma das células da descendência irá conter
a mutação passando geração em geração enquanto os cruzamentos permitirem.
Agora que você entende o que é mutação vamos olhar para fatores ambientais e de
crescimento que podem causar mutações.

-=O que Causa uma Mutação
Mutações que são passadas dos ancestrais aos descendentes são chamadas de
mutações germinativas, que são traços como outros qualquer podendo ser homozigoto
dominante, heterozigoto ou homozigoto recessivo.
Como há vários fatores humanos ou não que podem causar mutações, vamos listar 5
principais para os criadores.
1. Estresse
Na Bíblia da Maconha (outro livro do autor) falamos que o estresse pode afetar o
crescimento ótimo. Mas o que não foi falado lá é que ele pode afetar o reparo do DNA.
Então qualquer coisa que estressa uma planta tem potencial para criar mutação
Sobre fertilização, afogamento, calor, dano por pragas, acidentes, problemas de pH, com o
solo, danos radiculares, etc.
Quanto uma planta deve sofrer com estresse pra sofrer uma mutação é incalculável e não
possível controlar mutações de nenhuma maneira através de estresse.
2. Genótipo
Se uma planta fraca é desenvolvida, com genótipos não muito protetivos ou que não
ajudam a planta crescer bem ela correr riscos de sofrer sobre condições de estresse. É
improvável que uma planta assim exista na natureza pois ela certamente logo morrerá (e
não passará seus genes adiantes).
Contudo, em projeto de Criação em Interiores tal planta pode vir a tona. Novamente, uma
planta com um genótipo fraco tem problemas no reparo do DNA e está mais sujeita a
acumular uma mutação ou várias.
3. Idade
Enquanto a planta cresce ela cria novas células para substituir antigas. Antes de uma
planta morrer ocorrer problemas na divisão dos cromossomos e essa é uma das maneiras
da planta saber que seu trabalho está chegando próximo do fim. Quando isso acontece o
reparo do DNA pode ser afetado podendo ocasionar uma mutação. Retirar estacas
(clones) de uma velha mãe falecendo nunca é uma boa ideia por causa disso. Então,
mantenha sempre clonando e troque as mães após alguns ciclos de crescimento.
4. Mutação de clones
Criadores notaram que clones podem mudar o fenótipo após um longo período de tempo
clonando da mesma planta mãe. Isso leva algumas pessoas a inadvertidamente acreditar
e propagar que clones sofrem alguma forma de perda de integridade genética. Clones bem
mantidos não perderão coisa alguma! Essa mutação em clones é problemática porque é
suposto que clones sejam replicações genéticas exatas das matrizes ou pais
(padreadores) que vieram.
Não sãocompreendidas quantas vezes uma planta pode ser clonada antes de acontecer,

mas em tese está por volta de milhares ou dezenas de milhares, embora seja possível que
a mutação possa ocorrer com menos clonagens.
Na teoria e prática a clonagem pode reproduzir o exato código genético da planta
indefinidamente.
Sabemos que estresse pode provocar mutações por problema no reparo de DNA. Então o
corte feito para retirar clones provoca dano, podendo haver mal funcionamento do reparo
de DNA e gerar uma mutação naquela área e se um novo broto se forma a partir da
mesma - na planta mãe - então poderemos ter um broto que acumulou alguma mutação.
Na verdade isso é muito raro, mas acontece e é um fator contribuinte na variação entre
clones (além do ambiente claro)
Este tipo de mutação é mais comum em plantas velhas. novamente, sabemos que a idade
pode propiciar mutação. Então se tiramos um muda de uma planta velha ou que esteja
morrendo maior as chances de clonar uma parte que tenha uma mal função no reparo de
DNA. A cura pra isso é só uma. Manter gerando novas mães por clonagem e não deixa a
mãe que você está retirando os clones ficarem muito velhas*. outra maneira de se previnir
é não retirar muitos clones de uma mesma região de brotamento. Cortes e retiradas de
clones repetitivos da mesma região da planta pode induzir mal funcionamento no reparo
de DNA dessa zona. De novo, mantenha mães novas por clonagem!
Toda variação encontrada em clones é denominada "variação somaclonal".
*alguns clones possuem mais de 20 anos embora a clonagem possa permitir que o clone "maduro" cresça
em uma nova planta outra vez. O que estamos falando é de matrizes velhas e não do tempo total que
planta é mantida através de clonagens sucessivas.

ParadisesSeeds gera uma nova população de plantas mães, mantidas em lâmpadas
fluorescentes, em trilhos removíveis. Estas fêmeas serão polinizadas para obtenção de
sementes.

5. Técnicas de transferência
Durante o transplante a planta passa de um meio de cultivo para outro. As raízes podem
ser perturbadas, causando choque na planta, choque pode ocasionar estresse que pode
gerar falha no reparo de DNA.
Outra técnica que também provoca falha no sistema de reparo de DNA é a cultura de
tecido, que será o foco do próximo capítulo.

-=Químicos que Causam Mutações - Mutagênicos
É fato que maconha não muta facilmente sob as condições mencionadas acima. Tentar
causar uma mutação deliberada é muito difícil. Se cultivadores QUEREM mutar suas
plantas eles usam a rota química.
Muitos elementos causam mutações, no entanto estão disponíveis facilmente para

agricultores e criadores maconheiros Hormônios de Crescimento e Colchicina.
-Hormônios de Crescimento básicos é Ácido Giberélico
Já falamos sobre hormônios e numerosos compostos produzidos pelas plantas que
regulam sua fisiologia. Hormônios podem ser sintetizados com a mesma atividade que o
hormônio extraído natural.
Ácido Giberélico (cap. 5) ou GA é um composto derivado de um
fungo Gibberellafujikuroi pode provocar crescimento até o ponto em que pode causar
colapso das células.
tratamentos das sementes com GA irão antecipar o florescimento, mas também
provocarão mais machos. Níveis altos podem reverter o processo de florescimento e
retornar a planta ao vegetativo de novo.
GA tem potencial de mutar o material genético, então brincando com o ciclo de
crescimento podemos acidentalmente causar uma mutação. Essas mutações não são
controláveis e podem resultar em morte da planta.
Em alguns países GA foi banido devido ao seu efeito nocivo no material genético.
Problemas com humanos não são comprovados você deve sempre seguir as instruções
cuidadosamente antes de usá-lo.
Pode aumentar a massa floral em 50% mas a quantidade a aplicar exata varia pra cada
variedade. O problema é sua propensão em gerar flores masculinas em meio às femininas
o que leva a um espécime que não é sem semente. É bom pra trabalhar com mutações,
mas não pra aumentar colheitas!
Por motivos de saúde, nunca fume um camarão tratado com GA, utilize sempre a
descendência e use essa no lugar.
Outros tipos de hormônios não promovem machos a menos que aplicados incorretamente
acabem gerando machos por estresse. Superthrive é provado por aumentar as colheitas,
mas pode ser banido em alguns países. Você pode saber mais sobre hormônios de
crescimento na casa agrícola mais próxima.
Colchicina
Composto químico largamente utilizado para induzir mutações germinativas em plantas.
Na verdade dá origem a condição poliploide se você usar em grandes quantidades e em
um número bastante grande de sementes (criadores utilizam milhares quando querem
usufruir desta técnica, mas pelo menos uma centena é recomendada).
É um alcaloide amarelo tóxico encontrado nas espécies de plantas de Colchicum.
Basicamente inibe a segregação cromossômica e formação da parede celular nas células
filhas. Isto faz com que a célula possa apresentar múltiplos conjuntos cromossômicos
(poliploide). É um produto venenoso, plantas tratadas não devem ser fumadas, o que é
mais desejado destas plantas é a sua descendência, embora poliploides possam ter
problemas de fertilização e não se reproduzir.
Deve ser utilizada com extremo cuidado!

Seu uso é muito instável pra produzir sementes viáveis, somente uma pequena
porcentagem - 1 a 4% - irá germinar por causa dos efeitos que ele tem no embrião.
Qualquer planta que sobreviver a essa taxa tem boas chances de ser poliploide ou de
acumular mutações. As diluições devem ser sempre menores que 1%, sendo 0.5% a
concentração mais usual. Sementes ficam na solução por 24 horas e plantadas nas
sementeiras após. Se nenhuma semente sobreviver, diminua o tempo de exposição das
sementes pré-plantio para até 6 horas. Se ainda assim nenhuma semente vingar, aumente
a diluição da solução.
De 100 sementes, é possível obter 1 ou 2 poliploides, idealmente você deve usar mais de
1000 sementes pra ter sucesso. Lembre-se que colchicina também é mutagênico, então
além da condição poliploide, mutações poderão aparecer também.
Pode ser facilmente extraída de fontes naturais. Esprema os bulbos das plantas
(Colchicumsp.: açafrão-do-prado - Liliaceae) e misture com água para formar um suco.
Você deve pesquisar muito antes de aplicar esse produto, porque faz mal a saúde humana
e tecnicamente é um veneno! Use luvas de borracha e não deixes entrar em contato com a
pele.

(É remédio para a gota, o uso de colchicina pode ter sido decisivo pra determinar o
enforcamento em público exemplar "como podemos ficar sossegados, sabendo que
podemos ser envenenados e morrer após uma
refeição?" http://en.wikipedia....atherine_Wilson)

-=Porque Causar Mutação em Cannabis?
Não há necessidade de usar químicos para mutar cannabis a menos que tenha
tempo, dinheiro e equipamento necessário pra isso. O cultivador caseiro não precisa
e nem o criador precisa mutar a maconha. Variedades extremamente potentes
podem ser obtidas por melhoramento simples.
Mutação é um fator de probabilidade num programa de melhoramento (muito baixa
por sinal). Experimente o que quiser mas não inunde o a acervo genético da
cannabis com material genético prejudicial. Se mutar uma planta, não lance no
mercado sem antes saber mais sobre isto.
Não pense que mutação está relacionada com potência, não há nada relacionado e
tal material é meramente propaganda. As variedades mais potentes vem de
linhagens com traços selecionados a partir de uma vasta população e não forçando
mutação!
Os traços mais desejáveis encontrados em fenótipos híbridos da maconha podem
ser obtidos com simplesmente com melhoramento e seleção.
Qualquer característica que espera encontrar na maconha provavelmente já existe
no acervo genético da espécie. Há uma abundância de variação em aroma, sabor,
flavor, aparência e potência. Você apenas precisa procurar por essa variação em
largas populações.

-=As Aparências Enganam
Ao longo dos anos vi criadores produzirem fotos de plantas que são monstros de colheitas
altamente produtivas. Então convencem amigos próximos a propagandear sobre a
variedade clamando eles mesmo terem conseguido grandes resultados. Então
consumidores torram seus dólares pra esta ultimíssima nova strain. Então os cultivadores
acabam descobrindo a verdade, após perde tempo de vida útil de lâmpada, eletricidade,
nutrientes, espaço na estufa, e muito de precioso "tempo de cultivo".
-Hermas
Variedades hermafroditas podem produzir buds brandes. Criadores podem malandramente
retirar os machos com pinças para a apresentação fotográfica. Na realidade, essa strain
não será sem semente e a prole conterá o mesmo traço.
Isto contamina o acervo genético, e é um grande problema que a comunidade canábica
enfrenta. Fique atento antes de comprar algo novo no mercado... Lembre-se "quando a
esmola é demais o santo desconfia!".
-Alteração de Imagem
Photoshop pode alterar tamanho, cor dos camarões, remover flores machos etc. Lembrese fotografias na Internet, mesmo impressas podem ser farsas, FAKE!

-Perspectiva da Foto
Alguns fotógrafos usam perspectiva pra planta parecer maior do que é com o correto
ângulo e iluminação fazem uma planta de 30 cm parecer que tem mais de 1 metro. Pode
até mesmo reduzir o tamanho do plano de fundo, de uma moeda ou isqueiro no Photoshop
fazendo a planta parecer maior.
-Roubo Autoral
Um "criador" simplesmente pega o trabalho de outro e dá um novo nome. A planta é
distribuída por um nome falso e talvez o dobro do preço. Pessoas com experiência
cultivando diversas strains poderão reconhecer, mas o povão não. Sempre pesquise as
condições do criador antes de adquirir uma variedade.
-Tamanho e potência não são Correlacionados
Tamanho não é potência. São traços diferentes na planta, governados por diferentes
genes, voc6e pode ter plantas enormes, mas fracas em potência e vice-versa.

-=Nomeação Apropriada de variedades
Existia um protocolo para nomeação que foi deixado de lado, mas você fará bem se ajudar
a restabelecê-lo. Se você cruza Northern Lights com Skunk#1 a descendência será
Northern Lights x Skunk#1, mas isso nada nos diz sobre os parentais.
O método correto é listar a fêmea primeira seguida do macho genitor. Se Northern Lights é
o macho utilizado e Skunk#1 a fêmea então a correta nomeação será Skunk#1 x Northern
Lights.
Entretanto, criadores deixaram de usar essa regra e muitos listam na ordem alfabética. O
velho método é muito mais informativo a cerca das plantas utilizadas na criação do híbrido.

8) Cultura de tecidos
É um método de clonagem relativamente novo envolvendo certo grau de trabalho de
laboratório. No entanto, este o é o Século 21 e este tipo de equipamento estão disponíveis
por $40. O que segue é o básico do funcionamento da técnica.
Uma matriz é selecionada e folhas são retiradas de brotos. A folha então é tratada de
forma asséptica e picotada em segmentos em câmara estéril (capela de fluxo laminar pe.).
Esses são chamados de "explantes".
os explantes são colocados em meio especial para cultura de tecidos, que provê os
nutrientes. Explantes desenvolvem novas células e órgãos antes de desenvolverem
pequenas raízes e ápices. O processo leva de 4 a oito semanas, os novos brotos irão
começar a se parecer com uma pequena folha com um caule. Quando grandes o
suficientes podem ser transplantados para câmaras de propagação
O processo resulta em novas plantas que são idênticas à planta original.
Iniciar em cultura de tecidos é fácil se você mantém um ambiente limpo. Um simples
enxague com água limpa é o primeiro passo. Para melhores resultados use água
deionizada com algum limpador (cleanser?). Tween20 é uma marca popular. A ideia por
trás do limpador é prevenir outra coisa cresça além da planta que se quer propagar. Após
isso você deve mergulhar sua planta em etanol ou hipoclorito de sódio. Após 10 minutos
está pronta para o próximo estágio. Outro bom produto que serve para limpeza é Clorox.
Após a esterilização coloque a folha numa capela de fluxo laminar que é essencialmente a
sua câmara estéril. Dentro dela picote sua folha em múltiplos pequenos explantes. Cada
explantes pode ser colocado em meio de cultura separado. Os cortes são feitos com um
bisturi esterilizado.
O meio de cultura é semilíquido e os explantes são colocados na superfície, há vários
meios disponíveis na internet. O elemento mais comum é o ágar e geralmente contêm N,
P, K, Mg, S, Ca, Fe, Zn, B, I, Mn, Mo, Co, Cu com vitaminas tiamina, ácido nicotínico e
riboflavina. Açucares estão presentes junto com pólios (poliácool). Os últimos ingredientes
são auxinas, citocininas, giberelinas, ácido abscísico e etileno. Alguns produtos podem
conter todos ou partes destes.
O meio precisa ser preparado antes do uso, então leia antes as instruções faça a mistura
no balão de cultura de tecidos (erlenmeyer, pote de vidro, tubo de ensaio). Verifique o pH
pra ver o se misturou os frascos corretamente, alguns meios vem num frasco único. O ph
deve ficar entre 5.5 e 6. Após passe para tubos de ensaio, magenta vessel é um pote
bastante usado para cultura de tecidos amplamente ofertado na internet para cultura de
tecidos. Coloque o meio no tubo que deve ser esterilizado também. Deve ser selado com
uma tampa permeável a gases.
Agora as plantas de maconha podem se formar na jarra sem necessidade de muita luz,
podendo uma janela aberta ou uma luz fluorescente fraca ser o suficiente. mantenha o

local fresco, mas não tão frio. Se achar que a cultura não vai bem então experimente
começar com um período de escuridão ade 2 ou 3 semanas ntes de expor os explantes a
uma fonte de luz.
Há uma linha tênue entre os métodos que funcionam pro seu cultivar e qual não. Você terá
que experimentar com misturas, temperaturas e luz antes de encontrar as condições que
funcionam melhor. Cultura de tecido é um método fácil de enviar material a outra pessoa.
A pessoa que receber terá que ter conhecimentos e tempo para propagar a partir dos
explantes. A maioria dos clones leva apenas 2 ou 3 semanas pra enraizar. Já cultura de
tecido leva 2 meses pra formar algo considerado como planta. Você pode retirar clones
limitados de uma planta, mas 50 explantes de uma única folha. 20 folhas podem te fazer
1000 clones!
Este é o motivo da cultura de tecidos ter se tornado extremamente procurada no mercado.

9) O Que o Mercado Quer
(Mantive os mesmos valores de preços de 2005.)
-=Preços
No geral o mercado quer sementes baratas, de alta produtividade e bastante potente.
Muitas variedades hoje no mercado custam umas boas notas, como 200$ por 10-16
sementes. Quando vê uma semente por esse preço você pode supor se ela ganhou
alguma Cannabis Cup, porque quando isso acontece o preço se eleva pra mais de $100.
Oferta e demanda controlam os preços.
Sativas puras tem ciclo mais longo - 5 a 9 meses - e demoram mais pra se fazer
melhoramento. Indicas podem produzir sementes em 3 meses. Sativas costumam serem
mais caras especialmente Haze. Algumas pessoas podem gastar $1000, já os iniciantes
não querem pagar mais de $100.
É interessante notar que a maioria dos clientes são novos e não querem gastar mais de
$30 por 10 sementes. Há diferentes tipos de preços fixados para as strains, mas o que se
segue é o que cada banco de sementes cobra pra cada uma delas.
Estamos falando de IBL e todo bom cultivar, não de variedades instáveis que podem ser
compradas por $5. também não incluimos sementes feminizadas - selfed (autofecundada).
-Variedades Haze: o mais barato cerca de $35, o mais caro $150. Média $80.
-Variedades Kush: mais barato $20, mais caro $40. Média $30.
-Variedades Skunk: mais barato $60, mais caro $15. Média $30.
-Variedades Africanas: todas por cerca de $60.
-Híbridos de Alto Rendimento Comprovado: variedades com nomes alegóricos como Cindy
99, Matanuska thunderfuck e AK-47, usadas geralmente em cultivos Scrog e SOG. Média

$80. Mais cara $140.
-Indicas Resinosas de Alto Rendimento: Popular entre os haxixeiros. Afghni#1 e Black
Dominasão bons exemplos. Preços entre $40 e $80.
-Novos Híbridos: qualquer coisa nova no mercado custa entre $15 e $45. São variedades
Predominantemente Indicas ou Sativas. Como é novas, você pode esperar uma grande
variação.

Se uma variedade nova custar $60 ou mais você deve evitar essas variedades, porque
não é uma boa prática de negócio por parte do banco, que se aproveitam dos newbies.
-Cultivares Elite - IBL: Surpreendente! Alguns dos melhores são os mais baratos:
Afghani#l $6
Big Bud $70
Blueberry $70
Califórnia Orange $20
Durban Posion $25
Hindu Kush $40
Northern Lights $120
Skunk#l $30
Temos 4 abaixo dos $40, 3 perto de $70 e 1 acima de $100. Isto não é ruim considerando
que é cultivares elites.
Como um criador você agora tem uma ideia geral do quanto pode esperar receber pela
sua strain. Se você procura por um custo de entrada de $30 por 10 sementes, e quer
ganhar $3000 terá que vender 1000 sementes. 1000 sementes é fácil e garantido de
possível produzir a partir de 10 plantas, e até mesmo menos dependendo do tipo e
tamanho dos camarões. Então com 10 plantas você pode oficialmente começar um
pequeno banco. Você vai precisar de 100 clientes pra comprar seus 100 pacotes com 10
sementes cada. A maioria dos bons bancos envia entre 3.000 e 100.000 sementes por
mês.
A melhor maneira de receber feedback é disponibilizar suas sementes em sites de
cultivadores que permite aos usuários mostrar sua produção em galerias de imagens. Mas
verifique as regras antes de fazer, alguns sites não permitem doações. Não se esqueça de
lembrá-los de postar algum feedback no mesmo fórum.
-=Os Mais Vendidos
A maioria dos bons bancos de sementes disponibilizam informações de vendas. Não há
uma lista das variedades "as mais vendidas” universais. Mas os bancos falam sobre e
podemos ter uma visão geral, basicamente:
1. Variedades Misteriosas
Uma variedade misteriosa é aquela que é boa por uma série de razões embora haja certo
mistério acerca da sua origem. Alguns criadores podem dizer que vieram de um projeto
secreto do governo ou de um guru ancião que mora escondido numa gruta no Himalaia. A
variedade é realmente muito boa, mas a história sobre sua origem não se pode comprovar.

Pessoas gostam de boas histórias e vão comprar variedades que tem alguma coisa
misteriosa por trás. No entanto se sua história for desmentida, sua carreira de melhorista
pode ir pelo ralo. Não adianta pegar uma variedade meia-boca e criar uma história
fabulosa. Se inventar uma história que seja pelo menos uma variedade fora do comum.
Exemplos: G-13, Chemo, Matanuska Valley Thunderfuck
2. De florescimento rápido para iniciantes
Todos os dias os bancos de sementes recebem centenas de cartas de pessoas novas
querendo plantar. O banco quer manter esse cliente para futuras vendas, então tudo o que
precisa fazer é oferecer uma boa e barata variedade para iniciantes, que irá render não
importa as cagadas que o cultivador cometer, exceto se ele decapitar a planta p.e.
Como um criador, você deve saber que existem 4 ou 5 que se encaixam nesse perfil no
momento e os bancos se apoiam nessas variedades para obter um bom feedback de
novos clientes.
Skunk#1, Afghani#1, Northern Lights
3. A vencedora do Cannabis Cup
Qualquer variedade ganhadora da CC vai vender e é por isso que os criadores de todo o
mundo entram na competição. Ganhar significa que você poderá cobrar mais pelas
sementes, mas isso só dura durante um ano, então outra ganhará, mas a sua variedade
ainda será lembrada.
Blueberry, AK-47
4. Para indoor, potente e de alto rendimento
Estas sempre fazem sucesso e dão bom retorno para os bancos.
Jack Herer, Great White Shark, Hindu Kush

Planta de alta produção, Old Lemon Kush cultivada por biscoito71.
5. A última novidade da onda
Incidentes negativos podem incrementar as vendas. Quando um criador é preso ou tem
sua plantação confiscada sua variedade é citada nos telejornais, (ainda que de forma
preconceituosa) causando o aumento na procura subir ao teto.
Também se há uma seca de bons camarões e alguém consegue cultivar um bom fumo
que preencha a lacuna, ele é tido como "salvador" e fica na lembrança das pessoas. Um
caso famoso é do BC BidBud que foi desenvolvido na Canadá. Havia uma seca nos EUA e
alguns canadenses foram pegos tentando traficar a erva. Isso deu em todos os jornais e a
publicidade fez estourar as vendas de BC Big Bud. Infelizmente não há sementes de BC
Big Bud - é um clone - então os desenvolvedores nunca estiveram aptos a vender a strain
na forma de sementes. Filmes como "Beleza Americana" alavancaram as vendas de G-13.
6. Variedades de Apresentação
São criadas mais pela exuberância do que pela colheita ou pot6encia. Possuem camarões
coloridos e belos padrões de folhas. Se apresentar tão bem nas fotografias que muitas
pessoas acabam escolhendo pelas aparências. Pode não ser a melhor variedade, mas
ficam bem legal no seu jardim.
Blue Satellite, Flo.

7. Históricas
São variedades que faziam a cabeça nos anos 70 e começo dos 80. Histórias de hippies
são responsáveis por essas vendas. Quem não ouviu falar em Skunk. Como é popular em
todo papo de maconheiro, as pessoas lembram seus nomes e provavelmente acabam
comprando uma hora ou outra.
Afghani#1, Skunk#1, Neville's Haze, (Manga Rosa)
8. Mix
Populares e baratos, mas sem garantia do que pode vir. São sementes que caem nas
zonas de cultivo sem identificação que o criador acaba separando e vendendo como mix
indoor/outdoor. Você tem parte do estoque do criador no seu pacote de sementes. Às
vezes uma strain que custa 120$ pode acabar saindo por $20, mas de novo não há
garantias do que pode vir. Também é divertido ver o que pode aparecer também. Às vezes
você tem sorte, às vezes não.
9. Material barato e copiado
Quando há uma vencedora do Cannabis Cup, outros podem tentar reproduzir. Como
nunca vai conseguir reproduzir a MESMA strain você terá algo um tanto um pouco
diferente quase certamente com um grande grau de variação dentro do pacote. Algumas
vezes chegam a custar 90% do original e são populares entre aqueles que não têm muito
dinheiro pra gastar em sementes, mas querem algo bom como um vencedor de Cannabis
Cup. Mas como se diz: "Se quer um Rolex, compre um Rolex."
10. Brindes por compra
Alguns bancos numa tentativa de promover suas sementes oferecem como brinde em
compras acima de certa quantia. Como todo mundo que paga essa quantia recebe as
sementes de graça é mais que provável que as cultivem também. Assim vai ter um bom
público cultivando e logo a variedade tende a ganhar popularidade através de relatos de
cultivo espalhados na net. Se os relatos forem bons, as pessoas comprarão sua variedade.

Quanto mais você planta e escuta sobre o que as pessoas plantam mais você entende o
mercado e fica pronto para focar seu projeto de melhoramento na direção que te levará a
ter o grau de sucesso para sua marca.

10) Colocando Mudas Recebidas em Quarentena
Cuidado com as pragas, elas podem colocar a perder todo o seu trabalho!
Ao receber mudas há o perigo de estarcontaminada, a dica é construir uma caixa de
quarentena com luz flúor entre 10 e 30 w, o mais distante possível da sua zona de cultivo!
Deve ficar por até 3 semanas, sendo observada diariamente pra pestes e mofos, isso
porque algumas pestes incubam seus ovos nos caules, mofo podem demorar pra
desenvolver a partir dos esporos, edaí o cuidado. Se encontrar pestes vá tratando e se
achar o tempo prolongue o tempo de isolamento.
Mais informações na Bíblia do Cultivo da Maconha, Cap. 12, mesmo autor. (The Cannabis
GrowBible)

11) Papo de Criador
Pra dar uma ideias do que os outros criadores fazem e os jeitos que eles trabalham nas
estratégias de criações vamos ouvir o conselho de um melhorista experiente. Este criador
é um amigo que criou algumas plantas admiráveis. Nem todos os criadores jogam grande
no mercado. Alguns gostam de fazer isso de forma doméstica do que entrar na cena
comercial.
Há vários países e estados que permitem que clones sejam vendidos para uso medicinal.
Este criador me contou que num futuro próximo, criadores estarão aptos a criar variedades
medicinais pra problemas médicos específicos. Eu tendo a ouvir atentamente seus
conselhos e aconselho a você o mesmo.

Ser criador pode ser recompensador e prazeroso, mas você precisa ser paciente ou não
vai ter bom resultados. Quando eu imagino na minha cabeça algo novo eu tenho que
lembrarem quais são os meus recursos e onde posso encontrar bons parentais pra iniciar
o projeto. Felizmente eu tenho um número de pessoas pelo mundo me enviando sementes
das mais finas strains que posso ter.
Às vezes penso que é como café ou chá, cada um com seu flavos, gosto e estimulação.
Se eu gosto de um tipo de café então provavelmente vou gostar mais de um café que
venha da mesma parte do mundo. Também me asseguro que qualquer seleção enviada
pra mim é a mais fina das seleções, sendo as pessoas que me enviam tão importantes
quanto às sementes. Eu confio nessa gente porque eu sei que eles têm um olho para
detalhes ou um bom senso do que uma boa planta parental deve ser.
Eu posso ter minha opinião sobre como uma boa planta deve ser, mas pessoas têm
gostos diferentes. Este é o porquê pessoas gostam de variedades de um criador, mas não
de outro. Você vai encontrar criadores que produzem um tipo de variedade que encaixa no
que já produziu antes. Como melhorista, fique longe de estereotipar sua imagem.
Voltando pro que eu gosto, uma boa planta, independente da espécie, deve ter um caule
grosso e inter nós curtos.
Se é muito Sativa dominante então não me preocupo com os longos internós na medida
em que esses nós desenvolvam áreas florais. Se a variedade não floresce bem na maioria

de seus nós então não escolho a planta. Também procuro por boas folhas planas, não
considero folhas curling ou floppy, ou seja, encaracolada (gostou dessa?) ou pendentes,
como folhas saudáveis. Quero ver setas pontudas e fortes veias suportando essas folhas.
Quanto mais saudável a planta aparenta, melhor será para o projeto de melhoramento.
Também quero ver crescimento vigoroso, sem desnutrição e sob-boas condições de
cultivo. Eu gosto de encontrar uma planta com ramos fortes e uma boa grossura da base
que vai de encontro ao solo.
Depois verifico se a planta floresce de acordo com o foto período. Não quero ver respostas
de auto florescimento tipo Ruderalis nas plantas. Não podem ser hermafroditas.
Antes de o projeto começar eu gastei 2 talvez 3 anos cultivando plantas seletas ou tendo
outros fazendo isto por mim. Quanto mais plantas cultivaram melhor pra eu encontrar uma
variedade que feche a conta.
Quando fico feliz em encontrar uma boa sólida planta que me satisfaça esta se torna o
esqueleto para o projeto de melhoramento. Eu geralmente dou preferência para um bom
macho a uma fêmea nesse ponto, porque ainda não estou interessado na onda ou em
flores. Apenas quero uma boa sólida planta que será minha primeira doadora no projeto.
Se meu projeto é um projeto de um híbrido então eu preciso buscar outra strain que eu
ache que se dê bem sob meus padrões.. Criadores tem diferentes padrões na hora de
escolher um parental mas eu acho que qualquer um com uma boa dose de experiência
acabará tendo padrões similares.
Quando encontro uma variedade que se encaixa eu vou para a aparência das flores e
potência. Eu quero ver cachos densos de camarões, resina e aparência de "neve"
primeiro. Eu vou procurar por 2 dos 3, mas nunca por só um. Uma vez encontrada eu
começo a trabalhar na strain pra encontrar a melhor planta potente que posso encontrar.
Se a planta não é potente ou perde potência ao longo das gerações então não vai entrar
no projeto de criação.
Se eu encontro uma penca de plantas que acredito serem boas e combinam os requisitos
florais e de potência eu vou cloná-las e VOU começar a primeira fase do projeto, que é
sobre florescimento e potência.
Eu tenho 5 traços ao mesmo tempo pra cada uma das strains acima. No parental
esqueleto eu olho pra forma da folha, internós, grossura do caule, comprimento dos ramos
e cor. Com a fêmea, eu olho cor dos camarões, gosto, cheiro, tempo de florescimento, e
resinação. Fazendo cruzamentos testes posso determinar o genótipo de todos esses
traços. Ainda não criei um híbrido, apenas quero determinar o genótipo de cada traço que
quero trabalhar. O próximo passo é cruzar cada uma dessas strains separadamente e
tentar controlar as frequências de cada traço. Faço isso retrocruzado à variedade com uma
mãe que contém os fenótipos que quero. Após alguns retro cruzamentos, irei obter
descendência com majoritariamente os traços que estou querendo.
Tudo isso é feito antes de eu fazer o primeiro cruzamento híbrido.
Uma vez que 90% de conformidade é alcançadas, eu faço meu primeiro cruzamento
híbrido. É chamado de geração F1 da planta que estou desenvolvendo.
A F1 vai ter alta variação no pacote, mas limitadas as traços escolhidos e a manifestação
de alelos recessivos. A chave é fazer múltiplas F1 pra poder fazer uma seleção melhor.
Então cuidadosamente observo a seleção e tento encontrar o híbrido que estou
procurando. Este será o modelo para a nova variedade que farei. Se não encontrar a
planta desejada, então produzo a geração F2, cruzando várias seleções de F1. É possível
que ela esteja na F2. Ela deve estar na F1 ou F2 nunca mais que isso.
Quando encontro, examino seus caracteres muito cuidadosamente para ver se ela contém
tudo que desejo ter. Os caracteres devem ser uma combinação de ambos os pais. Eles
são: caule grosso, boas folhas planas, folíolos curtos, folhas pontudas, veias fortes, cor

das flores, resina, aparência de "neve", cheiro e gosto.
Cheiro e gosto são as últimas coisas que procuro a menos que desenvolvo uma variedade
que requeira esses elementos. Uma do tipo Berry certamente necessitará do meu trabalho
em cima do gosto, e uma planta Skunk deve ter um cheiro com alguma coisa de Skunk pra
ser caracterizada dessa maneira.
Encontrei a planta mãe que tem todos os traços que desejo. Vou cloná-la e observá-la
como se comporta num Sea of Green. Uma bela colheita neste ponto é importante porque
gosta de pedir a opinião das pessoas sobre o gosto e potência neste estágio. Se o
feedback é bom então começo o projeto real, senão, desisto.
Você vê, isto é criar maconha. Eu não quero gastar um montão de tempo desenvolvendo
um cultivar elite (IBL) que ninguém vai querer. Seria um desperdício. Eu de bom grado e
contente, vou gastar entre 10 e 15 anos pra torná-la um cultivar elite se ela é boa. Como
voce pode imaginar eu tenho apenas 5 ou 6 projetos de melhoramento sobre minha
responsa de uma só vez, então desses pelo menos um funciona bem com o público.
A criação de cultivar elite (IBL) não é tarefa fácil. Requer homzigose em quanto mais
características puder. Podem ser características tanto homozigotas dominantes ou
homozigotas recessivas. A ideia é Elimar características que sejam heterozigotas do
projeto. Quanto mais seleção, mais chance de eliminá-las.
Quando trabalho num projeto, devo considerar as influências ambientais no fenótipo. uma
população de plantas deve conter alguma variação, mas estas variações devem ser
ambientais. É importante trabalhar numa sala de cultivo onde ar, luz, espaço e distribuição
de CO2 sejam uniformes. O solo precisa ser o mesmo, os contêineres os mesmos e os
nutrientes todos na mesma dosagem. Caules roxos, folhas e flores podem ser causados
por condições de frio ou falta de K no meio. Isso pode ser confundido rapidamente com um
traço recessivo se você encontrar apenas algumas plantas assim no seu cultivo. Erros
podem acontecer dessa maneira então ter um punhado de experiência nas costas ajuda.
Eu também não recomendo colocar uma IBL no mercado a menos que não se importe em
perder seu precioso e árduo trabalho para criadores unha de fome que irão explorar seu
trabalho e chamá-lo de seus. Uma IBL só vai produzir sementes IBL sem variação, então
talvez você deva apenas lançar F1 produzida a partir da sua IBL.

Como vimos, criadores tem um estilo de criar que único a eles, mas usam mais de uma
das técnicas de melhoramento para obter características homozigóticas.
Explicamos um número de coisas em detalhe, vamos rapidamente recapitular a maior
parte dos pontos tocados. Isto é importante, pois o que cobrimos é apenas genética
básica. Depois vamos cobrir uma área mais avançada da genética que se concentra na
planta da maconha e em como fazer melhoramento dela.
Temos uma boa clareza do porque sementes são objetivos dos criadores. Nós
entendemos um tanto sobre como o mercado funciona e encontrando um caminho na
lógica pra criar uma característica resultará numa planta comercial muito melhor.
Você entende genética básica e é competente suficiente pra se lembrar de não cometer os
erros que outros criadores fazem.
Você pode planejar dados de compatibilidade pra planejar de forma mais eficiente sua
strain. Você entende suficiente da estrutura da célula vegetal pra provocar mitose, que é
importante no entendimento de como cromossomos são feitos.
Nós temos explorado mutações e oque as causaentão você está alertado dos problemas
envolvidos. Nós explicamos como é promovida. Cultura de tecidos é um novo método de
clonagem que você provavelmente irá adotar por causa de seu sucesso com grandes
números.

Problemas de armazenamento devem estar claros agora, e você também ouviu
diretamente de criadores que conduzem seus projetos de melhoramento.
Este tipo de conhecimento quando aplicado na prática irá ajudá-lo a produzir variedades
que tem raízes em outras. é mais do que possível produzir várias linhagens altamente
desejáveis. Não há criadores perfeitos porque não existem pés de maconha perfeitos.
Você não precisa ser o melhor - apenas fazer seu melhor. O mercado está crescendo e
precisando de novos criadores e variedades para atender sua demanda.
O mercado medicinal de maconha será a nova onda das operações de melhoramento.
Mesmo que o produto final possa ser sintetizado em outro formato alguém ainda precisa
achá-lo primeiro de tudo. Encontre o centro de maconha medicinal mais próximo e
pergunte em como você pode ajudar. Muitos estados e países estão se tornando
tolerantes com a pesquisa de maconha medicinal. Tenha certeza de verificar as leis de seu
país antes de
continuar explorando por tais avenidas.

12) Como Proteger Seu Trabalho
Como em qualquer outra área de criação na vida, se você criar algo original então outras
pessoas devem pedir sua permissão antes de reproduzir. Propriedade de variedades é
importante, mas também o fato da erva ser livre.
Se as pessoas não estão fazendo dinheiro com seu trabalho então deixe eles passarem a
descendência pra outras pessoas. É uma grande maneira de colocar seu nome no domínio
público.
No entanto você pode achar alguém decidido a recriar e vender sua variedade ou sua
marca sem sua permissão. É um problema porque na maioria dos países ela ainda é
ilegal. Como ter uma produção ilegal e querer reservar direitos pra isto? A resposta é
encontra um país em que seja legal e que tenha leis de copyright de plantas. Países como
Holanda, Bélgica, Canadá e Suíça estão ganhando mais e mais terreno legal no que se
refere a copyright de variedades de maconha. (você pode fazer um copyright de uma
variedade agora na Holanda). Este é o primeiro passo que você deve tomar, embora seja
muito difícil assegurar os direitos para além do oceano.
A próxima coisa que você deve fazer é entender completamente o conceito de IBLs, F1 e
sementes F2 e deve usar isso para informar seus clientes sobre a estabilidade de
sementes que não são estáveis. Vamos recapitular o que uma IBL, F1 e geração F2 são.
IBL,F1 e F2
Se lançamos uma IBL (cultivar elite) no mercado estaremos dando aos nossos clientes
uma maconha e tanto. Por exemplo, o caráter flor roxa, vamos dizer que ele é recessivo mm - e que a expressão do dominante gera flores brancas - MM. O que acontece se

ambos os pais são recessivos para o caráter?
mm x mm
m,m,m,m
1 mm : 1 mm : 1 mm : 1 mm, ou seja , 100% mm ou 100% fenótipo flor roxa.
Isto é muito interessante pois não importa a semente que vier desses dois pais - mm e mm
- vai sempre dar em camarões roxo e o cliente grower ficará feliz com os resultados - sem
variação na cor dos buds -, por outro lado a característica é muito fácil de ser roubada
porque quando cruzar a descendência entre si sempre produziremos flores roxas. Agora
vamos ver se apenas um dos pais for homozigoto para o mesmo caráter:
mm x Mm
m,m,M,m
Mm, Mm, mm, mm
1 Mm : 1 mm ou 50% Mm : 50% mm ou 50% com flores roxas
Você não pode lançar isso no mercado pode? Vai ter clientes insatisfeitos se não obterem
flore roxas como anunciado.
E se usarmos a descnd6encia pra produzir uma F2. O que vamos ter vai depender das
plantas escolhidas dentre a F1 para ser genitora.
Então se cruzarmos mm com uma mm F1?
Vamos ter 100% de mm. Muito bom, os clientes irão amar e será fácil fazerem imitações.
E se cruzarmos mm com uma F1 Mm? Então teremos
Mm x mm
M,m,m,m
2 Mm : 2 mm ou seja 50% de novo!! Caímos no mesmo barco usando um mm da F1.
vamos tentar então cruzar dois heterozigotos Mm da F1:
Mm x Mm
1 MM : 2 Mm : 1mm, ou seja
pior ainda! Pois no pacote teremos apenas 25% de plantas roxas, isso porque não
estamos colocando nos cálculos a probabilidade ter machos ou fêmeas, daí esse número
cai pela metade.
Concluímos, portanto que a única maneira de lançar essa strain no mercado é
disponibilizando um caráter "true breending" (homozigótico) para o fenótipo roxo.
Mas nada está perdido ainda. Nós ainda podemos proteger nossas plantas da pirataria.
Quando criadores lançam uma variedade no mercado eles lançam F1, porém certifica-se

que qualquer caráter recessivo reproduza-se verdadeiramente - "breedtrue" - na F1. Essa
é a chave se sua strain depende de um caráter homozigótico recessivo.
Agora vamos supor que tenhamos uma planta muito potente PP. Se nós disponibilizarmos
o caráter na forma homozigótica dominante (PP) então todas as plantas descendente
serão PP e as pessoas poderão piratear o caráter de potência facilmente. Mas se temos
um caráter de potência heterozigótico para um dos pais veja o que acontece “
PP x Pp
P,P,P,p
50% PP : 50% Pp, ou seja... todas plantas potentes por causa que o P é dominante. No
entanto 50% é heterozigoto (Pp) e 50% homzigoto (PP).
Se alguém quiser piratear sua strain então terá que fazer um cruzamento teste pra separar
o traço que seja homozigótico (true breeding). Como isto requer trabalho, logo você criou
uma variedade mais difícil de ser roubada. Vamos ver o que acontece quando cruzamos 2
heterozigóticos Pp
Pp x Pp
P,p,P,p
1 PP : 2 Pp : 1 pp
Cliente satisfeito de novo. Três quartos serão potentes, apenas 1 quarto apresentará o
caráter recessivo, MAIS: apenas um quarto será realmente true-breeding -homozigoto
dominante- para o caráter. Isto torna as coisas mais difíceis para os piratas. Embora
possam distinguir o fenótipo pp por serem diferentes dos restantes ainda terão que fazer
testes. Então ambos os métodos irão ajudá-lo a proteger sua variedade de pirataria.
QUANTO MAIS CARÁTERES HETEROZIGÓTICOS QUE TENHAM O ALELO
DOMINANTE MANIFESTANDO O TRAÇO PRETENDIDO - MAIORES AS CHANCES DE
PROTEGER SUA VARIEDADE E MANTER OS CLIENTES FELIZES.
Mantendo um pai heterozigoto que mostra as características da sua strain você pode
produzir descendentes que irão passar os traços aos descendentes e manter os piratas a
milhas distantes. Vão ter momentos difíceis tentando reproduzir completamente sua strain.
Agora você está em posição para alertar seus clientes sobre F2 fake no mercado.
Explicando o que uma produção F2 é, você pode ajudar a educá-los. Se os piratas
tentarem copiar suas sementes de qualquer uma dessas F1 resultará apenas numa
produção bastante não uniforme para o traço. O cliente estará comprando produto inferior.
Isso é que as proporções tratam. Na vida real, todos os principais criadores lançam
sementes F1 no mercado. F1s não são cultivares elite então haverá variações no pacote.

Talvez você se pergunte, qual o grau de variação no pacote? Isso Depende de quantos
traços o criador teve que fixar ou tornar homozigóticos.
Quanto menos traços homizigóticos menos uniformes darão a F1. Se o criador é um bom
criador e lançou uma boa linhagem F1 no mercado, então você deverá encontrar menores
variações no pacote.
Há algumas Sativas como Haze que são muito instáveis, mas possuem traços true
breending (herdáveis e 100% expressos em todos os descendentes da linhagem) para
tempo de floração, sabor e potência. As plantas podem ter diferentes produções e
diferentes formatos de folha, mas o criador criou essa planta para potência e sabor.
Genética Sativa instável é muito comum. Muitos criadores não tem tempo para torna uma
sativa em cultivar elite que eles lançam no mercado uma variedade que é estável apenas
para algumas características. Aqui uma lista do que deve ser estável nas espécies antes
que possa competir no mercado.

Como notamos, tornar um traço homozigótico leva tempo. Uma vez que um Sativa leva
quase o dobro de tempo de floração de uma Indica então vai demorar 2 vezes mais para
desenvolver a strain. Por causa disso os cultivadores não se importam se não tem uma cor
de flor consistente ou formato de folha, tamanho, aspecto resinado, internos ou números
de ramos em variedades Sativas. Geralmente não se importam com o que planta parece.
O que um cultivador de Sativa deseja ver consistente é o potência, gosto, tempo de
floração, cheiro e colheita da planta.
Então qual strain é mais fácil de proteger? Provavelmente uma Indica porque tem 11
traços homozigóticos para serem pirateados compara com 5 de Sativa.

Na verdade, pra proteger o seu trabalho você deve levar em consideração tantos os
piratas como os clientes. O cliente deve vir primeiro em termos do que você produz porque
ele será aquele que julgará seu trabalho irá querer que seu dinheiro tivesse valido a pena.
Se lançar uma variedade com muita variação então não vai ter um bom feedback do
cliente.
A única maneira de proteger seu trabalho é deixar as pessoas saberem que você é o
criador original da strain e que elas devem comprar apenas de você ou de banco
revendedores autorizados. Existem muitos cultivadores que não gostam de piratas
(pessoas que deliberadamente roubam strains de criadores), estes irão ajudar a espalhar a
mensagem que você é o criador da variedade e que compradores não devem aceitar
substitutos. A única coisa que você nunca deve fazer é dizer pra que traços você
selecionou. Pode falar da história, dos parentais e de onde vieram, mas nunca deve dizer
quais os traços que está selecionando. Se você diz, pessoas poderão reproduzir uma
planta bastante similar, selecionando para os mesmos traços usando parentais similares.
Certifique-se também que não deu o nome pra sua maconha usando uma marca
registrada como "Coca-Cola" ou "Pepsi", porque você pode ser escaldado por água quente
muito rapidamente.
Um caso muito interessante é o da Matanuska Valley Thunderfuck. Para entender mais,
devemos procurar por suas origens.
-=Matanuska Valley Thunderfuck
O vale de Matanuska no Alaska é um local maravilhoso pra visitar. Alaska se tornou um
lugar muito popular para hippies que deixaram suas cidades nos Eua e Canadá para viajar
o mundo. Muitos deles queriam cultivar a própria maconha quando voltavam de suas
viagens pelo mundo pra casa e achara o Alaska um lugar interessante pra fazer isso. Hoje,
você verá que o Alaska é casa para uma vasta comunidade canábica. É muito comum
encontrar vilas e cidades em que não há nada melhor do que se sentar e dar uma
fumetada. Há muitas pessoas que vivem no modo hippie em comunas ou dentro das
florestas com suas famílias em cabanas que construíram. Não são pobres ou pessoas de
uma parte discriminada na comunidade. São apenas pessoas que escolheram a modo
mais relaxante, natural e saudável de vida.
Nos anos 70, começou uma variedade que poderia aguentar as condições climáticas
extremas do frio de Alaska. Uma vez que Sativa e Indica raramente crescem naturalmente
em regiões selvagens em países de clima frio outras espécies devem ter sido usadas.
Ruderalis é uma espécie muito popular encontrada em climas frios. Foi usada no
desenvolvimento da MTF devido a suas folhas grossas e sua robustez a prova de clima.
As pessoas de Alaska começaram cruzando Ruderalis com plantas Indicas de alto
rendimento. O resultado foi uma nova variedade Indica/Ruderalis chamada MTF.
MTF é muito popular no Canadá e EUA por causa da sua alta produção e pelo seu forte
efeito chapante. No entanto a planta contém características de auto florescimento que não

a torna muito popular entre a maioria dos cultivadores.
Outro fator que você deve saber é que a MTF original está disponível apenas na forma de
clones. Não há sementes porque o criador não lançou sementes no mercado. E criador
original provavelmente encontrou uma boa planta mãe sem necessidade que os traços
fossem homozigóticos se os clones são o único formato que ele ou ela pretende lançar. A
propagação original se deu no Vale de Matanuska-Suisitna e foi feita na forma de clones.
Desde então, muitos criadores tentaram replicar cruzando mais Indica na planta. Já ouvi
de muitas pessoas que agora há uma nova versão da MTF chamada MT no mercado. Eu
já vi essa strain, e parece ser uma nova versão híbrida de MTF. É mais Indica na
aparência e não contém traços visíveis de Ruderalis, embora tenha pistas de alguma
propriedade de auto florescimento.
E esse é quase sempre o caso com clones bem sucedidos. Uma vez que não requerem
seleção para homozigose o criador que pretende continuar a variedade através de
clonagem terá de trabalhar duro pra estabilizar um híbrido disto. Um caminho possível é
encontrar um dos pais de MTF de onde a variedade veio. O pai pode ser usado num retro
cruzamento para criar sementes que remontem a MTF matriz original com alguma
variação. O criador pode então tentar fixar os traços que mais representam a matriz
original. Parece que há muitos trabalhando em tais variedades de clones. Alguns dos
clones mais famosos conhecidos pelos cultivadores pelo mundo são:
Matanuska Valley Thunderfuck, Chemo, Champagne, Cali'O, G-13, Willem's Wonder,
Humboldt, BC Big Bud, BC HashPlant
Sempre esteja alerta do fato que quando se compra buds dessas variedades e se encontra
sementes, elas não vem do clone padreador original. As sementes provavelmente serão
uma versão híbrida do clone ou ainda pior, o clone pode ter se autopolinizado pra produzir
sementes hermas*.
*A condição hermafrodita não deve passar para a descendência na teoria se os genes não
estão presentes nos pais. Acontece, como veremos adiante, a expressão sexual da
maconha é um assunto complexo e embora algumas técnicas de autopolinização não
produzam hermafroditas o risco ainda é alto por causa do jeito que a expressão sexual
ocorre na maconha. Veja o Cap. 15.

13) O Laboratório de Criação
Pode ser construído como um growroom, como abordado na Bíblia do Cultivo da Maconha
(tudo livre, sem edição em português). Para poder cultivar 100 descendentes você vai
precisar ter um belo espaço outdoor ou uma base grande. Pode ser difícil especialmente
se estiver trabalhando em quartos pequenos ou não tem recursos pra ter um laboratório de
criação apropriado. Você vai ter que conseguir isso por si mesmo, mas talvez esteja
interessado em aprender como um laboratório criadouro é configurado.
Para criar um laboratório que opere bem você precisa levar algumas coisas em
consideração. Segurança acima de tudo, seguida pela limpeza e pela configuração geral.
Um correto planejamento do lab. de criação irá ajudar a manter um projeto de criação
limpo e desenvolver produção que segue os mais altos padrões.
Sempre comece pequeno e vá aumentando. Não há necessidade de gastar vastas somas
de grana no lab. se não vai ser usado. Trabalhar com o dobro do espaço é melhor. Se
você tem 50 plantas a certo ponto ao mesmo tempo, então dobre á área pra permitir que
sua sala de cultivo funcione. Você deverá instalar paredes para separar as diferentes
áreas. Você precisará de um quarto de floração e um de vegetação. Uma simples
prateleira irá servir para as sementeiras. Você também precisará de uma cabine para
clones e uma área para armazenamento de materiais de cultivo.
Seu lab. deverá ser isolado de ruas movimentadas e nenhuma contaminação de fora
poderá entrar. Deverá ter instalações elétricas, montadas e seladas e longe de qualquer
umidade. A temperatura do quarto deve ser controlada com termostatos e o chão deve ter
pontos de drenagem para qualquer derramamento que pode ocorrer. Vai precisar de pia,
ralo e algumas lâmpadas pra você mesmo. Ventilação também deve ser instalada.

Construções pré-fabricadas são muito populares hoje em dia e talvez você queira investir
um tempo pesquisando as opções no mercado. Se você mora num país onde o cultivo de
maconha é legal, então deve ter algumas normas de saúde e segurança que você precisa
seguir especialmente com caixas de fusíveis da casa e os disjuntores e interruptores.
O chão deve ser feito de concreto e não madeira. Deve ser coberto com azulejos brancos
de modo que sujeira e poeira possam ser vistas facilmente. Janelas devem ser
devidamenteseladas e apenas abertas se não houver risco de contaminação de influência
exterior. Condicionamento de ar deve ser uma parte principal do seu projeto. Evitar
contaminação é importante porque, incluindo pestes, causam 60% dos fracassos na
criação. 38% sãocausados por más condições e técnicas de cultivo e 2% causado por
problemas genéticos nas plantas. Contaminação pode custar dinheiro e tempo, então
prevenção é a melhor cura.·.

Segue dicas adicionais que irão te ajudar:
1. Sempre remova plantas mortas ou restos que caem no chão ou solo. Algumas pessoas
deixam dizendo que funciona como composto. É verdade, mas sempre irá atrair pestes
indesejadas.
2. Atente-se ao hermafroditismo. Qualquer saco de pólen, flores masculinas, que se
desenvolva em uma fêmea pode potencialmente polinizar a fêmea e outras ao redor se o
pólen for viável. As sementes serão majoritariamente hermafroditas com algumas fêmeas
e possivelmente alguns machos. Vai comprometer seriamente seu projeto de criação se
não forem identificados.
3. Enriquecimento com CO2 ajudará a produzir maiores colheitas. O CO2 vem comprimido
em cilindros. Seja cuidadoso ao trabalhar com o gás e sempre siga as instruções sobre o
armazenamento de CO2 atentamente.
4. Rotule seus clones, sementes e cultura de tecidos. Deixar de rotular vai resultar apenas
em trabalho de dados perdidos.
5. Mantenha rotina de os quartos de cultivos todos os dias. Cheque por insetos sempre.
Faça visita a suas plantas, pois são organismos vivos e devem ser tratados dessa
maneira.
6. Sempre circule ar fresco dentro do quarto. Plantas prosperam no ar fresco.
7. Seu quarto de cultivo não é a sua garagem ou armário de ferramentas. Certifique-se
limpar os vasos após o uso e jogue fora o solo já providenciado as plantas. Reusar o solo
nunca é boa ideia porque está cheio de raízes e minerais que você adicionou. Sempre

comece como um novo solo para um novo cultivo. Solo é geralmente a parte mais barata
do seu cultivo.
8. Esterilize os equipamentos regularmente.
9. Mantenha registro do seu trabalho. Você precisará sempre de olhar pra trás nas suas
anotações durante o desenvolvimento do programa.
Paredes e chão devem ser constantemente varridos e limpos. É melhor manter uma rotina
e ter uma lista de controle da limpeza em sua agenda. Os sapatos devem ser tirados antes
de entrar na área de cultivo. Melhor pintar as paredes com epóxi uretano ou tinta branca
fosca acrílica. A entrada para seu lab. não deve ficar próxima do seu projeto de criação,
mas sim das suas ferramentas e bancada. O quarto de cultivo e o criadouro devem estar
mais afastados possíveis da entrada e saída para esses locais, evitando contaminação.
Segurança contra fogo também é uma necessidade especialmente quando lâmpadas para
cultivo e plantas estão envolvidas. Você deve ter um extintor de incêndio por perto e uma
manta para incêndios a disposição. Pode precisar também de um gerador pra suplementar
a luz do seu cultivo em caso de apagão ou interrupção da eletricidade. Um refrigerador
também é importante se você pretende estocar sementes e pólen neste método.
Produtos químicos devem ser mantidos em local fresco e longe de itens elétricos. Devem
ser armazenados seguindo as orientações do rótulo. Todos os adubos e químicos para as
plantas devem ser descartados se passarem da validade.
Vidros do tipo pírex são melhores do que material de vidro porque são mais duros de
quebrar e fáceis de limpar.

14) Teste do Produto e o Consumidor
Chegará uma hora em que você testará seu produto antes de lançá-lo no mercado. O teste
do produto é fácil de fazer e apenas requer da sua parte um pouco de lógica e tempo da
sua parte. 90% de germinação é a taxa aceitável e o que o consumidor espera. Qualquer
coisa menor que 70% o consumidor não ficará contente porque 1/4 de sua produção não
vingará. De 200 sementes 10 ou mais poderão não ser viáveis. Se as taxas de germinação
são baixas então vocês deve reconsiderar suas técnicas de produção de sementes,
colheita e armazenagem.
Quando você produz um lote de sementes de uma única fêmea você precisa rotular pra
saber de qual mãe as sementes vieram. De 200 sementes, você deve testar 10 ou 15
antes. Se alcançar 90% de germinação você está bem. Se apenas 80% então sua técnica
pode ser melhor. Abaixo de 70%, terá problemas. Se as sementes passarem nesse teste
você pode disponibilizar aos consumidores, mas assegure-se de manter registros de cada
pedido e de que planta as sementes provêm. Se um consumidor reclama, você deve tomar
nota. Se mais de um reclama você deve considerar em trocar seus estoques por um novo
e testado. Mesmo hoje os melhores criadores às vezes cometem erros e tem que retirar
suas linhagens do mercado. É melhor fazer a reposição de suas sementes a ter muita
propaganda ruim inibindo suas vendas.
Antes de retirar suas sementes do mercado você sempre deve perguntar ao cultivador
suas técnicas de germinação. Se o cara é novo, então talvez tenha feito algo errado. Você
não pode ser responsabilizado por erros do consumidor, mas você não deve contra-atacar
imediatamente e dizer que ele fez besteira e que não é seu problema. Seja legal e informe
ao consumidor que seu método não é o melhor, se o caso, e talvez recomende um bom
guia de cultivo, como A Bíblia do Cultivo da Maconha (sem ed. em português.) que explica
vários métodos de germinação. Se o cultivador não reconhece seus erros de principiante,
então simplesmente desculpe-se. Nunca contrarie ou se defenda tão veementemente
porque isso vai pegar mal pra você.
Se o cultivador é experiente e usou métodos corretos, então você deve reconsiderar suas
técnicas de colheita ou atribuir o ocorrido às sementes ruins. Deve sempre reembolsar o
cliente reenviando um pacote grátis da mesma variedade. Nunca envie sementes
diferentes, sempre da mesma variedade. Se o cliente continuar reclamando de ter
recebido sementes diferentes, apenas encerre sua comunicação, dizendo que você já
enviou novas sementes da mesma variedade que ele adquiriu.
Segue uma lista de reclamações que você pode lidar, com sugestões de nossas
experiências em como lidar com cada uma. Lembre-se ao escolher um banco de sementes
pra revender seu estoque te deixará fora da equação. O banco lidará com o cliente e não
você. Esta á uma das melhores razões pra escolher um banco de sementes. Permite
concentrar no seu trabalho, sem precisar lidar direto com vendas, marketing e
reclamações.
Algumas coisas que você precisa fazer antes de lidar com clientes insatisfeitos.
1. Verifique para ver se realmente comprou suas sementes.
Se alguém comprou sementes de você, você precisa confirmar primeiramente o
pagamento. O recebimento pode ser constatado através de contratação de envio
registrado.
2. Peça para resolver o impasse via e-mail e não usando um fórum público.
Não há obrigação dos clientes em não manter o problema público, mas você deve se
reservar ao direito de pedir. Diga que você responde muito mais rapidamente e-mails e
cartas do que fóruns públicos. Se eles tornam isto público não entre no debate público.

Resolva a questão por e-mail ou carta.
3. Peça evidência fotográfica que sustente o caso. Câmeras digitais são populares entre
os cultivadores porque gostam de tirar fotos dos seus camarões.
Eles não têm obrigação de te enviarem às fotos. No entanto as imagens ajudam nos casos
deles, e você deve informá-los.
4. Tente saber sobre as experiências de cultivo que o comprador já teve.
Isto te dará ideia do nível de habilidade de cultivo do grower. Quanto menos experiência
tiver menores as chances de usar as técnicas de germinação corretas.
5. Pergunte a eles como germinaram as sementes
Isto ajuda a identificar se o problema está com seu estoque ou nas técnicas de
germinação.
SEJA SEMPRE POLIDO. NUNCA SEJA RUDE E NUNCA FIQUE DE CABEÇA QUENTE.
RECLAMAÇÃO: Minhas sementes não germinam ou tenho taxas ruins de germinação.
Pergunte pelo método de germinação usado. Depois diga que taxas de germinação de
80% e 90% são comuns. Diga que ninguém garante 100% porque se trata de organismo
vivo. Se eles não concordarem com isso então peça para consultar outros vendedores de
sementes para ver se eles garantem 100% de germinação. Ninguém sério nesta indústria
garantirá 100% de germinação pro seu estoque. Uma vez que eles constatem, você pode
examinar suas técnicas de propagação. Se não parecem adequadas então você pode
oferecer soluções alternativas. Você deve estar apto a ajudá-los a conseguir melhores
resultados recomendando referências de leituras a eles.
RECLAMAÇÃO: Tenho um bom método de germinação e as sementes não germinam ou
tenho taxas ruins.
Pergunte pela configuração do cultivo, a história e sua técnica de germinação. Se parecer
aceitável pra você então você deve oferecer novas sementes da mesma variedade. Ele
pode recusar em aceitar o pacote de sementes e requerer o dinheiro de volta. Não dê o
dinheiro. Qualquer um deve saber que sementes são organismos vivos e você não pode
garantir sucesso, mas pode ajudá-lo a arrumar mais sementes. (no Brasil, se fosse
legalizado como cigarro e recusasse a devolver o dinheiro, teria problemas com o
PROCON).
Se continuar não acreditando em você, faça uma lista de clientes suportando seu caso. Se
você deu sementes de graça então você deve ter pessoas que te deram feedback pra sua
variedade postando seus resultados num fórum público com fotografias. Provenha o
cliente com provas que as pessoas conseguem germinar e plantar suas sementes. Quanto
mais pessoas te suportando mais parecerão ao cliente que ele está fazendo alguma coisa
errada. Nunca torne o seu problema com cliente público antes que ele o faça. Sempre
providencie a ele dados usando carta, e-mail ou links.
RECLAMAÇÃO: Tive somente machos ou muito mais machos que fêmeas
Diga que isso não está sobre seu controle e que não pode controlar as taxas de sexo em
sementes naturais. Se eles dizem que tiveram somente machos pergunte pela prova. Você
deve em geral enviar um novo pacote se ele obtiver somente macho. Você quer manter
seus clientes, então tenta ao menos ajudá-lo a ver e fumar o que sua produção de fêmeas
é. Se ele requerer dinheiro de volta, simplesmente responda como acima.

RECLAMAÇÃO: Minhas sementes chegaram esmagadas.
Peça para enviar as sementes de volta e reponha o pedido. Sua embalagem precisa ser
melhor pra não acontecer de esmagar suas sementes durante o envio. Você também deve
examinar as sementes para ver se são do seu lote - sua variedade, se for IBL ou muito
estável, deve ter um padrão de semente reconhecível e um número de referencia para seu
lote - e se as sementes estão esmagadas. Certifique-se que recebeu de volta o pacote
ainda fechado.
RECLAMAÇÃO: Minha colheita foi pequena e não ficou como a figura na propaganda.
pergunte pelas técnicas de cultivo. Diga que sua fotografia foi tirada sobre condições
ótimas de cultivo e para ter os mesmos resultados ele precisa tentar e alcançar as
mesmas condições de crescimento que você tem. Recomende bom material de cultivo
para ele ler e faço o melhor para proporcioná-lo acesso a informação que irá ajudá-lo a ter
melhores colheitas.
RECLAMAÇÃO: Algumas das minhas plantas parecem diferentes das outras. Por quê?
Diga que todos os melhores criadores lançam F1 e que estas podem ter variações. Se ele
reclama que há muita variação então pergunte pelo método de cultivo. Você deve estar
pronto para identificar causas para variações ambientais se sua variedade é estável.
RECLAMAÇÃO: Minhas plantas não são potentes.
Se você diz que suas sementes são potentes então tem que fazer se confirmar. Pergunte
quando colheu como colheu e como curou. Também pergunte o que fumou recentemente.
Às vezes as pessoas criam tolerância fumando maconha mais forte. De novo, guie-o para
informações sobre boas técnicas de cura e colheita.
RECLAMAÇÃO: Minhas plantas são hermafroditas.
Se você não tem hermas ou Ruderalis no seu projeto de criação então deve ser um
problema que não é genético. Informe ao cultivador que estresse como foto período
irregular pode levar a condição hermafrodita, e recomende algum material de referência.
Alguns criadores, deliberadamente estressam suas plantas pra ver se elas apresentam a
condição hermafrodita, como elas expressam e sob quais condições. Se suas plantas são
bastante uniformes e estáveis então a condição hermafrodita deve ser similar em todas as
plantas incluindo onde ela começa e como se desenvolve. Voc6e deve saber também se o
pólen da herma é viável ou não. Deve estressar sua planta em diferentes estressantes
condições controladas como: poda grosseira, más técnicas de clonagem, sobre
alimentação, diferentes solos "estressores" - areia e barro somente - floração forçada e até
mesmo ataque de pestes. Todos podem causar hermas. Tente saber o que causa
hermafroditismo na sua variedade.
RECLAMAÇÃO: Minhas plantas não se propagam bem por clones.
Você fornece plantas no formato de sementes e não no formato de clones. Voc6e não é
responsável pelas taxas de sucesso de clonagem. Algumas variedades clonam mais

facilmente que outras. Oriente-os com bom material sobre o assunto.
RECLAMAÇÃO: Minhas plantas ficaram com queimaduras após adubá-las usando os
níveis exatos de concentração dispostos no rótulo.
Nunca recomende alimentar a sementeira. Isto irá matar as sementes recém- geminadas.
Também nunca recomende alimentar a maconha a 100%. Informe que maconha não
precisa ser alimentada a 100% da dose.
RECLAMAÇÃO: Fui preso porque as sementes que você me enviou e foram interceptadas
na alfândega.
Direcione-o aos termos de isenção de responsabilidade na ordem de pagamento, da qual
ele preencheu e assinou.
RECLAMAÇÃO: Fui preso porque as sementes que você me enviou e foram interceptadas
na alfândega. Eles foram até o endereço e encontraram minhas plantas. Iria contar as
pessoas sobre o ocorrido.
Espere até ele fazer o anúncio público e diga a ela novamente para ler o termo de isenção
de responsabilidade na ordem do pedido. Também diga no fórum público que é uma ideia
estúpida pedir sementes para o mesmo endereço que se está cultivado. 99% da
comunidade de cultivadores concordarão com você.
RECLAMAÇÃO: Essas plantas são de pirataria. Já cultivei coisa similar antes!
Pergunte de onde ele obteve essas sementes. Talvez alguém esteja pirateando sua
semente e seu cliente teve conhecimento delas antes das suas. Também explique que
você tem uma história de criação e é parte de um bom melhorista nunca se engajar em tal
atividade.
RECLAMAÇÃO: Plantei as sementes em outdoor - sementes para indoor segundo as
informações do produto - e elas não foram bem!
Se você anunciou suas plantas pra indoor então ele deveria ter seguido o conselho. Não
recomende que planta de indoor possa sercultivada em outdoor ou vice-versa. Diga que a
maconha pode crescer tanto indoor como outdoor, mas que devem seguir estritamente as
recomendações do produto. Você não responsável por este problema, mas escute os seus
problemas e faça o melhor para dar um bom conselho.
RECLAMAÇÃO: Comprei suas sementes e fumei. Não deu nenhum barato!
"É suposto que você plante não que fume!"

Ao negociar com o cliente, nunca presuma que ele tenha feito coisa errada. Você também
deve considerar o fato de que a sua produção não é a melhor ou que eles apenas
pegaram algumas sementes ruins. Ao mesmo tempo, a concorrência gosta de pregar
peças e você vê uma pessoa constantemente reclamando do seu produto não importa o
que você diga ou faça. O único jeito de combater tal pessoa é se apoiar em exemplos de

pessoas que cultivaram sua variedade e tiveram bons resultados.
Quanto mais cultivadores e relatos de cultivo tiverem melhores as chances de o público
debater a legitimidade da reclamação de alguém feita de forma pública (geralmente o
disputante público irá repetidamente tentar manter o debate no domínio público e recusará
a resolver o problema com você pessoalmente). Nunca fique furioso com ele e não o
xingue não importa o que diga ou faça a você. Se ele te fala mal ou é verbalmente
extremamente agressivo, diga polidamente que este não é o melhor jeito de conversar
com você. Se continuar diga que não pode ajudar porque está sendo abusivo e embora
queira resolver a situação você não gosta de ser abusado dessa maneira.
Sempre ofereça as sementes grátis se o cliente oferecer prova de compra e mistas que
sabe do que está falando. Apenas um pacote de sementes por problema, nunca dois. Se
eles ainda tiverem problemas após enviar o novo pacote então deve ser que eles estão
fazendo alguma coisa errada. Deste ponto, diga que você fez tudo o que podia e que
talvez ele devesse tentar outra coisa. Não deve nutrir eus pedidos por mais sementes ou
pelo dinheiro de volta.
Tente evitar se envolver em rixas públicas verbais com um cliente, outro criador ou
representante de banco de sementes. Não entre num embate com interesse de criar
publicidade pra si mesmo. Embora mesmo má publicidade possa ser boa publicidade
somente vai te atrelar ao mundo lixo da guerra dos bancos e criadores de sementes.
Nunca há ganhadores nesta guerra e todos sempre saem perdendo porque o público fica
dividido. Mantenha-se neutro e no controle do seu temperamento e palavras. Sempre peça
desculpa por erros cometidos.
Às vezes você pode ser procurado pra enviar sementes a granel para um banco ou cliente.
Se você enviar mais de 10.000 sementes é melhor enviar uma amostra da produção
primeira para teste. Se o cliente aprovar então você pode enviar 10.000 sementes
sabendo que ele vai gostar do resultado. Enviar grandes quantidades pra alguém não
familiar pode causar problemas se o cliente não gostar da produção geral das sementes.
Ações legais poderão ser tomadas contra você e dinheiro será envolvido. Se você cobra
$40 por 10 sementes e o cliente comprou 10.000, ele gastou $40.000, excluindo qualquer
desconto que você tenha dado. É melhor elaborar um contrato entre você e o cliente antes
de qualquer transação ser feita. Nele deve estar claro que você não garante germinação
acima de 90% e nem garante a porcentagem de machos x fêmea. Você terá que garantir
qualidade, quantidade e envio. Se suas sementes não desempenha os mesmos padrões
verificados no teste das amostras que você enviou então terá um problema. Se as
sementes danificarem-se então talvez você precise de seguro para cobrir.
É claro que um criador de sementes deve estar do lado certo da lei. Certifique-se de
checar as leis do país antes de começar um projeto de criação de sementes, conheça
seus direitos e claramente compreenda os riscos do negócio associados a esta aventura.
ter bom aconselhamento legal também é recomendado.
Aqui segue algumas coisas pra você saber antes de dialogar com o banco de sementes
que pretende trabalhar. Negociar com bancos de sementes é sempre importante.
-Peça ao banco pra pegar as sementes de você. Você não precisa fazer isso.
Simplesmente, escolha um lugar próximo de onde você vive. A maioria dos bancos tem
fluxo de caixa suficiente pra eles mesmos arranjarem as retiradas e entregas.
-Peça pra receber metade adiantada e metade depois que sua variedade tiver sido
vendida. Se você é um criador novo na cena provavelmente não conseguirá fazer um
negócio como este, mas peça de qualquer maneira - é você que está provendo o produto,
lembre-se. Se você dá uma quantidade generosa de sementes grátis ao banco então esse
gesto poderá fazer com que você seja tido como confiável de receber algum dinheiro antes

de entregar as sementes pelo banco.
-Informe-se de taxas de venda. Sempre pague as taxas de vendas de sementes de
alguma maneira. Os proprietários dos bancos deverão avisá-lo disto.
-Como parte de sua negociação com o banco, requeira que eles entrem com a sua
variedade em competições.
-Reserve os direitos das fotos que tirar da sua planta. Bancos de sementes vendem
direitos de imagem para companhias que imprimem estas figuras em isqueiros, livros,
pacotes de filtro e mortalhas (sedas), e outros merchandisings relacionados à cannabis.
-Crie um logo para sua imagem. Você tem o direito de usar um logo com sua strain. A
maioria contém o nome do criador ou codinome.
-Pergunte em quais publicações o banco faz anúncio.
-Peça mostrar cópia de qualquer mídia, como catálogos, em que sua strain esteja incluída.
-Negocie pra ficar claro que há uma linguagem no contrato que específica que passos
você ou o banco precisa tomar pra encerrar a relação de negócios a qualquer momento.

15) Gênero e herança ligada ao sexo
-=Questões acerca do gênero da maconha
Provavelmente um dos mais contestados assuntos no mundo da criação é a questão da
determinação genética do gênero através do genótipo e sua expressão final em fenótipo.
Sabemos que a pré-determinação do sexo pode ser diretamente ligada aos genes no
embrião das sementes, mas o ambiente também desempenha parte importante no modo
como o gênero da planta é finalmente expresso.
-=Sementes feminizadas e sexo
Já falamos de feminizadas no Cap. 2. Elas são provas que o sexo não é só um caráter
herdado. Durante o processo uma fêmea é selecionada pra produzir somente sementes
fêmeas e às vezes hermas. Ainda, uma pequena porcentagem de machos pode aparecer.
A razão pra isso é que condições ambientais e de cultivo parecem influenciar o sexo da
planta. De fato sementes padrões também são influenciadas pelo ambiente e fatores de
cultivo independente do genótipo para sexo.
Este é um conceito muito importante para compreender: um conjunto genótipo pode ter
diferentes fenótipos por causa das condições ambientais.
Já dissemos que em projetos de melhoramento você deve levar os fatores de cultivo em
consideração quando está tentando encontrar o genótipo num cruzamento teste. O seu
homozigoto recessivo pode ser de fato homozigoto dominante e o ambiente responsável
pela apresentação final do genótipo em seu fenótipo.
Há forte conexão entre o traço hermafrodita e plantas machos. Fêmeas tendem a se
desenvolver sobre condições mais ótimas de cultivo enquanto machos e hermas ocorrem
em condições menos ótimas. Não é 100% certo, mas parece ser o caso. Vamos ver as

condições que causam mais machos que fêmeas.
-Sementes Regulares, Sementes Feminizadas e Produzindo Mais Fêmeas
A maioria dos cultivadores acredita que o sexo da planta é pré-determinado tão logo
quanto a fertilização do óvulo acontece. Isto significa que se você adquire uma única
fêmea e produz sementes dela, a descendência naturalmente produzirá machos e fêmeas
por causa de suas pré-disposições genéticas pra isso.
Imagine se o reconhecimento do sexo pode ser feito nas sementes. Então poderíamos
remover os machos e ficar só com fêmeas mesmo antes da germinação. Tal dispositivo
permitiria criadores criar pacotes só com sementes fêmeas sem ter que feminizar os pais.
Esta teoria tem furos, no entanto.
Sementes feminizadas são bastante caras. Os bancos cobram quase o dobro do preço.
Seus vendedores clama prover aos growers só fêmeas. Eles encontram fêmeas,
hermafroditas e machos na população de sementes feminizadas. Alguns cultivadores
podem não encontrar nenhum macho, mas ter entre as fêmeas algumas hermafroditas. A
maioria dos bons cultivadores verá só fêmea. Então o que está causando os cultivadores
terem diferentes sexos nestas sementes? Porque os bons cultivadores conseguem só
fêmeas e outros machos e hermafroditas? A resposta está no termo 'bons cultivadores'.
Sementes feminizadas são fundamentadas que há pré-disposição genética para a
semente produzir somente fêmea por causa do tratamento que a planta fêmea XX é
submetida. Talvez você ache necessário rever o Cap. 2.
Sob condições ótimas, que todos bons cultivadores devem ter, as sementes feminizadas
só produzem fêmeas. Continuam produzindo só fêmeas em condições bem mantidas. Em
condições abaixo da ótima ou sob estresse machos e hermas tendem a aparecer na
população. Isto mostra que a expressão sexual da planta não; e governada pelos seus
genes sozinhos e que o ambiente desempenha papel ativo na expressão final do gênero
da planta.
Os bancos de sementes não podem ser responsabilizados por taxas ruins de fêmeas por
machos. Como isso é muito dependente do ambiente eles não podem carregar a
responsabilidade.*
Você pode estar interessado em saber que o criador/banco de sementes DutchPassion
lançou uma declaração sobre as taxas fêmeas/machos. Isto porque estão entre os
primeiros a lançar tais sementes no mercado, segue o que disseram:
*Note que sementes são chamadas "Feminizadas" e não "Femininas". Se chamadas de
femininas então estão te enganando.
-Sementes Feminizadas de maconha Cortesia da DutchPassion
Em novembro de 1998 nós apresentamos nossa 'Semente Feminina de Maconha'.
Fizemos isso após constatar que das nossas sementes obtínhamos 100% de
descendentes fêmeas.
Seis meses após, recebemos muito feedback dos consumidores. As reações foram
majoritariamente positivas, de clientes produzindo 100% fêmeas. No entanto houve
reclamações de consumidores que encontraram alguns hermafroditos ou machos.
Aparentemente, influências ambientais afetam o sexo das sementes fêmeas também. Por
causa disso nós trocamos o nome de Semente Fêmea para Semente Feminizada.
Da literatura e dos nossos achados parece que o crescimento de um macho ou fêmea de
uma semente, exceto por pré-disposição nos cromossomos sexuais, também dependem
de vários fatores ambientais. Não apenas o aparecimento de machos ou fêmeas
completos é afetado, o número de flores machos e fêmeas em inflorescência hermafrodita

também. Os fatores são, entre outros:
. Nível de nitrogênio e potássio da sementeira
. Umidade do ar e da sementeira
. Nível de temperaturas
. Cor da luz utilizada
. Comprimento do dia

Estresse de qualquer forma, causa mais macho a partir de sementes.
Mesmo a retirada de ramos de fêmeas pode produzir clones machos ou hermafroditas.
Para otimizar o resultado, mudança em um ou mais fatores acima mencionados para um
certo período do crescimento, pode ser aplicada. Durante este tempo, os fatores
ambientais irão desviar do padrão de crescimento para máxima colheita e qualidade, como
descrito na literatura de reprodução juvenil. As mudanças desejadas nos fatores
ambientais começarão quando as plântulas tiverem 3 pares de folhas verdadeiras (sem
contar cotilédones). Este é o momento que a predisposição pra macho e/ou fêmea na
floração é formada. Após aproximadamente duas semanas pode-se reconverter para o
sistema de crescimento padrão.
Dos 5 fatores acima mencionados os três primeiros são mais práticos:
1. Nível de nitrogênio e potássio da sementeira: um aumento do nível padrão de nitrogênio
gera mais fêmeas. Uma diminuição gera mais machos. Um aumento no nível de potássio
tende a gerar mais macho, enquanto umas diminuições mais fêmeas. Uma combinação de
mais nitrogênio e menos potássio por um período de 1 semana ou 2 é recomendado.
2. Umidade do ar e da sementeira: umidade mais alta gera mais fêmeas de sementes e
diminuição aumento de machos, o mesmo vale pra umidade dos vasos (sementeira).
3. Nível de temperaturas: menores temperaturas fazem mais fêmeas e maiores geram
mais machos.
4. Cor da luz utilizada: mais luz azul gera mais fêmeas das sementes, mais vermelhos
mais machos.
5. Comprimento do dia: poucas horas de luz diária (p.e. 14 horas) geram mais fêmeas,
dias mais longos (p.e. 18 horas) gera mais macho.
A maioria dos bons cultivadores preferem sementes regulares a feminizadas, por um
número de razões. Feminizadas são mais caras e tendem a produzir mais hermafroditas
quando estressadas do que sementes regulares. Uma vez que a condição hermafrodita
não é considerada vantagem por cultivadores que desejam produzir uma safra sem
semente ele é preferíveis regulares a feminizadas, que tem propensão a hermafroditar
com menos estresse.
Com sementes regulares a condição hermafrodita ainda acontece com estresse, mas
muito dependente da variedade. Há duas principais de muito estresse que promovem o
traço herma tanto em sementes regulares quanto feminizadas: primeiro, um período
irregular de foto período e segundo, estresse por calor.
Durante os estágios finais do desenvolvimento vegetativo da planta parece há maior
predisposição para manipulação sua expressão sexual durante a floração. Este período
ocorre durante a maturidade sexual que é cerca de uma ou duas semanas antes do
desenvolvimento inicial do cálice. Plantas submetidas a estresse antes do
desenvolvimento floral tendem a produzir mais machos e hermafroditos. Plantas não
sujeitas a estresse geralmente mostram mais fêmeas sob condições ótimas de cultivo.

Esta fase deve ser muito interessante para cultivadores interessados em promover mais
fêmeas que machos nos seus jardins, embora estresse após esta fase cause também
hermafroditas.
Plantas sem semente* (a natureza de uma sem semente é de certo modo estressante para
a planta) podem também exibir condição herma nas semanas finais antes da colheita.
Parece ser uma condição natural em algumas variedades e geralmente os hermafroditas
são poucos e o pólen às vezes inviável.
Parece que o período crítico para expressão sexual ocorre brevemente antes do
desenvolvimento do cálice. Alguns cultivadores gostam de forçar a planta a florar antes e
este tipo de forçamento por manipulação foto periódico tende a criar mais machos que
fêmeas e mesmo hermas. Populações de plantas livres de estresse antes do
desenvolvimento dos cálices desenvolverão um acréscimo de fêmeas.
Manter livre as plantas de estresse vai te ajudar a ter mais fêmeas e alguma situação de
leve estresse que é parte do qualquer bom cultivo pode influenciar na expressão sexual.
Transplantes, podas são todos importantes, mas podem ser estressantes e influenciar na
expressão sexual, por outro lado, ataques de pragas, fungos, mofo, flutuações de pH,
pouca água, excesso de água, vasos pequenos, defici6encia de nutrientes e solo
inapropriado também pode ter efeitos adversos na expressão sexual.
Segue alguns modos de ter mais fêmeas por DutchPassion:
-Nutrientes
Usando os nutrientes certos nas concentrações certas podemos influenciar a expressão
sexual. Formulas equivalente em N, P e K ajudarão a promover mais fêmeas, mas se N
diminui e P aumenta durante o crescimento vegetativo nós podemos ver mais machos que
fêmeas. É sábio manter mais N do que P e K por esta razão no vegetativo. Especialmente
importante na fase anterior ao desenvolvimento inicial do cálice.
-Rega
Antes do desenvolvimento dos cálices deve assegurar que suas plantas estão
apropriadamente aguadas, nem sobre e nem sub irrigada. Permitir que o solo seque
completamente nunca é uma boa ideia. Uma rega cuidadosa aumentará suas chances de
ter mais fêmeas.
-Umidade
Altos níveis de umidade favorecem doenças como mofo e fungos. A melhor maneira para
ajudar a resolver o problema é reduzindo o nível de umidade no seu ambiente de cultivo.
Um rH de 70% é considerada o nível ótimo pra promover fêmeas numa população. No
entanto doenças na maconha prosperam nestes níveis e atenção extra deve ser tomada
para assegurar que mofo e fungos não se formarão. Eles apenas irão estressar suas
plantas levando a menos fêmeas.
-Temperatura e Foto período
Há dois fotoperíodos principais que o cultivador pode utilizar na fase vegetativa: o 24/0 e o
18/6. O fotoperíodo de 24/0 deve criar um nível de temperatura consistente no quarto de
cultivo enquanto o 18/6 não porque nas 6 horas de escuridão o calor dos bulbos das
lâmpadas não irá contribuir para a temperatura do quarto de cultivo. Atenção especial deve
ser tomada para prevenir seu quarto de ficar muito frio durante este período de escuridão
se você usa o 18/6.
Para promover fêmeas, temperatura antes do desenvolvimento dos cálices deve ficar entre

65 e 75 graus F (18,3 e 23,8 graus Celsius). Algumas variedades podem crescer bem em
temperaturas acima de 85F (29,5 C) especialmente variedades equatoriais.
-Iluminação
As lâmpadas de vapor metálico (MH - metal haloide) no crescimento vegetativo e HPS
(sódio de alta pressão) na floração promove mais fêmeas. As maiorias dos cultivadores
que podem comprar apenas uma lâmpada escolhem a HPS porque é mais indicada pra
floração do que a MH, no entanto usuários de MH veem mais fêmeas ao utilizar este tipo
de lâmpada no vegetativo. Essa é uma boa razão pra usar ambas MH e HPS pra cultivar
maconha.
Tudo indica que a planta escolhe sua expressão fenotípica sexual logo antes do préflorescimento, cerca de 2 ou 3 semanas no vegetativo. Após o pré-florescimento algumas
fêmeas podem ser forçadas a produzir flores machos se expostas a fatores de estresse
como calor ou manipulação de fotoperíodo, mas se a planta não é estressada o gênero
manter-se constante até a colheita. No entanto deve ser notado que isto é muito
dependente da genética e nem todas as variedades de maconha são ambientalmente
influenciadas no que diz respeito ao sexo ou mais especificamente nem toda a
descendência de um cruzamento pode ser ambientalmente influenciada pra produzir
determinado tipo sexual. Poderá haver alguns membros da população que demonstrará o
sexo determinado na semente por causa de outro gene que anula a interferência da
influência ambiental na expressão sexual da planta. Algumas variedades ou híbridos pode
ser mais propensos a ter expressão do fenótipo sexual ambientalmente influenciada que
outras. No entanto qualquer bom jardineiro dirá que um quarto de cultivo saudável com
boas genéticas e um dedo-verde experiente irão produzir mais fêmeas que machos. Você
tem que obter tudo o que foi dito acima antes de começar a ver os benefícios. Contudo
vamos olhar um pouco mais em como o sexo está configurado na semente.

-=X e Y
Como vimos o gênero na maconha pode ser afetado pelo ambiente, mas inicialmente o
sexo é herdável. Sendo diploide, os cromossomos da maconha são pareados. A maconha
tem 10 pares de cromossomos (n=10) com um total de 20 cromossomos (2n=20). Um
único par de cromossomos é responsável pela predeterminação do sexo da semente. A
f6emea é X e o macho Y, mas uma vez que combinam como pares cromossômicos os
g6eneros são dados pelos seguintes: XX é fêmea e XY macho. Não há YY porque
f6emeas sempre contribuem com um X. o macho pode contribuir tanto com um X como
com o Y para fazer o par final, XY ou XX.
Sabemos que XX significa fêmea e XY macho então acabamos com uma probabilidade de
50/50 de cada na produção de semente. No entanto cada semente que tem 50% de
probabilidade de ser macho ou fêmea e não a produção inteira. Você pode muito bem
produzir 99% de sementes machos. As probabilidades são de que isto não aconteça, mas
você deve terminar com taxas de 50/50, 40/60 ou de 30/70.
Então sementes podem ser geneticamente programadas para exibir um tipo sexual. No
entanto devemos olhar mais proximamente na herança cromossômica pra ver como a
expressão sexual final pode ser diferente daquilo configurado nos genes.

-=Características Ligadas ao Sexo

Citologia é ciência da estrutura e funções celulares dos organismos. Walter Sutton e
Theodor Boveri, que trabalharam neste campo, compararam o trabalho de Mendel e as
funções cromossômicas. Desenvolveram a teoria da herança cromossômica.
Um pesquisador da Universidade de Columbia, Thomas Hunt Morgan, realizou
experimentos que provaram que os fatores herdavam podem ser ligados ao sexo. Morgan
escolheu moscas de frutas nos seus experimentos e notou que elas possuem apenas 4
pares de cromossomos. Três destes são autossomos (não sexuais) e um par de
cromossomos sexuais. Após anos cruzando moscas ele notou um único macho wue tinha
olhos brancos enquanto todas as outras moscas tinham olhos vermelhos. Ele considerou
que olhos brancos era fruto de mutação então decidiu cruzar esse macho.
Ele cruzou o macho de olho branco com uma fêmea irmã de olho vermelho e descobriu o
caráter é ligado ao sexo. Na F1 obteve 100% descendência de olhos vermelhos, o que
sugere que a olho vermelho é dominante e a cor branca do olho recessiva. Para provar,
continuou com a F2. Usando os achados de Mendel ele poderia esperar igual número de
machos e fêmeas com olhos brancos, mas não aconteceu. Todas as fêmeas tinham olhos
vermelhos e apenas machos tinham olhos brancos. Ele descobriu que a cor de olho
branca não é só recessiva, mas também ligada de alguma forma ao sexo.
Morgan sabia que um macho deve carregar um X da mãe e um cromossomo Y do pai,
então ele propôs uma conexão entre os cromossomos sexuais e o caráter cor de olho.
Quando a mãe é homozigota e tem 2 cópias do gene para olhos vermelhos, a geração
seguinte terá apenas olhos vermelhos mesmo que o pai doador tenha olhos brancos. Mas
quando a mãe tem olhos brancos os descendentes machos têm olhos brancos também,
mesmo se o olho do pai for vermelho. Uma fêmea de mosca tem um cromossomo X de
cada parental e se um dos pais passar o cromossomo X com o gene para olho vermelho,
então toda a descendência terá olho vermelho porque este alelo para cor é dominante
sobre branco. Apenas quando ambos os pais doam X com um gene para olho branco ela
apresenta o traço recessivo. Morgan provou que o gene para cor do olho deve residir no
cromossomo X que também controla o sexo. Esta é a relação entre uma característica
específica e um cromossomo específico. No nosso caso, é chamado de característica
ligada ao sexo.
Isto é muito importante nos seus projetos de melhoramento - as características
podem se relacionar não apenas com sexo, mas com genótipos e seus fenótipos
expressos. Cheiro e sabor podem estar ligados. Cor dos buds e potência podem
estarligadas. Um número de elementos pode estardiretamente relacionado. Não se
sabe direito quais traços são ligados na maconha, mas talvez em alguns poucos
anos com mais pesquisas podemos determinar quais traços estão ligados e quais
não.

-=Plantas Dioicas e Plantas Monoicas
Dioica: macho e fêmea e plantas diferentes (di=2,oikos=casa, duas casas)
Monoica: macho e fêmea na mesma planta (1 casa)
A maioria das plantas de maconha são dioicas, o que significa que vão gerar flores
machos e fêmeas em plantas diferentes.
A condição hermafrodita pode ser causada por estresse, ambientais, mas há algumas
hermafroditas que são chamadas monoicas que tende toda a população e todos os

descendentes exibir o traço. Majoritariamente ainda são plantas diploides, mas os genes
da planta fazem-na exibir ambos os sexos. Neste caso a condição é atribuída diretamente
aos genes e não ao ambiente.
Além de conjuntos haploides e diploides cromossômicos há também conjuntos triploide e
tetraploide em algumas plantas (ambos os tipos poliploides). Podem ocorrer na natureza,
mas a maioria desenvolve-se por mutação. Os três tipos mais comuns são:
XXY - triploide
XXYY - tetraploide
XXXY - tetraploide
Há dois tipos de traços ligados ao sexo que você deve saber. Há traços "limitados" e
"influenciados" pelo sexo. Algumas vezes autossômicos vão afetar o traço e este é
chamado de característica limitada ao sexo. A situação oposta é quando o sexo afeta
genes autossômicos. É chamada de característica influenciada pelo sexo.

-=Revertendo a Expressão Sexual de Fêmeas Usando Solução de Tiossulfato de
Prata
Nós já mostramos métodos de tornar machos em fêmeas. Aqui vai um método de
transformar fêmeas em machos. Sempre tome cuidado ao manejar estes químicos, evite
inalar usando máscara de pó, mantenha a ventilação quando usar esse procedimento.
1. Destile um pouco de água
2. Obtenha 0.5 gramas de Nitrato de prata
3. 2,5 grama Tiossulfato de Sódio (anidro)
4. Misture 0,5 gramas de nitrato em 500 ml de água destilada.
5. Misture2,5 gramas do tiossulfato em 500 ml de água destilada
6. Espere 1 minute até as 2 soluções dissolverem direito. Misture bem.
7. Coloque a solução de nitrato de prata diretamente na solução de tiossulfato de sódio
enquanto mexe rapidamente. Isto produz seu estoque de solução de Tiossulfato de Prata.
8. Para usar este estoque aplique nas suas fêmeas na proporção de 1:9, uma parte de
solução e nove de água.
9. Pegue a mistura e coloque no pulverizador
10. Pulverize toda a fêmea até a solução parecer escorrer pela planta. Não faça na luz
porque calor pode alterar os químicos e queimar sua planta. Faça longe da luz.
11. Deixe a planta secar
12. Assim que secar, leve de volta para o quarto de cultivo e mantenha no 12/12
13. Guarde a solução e materiais na geladeira.
14. A fêmea irá produzir órgãos sexuais masculinos durante a floração. Os órgãos
femininos não devem crescer mais, mas pode encontrar algumas flores fêmeas ainda
sendo produzidas.
Use a fêmea revertida sexualmente para gerar sementes feminizadas ou um macho
doador para fêmeas que só são adquiríveis em formato de clone. Resultados podem variar
de strain pra strain. Algumas deficiências de nutrientes podem aparecer como
amarelecimento das folhas. Isto parece ser normal pra plantas tratadas dessa maneira. A
planta pode também travar o crescimento após aplicar, por uma semana ou duas. Plantas
tratadas não devem ser fumadas, comidas ou processadas de qualquer forma. São

apenas plantas sexualmente revertidas que agora podem doar pólen. Nunca use o frasco
contendo a solução pra qualquer outro fim que não seja esse tratamento.

16) Modificações Cromossômicas na Maconha
-=Introdução as modificações cromossômicas
O mapa do genoma humano foi finalizado, mas o da maconha está apenas nos seus
primórdios (o genoma da maconha em 2011 foi finalmente sequenciado por uma empresa
canadense, como reportado em algum lugar neste tópico, mas ainda há muito trabalho de
saber o papel dos genes). Sabemos que se certos cromossomos são alterados na planta o
efeito é mutação e também sabemos o que esperar dessas alterações. O que temos a
seguir é uma descrição de algumas características da maconha que sobrevive no banco
genético como um traço mutante notável.

-=Aneuploidia
Não disjunção é um tipo de mutação que ocorre quando cromátides não se separam. Isto
resulta em apenas um gameta recebendo 2 cópias do mesmo tipo cromossômico e um
gameta não recebendo nenhum cópia. Não disjunção pode resultar em um número de
diferentes mutações. Aneuplóide significa "não euplóide". Euplóide significa "um número
igual de todos os cromossomos do conjunto haplóide". Aneuplóide é uma condição em que
numéros anormais de certos cromossomos estão presentes no organismo. Vem de uma
planta normal com outra que teve problemas de disjunção, podendo até mesmo alguns
aneuplóides ter número triplicado de determinado cromossomo. O aneuplóide ao cruzar
com uma planta normal vai transferir a condição aos descendentes causando sérios
problemas com a saúde e aparência.
Sabemos que esta condição afetará a descendência em larga escala enquanto outras
mutações como deleção e translocação estão sujeitas a quais cromossomos foram
deletados ou como translocações foram rearranjadas. Lembre que alguma parte do DNA
está em estado dormente e não parece fazer nada neste estado . No entanto nós sabemos
que o efeito não é súbito, pode ter um profundo efeito na planta e sua descendência.
Algumas vezes não podemos nem mesmo ver o efeito na descendência porque torna a
planta estéril.
(o tal "DNA Lixo", que não codifica genes mas que representa a parte majoritária do dna.
contudo uma mudança de paradigma no reconhecimento de várias funções desse DNA
está por vir, mais http://noticias.uol....noma-humano.htm , voltemos a genética clássica,
que tem seus moldes desde os primeiros antigos povos nômades que se fixaram.)
-=Divisão Foliar
Divisão é uma mutação que resulta na divisão de folhas e ramos. Na ponta do ramo uma
folha pode desenvolver e então subitamente dividir em outra folha. E efeito aparente ser
como uma folha crescendo de outra folha. Se você olha por baixo da folha verá onde o
caule e vasos dividiram. É uma mutação comum no Skunk e em variedades de maconha
equatorial.

-=Ramificação Trilateral ####(Desmistificando as tricotiledôneas)####
É comum em sativas sul-americanas. Ao invés de 2 ramos, um oposto de cada lado do
caule, em 180 graus, um terceiro ramo desenvolve na mesma região mas o caule não
divide ou automiza. O terceiro ramo pode estar de um lado, de outro ou todos os ramos
dispostos em 120 graus uns dos outros. Essa mutação popular tem o nome de filotaxia
verticilada. Filotaxia=o arranjo das folhas ou outros membroslaterais num eixo ou caule.
Verticilada=arranjo de 3 ou mais partes de um órgão no mesmo nível num ramo.

Tricotiledônea. foto Verde Ganja

macho sativa neozelandês foto: Sr. Branco

foto Sr. Branco

Quadricotiledônea!

foto: SelvaEncantada

-=Gêmeas (e siamesas, ver também autonomização)
Outra mutação comum passada pelo acervo genético. Algumas sementes germinam com
duas mudas saindo da mesma semente. Uma delas raramente sobrevive por causa da
competição e da junção das raízes. Os gêmeos não compartilham o mesmo caule nem a
mesma raiz e não serão siameses, se você tiver mais informações contate o autor. (ou
veja isso)

foto: nhonibru
siamesa

tricotiledônea (posteriormente revertida pra dicotiledônea) e siamesa

esq. tricotiledônia revertida e também siamesa das fotos anteriories.
dir. siamesa com 3 cabeças!

siamesa de 3 cabeças

-=Distorção
Outra mutação comum em cultivares 'melhorados' e clones retirados de matrizes muito
velhas. Tende a curvar-se de lado como um gancho ao invés de pra cima ou pra baixo
como é comum em caso de deficiência de determinados nutrientes. O caule também pode
distorcer com vários pontos superficiais desenvolvendo nas laterais como bolhas.
no sentido horário:

1, 2 e 3 distorção lateral
4 distorção foliar nos bordos
5 assimetria de tamanho dos folíolos
6 assimetria de posição dos folíolos
7 junção foliar (o que deixou os folíolos em número par)
caule em destaque com filotaxia alterna desde a semente (o que abre possibilidade de ter
sido uma autonomizantes também)

Tipo um pouco diferente de distorção

distorção. foto Verde Ganja

-=Autotomização
Não é muito comum e geralmente resultado de um mutação secundária que torna a planta
a dividir-se automaticamente em dois ramos. Em filotaxia verticilada é comum essa
condição. Se você tem filotaxia verticilada maior as chances da sua planta ter
autotomização.
(outro tipo de autotomização é aquele que o ápice da planta surge sempre de uma nova
gema, num padrão de ramificação conhecido como simpodial, não há eixo principal, cresce
pra cima a partir de vários meristemas, ao contrário de uma araucária ou um coqueiro em
que há um eixo principal)

http://palaeos.com/p.../glossaryL.html
-=Poliploide
Como discutido, a condição aparece como resultado de uma mutação.

-=Camarões-folha
Outra estranha mutação é flores desenvolvendo nas folhas. Nos pecíolos foliares um
nódulo pode se formar e dele um cálice e flor irão crescer. Encontrada em variedades do
Nepal e Himalaia. É bem provável que seja uma mutação de translocação. Passa a
condição para alguns híbridos de novo e de novo. Não aparece afetar a planta em
qualquer maneira.

Rol dos mutantes:

Uma grande porcentagem de mutações cromossômicas não fazem nada mas às vezes
essas mutações se somam a outras pequenas mutações por um longo período de tempo
causando um efeito na planta. Como vimos, clonagem da mesma matriz por muito tempo
pode causar isso. Outra grande porcentagem de mutações leva a planta ser estéril ou
causar uma fêmea abortar a produção de sementes ou produzir sementes não viáveis.
É o caso de muitas das mutações mencionadas acimas. Não aparentam danificar a planta
de qualquer modo, mas a planta irá tentar e compensar alguns dos problemas. Por
exemplo, divisão e distorção de uma folha ou ramo podem resultar no nó extra acima
trabalhando duro pra produzir novos ramos e folhas. A planta pode até mesmo tentar e
produzir uma nova folha no mesmo nível da mutação. Um jeito notável de ver isso é com
as folhas leques (fanleaves, "folhas catavento", folhas grandes e com vários folíolos). Se
uma folha leque sofre de uma mutação ou simplesmente é cortada uma nova folha leque
surge no nó imediatamente superior. A maconha raramente falha em produzir uma nova
folha leque se uma está mutado ou mesmo esta é cortada fora. De fato, se você retirar
uma folha leque demasiado cedo, uma nova folha leque surge no nó acima. No entanto,
nota-se que quanto mais alto uma folha leque tenta se desenvolver, mais parecerá com
um híbrido de uma folha leque com uma folha lança (trimleaf, folhas pequenas de folíolo
único, folha de uma ponta).
Plantas de folíolo único (folha lança) também podem ocorrer. Folhas lança não são na
verdade uma mutação 'per se'. Folhas lanças se desenvolvem naturalmente pela planta

enquanto tenta absorver o máximo de luz o mais rapidamente possível para fotossíntese.
Se uma distorção ou divisão ocorre então o próximo nó acima pode produzir uma folha
única de forma a acessar a luz o mais rapidamente possível porque a folha distorcida não
está fazendo seu trabalho corretamente ou eficientemente. Você irá notar isto com clones.
Se pegar um e enraizar, provavelmente desenvolverá várias folhas de uma ponta pra
tentar alcançar a luz tão logo possa. Eu mesmo vi plantas que cresceram 1 metro com
folhas lanças. Não é uma mutação, apenas um ato natural de auto preservação.

foto: CannaSP

17) Condução Evolucionária da Maconha ("A redenção dos travecos!")

-=A garantia de reprodução da planta de maconha
Quando nos damos com cruzamentos não randômicos entre indivíduos relacionados,
incluindo autopolinização - também chamado de autogamia; a condição oposta de
polinização cruzada entre um macho e uma fêmea é chamada de alogamia -, nós
podemos ver problemas na população com a adaptação (fitness: capacidade do gene
aumentar sua própriafrequência, ou sucesso reprodutivo) , em relação ao 'fitness' da
progênie. Darwin notou que as progênies de plantas endogamias não sãovigorosas como
é em fecundação cruzada. Na natureza não parece haver populações majoritariamente
hermafroditas de maconha, mas podem ainda ser encontradas crescendo em pequenos
aglomerados na natureza. Como a condição dioica é a mais comum, assumimos que a
condição hermafrodita não é apropriada para a maioria dos ambientes em que a maconha
é encontrada. Mas esta assunção precisa ser debatida, porque cruzamentos endogâmicos
e autogâmicos podem tornar uma variedade mais apropriada para um ambiente específico
e o homem vem desempenhando papel tanto na propagação de plantas hermafroditas
quanto dioicas. Os pequenos aglomerados de maconha hermafrodita selvagem pelo
mundo também parecem indicar que o traço não é inteiramente inapropriado para a família
da maconha.
Em 1941, Ronald Alymer Fisher propôs a "transmissão automática de vantagens". Os
trabalhos de Fisher podem ser lidos em: http://www.library.a...sher/index.html
Fisher descobriu que havia uma seleção automática de vantagem durante autopolinização.
Uma planta autopolinizada vai contribuir com ambos, o óvulo e o pólen para a
descendência que irá gerar. Nas populações que não são autopolinizadas os machos
contribuem com o pólen para plantas fêmeas separadas. As plantas autopolinizadas, no
entanto irão conter alelos que forçariam o traço hermafrodita e Fisher descobriu que este
alelo tinha uma vantagem de transmissão de 3:2 sobre plantas que não autopolinizavam.
Isto significa que plantas autopolinizadas irão manter os alelos para a condição herma
para as futuras populações a menos que o equilíbrio seja quebrado e o gene excluído do
acervo genético. Em resumo autopolinizadas apresentam pressões naturais de seleção
para permanecer hermafrodita e espalhar a condição para sua descendência, no entanto
não significa que uma população de hermas autopolinizadas não possa eventualmente se
tornar em uma população dioica que não se autopoliniza.
Sementes de maconha são pesadas. Embora possam viajar longas distâncias via animais
ou pássaros, na maioria dos casos as sementes crescem próximas da planta mãe de onde
vieram. Gravidade é a responsável. A vasta maioria das plantas de maconha terminam
suas vidas antes que a descendência fique madura então a chance de um retro
cruzamento natural é baixa. No entanto, se ela sobrevive, as chances de um retro
cruzamento selvagem são muito maiores.
Sabemos que a cannabis quer se prevenir disso porque é uma planta anual, e muitas
variedades mostram traços que previnem retrocruzamento natural. Nós sabemos queàs
vezes a planta abortará as sementes ou não usará o pólen se autopolinizada. Isto é
chamado de "incompatibilidade homomórifca" ou "autoincompatibilidade críptica".
Ântese é a hora que uma flor abre ou se torna sexualmente funcional - o tempo e o

processo de formação dos camarões e do aparecimento das floradas. Machos e fêmeas
mostram clara diferença no tempo de ântese. O macho produz mais rapidamente que a
fêmea, geralmente antes mesmo que a fêmea comece a florir. A condição hermafrodita se
reproduz majoritariamente na fase de floração de uma fêmea. Se o pólen já está disponível
de outro macho antes que hermafroditas apareçam na população, então o pólen que é
mais prontamente disponível é utilizado pelas fêmeas na população. Uma planta
fecundada raramente reverterá para a condição hermafrodita após receber pólen a menos
que passe por condições muito estressantes após serem polinizadas.
Então quais são os benefícios por qual a evolução permite que o traço hermafrodita
continue? Simplesmente devido a variações nas strains promovendo chances maiores de
adaptabilidade e adaptação da descendência.
Se você quer ter reprodução assegurada, então autopolinize, use hermas. Se uma
variedade é boa em um ambiente sem nenhum problema você pode se perguntar por que
não se concentrar em reprodução por autopolinização? Autopolinização é mais
reconhecido como um processo de autopreservação em que um estresse coloca a planta
em crise propondo fazê-la reproduzir por si só. Mas mesmo em ambiente aconchegante,
não seria também interessante para a planta se garantir e reproduzir-se por autogamia?
Estamos com o mesmo problema de novo. O traço hermafrodita é um extremo dessas
condições? (é interessante pra maconha obter segurança reprodutiva por autopolinização
tanto por estresse, ou mesmo num ambiente aconchegante?) Isto mostra que o sistema de
pareamento é fortemente relacionado com a consanguinidade (inbreeding).
Uma vez que a consanguinidade gera uma depressão (que será explicada adiante) nas
possibilidades de variação e na adaptabilidade geral da planta, podemos compará-la com
a descendência de uma mesma strain que não tenha passado por autogamia ou processo
de seleção para melhoramento. A fórmula é expressa como (igual a):

1 - (Ws x W0)

Ws é o vigor medido da descendência da autogâmica e W0 o vigor da descendência não
autogâmica. Vigor é medido por traços avaliados em vários estágios do crescimento da
planta e quão bem eles se correspondem ao ambiente. A razão para uma depressão pode
ser encontrada em variedades que tenham grandes quantidades de traços homozigóticos
na população.
O melhor lugar para procurar por depressão consanguínea é com linhagens puras. Se
duas linhagens puras não relacionadas se cruzam irão produzir a primeira geração F1
híbrida, que deverá ter algumas características vigorosas na população. Heterose é a
tendência de indivíduo feito por criação cruzada, um híbrido, mostrar qualidades
superiores daquelas dos pais. Isto é chamado de "vigor híbrido".
Consanguinidade aumenta homozigose e fecundação cruzada maximiza heterozigose.
Cruzamentos híbridos tiram vantagem do vigor híbrida, o qual resulta em acréscimo da
fertilidade e crescimento. As diferenças entre dois parentais são aquilo que geram a vigor
híbrido. Numa população grande onde exemplar não relacionada se cruzam, a
descendência na primeira geração será intermediária das características apresentadas

pelos pais e alguns irão expressar os fenótipos dominantes de ambas às linhagens.
Médias de população são deduzidas das diferenças nas frequências gênicas entre
populações. Vamos olhar pra estas características intermediárias a como elas combinam
produzindo o vigor híbrido.

-=Vigor Híbrido
Heterose é uma função do quadrado da diferença na frequência gênica multiplicada pelo
desvio da dominância (essa foi de fuder!). Esta hipótese diz que a heterose é causada por
uma manifestação superior de "genes deletérios", quando a homozigose está ampliada e a
heterozigose resulta em algum lugar entre os dois correspondentes homozigóticos. isto
também permite supor que a hetrose ocorre por causa da eliminação dos recessivos
deletérios vindos de um dos pais durante o cruzamento híbrido que produz a F1. Tudo fará
mais sentido quando ver as possíveis combinações de genes numa população com nosso
modelo de vigor híbrido.
Então o que é uma condição recessiva deletéria? Alelos deletérios reduzem a
probabilidade de sobrevivência do indivíduo enquanto alelos seguros (não deletérios)
aumentam a chance de sobrevivência do indivíduo (basicamente maus traços versus bons
traços, o que tem impacto na sobrevivência da planta). Se o traço recessivo é um traço de
fraquezas então menos descendentes serão produzidos para contribuir com a população.
Plantas com alelos deletérios são geralmente eliminadas mais rapidamente que indivíduos
saudáveis.
Alelos deletérios existem e aumentam em populações não uniformes por causa das
fecundações não randômicas. Um traço recessivo deletério geralmente provoca a planta a
usar mais recursos pra balancear o problema. Às vezes, uma característica recessiva
deletéria provoca a planta crescer mais alta com internós longos, o que faz com que
acabem recebendo mais luz sobrepondo as plantas menores que não tem menos traços
deletérios. Então na prática o gene deletério dominou sobre o não deletério apesar das
características dominantes destes. No entanto, esta é uma condição rara e na ampla
maioria dos casos os genes deletérios são mantidos baixos pelo processo de seleção
natural.
Criadores podem conseguir manter plantas que não deveriam sobreviver em estado
selvagem por causa de seus genes deletérios. Isto depende do que consideramos um
alelo deletério. Má resistência a certo tipo de praga pode ser considerado como deletério,
ainda que em indoor uma planta de linhagem elite pode não encontrar com esta praga e o
traço passar despercebido. Se esta população de plantas existirem num local onde a
praga também é presente então o gene deletério pode ser uma desvantagem pra
população e ela pode não continuar. O alelo deletério geralmente será um fardo para a
planta na população e ela irá usar mais energia e recursos para sobreviver do que uma
planta sem os genes deletérios. Mas plantas com genes deletérios podem lidar melhor
com certos problemas que a planta encontrar. Novamente, variações são mais adaptáveis.
Alelos recessivos não são classificados como danosos ou benéficos. E o mesmo vale para
alelos dominantes.
Se compreendermos estes pontos e lembrarmos o que aprendemos sobre recombinação
do material genético da maconha então poderá entender o modelo de vigor híbrido abaixo.

O elemento mais importante aqui se trata da planta descendente que é AaBbCcDdEe.
Note que nenhum dos pais é AaBbCcDdEe. Os pais são AABBccddEE e aabbCCDDee. O
primeiro parental tem dois recessivos (cc, dd) e o segundo três recessivos (aa, bb, ee). Os
descendentes que são AaBbCcDdEe são dominantes para A,B,C,D e E. Estes alelos A B
C D E estão todos os presentes nesses descendentes e suas dominâncias irão ser
demonstradas em seus respectivos fenótipos, o que dá a planta impressão de vigor
híbrido. Favor lembre, estamos usando este modelo de alelos recessivos e parcialmente
recessivos no contexto do vigor híbrido.* Você pode ver como uma planta superior pode
emergir numa população via seleção natural em híbridos. Este é o porquê da importância
de cultivar grandes populações para seleção e melhormente quando você procura por uma
mãe que faz melhor em tudo do que todas as outras. Geralmente essa mãe especial é
atribuída ao vigor híbrido.
Há muita controvérsia sobre vigor híbrido porque tem uma elemento por trás que diz que
talvez o alelo dominante não seja o melhor alelo para um novo ambiente de reprodução.
Reproduzindo não seletivamente no seu ambiente você pode ajudar a influenciar traços
que adaptam ao ambiente, com a subsequente remoção de alelos deletérios que não se
adaptam ao seu ambiente. O vigor adaptativo do híbrido F1 decrescerá quanto mais
gerações consanguíneas forem produzidas.
"Sobre dominância" é um termo também usado para explicar o vigor híbrido. Sobre
dominância verdadeira ocorre quando existem múltiplos alelos para uma características
que estão sendo trazidos ao programa em número de mais de 2. Se a fecundação for não
randômica, então muitas e múltiplas variações de híbridos para a mesma característica
podem ser produzidas. Quanto mais híbridos são criados mais recombinações irão ocorrer
e maiores as chances de produzir uma planta vigorosa que responda ao máximo ao seu
ambiente.
Em resumo , criadores desenvolvem novas e melhores genéticas de cannabis
recombinando do que cruzando por consanguinidade. Consanguinidade estabiliza a
variedade fixando trejeitos homozigóticos.

*Uma combinação de características dominantes e recessivas pode produzir aquela mãe
especial - vigor híbrido.

=-Uma Introdução a Evolução Sexual da Maconha
Plantas hermas geralmente produzem mais sementes por causa das pressões seletivas.
Ter pólen prontamente disponível faz parte da garantia reprodutiva.
Em 1932 John Burton Haldane publicou "As Causas da Evolução". Haldane fez a
descoberta de que há grandes chances de ter uns alelos benéficos para adaptabilidade se
fixar numa autopolinização do que numa polinização cruzada porque há maior
direcionamento destes alelos ao processo de seleção geral. Este processo conhecido com
Haldane's Sieve, também tem efeitos negativos porque despreza adaptabilidade de longo
prazo em detrimento de vantagens de curto prazo. Esta afirmação é conhecida como
"adaptação" na hipótese lançada por S. K. Jain em 1976 na sua publicação "The Evolution
of Inbreeding Plants" (A Evolução de Plantas Endogâmicas).
Em 1957 Dr. G. Ledyard Stebbins publicou "Regularities of Transformation in the flower,"
"Self-Fertilization and Population Variability in the Higher Plants," and "The Inviability,
Weakness and Sterility of Inter-Specific Hybrids" (Reguladores da TransformçãonaFlor)
entre muitos outros importantesartigosbotânicosdaqueleano. Stebbins sugere que a
evolução da autogamia é um amálgama preliminar de garantia reprodutiva seguido por
adaptabilidade. Stebbins descobriu que é benéfico para uma espécie preservar genótipos
bem adaptados por longos períodos de tempo se o ambiente suporta a população.
Nós vimos tantos as vantagens e desvantagens da autogamia. Em resumo,
autopolinização aumenta a garantia reprodutiva, mas pode diminuir o sucesso de longo
prazo - como nota não estamos considerando o fato de colheitas sem sementeseja o
objetivo dos cultivadores de maconha procuram alcançar. (Aqui consideramos do ponto de
vista dos processos evolucionários das condições monoica e dioica na maconha.). Em sua
publicação de 1985 "The Evolution of Self-Fertilizationand Inbreeding Depression in
Plants," R. Lande and D. W. Schemske descobriram que na verdade há uma seleção
desordenada para taxas de hermas em populações selvagens de plantas o que previne a
condição de ser mais amplamente espalhada. Tanto autopolinização (autogamia) e
reprodução normal (alogamia) são tipos de práticas de acasalamento e são dependentes
do "fitness" (capacidade de se perpetuar) da planta. Autofertilização na maioria das
populações com polinização cruzada (não consanguínea) irá provocar grandes níveis de
depressão consanguínea por causa das maiores frequências genotípica de homozigotos
recessivos, que na ausência de forte consanguinidade, não serão extirpados. Então
consanguinidade na maioria das populações tende a promover a manutenção do sistema
de reprodução cruzada e não autogamia.
Em 1996 M. Schierup e F.B. Christiansen na publicação "Inbreeding andOutbreeding in
Plants" e em 1997 M. Fischer e D. Matthies em "MatingStructure, and Inbreeding
andOutbreedingDepression in theRarePlantGentianellaGermanica (Gentianaceae)"
consideram que, em contraste se procuramos nas populações majoritariamente
autofecundantes, as plantas são altamente adaptadas para seus hábitat particular.
Reprodução cruzada tanto com plantas de outra população por migração ou com a mesma
população pode causar "depressão por exogamia" (outbreeding - depressão de
hibridização), quando os descendentes híbridos alongaram são menos adaptados que os
descendentes autopolinizastes. Então as taxas de autopolinizantes são dependentes do
fitness" da planta."

Consanguinidade pode afetar o sistema de acasalamento da planta e isto é chamado de "a
evolução dos sistemas de acasalamento" e pode ser vista na diferença entre os tipos
monoico e dioico. Plantas dioicas seriam desenvolvidas de plantas monoicas.
O desenvolvimento de uma planta dioica se dá em dois passos. O passo inicial é uma
mutação de um gene para esterilidade masculina que interrompe a produção de pólen. A
condição é conhecida como "ginodióica" e a única parte funcional nessas plantasmonoicas
são as flores fêmeas. Neste tipo de população há plantas fêmeas com órgãos masculinos
estéreis e hermafroditas. O gene para esterilização masculina irá se espalhar na
população uma vez que a mutação combine com a população.
"Androdióica" é uma condição em que a espécie tem plantas com ambas as flores machos
férteis e com flores fêmeas estéreis e hermafroditas, mas esta é uma condição rara.
O próximo passo no desenvolvimento de uma planta dióica é quando uma mutação de
produção de pólen ocorre nas plantas não ginodióicas. As plantas irão tentar estabilizar
este acréscimo de machos e reduzirão a produção de óvulos. Enquanto a modificação
evolui há um declínio equalizado na produção de óvulos dos hermafroditas sobre todas as
fêmeas. Se hermas com funções crescentes de macho são selecionadas, o gene irá
espalhar na população. A descendência resultante irá ser fêmeas (com órgãos machos
não funcionais) e machos (com órgãos fêmeas não funcionais). Com o passar do tempo os
órgãos sexuais serão totalmente fêmeas ou machos e este é o ponto em que a planta se
divide em dois tipos sexuais discretos, que são dióicos. Interessante não? Isto dá alguma
ideia de porque a herança sexual na cannabis e a expressão do seu sexo é um assunto
complexo.
Linhas consanguíneas tem um valor adaptativo que pode ser visto tanto na forma
selvagem e nos lab. de criação. Consanguinidade pode resultar em populações que tem
maiores níveis de "fitness" porque estão mais adaptadas ao ambiente ao qual elas vêm se
cruzando.
Autopolinização tem uma vantagem reprodutiva e também remonta o valor adaptativo das
linhagens consanguíneas. Embora consanguinidade resulte em depressão esta depressão
só é expressa se o ambiente da linhagem consanguínea (ibl) é comprometido ou o
equilíbrio for alterado. Para driblar tal problema uma espécie precisará contar com a
probabilidade de ocorrer o vigor híbrido quando genes de fora entram no banco gênico.
Também devemos lembrar que consaguinidade não necessariamente significa que genes
deletérios serão totalmente erradicados. Homozigose aumenta e os alelos recessivos
deletérios podem ficar homozigotos. Para ser realista, o único modo que um gene deletério
é removido da população é quando é varrido da população por pressões seletivas.\
Note que há dois tipos distintos de hermafroditas. Hermafroditas permanentes são
capazes de produzir ambospólen e óvulo ao mesmo tempo enquanto "hermafroditas
protândricos" os gametas masculinos maturam e são liberados antes dos gametas
femininos maturarem. Como você pode perceber as combinações que podem levar ao
desenvolvimento de uma planta dióica são muitas. Cada uma tem seu próprio cenário que
pode ser mantido, e o mais importante, revertido. Isto nos leva a uma nova fase de criar
variedades dióicos a partir de variedades que tem problemas de hermafroditismo!
Criadores tomem note disto e lembrem-se dos vários experimentos de reversão sexual.
O intuito deste capítulo era explicar um pouco sobre a "condução evolucionária" ou o

desenvolvimento evolucionário, de uma planta dióica e os resultados de uma depressão
por consaguinidade. Cada um é relacionado com o ambiente de cultivo. Uma vez que a
maioria de nós quer plantas uniformes por razões de cultivo, oque procuramos são
linhagens consanguíneas mesmo que a linhagem irá sofrer depressão. Também
procuramos por plantas dióicas porque queremos colheitas sem semente e se quisermos
dar um impulso genético no nosso cultivar nós deveremos levar vantagem no vigor híbrido.
Nós cobrimos os mais avançados aspectos do entendimento dos tipos de gêneros, como
os gêneros evoluíram na maconha e como eles podem ser manipulados pelo melhorista. É
bem sábio manter todos os experimentos de reversão sexual bem longe de contaminar o
banco de genes. Você pode até mesmo experimentar nos seus próprios modelos para ver
se pode eliminar hermafroditas de uma população herma bem conhecida. Este é um o
projeto de criação muito bom de tentar especialmente com variedades hermafroditas
potentes e de alta colheita que ninguém quer trabalhar por causa de nunca poder produzir
colheitas sem semente com elas.
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-=Cura e manicure
Antes da cura começar nós precisamos manicurar nossos camarões e após curar, ainda
poderemos ter que manicurá-los. Manicure inclui a separação das folhas e galhos do caule
enquanto mantém as inflorescências anexas. A taxa de cálices/folhas é importante aqui
porque plantas com uma taxa alta requer menos manicure para cada cacho floral. Se uma
planta tem uma taxa de 1:1 então haverá pelo menos uma folha a ser retirada para cada
cálice, enquanto uma taxa de 5:1 significa que haverá apenas 1 folha a cada 5 cálices.
Também o tamanho da folha e comprimento do pecíolo é importante. É muito mais fácil
remover folhas grandes em pecíolos longos do que remover folhas pequenas em pecíolos
curtos. No entanto, folhas pequenas permitem que a luz penetre mais nas regiões florais
mais baixas e internas e geralmente pecíolos mais curtos das folhas nos cachos
florescentes estão associados a um desenvolvimento de numerosos tricomas na base das
folhas. Para tornar a manicure mais fácil e mais recompensadora, tente desenvolver uma
variedade com uma alta taxa de cálice pra folhas.
A cura é o tempo que leva pro seu camarão secar corretamente, o que ocorre geralmente
entre uma e quatro semanas. Você pode encontrar variedades que curam melhor e mais
rápido que outras em condições similares. Isto tem a ver com a combinação dos seguintes
fatores:
- conteúdo de canabinóides
- densidade dos buds
Vamos ver estes fatores depois. "Bag seeds"* (sementes de parangas) é um termo usado
para descrever sementes que são encontradas nas ervas vendidas na rua. Ervas de rua
tendem a vir de países ou cultivadores que gostam de retorno rápido na sua produção e
suas plantas são criadas para tornar mais rápidas à secagem e a cura e facilidade de
manicure. "bag" seeds tendem a ter seguintes problemas:
*estamos falando de tijolos importados da erva aqui (alguma semelhança com Brasil?)
-hermafroditas
-não muito potentes
-falta resina
-falta flavor
-não uniformidade no crescimento
-criada para crescer outdoor
-falta de vigor
-falta de quantidade

A maioria das "bag seeds" tem o menor tempo de cura, para não mencionar resistência a
doenças e pragas. No entanto, as naturezas hermafroditas das plantas as tornam
perigosas para incluir em projetos de melhoramento. Isto depende muito de onde as "bag
seeds" vêm. Se vierem de um excelente exemplar então a variedade pode ser muito boa.
Raças nativas domesticadas de diferentes países curam melhor e mais rápido que outras.
Por experimentação você poderá encontrar variedades que possuem diferentes taxas de
cura. A maioria das Indicas e Sativas no mercado hojetem uma cura entre três e oito
semanas - para mais info na Cannabis GrowBible.

-=resistência a doenças (incluindo pestes)
Pegando qualquer população de plantas e infectando com uma doença você pode
encontrar uma boa porcentagem de plantas que padecem enquanto outras podem
sobreviver. Aplicando a "Sobrevivência dos mais aptos" da teoria da evolução podemos
selecionar descendentes resistentes à doenças específicas e pestes. Podemos fazer
cruzamentos testes para ver se podemos fixar a característica e então criar uma
população de plantas que são boas no combate a doenças e pestes. Quanto mais
doenças e pestes introduziram na população resistente, melhores as chances de criar uma
variedade ultra resistente.
Há dois modos que uma planta pode lidar com ataque de pestes e doenças:
-por prevenção
-por reconstrução
O quão bem a planta faz estes é chamado de resistência. Resistência não significa que a
planta se reconstruirá bem ou irá se prevenir de outros ataques. Resistência é o período
de tempo que a planta pode sobreviver a um ataque, podendo completar o ciclo de
crescimento. Baixa resistência significa que a planta não se regenera rapidamente ou não
sobrevive ao ataque. Plantas com forte resistência ajudarão o cultivador que está próximo
da colheita, mas está tendo que passar por um problema de doença ou praga. Se a planta
está apta a resistir ao ataque ela pode completar sua maturação e ser colhida. Plantas que
tem baixa resistência podem se estragar antes que a maturidade se complete. Na visão de
muitos growers é melhor ter algo para colher no final da maturação do que não ter nada.
Uma planta pode ter baixa resistência, e o ataque provocar efeitos na saúde e colheita
final, mas ao menos produzir alguma coisa, ao invés de falhar completamente. Só porque
uma planta cresce abaixo das condições ótimas por causa de um ataque não significa que
o fracasso é total. Os criadores devem tentar e adotar alguma resistência a pragas e
doenças comuns com suas variedades, especialmente ao criar variedades para exteriores.
Há muitas diferentes pestes e doenças, mas um problema muito comum é de infestação
por ácaros (spider-mites, que podem levar a planta virar lixo alguns dias depois), deve ser
uma praga escolhida num projeto de melhoramento da resistência. Colocando ácaros nas

plantas numa planta em floração veremos plantas que duram mais que outras.
Prevenção envolve uma defesa contra uma praga. Resina e cheiro estão associados com
a defesa a pragas. Alguns cheiros podem atrair pragas indesejáveis enquanto outros
podem repelir. Podemos notar que na floração de um lote de plantas híbridas, que
algumas pragas são atraídas por alguns indivíduos, mas não por outros. Aqueles que são
deixados intocados podem ter um aroma que repele pragas*. -*e ao mesmo tempo em que
as pragas podem simplesmente gostar mais das outras plantas, portanto o teste individual
é importante-. Resina também ajuda prevenir ataques, porque a resina pode ser grudenta
em demasia para habitar. Também o conteúdo canabinóide da planta pode ser
desprazeroso para o inseto. (mas não pra nós)
Reconstrução é a habilidade da planta em regenerar-se durante e/ou após um ataque.
Algumas plantas se reconstroem mais rapidamente que outras. Se as folhas são
removidas por pragas/doenças então novas folhas terão que ser geradas rapidamente.
Praga de gafanhotos é interessante porque em pequenos números eles não danificarão
muito a planta. Podem levar dias trabalhando numa folha ou removendo um número de
folhas sobre um longo período de tempo. As plantas podem suportar e regenerar as folhas
rapidamente. Mas uma nuvem de gafanhotos pode reduzir uma planta a caule, raízes e
ramos em algumas horas. Há um limiar no qual a planta pode produzir folhas tão rápido
quanto sejam removidas. O estresse, associado com a falta de energia pode matar a
planta rapidamente - sem folhas = sem fotossíntese = sem energia.
Mofo e fungos também podem ser testados em cultivares que você quer fixar resistência.
Aparecem em condições quentes, úmidas e sem renovação de ar. O cultivo exterior é bom
para problemas de renovação de ar (o que nem sempre é verdade aqui no Brasil), mas
cultivos interiores podem sofrer de calor, umidade e problemas de condicionamento do ar
e por isso serem mais suscetíveis a mofar e fungar. Também pode apresentar problemas
no processo de cura.

-=características florais
Este é um tópico tão grande que analisaremos a parte no próximo capítulo.
-=Características foliares
A maioria das espécies puras possuem trejeitos foliares bastante óbvios como o baixo
número de folíolos e limbos gordos das Indicas e o alto número de folíolos e limbos
magros das Sativas. Estes são os primeiros elementos da identificação da espécie que um
criador deve observar quando quer determinar a espécie de uma variedade.
Observações do tamanho, internós, ramificação, tempo de floração e tipo de onda podem

também ajudar a deduzir a espécie. Uma vez que você tenha visto as espécies puras
estará apto a identificar outros tipos de espécies puras novamente, em qualquer lugar.
Espécies cruzadas como Majoritariamente Indica ou Majoritariamente Sativa podem ter
folhas diferentes da tradicional forma foliar das espécies puras. Indicas tendem a ser mais
escuras que sativas, mas alguns cruzamentos de Indica/Sativa podem resultar em sativas
com folhas escuras ou indicas com folhas claras. Sativas poemposuuir de 5 a 12 fol;iolos
em cada folha enquanto Indicas não possuem mais que 6 ou 7. Cruzamentos híbridos
podem produzir folhas Indicas com mais de 6 pontas por folha e sativas que podem
produzir 5 ou menos.

Há muito debate se ou não alguns formatos foliares podem ser passados para futuras
gerações. Isto é porque a observação no passado não cobriu alguns dos mais estranhos
padrões foliares e formas produzidas via projetos de hibridização. A maioria das
observações são atribuidas a fatores ambientais influenciando fenótipos, enquanto outras
estranhas anomalias são vistas como resultado de mutações. (Lembre-se das folhas de
ponta única produzidas por alguns clones, como discutido no cáp. 17)
Fatores ambientais influenciam fortemente o fenótipo das folhas de maconha e algumas
vezes é difícil, mesmo sob condições ótimas, manter o traço foliar bastante uniforme. A
maioria das Majoritariamente indicas não ajudam na produção de folhas bastante sativasdominantes nos topos colas ou mesmo folhas catavento muito próximas do topo da planta.
Quando há competição uma planta saudável e forte irá tentar crescer e ultrapassar as
outras para receber mais luz, produzindo estranhas formas de folhas e características. Um
clone pode produzir folhas de ponta única por semanas, na tentativa de receber o tanto de
luz necessário para se sustentar. Isto reforça a necessidade de enfatizar que: o genótipo é
expresso em fenótipo, o qual está sob influência do ambiente.
Quando cruzar para características foliares é melhor observar a população
meticulosamente e notar os padrões de crescimento e formato em cada ramo. Você busca
por uniformidade, mas não às custas de outras características. Como a folha é a
ferramenta primária para a planta obter energia é necessário tratar isso como de extrema

importância, mas nunca manipulada ao ponto de causar baixa performance da planta no
seu ambiente desejado. Uma planta grande pode sobreviver com muitas folhas fininhas de
sativa, mas nunca com apenas alguma médias ou mesmo grandes folhas de indicas.
Uma planta saudável de cannabis desenvolve ramos laterais com folhas de folíolos
espalmados que aparentam estar curtindo a luz, não tão densa, não tão esparsa, mas em
distribuição para performance ótima.
Tudo em melhoramento é relativo e você verá isto por você mesmo quando trabalhar com
traços foliares criando híbridos entre plantas sativas e plantas indicas. Bastante variação
estará presente e então poderá ver diferentes resultados via cruzamentos randômicos sem
nenhuma força seletiva.
-=Maturidade (incluindo tempo de floração)
Há diferentes níveis de maturidade que uma planta passa e exibindo diferentes
propriedades durante cada fase. As três principais são:
-maturidade das sementeiras
-maturidade do vegetativo
-maturidade da floração
Embora essas fases sejam lineares das sementes à floração você deve lembrar que
alguns tipos podem revegetar e que a clonagem faz parte do cultivo de maconha.
Maturidade é geralmente usada para descrever o fim de uma fase de crescimento e não o
início da fase, embora muitos cultivadores usem o termo "maturidade floral"para descrever
o início do desenvolvimento dos cálices. Na realidade, a maturidade floral ocorrerá quando
a planta estiver pronta para a colheita. Aqui usaremos maturidade para descrever o final
de uma etapa de crescimento.
A maturidade das plantas nas sementeiras (plântulas) é alcançada quando a ramificação
lateral ocorre. Se você olha para os ramos de uma planta que tem 4 ou mais folhas você
pode notar pequenas folhas crescendo no pontos de nó do caule - o início da ramificação
secundária. Leva de 2 a 3 semanas desde a semente germinar em boas condições.
Quando avistar estas pequenas folhas sua planta está madura o suficiente para começar o
crescimento vegetativo.
A maturidade vegetativa é alcançada quando os nós desenvolvem cálices.
Desenvolvimento inicial dos cálices é um indicador que a maturidade vegetativa está
alcançada e está pronta para florir.
Maturidade floral é alcançada quando as flores estão completamente desenvolvidas e
prontas para colheita. Camarões polinizados que não são sem sementes também devem
estar prontos para colheita.
Cada uma dessas fases é controlada pelo tempo e condições de cultivo. Sob

condiçõesótimas uma variedade bastante uniforme deve crescer cada etapa ao mesmo
tempo numa população, porém o sexo influenciará a antese e o tempo de floração à sua
maneira. Machos crescerão um pouco mais rápido que as fêmeas e apresentarão préflores e flores mais rapidamente que as fêmeas. Note que os clones carregam a mesma
idade e maturidade que a planta mãe e nunca são tratados como plantas sem nenhum
nível de maturação. Um clone retirado de uma mãe florindo poderá estar apto a florir assim
que o enraizamento estiver concluído.
Diferentes espécies e variedades têm diferentes tempos de maturação. Maturação floral,
vista no amadurecimento dos camarões, pode levar qualquer coisa entre quatro semanas
e nove meses dependendo da strain. Algumas Hazes e Sativas Puras podem levar nove
meses para terminar corretamente. Outras Indica podem levar 4 ou 5 semanas para
completar. Quando cruzar poderá controlar a maturidade. Se quiser manter o tempo de
floração curto em suas variedades então deve saber conhecer outras strains precoces ou
rápidas ("early"). Em oposição, temos plantas tardias ou "late". Note, no entanto, que
variedades tardias são conhecidas por uma onda cerebral, enquanto variedades precoces
estão mais associadas a uma onda de te fazer enraizar no sofá. Um híbrido Indica/Sativa
deve possuir uma onda com ambas as características e ter tempo de floração próximo ao
intermediário dos seus parentais.
Em geral temos:

Criadores notaram que provavelmente não há um gene específico para o tempo de
floração e que isto é mais do que o resultado de um número de genes. Calculando a média
entre o tempo de floração dos parentais é a melhor forma de prever o tempo de floração
nos descendentes. Se os descendentes tendem mais para a direção da fisionomia de um
dos parentais, então é um pouco mais provável que o tempo de floração tenderá da média
para aquela direção também. (veja mais na cannabisgrowbible, cap. 14)
A maturidade é controlada por mais de um gene e estes agem em conjunção com o
ambiente, que tem efeito no fenótipo expresso no processo de maturação. Obviamente

lotes estáveis irão exibir variação nos tempos de maturação.
-=Características das sementes
As características das sementes são herdáveis. Se você trabalha com um cultivar bastante
estável então você deve observar que quaisquer sementes criadas a partir de dois pais
estáveis de um mesmo cultivar, terão o mesmo formato e marcas. Os tamanhos mais
comuns são de 2 ou 3 mm, mas podem ser tão pequenas quanto 0,5mm ou grandes como
5mm. Marcações variam de marrom escuro ao marrom claro e mesmo branco. Sementes
brancas geralmente são um indicador de imaturidade, mas algumas sementes brancas
são, de fato, dessa cor porque é uma característica da semente. Padrões variam de listras,
pontos até linhas curvadas. O formato é bastante similar a sementes de maças, porém
mais gordas e com uma textura mais áspera. Aparentam também estarem bem secas.
Quanto mais uniformes sua variedade, mais uniformes as sementes serão.
-=Formato
Nós já sabemos que a maconha tem um formato distinto e que diferentes espécies de
maconha têm suas próprias características. O formato é também determinado por
condições ambientais e método de cultivo. O formato é criado como o resultado de um
número de fenótipos combinados. Deve ficar claro pra você, por ora, que o formato é a
soma dos atributos de cruzamento, então quando você cria plantas foque nas
características individuais, - tamanho da folha e número, comprimento dos ramos, internós,
largura da copa - que irão contribuir na forma geral da planta. Plantas pequenas e
compactas geralmente terão maior influência Indica com muitas ramificações laterais.
Plantas de cola única irão provavelmente ter um pouco de Sativa na mistura, com longos
internós, menos ramificações e grande concentração do crescimento no cola principal.
Plantas de alto rendimento geralmente são plantas maiores com uma mistura de Indica e
Sativa na composição, com internós de tamanho médio; muitas ramificações com muitas
flores, enquanto buds Sativas tipo "connoisseurs" são geralmente derivados de sativas
muito altas com colheitas menores que a média, poucas ramificações, mas com produção
de resina com qualidade. Como sua strain se parecerá depende do ambiente que você
selecionou para o cultivo e dos caráteres manipulados. Quase qualquer combinação é
possível.
-=Tamanho
O tamanho é determinado pelas condições de cultivo e genética. Plantas com um gene
para internós longos irão geralmente crescer mais. Variedades Hazes e outras Sativas
Puras são bons exemplos disso. O comprimento dos internós pode ser controlado por
cruzamento e seleção com plantas de internós menores. Skunk #1 desenvolve internós
longos e isto foi retirado em muitos outros projetos com Skunk como SensiSkunk,

SuperSkunk e Mazar.
variedades arbustivas ramificam muito. Estas variedades, tais como Kush, criam várias
ramificações laterais sem poda. Não crescem muito alto mas podem ser cruzados com
sativas para aumentar o tamanho.
Espessura do caule também é uma característica que pode ser controlada via seleção.
Algumas variedades possuem caules mais espessos que outras que podem suportar
plantas muito grandes com muitas ramificações. Um bom exemplo de strain com caule
grosso é Bubblegum da SeriousSeeds. Alguns growers dizem que caules grossos
significam buds mais largos. Não é completamente verdade, mas sustenta alguma verdade
porque espessura de caule é geralmente uma característica de plantas que produzem
grande quantidade de camarões.
-=Vigor
Quando falamos de vigor, estamos falando de vivacidade e atividade das plantas. Uma
boa planta vigorosa irá, mas apenas em ambiente que satisfaz suas necessidades.
Outros aspectos do vigor estão na habilidade da planta para se adaptar. Novamente, isto
não é importante com cultivares uniformes criados especificamente para um tipo de
ambiente, mas aplica-se a híbridos que mostram variações na população. Estas variações
irão exibir diferentes tipos de vigor quando tentam se adaptar e competir num ambiente.
-=Colheita
A quantidade de colheita é genética e possui um limiar que cabe a você, criador, testar ao
máximo sua strain para determinar se ela é de alto rendimento ou não. As condições de
cultivos são fundamentais quando se busca alcançar o limiar de colheita da planta. Não há
evidências que sugiram que a taxa de cálices/folhas, internós, número de ramos ou largura
da planta estão geneticamente ligadas aos resultados da colheita, embora sejam muito
importantes para se alcançar o limiar máximo de colheita. Isto pode ser visto em genéticas
estáveis que possuem genótipos heterozigóticos para colheita. Variação neste tipo de
população irá produzir plantas que são uniformes em crescimento para todas as
características, exceto colheita. Não há outra diferença visível exceto pela quantidade de
colheita total por planta.
Este tipo de análise claramente indica ao criador que a colheita é genética, mas há
ligações com outros genes que contribuem com o fenótipo da safra. Embora todos os
genes interajam uns com os outros em algum nível para expressar o fenótipo final afetado
pelas influências ambientais. Uma planta com um traço para grandes colheitas pode
passar isto adiante. A colheita é uma característica herdável e manipulável.
Todos oscaracterespodem ser alterados via seleção, para se encaixar ao ambiente. A
chave para selecionar estes caracteres é encontrar pais doadores adequados para cada
característica que você quer estabilizar no seu projeto de criação.

19) Características florais avançadas
As características florais são de longe o aspecto mais importante em qualquer projeto
porque é disso que se trata o mercado. Algumas variedades podem parecer bastante feias
durante o vegetativo, mas quando elas florescem as plantas mostram o seu verdadeiro
valor. Alguma Berry como Blue Berry são notáveis por não terem o melhor
desenvolvimento do caule, ramificações ou características foliares, mas quando florescem
são de encher os olhos.
Não examinaremos os cachos florais estaminados das plantas machos porque não é isto o
que os cultivadores procuram (embora você possa fazer seleção em cima disso também).
Vamos nos concentrar nos cachos florais das plantas fêmeas, a parte que mais interessa
aos criadores e cultivadores.
-=Estágios do desenvolvimento floral
As características florais se desenvolvem em estágios, da pré-floração à maturidade e
cada estágio pode exibir muitos diferentes atributos. A forma básica de um cacho floral é
determinada pelo número de cálices, o tamanho dos estigmas e como se desenvolvem.
A distância entre onde o cálice se desenvolve e o número de cálices por nó também
determina a densidade dos cachos florais. Esta distância é conhecida como "distância dos
internós em floração" porque dentro do cacho floral o eixo floral principal possui múltiplas
ramificações numa escala muito pequena. Você verá esses ramos de manicurar seus
camarões. Camarões que não são densamente compactados são referidos como
"aerados". Sativas Puras tendem a ser mais "aeradas" e Indicas tendem a ser mais
densas, embora o melhorista possa intercambiar estes atributos. O dióxido de carbono
utilizado nos quartos de cultivo podem também tornar os buds mais aerados. Se a
genética for aerada + CO2 = buds muito aerados! Também mantenha em mente que uma
planta que precisa esticar pra competir por luz, irá aumentar o comprimento dos internós
florais.
“Orelhas de Burro" ("donkeyears" - ou orelhas de Dumbo! ) também podem ocorrer em
variedades com alta densidade floral e longos internós. Este atributo pode ser notado
quando um cola principal desenvolve hastes de cachos florais no topo ou nas laterais que
são como colas em miniaturas. Desenvolvem conforme aproxima o fim da floração e são
bastante notórios alguns dias antes da colheita. "Orelhas de Dumbo" geralmente
representam um sinal de uma variedade com ótima colheita. Jack Herer é famosa por
produzir um monte de orelhas de burro.
O desenvolvimento de cálices ocorre enquanto dura o período de floração mas irá parar
alguns dias até 2 semanas antes da colheita. Durante este tempo o perfil dos cachos
florais alcançará sua forma final. O tamanho dos cálices é outro atributo para olhar. Um
cálice maduro pode ser grande como 1/4 de polegada ou mesmo menor que 1 mm
Conforme a planta avança pela floração, o desenvolvimento dos cálices continuará em
aglomerados. Algumas vezes o desenvolvimento dos cálices é tão grande e aglomerado

que empurra as folhas pro lado. Isto é um bom sinal de que a planta tem alta taxa
cálice/folha. Algumas vezes plantas com taxa baixa de cálices/folhas irá produzir cálice tão
grandes e gordos que compensam o buds ser folhoso, mas são poucas as variedades
assim. Ocorrem geralmente em Majoritariamente Sativas altamente psicoativas e
Indica/Sativas. Algumas são até mesmo mutantes que produzem fusão anormal dos
cálices. Você pode notar também que nem todos os cálices são viáveis e produzem
estigmas. Algumas plantas produzem pouquíssimos estigmas (pop.: pistilos) compensando
com uma abundância de cálices resinosos e cobertos por tricomas. Outras plantas podem
produzir poucos cálices com vários estigmas resinosos, mas esse tipo também pode
produzir completa falta de tricomas ou resina por causa de seleção (coisa que não
queremos).
-= Os Tricomas e Selecionando para Canabinóides
Para as flores aplicam-se as mesmas regras para cor, como discutido no capítulo anterior,
apenas note que a flor não deve se tratada por inteira - cada parte individual tem sues
próprios atributos. A parte floral adaxial (face voltada ao eixo ou a que encosta quando se
levanta a folha contra o eixo ou caule) e abaxial” (mais afastada do eixo), incluindo os
pecíolos, possuem diferentes atributos de coloração que podem ser selecionados e
estabilizados porque são características hereditárias.
Níveis de canabinóides referem-se majoritariamente à quantidade de THC nas flores - há
outros canabinóides, mas o THC é aquele que primariamente consideramos como
criadores (e também o CBD tem destaque). É sabido que os níveis de canabinóides são
altamente intricados e podem variar bastante mesmo em variedades estáveis. Também é
sabido que o resultado de hibrídos, de diferentes variedades de diferentes concentrações
de canabinóides, produz uma média entre os dois, porém sujeita a flutuação, por causa da
não uniformidade de variedades híbridas. O problema com os níveis de canabinóides é
que eles são controlados por diferentes genes e cada um dos genes precisa ser fixado
para produzir uma variedade uniforme em produção de canabinóides. O maior problema
na seleção para o tipo de onda ou barato, é a escolha do macho "correto" para o trabalho.
Como é tecnicamente um tiro no escuro, a escolha do macho correto para o nível de
canabinóide desejado só pode ser feita por tentativa e erro, mas também de uma maneira
mais controlada via cruzamentos testes.
Quando cruzamos para características florais precisamos utilizar um macho que contribui
para as características que queremos levar adiante na descendência. Observação
cuidadosa da descendência deve ser feita para saber se o macho selecionado é realmente
aquele que você precisa. Lembre-se que uma variedade que seja homozigótica para
determinado atributo que você quer perpetuar, será homozigótica tanto nos machos
quanto nas plantas fêmeas. A chave é encontrar o macho homozigótico para a
característica. Isto apenas pode ser avaliado via cruzamento teste, então quando você

seleciona para aspectos florais, esteja preparado para realizar vários cruzamentos testes
no seu projeto de melhoramento. Você não pode depender de fumar as folhas dos machos
para testar os resultados, por causa de um possível efeito placebo e o fato de que flores
fêmeas é o que realmente queremos testar.
Características obviamente ligadas são o sabor e aroma. Estas são características não
estão totalmente vinculadas, mas possuem muito em comum. Uma variedade
"gambazinho" que cheira a 'skunk' terá sabor também 'skunky' e uma variedade com um
cheiro frutado terá gosto frutado. O que realmente muda é a real intensidade de cada.
Podemos ter uma variedade com cheiro muito frutado, mas o gosto pode ser mascarado
por outros atributos dos constituintes químicos dos camarões. Você pode ter uma
variedade muito cheirosa e que não produz gosto algum. O cheiro que é produzido por
"terpenóides" - uma classe de hidrocarbonetos com a fórmula C10H16 e de estrutura
tipicamente isoprenóide, muitas das quais ocorrem em óleos essenciais de plantas -, que
estão localizados na resina secretada pelos tricomas. O aroma real que sentimos é
causado quando a resina entra em contato com o ar como resultado do fissuramenti do
tricoma na superfície de um estigma ou cálice.
Há uns 100 terpenóides que nós prontamente podemos identificar na maconha e
provavelmente há muitos outros. Isto significa que há virtualmente espaço ilimitado para o
desenvolvimento de aromas e sabores nas plantas de maconha. Esta é uma área do
melhoramento que é muito especializada e absolutamente intricada. Você deve ter um
senso altamente apurado de aroma e sabor para trabalhar com estes atributos.

Tricomas também se apresentam de diferentes formas. Podem ser observados com um
microscópio barato de 25x (ou lentes), embora microscópios mais potentes demonstrem
melhor detalhamento. O principal tipo de tricoma é o "glandular" e este é subdividido em
"bulboso", "capitado séssil", "capitado com talo" e tricomas "simples". Tricomas bulbosos
possuem aparência inchada, mesmo no início de seu desenvolvimento. Capitados sésseis
não aparentam possuir um talo, mas são arredondados, extremamente achatados e
proximamente aglomerados. Capitados com talo são os mais comuns encontrados na
maconha. O tricoma possui três partes: a cabeça, o talo e a base. Parecem como uma

haste com um bulbo na cabeça, ou como dizem se parecer com cogumelos. Tricomas
simples, que não aparentam possuir uma cabeça na ponta, geralmente não produzem
muita resina e são comumente encontrados em plantas com baixa produção de resina. Há
um debate se tricomas simples são na realidade tricomas capitados com talo disfuncionais,
mas a característica pode ser herdade e pode produzir boa quantidade de resina, porque a
produção de resina não está completamente ligada ao tipo de tricoma e é uma
característica que pode ser selecionada nas futuras gerações. Tipos de tricoma também
podem ser selecionados para vigor e resistência, o que é importante em variedades para
exteriores sujeitas a condições meteorológicas severas. A flor também deve terminar cedo
o desenvolvimento de cálices. Esta é outra característica que pode ser selecionada do
mesmo jeito que o tempo de floração. Em geral uma média aparece entre duas variedades
que possuem tempo de finalização do desenvolvimento dos cálices diferentes. Algumas
variedades como Afghani produzem aglomerados densos de estigmas que se enrolam em
bolas quando o desenvolvimento do cálice termina. O tempo de floração restante será
concentrado em produção de resina e crescimento de estigmas. O resultado é uma planta
rica em resina produzida entres os cachos. Se um atributo de alta produção de resina não
é selecionado na população então o tempo de floração restante irá se concentrar apenas
no crescimento de pistilos.
Há muitas teorias do por que plantas de maconha possuem tricomas e nós apenas
podemos especular sobre isto. Provavelmente, a razão mais óbvia é a produção de
canabinóides. O animal homem gostou das plantas de maconha e continuou sua
propagação em muitas partes do mundo, então o homem desempenha um importante
papel no desenvolvimento dos tricomas. Certamente a manipulação humana é uma das
razões efetivas do porquê plantas de maconha continuem a produzir tricomas e
canabinóides. Muitos insetos e animais não gostam de canabinóides. Eles também acham
que as inflorescências fêmeas da maconha são muito pegajosas para se aproximar ou o
aroma e gosto afasta-os - embora ainda haja muitos insetos comuns e animais que se
alimentam de maconha. Os canabinóides agem como bons fungicidas, prevenindo certos
tipos de fungos e doenças de se espalhar muito rapidamente quando ocorrem. Uma
possível razão para o desenvolvimento de canabinóides e tricomas pode ser encontrada
na produção de sementes. Mesmo cultivadores acham difícil de remover as sementes dos
camarões frescos, sem deixá-los secarem primeiro, logo os tricomas oferecem uma
proteção defensiva para as sementes também. Tricomas também são adequados para
capturarem pólen. Fêmeas de maconha são reconhecidas por capturarem pólen de
machos que existam a mais de um quilômetro. Nos estágios finais da floração, os tricomas
ficam ainda mais pegajosos. Cultivadores que frequentemente andam pelo growroom
notam pequenos pedaços de camarões com sementes em suas roupas. Isto sugere que
animais podem viajar longas distâncias com sementes anexadas às suas superfícies.
Há muitas variações na disposição floral e as cominações são próximas do infinito. As
características florais são a expressão final da qualidade geral da planta. Pela

manipulação de cores, tipos, texturas, tempo de floração, produção de cálices, resina,
aroma e sabor, podemos criar arranjos florais espetaculares.
Nós cobrimos até aqui uma descrição intermediária da anatomia da maconha. Se você
deseja uma descrição avançada, então é preciso que estude a anatomia completa e seus
sistemas de classificação em profundidade.

20) Princípios Avançados de Melhoramento Genético

Nós discutimos o que o melhoramento de maconha é, um pouco sobre o relacionamento
do melhoramento de plantas com outra ciência, evolução Darwiniana e evolução sob
domesticação. Focamo-nos sistemas de cruzamento entre plantas e seus respectivos
meios de reprodução. Genótipo, fenótipo, e o ambiente foram discutidos junto com
herança e herdabilidade. Genética molecular foi discutida num nível básico. Abordamos
diversidade genética neste material, incluindo a propagação de plantas auto polinizadas.
Discutimos métodos de cruzamento para pedigree, como no caso do desenvolvimento de
IBL (cultivares elites) e da criação de variedades híbridas.
Você ainda pode estar se perguntando como tudo isso se encaixa conjuntamente. Se você
ainda tem problemas em entender, este capítulo deve ajudá-lo a tudo fazer sentido. Se
você compreendeu os conceitos que aprendeu ao longo do livro, esta seção irá ajudá-lo a
aumentar seu conhecimento e também estimular algumas ideias de sua própria conta.
O melhoramento de plantas evolui porque é uma ciência, ou pode ser uma arte, ou ambos.
Isto também é importante porque nós dependemos das plantas para viver e sobreviver.
Um dos principais objetivos do melhoramento é aumentar as colheitas para nosso
consumo. O segundo, qualidade.
“Cultivar" é um termo usado para descrever uma variedade cultivada de uma planta. A
maioria das plantas domesticadas de maconha são cultivares (nt.. as diferenças entre
variedade, cultivar e híbrido já foram levantadas no começo do livro). "Biotecnologia" é a
combinação de ciência e tecnologia para fazer uso de organismos vivos para aplicações
práticas.
Nós não vemos muito dos efeitos da biotecnologia num cultivar de maconha ainda, mas
indubitavelmente alguém em breve dirá que já fez ou vai fazer. Talvez canabis transgênica
exista no mercado e, mas nós não sabemos. Não há maconha geneticamente modificada
identificada na cena até este momento.
Genética avançada de plantas é apenas uma parte da aprimoração da produtividade
agrícola. Outros fatores contribuem para a produtividade geral, estes incluem:
- genótipo
- controle de pestes
- nutrição
- condições do solo
- água

Nós também sabemos que a evolução pode causar mudanças nas características
hereditárias de grupos de organismos ao longo das gerações. Também vimos as
consequências do acaso, coincidência, e caos em populações selvagens de plantas. A
maconha simplesmente não se espalham por todo o planeta porque:
- muitas plantas são mortas por predadores.
- algumas plantas são mas rápidas e mais vigorosas que a canabis.
O potencial reprodutivo da maconha é massivo, mas as populações selvagens tendem a
permanecer fixas em tamanho por causa que:
- populações de canabis sofrem de alta mortalidade na natureza
- indivíduos selvagens geralmente possuem variações na população e isto leva a níveis
instáveis de sobrevivência para alguns indivíduos.
Isso deve te dar uma ideia clara do porque e como espécies evoluem e também como a
domesticação tem influenciado evolução das plantas de maconha.

-=Gerações Filiais
No melhoramento, usamos os seguintes símbolos para denotar certas circunstâncias na
aparência dos descendentes:
F = "filial", Designa a descendência de um cruzamento.
F1 = o resultado do cruzamento de duas plantas (matriz e padreador). Sementes F1
devem produzir plantas F1. Estas produzem sementes F2 que gerarão plantas F2. Po sua
vez produzirão a geração de sementes F3, que dão origem a plantas F3, e assim por
diante.
F2:3 = uma linhagem F3 derivado de uma linhagem F2 por um processo de seleção.
F4:5 = uma F5 derivada de F4 por seleção.
Vamos recapitular o que aprendemos de herança e ampliar o conhecimento.

-=Princípios Avançados de Heranças
A tabela abaixo ilustra a herança de dois genes independentes onde YYBB = Grande, Flor
Azul e yybb = pequeno, bud preto.

Os genótipos da F1 serão todos heterozigotos ->YyBb. Fenótipos da F1 serão todos
grandes e de buds azuis.
A F2:

Na F2 os resultados genotípicos e taxas serão 9 grandes e de buds azuis (1 - YYBB, 2 YYBb, 2 - YyBB, 4 YyBb) : 3 grandes e de bus pretos (1- YYbb, 2 - Yybb) : 3 pequeno, bud
azul (1 - yyBB, 2 - yyBb) : 1 pequeno e do bud preto (1 - yybb).
A interação dos genes também pode controlar a mesma característica. Um gene que
mascara o efeito de outro é chamado de "epistático". Segue adiante alguns tipos de
interações.
Genes Complementares
Ocorre quando um alelo dominante é presente em dois diferentes "loci". Ambos os genes
Y e B devem estar presentes para a expressão.

As combinações sublinhadas nessa tabela de Prunet nos demonstra exemplos de Genes
nos ajudando a lembrar que a taxa fenotípica é de 9:7.

Genes Aditivos
Esta situação ocorre quando a concentração de um caráter é amplificado pela interação de
dois genes.

Os 9 sublinhados expressam completamente. Os 6 em parênteses possuem expressão
parcial do caráter. O homozigoto recessivo com + + não expressa-o. A proporção de
fenótipo da F2 será 9:6:1.
Genes Duplicados
Ocorre quando 2 genes possuem a mesma expressão.

A F2 possui o mesmo fenótipo, exceto o homozigoto recessivo, que não expressa os
genes. A proporção fenotípica é de 15:1.
Gene Supressor
Ocorre quando a expressão de um gene dominante é inibida por outro gene dominante.
Para exemplo, o Y domina o B.

Os 12 sublinhados mostram onde Y é superior a B. No homozigoto recessivo entre + +, B
também não é expresso. Há 3 genótipos que permitem B expressar. A taxa fenotípica é de
13:3.
Epistasia Dominante
Ocorre quando Y domina B, e B apenas é expresso quando nenhum alelo dominante Y
esteja presente.

Gene Y é expresso 12 vezes; o b 3 vezes. O homozigoto recessivo entre + + não expressa
o gene. A razão fenotípica é de 12:3:1.
Genes modificadores
Ocorre quando Y domina B, e o gene B intensifica a expressão de Y. gebe B não possue
nenhuma expressão por si mesmo.

Os 9 sublinnhados expressam exageradamente o gene Y; 3 em parênteses expressam Y,
mas não de forma exagerada. Nos 4 restantes Y não é expresso. A proporção de fenótipos
é de 9:3:4.
Ligação gênica (ou "linkage")
Ocorre quando 2 ou mais genes proximamente adjacentes num cromossomo provocam
um genótipo combinado.

Figura 1 - Produção de gametas de um híbrido para dois pares de genes
independentes e para dois pares ligados

Figura 2 - Retrocruzamento de um híbrido AaBb com genes independentes e
com genes ligados.
(Mas nem sempre genes situados no mesmo cromossomo caminham para o mesmo
gameta, pois pode haver troca de partes entre as cromátides homólogas)

Figura 3 - Permutação e formação dos gametas de recombinação

-=Retrocruzamentos sucessivos ("Cubing")
É um tipo de seleção que ganhou popularidade entre os criadores mas possui a
desvantagem de que ela não estabiliza variedades ou as tornam mais uniformes em
crescimento.* Envolve certa quantia de fecundação randômica e é usado principalmente
para criar fêmeas desejáveis ou mães em populações que são muito pequenas para
seleção apropriada. Pequenos criadores, com condições limitadas, provavelmente
utilizarão retrocruzamentos sucessivos para encontrar mães desejáveis.
*exceto por acidente
Na geração F1 todo o pólen dos machos são extraídos e colocados juntos num pote ou
saco. Então todo o pólen é usado para retrocruzar uma mãe pra produzir a primeira
progênie retrocruzada. Na descendência, você deve achar uma boa mãe pra clone, ou nas
futuras gerações através da repetição desse método - "cubing". O problema é que o
macho que contribui para este clone fêmea é desconhecido e, logo, o processo não pode
ser repetido. O procedimento é o seguinte:
Na F1 selecione uma fêmea desejável e retrocruze esta com seu pai para criar a
descendência. Colete todo o pólen dos machos dessa descendência e use-o para polinizar
a mãe que contribui para esta descendência. Cultive as sementes geradas e mantenha
repetindo o processo até que uma fêmea bastante desejável seja encontrada.
Obviamente retrocruzamentos sucessivos não é de fato melhoramento por seleção e
qualquer coisa que tenha escutado sobre ser um método para estabilizar caráteres é falso
- pode acontecer que uma característica seja estabilizada, ou um número delas, via
retrocruzamentos sucessivos, mas isto ocorre por acidente e não é criação seletiva -.

Retrocruzar sucessivamente é apenas uma forma para gerar mães em populações
selvagens.
Um mito circula que o "cubing" pode criar pais machos para clones populares que não
possuem uma versão macho. Isto é falso e apenas um jogado de marketing para vender
mais. "Cubing" não cria machos para clones populares e nem pode ser usado para criar
um formato padrão de sementes para uma variedade que seja equivalente a 75% - 90% do
clone popular. Simplesmente não é isto que faz a técnica de retrocruzamentos sucessivos.

21) Química da Fotossíntese de Maconha

Dois tipos de clorofila são encontrados nas plantas: clorofila 'a' e clorofila 'b'.
No cloroplasto ambos os tipos trabalham com proteínas integrais de membrana. Devido ao
arranjo químico da clorofila, e de como ela é ligada, uma propriedade especial é criada,
permitindo que luz seja absorvida ao nível molecular.
Sendo a planta verde por causa da clorofila, isto não significa que ela absorve luz
verde!
Se você cultiva uma planta sob luz verde a planta irá refletir a luz verde. As plantas não
estão muito interessadas na luz verde e é por isso que elas parecem verdes aos nossos
olhos, porque estão na realidade, refletindo a luz verde!
A clorofila é um pigmento que contém magnésio. Quando curamos os camarões queremos
destruir a clorofila. A razão é que o magnésio queima a garganta quando quente. É por
isso que buds pouco curados pegam na garganta. Alguns grower fazem enxague (flush) do
substrato dos vasos, para eliminar os nutrientes, uma semana antes da colheita. A ideia é
impedir que a planta crie mais clorofila, tornando a cura mais rápida. O efeito adverso do
enxague é menor quantidade de camarões, porque a planta crescerá em condições subótimas antes de ser colhida.
Fotossíntese é o processo por qual plantas convertem dióxido de carbono em compostos
orgânicos, usando a energia absorvida na luz pela clorofila. Essencialmente é qualquer
síntese fotoquímica a partir de um composto. Geradores de CO2 são muito úteis em casas
de criação.

É importante entender o básico da fotossíntese porque é o coração do sistema de energia.
Plantas verdes possuem a imprescindível habilidade de sintetizar substâncias complexas
bioquimicamente por conta própria. Este processo é conhecido como fotossíntese.

-=O Processo de Fotossíntese
Fotossíntese significa "combinação com luz". É um processo "reagente - produto" que
ocorre sempre que a clorofila está presente na planta, que fica majoritariamente nas
folhas. A equação simbólica da fotossíntese é:
6 CO2 + 6 H2O >> luz e clorofila >> C6H12O2 + 6 O2
Se não há luz, então não há fotossíntese. A noite as plantas cessam a fotossíntese. Se
não há nutrientes suficientes, então a clorofila não é produzida pela planta e a fotossíntese
para. Temperatura é também importante para a fotossíntese. Se a temperatura sair da
faixa normal para ter um bom pé de maconha, então a fotossíntese irá desacelerar ou
mesmo parar. - veja cap. 6 da CGB para mais detalhes. A maconha não precisa de período de escuro para fotossíntese. Embora outros tipos de
planta precisem. A canabis fotossintetizará sem problemas sob-regimes de luz vegetativos
de 24/0 ou 18/6.

-==--=-=-=-=-=-==-=--=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
22) Classificação Científica da Maconha
A tabela abaixo mostra o modelo padrão para cannabis que achamos em muitos livros
botânicos, embora haja algumas variações nesses padrões.
REINO: Plantae (plantas)
SUBREINO: Tracheobionta (vasculares)
SUPERDIVISÃO: Spermatophyta (com sementes)
DIVISÃO: Magnoliophyta (com flor)
CLASSE: Magnoliopsida (dicotildôneas)
SUBCLASSE: Hamamelidae
ORDEM: Urticales
FAMÍLIA: cannabaceae (HEMP ou também chamada MORACEAE)
NOME CIENTÍFICO: Cannabis sativa
AUTOR: L.
-= Canabinóides em Nível Básico
A cannabis possui mais de 400 componentes químicos. Quando vaporizados ou
queimados podem gerar cerca de 2000 químicos. Iria além do escopo deste livro falar em
detalhe de cada canabinóide outros compostos encontrados na cannabis, então vamos

olhar somente para os tipos mais conhecidos encontrados na cannabis.
A maconha contém o que é conhecido como "tetraidrocanabinol isométrico". Também
contém canabiols e canabidiols. A maioria desses tipos de compostos podem produzir
efeitos psicoativos.
Cannabis é conhecida como a única planta a produzir canabinóides no planeta. (talvez
não... http://www.growroom....-cannabinoides/)

THC, ou delta-9-tetraidrocanabinol é o composto psicoativo mais importante na maconha.
Pode variar em conteúdo, de 0.1% a 30%. Amostras incomuns podem até mesmo registrar
acima de 50%, mas são causadas por raras variações em grandes populações. A
característica para 50% de THC é induvidavelmente instável na natureza e não deve ser
atribuída ao mito de que a maconha se torna mais forte do que costumava ser, discurso
esse proclamado por políticos e campanhas anti-maconha. As variedades mais potentes
atuais, ainda são da mesma potência daquelas disponíveis nos anos 70. Qualquer banco
de sementes que vende variedades potentes sabe que as mais potentes são variedades
Haze, que estão circulando há décadas.
A maconha industrial (cânhamo) possui menos de 0.3% de THC. As maiorias das
variedades comerciais possuem entre 9% e 25% de THC. Como mencionado, pés de

maconha selvagens podem atingir níveis tão altos quanto 50%. Pesquisas boas em
canabinóides estão asfixiadas por causa das leis de restrição a maconha e da burocracia
política.

-=A Lista dos Principais Canabinóides
A onda provocada pelo fumo da Cannabis é majoritariamente devido ao delta-9-THC. Ele
pode perfazer de 40 a 100% do efeito psicoativo do uso de Cannabis. Em algumas
variedades não potentes esta porcentagem pode ir pra menos de 1%.
Delta-8-tetraidrocanabinol é outro ingrediente psicoativo encontrado, mas em doses muito
menores. Acredita-se que seja menos psicoativo que o delta-9-THC.
Normalmente quando químicos cultivadores e usuários referem-se ao THC estão na
verdade se referindo a ambos o delta-8-THC e delta-9-THC.
CBD também é conhecido como canabidiol. CBD é encontrado em quase todas as
variedades psicoativas de maconha. Pode estar presente em doses muito pequenas ou
muito grandes. O CBD não é creditado por ser psicoativo sozinho, mas quando misturado
ao THC ele pode afetar e mudar o tipo de onda dependendo da taxa de THC: CBD. CBD
contribui com o início e duração do tipo de onda, embora seus efeitos sejam menos
substanciais do que se pensava (psicoativamente falando).
CBN, o canabinol, ocorre durante a quebra do THC no processo de cura. CBD é
psicoativo, mas considerado a ter 1/5 da potência do THC. CBN também podecontribuir
para o tipo de onda dependendo de suas taxas para THC e CBD.
CBC, ou canabicromeno, é encontrado em baixas doses similares a de CBD e CBN.
Também pode contribuir no efeito da onda, mas considerado não psicoativo. Acredita-se
ser um percursor do THC.
CBG, ou canabigerol, também é não psicoativo. Também credita-se como percursor do
THC.
THCV, ou tetraidrocanabivarin, é psicoativo, mas seu início de efeito é rápido e a duração
é curta. É relacionado ao THC e é rotulado como "propil canabinóide". CBD e CBN
também possuem equivalentes "propil canabinóide". Eles são, respectivamente, CBDV e
CBV.
No total há cerca de 66 canabinóides conhecidos em 10 grupos e outros diversos. Cada
um dos 10 grupos possui variações. Esta ainda é uma área sob investigação, então muitas

coisas que sabemos sobre canabinóides está sujeita a mudanças.

-=Receptores Canabinóides
Nos anos 60 e 70, os pesquisadores de maconha levantaram a hipótese que o THC e
outros canabinóides atuam no cérebro atingindo receptores químicos exclusivos. Esta
hipótese sugeria que os canabinóides pertencem a um conjunto único de moléculas que
funciona entre as membranas das células sem perturbá-las, usando um sistema de
receptores.

Em 1984 descobriu-se que THC sintético inibia a adenilato ciclase (esta enzima ocorre na
membrana celular) em células nervosas e estes químicos estavam envolvidos em
operações nos receptores cerebrais. A pesquisa continuou e em 1988 os cientistas
demonstraram que os receptores canabinóides de fato existem e que possuem relação
direta com os canabinóides. Em 1990 os receptores foram localizados usando uma técnica
por mensageiro secundário de proteína-G. Foi demonstrado que um canabinóide sintético,
CP 55940, se liga a um receptor chamado CB1. Os cientistas hipotetizaram que o cérebro
deveria produzir seus próprios tipos de canabinóides endógenos e o primeiro foi
descoberto em 1992 e logo depois de nomeado "anandamida" (molécula da felicidade).
Depois os cientistas descobriram receptores canabinóides no sistema imunológico. Isto
significa que os canabinóides também são imunomoduladores. Esses receptores foram
nomeados CB2. Ambos CB1 e CB2 se desenvolveram no corpo humano como um
processo de nossa evolução em simbiose com plantas de maconha (há controvérsias
hehe). Há muito trabalho ainda a ser feito, mas estes receptores sugerem o que velhos

hippies vêm dizendo pelo mundo por anos: maconha é natural e possui muitas
propriedades naturais.

23) Conceitos de Floração e Desenvolvimento de Cálices
Ao longo dos anos, muitos cultivadores e criadores verificaram que forçar a floração na
maconha pode ser algo problemático. O termo "forçar a floração" é usado para sugerir que
a maconha vai florir quando o fotoperíodo de 12/12 é introduzido. A noção é errada por um
número de razões e nos empenharemos para explanar.
Muitos cultivadores e criadores me vêm com essas questões sobre forçar a floração. A
queixa mais comum é: "Mudei para o 12/12, mas não vi nenhuma flor após 4 semanas. O
que está errado?"
Embora isto possa ser um problema, como uma quebra durante o regime de 12/12, na
maioria dos casos não é e tem haver com a inabilidade do cultivador efetivamente
entender a floração da maconha. A Cannabis GrowBiblevai a alguma profundidade para
explicar o desenvolvimento dos cálices, mas muitos cultivadores ainda estão usando
conceitos ultrapassados quando tentam colocar suas plantas para florir. Então vamos
explanar um pouco sobre isto aqui. No começo dos anos 80 e 90 uma linha de livros e
revistas diziam aos growers que mudando para o 12/12 eles induziriam a floração. É
apenas parcialmente correto. Para planta ter, de fato, resposta ao fotoperíodo de 12/12,
ela deve estar suficientemente madura.
A maturidade sexual da planta ocorre uma ou duas semanas antes que o desenvolvimento
inicial se apresente nos nós. Este desenvolvimento inicial de cálices não é induzido por
fotoperíodo. Ele é iniciado pela maturidade da planta, que tem muito haver com hormônios
vegetais, idade e condições ambientes.
Como um cultivador, você deve esperar pelo desenvolvimento do cálice, antes de iniciar o
fotoperíodo de 12/12, e também poderá continuar o ciclo vegetativo por mais tempo
mantendo fotoperíodo 24/0 ou 16/8. Uma vez que os cálices aparecem no período
vegetativo, você pode desencadear a floração iniciando o 12/12. É simples. O
desenvolvimento do cálice é de longe o melhor meio de avaliar maturidade e prontidão
para florada.
Forçar a flora é um conceito derivado do cultivo de clones. Novamente, uma vez que os
clones possuem a mesma idade que a matriz de onde são retirados, eles são mais
sexualmente maduros do que aparentam. Após o enraizamento, os clones devem ser

colocados sob crescimento vegetativo por algumas semanas, dependendo de quanto
crescimento vegetativo você precisa. Se o clone foi tirado de uma fêmea em floração ou
em vegetativo, isso determina quanto tempo levará para o clone florir. Geralmente, os
cultivadores de clones quando se referemà indução de floração, chamam de forçar a
floração. Isto significa parar o crescimento vegetativo, desencadeando a floração com um
fotoperíodo de 12/12. Clones que são retirados muito cedo, antes da floração de suas
matrizes, devem ficar algumas semanas em crescimento antes que estejam sexualmente
maduros o suficiente para florir; no entanto, quando se equaciona o tempo de
enraizamento e o crescimento vegetativo, nós encontramos que clones estão perto de
sempre estarem sexualmente maduros para o momento que o grower quiser flori-los.
Outro procedimento de interesse que gera falsas noções sobre forçar a floração vem de
imagens de plantas florindo com apenas poucos centímetros. Isto leva muitos a
acreditarem que uma mudinha recém-germinada está florindo cedo usando o 12/12,
quando na verdade o que vemos é apenas um clone retirado de uma mãe em floração que
foi enraizado e revegetado por apenas poucos dias antes da floração começar novamente.
O resultado é como um camarão no espeto
[ na verdade pode acontecer em mudas bastante pequenas vindas de semente tb, ou seja,
maturidade sexual pode ser muito rápida, olha
http://www.growroom....sado-miniatura/
http://www.growroom....iniatura-close/ ]
Outra razão do porquê forçar a floração é um conceito mal entendido é que growers às
vezes mudam para o 12/12 uma semana antes do desenvolvimento inicial dos cálices
ocorrer. Durante este período a planta pode este tempo a planta pode naturalmente
produzir o desenvolvimento inicial de cálices, mas isto não está relacionado com a
mudança fotoperiódica, mas com a maturidade da planta. No entanto, como o fotoperíodo
de 12/12 está presente nas condições de cultivo, a planta irá começar florir logo após o
desenvolvimento dos cálices. O cultivador que confunde o desenvolvimento do cálice e a
floração como uma resposta ao fotoperíodo quando na verdade o desenvolvimento do
cálice é um desenvolvimento natural não relacionado à mudança fotoperiódica, enquanto a
floração após o desenvolvimento do cálice está positivamente relacionada.
Forçar a floração faz efeito em algumas variedades durante o vegetativo, mas bons
cultivadores e criadores geralmente não irão utilizar isso por causa de efeitos adversos no
desenvolvimento de gênero. Isso também pode levar a disfunções sexuais. Geralmente o
começo do 12/12 estressa a variedade na atividade, relacionada aos hormônios, que faz a
floração ocorrer. Na maioria dos casos isto leva ao desenvolvimento precoce de
hermafroditas e isto é bastante dependente da strain. Por esta razão, a maioria dos
cultivadores simplesmente espera até os cálices aparecerem antes de começar a florir
suas plantas. Para entender mais sobre o fotoperíodo e floração, devemos dar uma olhada

em fitocromo e fotoperiodismo.

-=Fitocromo
Fitocromo é uma família de proteínas com uma pequena molécula de pigmento em ligação
covalente. É um composto azul/verde que possui duas formas interconversíveis por
absorção de luz, e regula muitos aspectos do desenvolvimento na maconha de acordo
com a natureza e o tempo da luz que ele absorve. A luz regula o crescimento da planta e o
desenvolvimento e é importante para a fotossíntese. Há dois tipos de mecanismo
sensíveis à luz envolvidos no processo.
Mecanismos de resposta à luz azul são geralmente não relacionados à floração.
Mecanismos de resposta à luz azul inclui fototropismo, síntese de clorofila e abertura
estomática. Mecanismos de resposta à luz vermelha incluem a floração, senescência foliar
e desenvolvimento de cloroplastos.

-=Fotoperiodismo na Maconha
Se o fotoperíodo é interrompido durante o período de floração, a floração pode se
interromper na maconha. Se o fotoperíodo da floração é iniciado antes da maturidade
sexual, então o fitocromo pode agir de duas maneiras. Pode simplesmente não fazer nada
e nós devemos esperar até a planta ficar sexualmente madura antes que haja feito, ou
pode forçar a planta num situação de floração crítica da qual leva, geralmente, ao
florescimento precoce e hermafroditismo.
O melhor enfoque na floração é sempre manter atenção ao desenvolvimento do cálice.
100% dos growers que esperam pelo desenvolvimento de cálices até começar a floração
irá observá-la uma semana após a mudança para o 12/12. Growers que tentarem florir
suas plantas antes do desenvolvimento dos cálices enfrentará os seguintes problemas:
- esperar semanas para a floração ocorrer
- encontrar hermas
- ter problemas para medir o tempo correto da colheita
Alguns cultivadores começam a contar a colheita no momento em que mudam para o
12/12. Se eles mudam para o 12/12 antes do desenvolvimento de cálice ocorrer, então as
chances são de uma colheita precoce, se ele está seguindo a recomendação de tempo de
colheita do criador/banco de sementes. A melhor maneira para contar a floração é após
ocorrer o desenvolvimento do cálice. (Mas nem todas exibem pre-flores!!!!) Então você
pode mudar para o 12/12 e fazer a contagem regressiva para a colheita com uma melhor

probabilidade de coincidir com o tempo de floração recomendado pelos criadores. Mas
ainda, os melhores indicadores de colheita são a os indicadores profissionais de análise de
floração destacados na Cannabis GrowBible.
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