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Κάνναβη, Μαριχουάνα, Φούντα, Χασισιά,
Καναβουριά, Το χόρτο του Θεού και άλλες

πολλές ονοµασίες... όπως και να το πεις
είναι το ίδιο πράγµα. Ένα φυτό. Ένα
ιδιαίτερο φυτό θα έλεγα. Μακρινό ξαδερφάκι
της ντοµάτας. Μοιάζουν πολύ. Βασικά θα
µείνεις έκπληκτος όταν ανακαλύψεις το πόσο
πολύ µοιάζουν. Κατατάσσεται στην
κατηγορία των ζιζανίων. Κάτι σαν τα
αγριόχορτα. Για αυτό και είναι τόσο εύκολη η
καλλιέργεια του. Γιατί κακά τα ψέµατα είναι
εύκολη. Το ότι εµείς την κάνουµε πολύπλοκη
είναι ένα άλλο θέµα. Και µόνο που είµαστε
υποχρεωµένοι να κρύβουµε τα δεντράκια
µας από προσώπου γης λόγω της άδικης
νοµοθεσίας και κατάστασης που επικρατεί
στον πλανήτη, κάνει την καλλιέργεια της
ακόµη πιο δύσκολη.

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ
Τέσσερα βασικά πράγµατα είναι αυτά που
χρειάζεται κάθε φυτό για να µεγαλώσει σε
κλειστό χώρο, αέρας, νερό, χώµα, φως Σε
αυτό τον οδηγό θα αναλύσουµε την
καλλιέργεια σε χώµα. Πλέον υπάρχουν και
άλλοι τρόποι καλλιέργειας όπως είναι η
υδροπονία, το soilless ή ακόµη και η
αεροπονία. Αυτές οι τεχνικές όντας αρκετά
πιο εξειδικευµένες χρειάζονται ιδιαίτερη
αναφορά οπότε προς το παρόν θα τις
αφήσουµε στην άκρη και θα ασχοληθούµε
αποκλειστικά µε το κλασσικό µας χωµατάκι.

ΑΕΡΑΣ :
Αν έχεις τις καβάντζες σου και καλό καιρό, η
εξωτερική καλλιέργεια είναι πάντα καλύτερη

Αν βρίσκεσαι σε κάποιο από τα προνοµιακά
µέρη αυτού του πλανήτη όπου έχεις τη
δυνατότητα να φυτέψεις µερικά σποράκια
µέσα στο χώµα και µε ελάχιστη φροντίδα
από µέρους σου αυτά να µπορούν να
µεγαλώσουν ήσυχα και ανενόχλητα, τότε
είσαι και συ προνοµιούχος χασικλής. Αν πάλι
είσαι από αυτούς που είτε από ανάγκη αλλά
είτε από χόµπι θέλεις να µεγαλώσεις την
κάνναβη σου µέσα στο σπίτι σου σε τεχνητό
περιβάλλον, τότε µάλλον αυτός ο οδηγός θα
σου φανεί χρήσιµος. Ένας οδηγός
επιβίωσης λοιπόν, κυρίως για νέους
καλλιεργητές αλλά και γιατί όχι και για τους
λίγο παλιότερους. Μην ξεχνάµε ότι η
επανάληψη ποτέ δεν έβλαψε κανέναν.

ο αέρας θα παρέχει στο φυτό µας
το οξυγόνο το οποίο είναι πολύ σηµαντικό
για αυτό. επίσης ο αέρας θα βοηθήσει το
φυτό να δυναµώσει και να µπορεί να “σταθεί
στο ύψος του” όσο µεγαλώνει.
ΝΕΡΟ :

το νερό είναι αυτό που θα
διοχετεύσει στο φυτό µας τα απαραίτητα
θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται για να
µεγαλώσει. Καθώς είναι και απαραίτητο το
ίδιο σαν νερό για το πότισµα του φυτού. Με
το νερό τίθεται ένα άλλο µεγάλο θέµα. Το Ph
Αυτό λοιπόν είναι µία µονάδα η οποία
µετράει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα ενός
υγρού. Το µετράµε από το 0 έως το 1 4. το 7
είναι το ουδέτερο. Κάτω από το 7 το υγρό
είναι όξινο και πάνω από το 7 είναι αλκαλικό.
Η κάνναβη θέλει το διάλυµα που θα την
ποτίζουµε να είναι µεταξύ 6,3-6,9 για το
χώµα.

Στην υδροπονία και σε άλλες µεθόδους αυτό
αλλάζει λίγο. Συνήθως τα νερά της βρύσης
που ποτίζουµε είναι πάνω από 7. Για να
φέρουµε στο επίπεδο που θέλουµε το
διάλυµα µας κάθε φορά που ποτίζουµε
(λέγοντας διάλυµα εννοούµε νερό και
λίπασµα µαζί ή νερό και ότι άλλο τέλος
πάντως δίνουµε στο φυτό µας)
χρησιµοποιούµε 2 υγρά τα οποία λέγονται
Ph down / Ph up. Αυτά όπως
καταλαβαίνουµε κατευθείαν από το όνοµα
τους το ένα ρίχνει και το άλλο ανεβάζει το
PH. Μία λύση του σπιτιού για να
κατεβάσουµε το Ph είναι το κιτρικό οξύ.
∆ηλαδή το ξινό ή λεµονάκι. Αυτά βέβαια δεν
είναι και οι καλύτερες λύσεις. Για να
µετρήσουµε το Ph του διαλύµατος που
ποτίζουµε χρησιµοποιούµε τα λεγόµενα ph
meters. Phµετρα δηλαδή. Αυτά τα βρίσκουµε
στο εµπόριο σε τιµές από 1 0 έως 200 ευρώ.
Υπάρχουν και τα λεγόµενα phµετρικά
χαρτάκια που µετράνε και αυτά αλλά κατά
προσέγγιση και όχι µε ακρίβεια. Αυτά
κοστίζουν γύρω στα 5 ευρώ. Το αν θα
αποφασίσετε να µετράτε το ph είναι δικό σας
θέµα. Συνήθως τις πρώτες φορές δεν το
κάνει κανείς. Από ένα σηµείο και µετά όµως
πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για ένα
απόλυτα επιτυχηµένο grow. Έχω φίλους
καλλιεργητές οι οποίοι δεν έχουν µετρήσει
ποτέ τους το Ph του διαλύµατος που
ποτίζουν και βγάζουν απροβληµάτιστα φυτά.
Παρ'όλα αυτά το θεωρώ υποχρεωτικό.

Αναλόγως το νερό σου μπορεί να χρειαστεί να
χρησιμοποιήσεις Ph Down για να διορθώσεις το
Ph που έχεις

ΧΩΜΑ :

το χώµα είναι το υπόστρωµα στο
οποίο θα µεγαλώσουν οι ρίζες του φυτού, θα
το στηρίξει και θα είναι η αποθήκη των
αναγκαίων θρεπτικών συστατικών τα οποία
θα χρειαστεί. Το χώµα είναι το µόνο από τα 4
το οποίο µπορεί να αντικατασταθεί µε
άλλους τρόπους όπως είπαµε παραπάνω.

Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι καλλιέργειας
κάνναβης, στο συγκεκριμένο οδηγό θα
ασχοληθούμε με την καλλιέργεια σε χώμα

ΦΩΣ :

το πιο σηµαντικό για µένα και
άρρηκτα συνδεδεµένο µε την απόδοση.. εδώ
ίσως συναντάµε τις περισσότερες επιλογές.
Εδώ επίσης υπάρχει και το µεγαλύτερο
µπέρδεµα και εδώ θα ακούσετε τις
µεγαλύτερες µυθοπλασίες... η τεχνολογία
ολοένα και αλλάζει τα δεδοµένα. Συνέχεια
βγαίνουν καινούργια πράγµατα και η εξέλιξη
συνήθως µας ξεπερνάει.. Αυτό που πρέπει
να θυµόµαστε πάντως είναι ότι αυτό που
πρέπει να κάνουµε είναι να
προσοµοιώσουµε το φως του Ήλιου µέσα
στον κλειστό χώρο καλλιέργειας.

Ο σωστός φωτισμός είναι απαραίτητος στην
εσωτερική καλλιέργεια

ΣΠΟΡΙΑ
Πάµε λοιπόν. Το πρώτο πράγµα που θα
χρειαστούµε είναι σπόρια. Αυτά µπορείς να
τα βρεις κλασικά µέσα στον αγαπηµένο µας
αλβανό που κατά βάση πίνουµε όλοι στην
ψωροκώσταινα που ζούµε. Οι πιο
µερακλήδες τα παραγγέλνουν από τράπεζες
κανναβόσπορων του εξωτερικού. Κάτι σαν
τον Πελίτη για φούντα όµως αποκλειστικά...
:-) υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες ποικιλίες
στην αγορά. Οι περισσότερες Ολλανδικές,
κάποιες Αµερικάνικες και κάποιες από
διάφορες περιοχές του πλανήτη. Το
καλύτερο θα είναι για αρχή να διαλέξετε
κάποιο κλασσικό υβρίδιο, εύκολο στην
καλλιέργεια και χωρίς πολλές απαιτήσεις.
Και οι αλβανοί είναι κατάλληλοι για πρώτη
φορά µιας και συγχωρούν πολλά λάθη.
Αν παρόλα αυτά θέλετε "επαγγελµατικούς"
σπόρους, µπορείτε να επισκεφτείτε το
κατάστηµα σπόρων που έχουµε στο
gr420.info

Μετά από αυτό, παίρνετε τα σπόρια και τα
τοποθετείτε ανάµεσα από 2 κοµµάτια χαρτί
κουζίνας χοντρό. Μουσκεύετε το χαρτί και το
τοποθετείτε σε ένα ταπερ. Όχι πολύ νερό.
Απλά να είναι µουσκεµένα. Προσοχή. Όχι
βαµβάκι. Το καλύτερο είναι αυτά τα
στρόγγυλα πανάκια που χρησιµοποιούν οι
κυρίες για να ξεβαφτούν. Αλλιώς χαρτί
κουζίνας. Κλείνετε το τάπερ και το
τοποθετείτε σε ένα ντουλάπι κλειστό.
Σκοτεινό και ζεστό. Κάθε 6 ώρες τσεκάρετε
το τάπερ. Αν χρειάζεται µε ένα ψεκαστήρι,
ψεκάζετε το χαρτί. Κάποια στιγµή τα σπόρια
θα σκάσουν και θα βγει από µέσα µια άσπρη
µικροσκοπική ουρίτσα. Αυτή είναι η πρώτη
ρίζα µας... Συνήθως θα δούµε τις πρώτες
µετά από 1 2-1 8 ώρες. Ανάλογα µε το πόσο
φρέσκα είναι τα σπόρια και πόσο σκληρός ο
εξωτερικός φλοιός.

Έτσι θα φαίνονται τα σπόρια σας μετά από μερικές
ώρες (ανάλογα την ποικιλία και την ποιότητα του
σπόρου)
Χωρίς σπόρους φυτό δε βγαίνει

Έχουµε λοιπόν τους σπόρους µας. Τους
διατηρούµε κατά προτίµηση στο ψυγείο. Ο
πιο απλός τρόπος είναι να τους βάλουµε
κατευθείαν στο χώµα. Υπάρχουν όµως
κάποιες τεχνικές οι οποίες επισπεύδουν τη
διαδικασία. Ας δούµε πως.
Πάρτε τους σπόρους και ρίξτε τους σε ένα
ποτήρι µε νερό. Αφήστε τους εκεί µέχρι να
βουλιάξουν στο πάτο. Συνήθως δεν παίρνει
πάνω από 24 ώρες. Έτσι θα πάρει υγρασία
το σκληρό τοίχωµα του σπόρου και θα
µαλακώσει, οπότε θα είναι πιο εύκολο να
σκάσει αργότερα.

Όσα σπόρια σκάσουν λοιπόν και βγάλουν
άσπρη ουρίτσα είναι έτοιµα να µπουν στο
χώµα. Μπορείτε να τα βάλετε απευθείας στις
τελικές µεγάλες γλάστρες που θα
χρησιµοποιήσετε για τα φυτά, αλλά µπορείτε
και να ξεκινήσετε µε µικρότερες και να κάνετε
µεταφυτεύσεις. Κάποιοι λένε ότι οι
µεταφυτεύσεις τους κάνουν καλό. Κάποιοι
άλλοι λένε ότι δεν αξίζουν το ρίσκο και την
ταλαιπωρία. Εγώ θα σας πω ότι είναι
σίγουρα χρήσιµες από την άποψη ότι
µπορείς να ξεκινάς µε µικρά γλαστράκια και
κάνεις οικονοµία και χώρου και χρήµατος.

ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ, ΓΛΑΣΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ

Όσα σπόρια σκάσουν λοιπόν και βγάλουν
άσπρη ουρίτσα είναι έτοιµα να µπουν στο
χώµα. Μπορείτε να τα βάλετε απευθείας στις
τελικές µεγάλες γλάστρες που θα
χρησιµοποιήσετε για τα φυτά, αλλά µπορείτε
και να ξεκινήσετε µε µικρότερες και να κάνετε
µεταφυτεύσεις. Κάποιοι λένε ότι οι
µεταφυτεύσεις τους κάνουν καλό. Κάποιοι
άλλοι λένε ότι δεν αξίζουν το ρίσκο και την
ταλαιπωρία. Εγώ θα σας πω ότι είναι
σίγουρα χρήσιµες από την άποψη ότι
µπορείς να ξεκινάς µε µικρά γλαστράκια και
κάνεις οικονοµία και χώρου και χρήµατος.
Εάν πάντως θελήσεις να ακολουθήσεις το
δρόµο των µεταφυτεύσεων, καλό είναι να
µην κάνεις στο φυτό κατά τη διάρκεια της
ζωής του πάνω από τρεις. Και θυµήσου ότι
εφόσον αρχίσει να ανθίζει και έχει
σταµατήσει η κατά µήκος και κατά πλάτος
ανάπτυξη του, σταµατάνε και να µεγαλώνουν
οι ρίζες του οπότε µια µεταφύτευση από
εκείνο το σηµείο και µετά, είναι άχρηστη.
(υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που θα
µπορούσαµε να κάνουµε µια µεταφύτευση
σε ύστερη ανθοφορία αλλά έχουν πάντα
µεγάλο ρίσκο το φυτό να µην αντιδράσει
θετικά).

Ας πούµε λοιπόν ότι ξεκινάτε µε µικρά
γλαστράκια, λόγω χώρου για αρχή.
Αγοράστε από ένα φυτώριο, χώµα του
εµπορίου. Για φυτά εσωτερικού χώρου ή
γενικής χρήσεως. Όχι για κάκτους, γαρδένιες
και ορχιδέες.... Συνήθως τα πρώτα, είναι
µείγµατα από τύρφες ξανθιές και µαύρες,
εµπλουτισµένες µε κάποιο κοµποστ ή
κάποιο λίπασµα γενικής χρήσεως 20/20/20,
χούµο, περλίτη και όχι συχνά κάποια κοπριά
επεξεργασµένη. Καλό θα ήταν το χώµα να
έχει Ph γύρω στο 6,5. Απαραίτητα το χώµα
σας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον ένα 1 0%
περλίτη.

Αυτό είναι άσπρο σε κόκκους χοντρούς υλικό
το οποίο εκτός άλλων, χρησιµεύει και στο να
κρατάει το µείγµα του χώµατος αεράτο και να
µην κρατάει πολύ υγρασία η τύρφη. Η υφή
του κάθε κόκκου περλίτη είναι σαν το
µπαλάκι του γκολφ. Οπότε κρατάει
περισσότερο νερό και ταυτόχρονα αερίζει και
το µείγµα. Περλίτη θα βρείτε εκεί που θα
βρείτε και το χώµα. (κάποια χώµατα του
εµπορίου µπορεί να γράφουν ότι περιέχουν
άργυλο αντί για περλίτη. Είναι το ίδιο).

:

Υπ
Οι τετράγωνες γλάστρες βολεύουν πάρα πολύ στην
τοποθέτηση σε μικρούς χώρους
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Η ΚΑΝΝΑΒΗ ΘΕΛΕΙ ΕΝΑ ΚΑΛΑ
ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΧΩΜΑ ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΡΑΤΑΕΙ ΠΟΛΥ ΥΓΡΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΦΙΧΤΟ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ Η ΡΙΖΑ ΑΝΕΤΑ

'ό

Αφού λοιπόν ετοιµάσαµε το υπόστρωµα µας
και προσθέσαµε περλίτη αν δεν είχε ήδη,
παίρνουµε ισάριθµα γλαστράκια µε τα
σπόρια που έβγαλαν ουρίτσα και τα
γεµίζουµε χωρίς να τα στουµπώνουµε.
Είπαµε το χώµα να είναι ελαφρύ. Όταν
γεµίσει το γλαστράκι, τα πατάµε ελαφριά µε
το χέρι ώστε να σφίξει λίγο. Μόλις τα
γεµίσουµε, κάνουµε στη µέση από το κάθε
γλαστράκι, µία τρύπα στο µέγεθος ενός
στυλό και βάθος 1 -1 ,5 εκατοστό. Εκεί
τοποθετούµε ένα ένα τα σπόρια προσεκτικά
και µε την ουρίτσα προς τα κάτω. Από πάνω
σκεπάζουµε ελαφρά µε χώµα. Ίσα ίσα να
µην παίρνει φως. Να του είναι εύκολο να
σπρώξει το χώµα και να βγει στην επιφάνεια
δηλαδή. Αυτό θα συµβεί σε µία µε τέσσερις
ηµέρες. Συνήθως παίρνει δύο. Τοποθετούµε
τα γλαστράκια σε µέρος σκοτεινό µε
θερµοκρασίες µεταξύ 20 και 25 βαθµών
Κελσίου και υγρασία υψηλή, στοχεύουµε για
πάνω από 60%.
ι
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θυένα σπόρι μπορεί να χρειαστεί
Να συνολικά, έως και 15 μέρες για να
σκάσει ανάλογα με την ηλικία και
το που ήταν αποθηκευμένο.

Αν θέλετε να τα βάλετε απευθείας στις
τελικές γλάστρες, κάντε τα ίδια βήµατα και
τοποθετήστε τα σπόρια µε τη µύτη προς τα
κάτω στο χώµα. καλό θα ήταν πριν τα
βάλετε απευθείας στο χώµα να τα
µουλιάσετε στο ποτήρι και µετά να τα
φυτέψετε.
Σε δύο µέρες περίπου τα κεφαλάκια θα
αρχίσουν να πετάγονται από το χώµα. Σιγά
σιγά θα ανοίξει ο εξωτερικός φλοιός και από
µέσα θα βγουν οι δύο κοτυληδόνες (τα
πρώτα του φυλλαράκια) κολληµένες σαν
παλάµη πριν ανοίξει για το χειροκρότηµα. Αν
δείτε κάποιο να µην µπορεί να αποκολλήσει
το τσόφλι από πάνω του, ίσως µε ένα
τσιµπιδάκι ή κάτι τέτοιο να το βοηθούσατε µε
πολύ µεγάλη προσοχή όµως.

Από τη στιγµή που θα πεταχτεί το κεφαλάκι
του έξω από το χώµα τότε το φυτάκι µας
θέλει φως. Ελάχιστο στην αρχή και όσο πιο
κοντά γίνεται για να γλιτώσουμε το
τέντωμα, εννοείται χωρίς να το κάψουµε.

Τις
πρώτες µέρες είναι πολύ ευαίσθητο, ειδικά
στο φως.

Όταν το φως δεν είναι κοντά στα φυτά, αυτά θα
τεντώσουν για να το βρούνε

Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να ασχοληθούµε µε
το σπίτι που θα φιλοξενήσει τα φυτά µας.
Τρία πράγµατα θα πρέπει να έχει αυτός ο
χώρος. Φως, οξυγόνο, νερό. Θα πρέπει
επίσης να είναι πλήρως στεγανός από φως
αλλά και από αέρα σε κάποιες περιπτώσεις.
Θα εξηγήσουµε παρακάτω γιατί. Συνήθως
χρησιµοποιούµε µια ντουλάπα, ένα δωµάτιο,
µια σοφίτα, ένα υπόγειο και γενικώς ότι
καβάτζα µπορεί να βρει ο καθένας. Στο
εµπόριο υπάρχουν τα πάντα. Μπορείτε να
αγοράσετε τα πιο σύγχρονα κουτιά
καλλιέργειας. Μπορείτε να φτιάξετε και µόνοι
σας. Από ξύλο, µε πάνελς ή ότι άλλο
µπορείτε. Μια εποχή είχα κατασκευάσει ένα
τέτοιο κουτί, µε ντέξιον σκελετό και σκληρό
φελιζόλ (πολυστερίνη/fibran) για παράδειγµα.
Φαντασία θέλει και να πιάνουν τα χέρια σας.
Η καλύτερη λύση είναι οι λεγόµενες τέντες
καλλιέργειας οι οποίες είναι ολοκληρωµένες
λύσεις και σου λύνουν τα χέρια από πολλά
πράγµατα. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε
απλά ένα δωµάτιο ολόκληρο. Αν είναι πολύ
µεγάλο µπορείτε να στήσετε τα φώτα σας σε
µια άκρη του.

Ένα θέµα που γεννιέται τώρα είναι το πόσο
χώρο θα χρειαστείτε. Ανάλογα µε τις ανάγκες
σας. Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να
κάνετε είναι να θέσετε το στόχο σας. Άλλο
δρόµο έχετε να ακολουθήσετε αν
αποφασίσετε να µεγαλώσετε 1 -2 φυτά µε
αδιάφορη σχετικά απόδοση και άλλο είναι να
θέλετε µε 2 καλλιέργειες να βγάζετε χόρτο
για ένα χρόνο. Ο κανόνας λέει ότι κάθε φυτό
χρειάζεται το λιγότερο ένα χώρο 25χ25
εκατοστά.
Μιλάµε για tree style
τεχνική. ∆ηλαδή
αφήνουµε το φυτό να
µεγαλώσει φυσικά.
Υπάρχουν τεχνικές οι
οποίες κρατάνε
χαµηλό το φυτό ή
ακόµη το απλώνουν
σε πλάτος και δεν
ψηλώνει.. αυτά όµως
είναι για αργότερα.
Οπότε θα υπολογίζετε
ότι στο ένα
τετραγωνικό µέτρο
µπορείτε να χωρέσετε
άνετα τέσσερα φυτά
κανονικού µεγέθους.
Το πόσο θα σας δώσει το κάθε φυτό σε
γραµµάρια είναι ένα µεγάλο θέµα. Όταν
αγοράζετε ένα σπόρο από τράπεζα σπόρων
στο ίντερνετ, στα χαρακτηριστικά ο
παραγωγός αναφέρει την απόδοση.
Συνήθως γράφουν ότι η τάδε ποικιλία µπορεί
να φτάσει σε απόδοση 400 γαµµαρίων ανά
τετραγωνικό ή 1 00 γραµµάρια ανά φυτό.
Στην 1 η περίπτωση αυτό σηµαίνει ότι όσα
φυτά και να βάλεις σε ένα τετραγωνικό µέτρο
από τη συγκεκριµένη ποικιλία, θα πάρεις
µέχρι 400 γραµµάρια. Στην 2η περίπτωση
σου λέει ότι το κάθε φυτό µπορεί να σου
δώσει µέχρι 1 00 γραµµάρια. Άσχετα µε το
χώρο που θα το βάλεις. Βέβαια όλα αυτά
είναι σχετικά και στις περισσότερες
περιπτώσεις ουτοπικά. Αυτά τα νούµερα
αναφέρονται σε µια τέλεια καλλιέργεια όπου
όλα θα πάνε καλά και δεν θα δηµιουργηθεί
κανένα θέµα.

Και φυσικά εννοείται ότι και ο καλλιεργητής
θα είναι αρκετά έµπειρος. Ένας άλλος
κανόνας λέει ότι συνήθως τα 400 watt
φωτισµού µε λάµπες HID µπορούν να
δώσουν 200-400 γραµµάρια σε ένα
τετραγωνικό µέτρο. Οπότε πάνω κάτω
µπορείτε να υπολογίσετε τι χώρο θα
χρειαστείτε σε σχέση µε το πόσο χόρτο
θέλετε να βγάζετε.

ΦΩΣ
Βρήκαµε λοιπόν το χώρο µας. Εκεί µέσα θα
τοποθετήσουµε τα φυντάνια µας. Το πρώτο
που θα στήσουµε είναι το φως Για το τι
λάµπες µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
ανατρέξτε στο άρθρο "εν αρχή ην το φως"
στο gr420.info. Ας πούµε ότι χρησιµοποιούµε
λάµπες υψηλής κένωσης HID (high intensity
discharge) και συγκεκριµένα µια HPS dual
(και για ανάπτυξη και για ανθοφορία) στα
400 watt. Το φως πρέπει να κρεµαστεί
επάνω από τα φυτά µε ένα σύστηµα έτσι
ώστε να µπορεί να ανεβοκατεβαίνει εύκολα.
Συνήθως οι χώροι που καλλιεργούµε είναι
περίπου στα 2 µέτρα ύψος. Εκεί είναι και ένα
καλό όριο για να έχουµε αρκετό ύψος να
αναπτύξουµε το φυτό. Αν χρησιµοποιούµε
ολόκληρο δωµάτιο το κρεµάµε από το
ταβάνι.

Βάζουµε λοιπόν τα γλαστράκια µε τα
φυντάνια που έχουν σκάσει µέσα στο χώρο
µας και κάτω από τη γλάστρα.
To
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Το φυτό µας περνάει από 2 στάδια. Της
ανάπτυξης και της ανθοφορίας. Πρώτα
βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης. Εκεί
χρειάζεται 1 8 ώρες φως τη µέρα και 6 ώρες
σκοτάδι. Μετά είναι το στάδιο της
ανθοφορίας. Εκεί έχουµε 1 2 ώρες φως και
1 2 ώρες σκοτάδι. Τα στάδιο της ανθοφορίας
είναι και το πιο σηµαντικό µιας και εκεί το
φυτό βγάζει τους παπάδες. Είναι και το πιο
δύσκολο βέβαια. Το στάδιο της ανθοφορίας
επίσης κρατάει συγκεκριµένο χρόνο. Οι
βδοµάδες που διαρκεί ποικίλλουν από
ποικιλία σε ποικιλία. Από εφτά έως και 1 6 µε
µέσο όρο τις εννέα. Θα πρέπει λοιπόν να
πάρουµε έναν χρονοδιακόπτη και να τον
βάλουµε ανάµεσα στη πρίζα και στο
µετασχηµατιστή της λάµπας µας. Σαν
αυτούς που έχουν στις βιτρίνες που ανάβουν
µόνες τους το βράδυ. Τώρα που είµαστε
στο στάδιο της ανάπτυξης λοιπόν το
ρυθµίζουµε στο 1 8 φως / 6 σκοτάδι. όταν
έχουν σκοτάδι και κοιµούνται, απαγορεύεται
να ανοίγουµε το χώρο τους και να παίρνουν
φως. Επειδή στην ανθοφορία ειδικά δεν
πρέπει να παίρνουν καθόλου μα καθόλου
φως όταν κοιµούνται, πρέπει να είµαστε
σίγουροι ότι δεν έχουµε καµία διαρροή
φωτός στο χώρο µας.
Καλό είναι να έχουµε ένα δεύτερο πιο
χαµηλό φως (λάµπες φθορίου παράδειγµα)
για τις πρώτες µέρες του φυτού µόλις σκάσει
από το χώµα δηλαδή, γιατί είναι πολύ
ευαίσθητα στην αρχή και ένα δυνατό φως
µπορεί να τα κάψει εύκολα. Και 400 watt
είναι δυνατό φως

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ
Το δεύτερο πράγµα που πρέπει να κάνουµε
είναι να ανακυκλώνουµε τον αέρα µέσα στο
χώρο µας. Για αυτό το λόγο θα χρειαστούµε
απαραίτητα έναν εξαερισµό. Υπάρχουν
1 0άδες λύσεις. Οι πιο κλασσικές είναι τα
λεγόµενα axial fans. Κάτι σαν αυτά που
έχουµε στο µπάνιο. Πολύ καλύτερη αλλά και
πολύ ακριβότερη λύση είναι τα λεγόµενα
inline/rvk fans. Εξαερισµοί µεγαλύτερης
απόδοσης. Κάποιοι είναι και πιο αθόρυβοι.
Αυτό που χρειαζόµαστε είναι ένας
ανεµιστήρας/εξαερισµός ο οποίος να
ρουφάει τον αέρα του χώρου και να τον
βγάζει έξω από το χώρο τελείως. Επίσης
θέλουµε µια εισαγωγή αέρα στο χώρο µας
ώστε να έχουµε ανακύκλωση. Αυτή µπορεί
να γίνει είτε παθητικά ανοίγοντας απλά µια
τρύπα είτε ενεργητικά τοποθετώντας στην
τρύπα έναν ανεµιστήρα ακόµη ο οποίος θα
φέρνει αέρα από έξω, µέσα. ∆ηλαδή
χρειαζόµαστε µία είσοδο καινούργιου αέρα
στο χώρο µας και µια έξοδο αυτού του αέρα
από τον χώρο µας.. ο ανεµιστήρας της
εισαγωγής θα πρέπει να είναι ίσος ή
δυνατότερος (έως δύο φορές) από αυτόν της
εξαγωγής για να έχουµε αρνητική πίεση. Αν
η εισαγωγή είναι παθητική τότε φροντίζουµε
η διάµετρος του σωλήνα να είναι ίδιος ή
µεγαλύτερος.(επίσης έως δύο φορές).

Οι TD  Silent προσφέρουν ομολογουμένως τον καλύτερο
εξαερισμό στους μικροκαλλιεργητές

Αν χρησιµοποιούµε λάµπες υψηλής
κένωσης οι οποίες βγάζουν πολύ θερµότητα,
τότε συνήθως πρέπει να δροσίσουµε το
χώρο µας, Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει
να έχουµε έναν εξαερισµό ο οποίος να
µπορεί να αλλάζει πλήρως τον αέρα
περίπου 3-5 φορές το λεπτό. Ανάλογα µε τη
θερµοκρασία που θέλουµε να ρίξουµε.
Αν χρησιµοποιούµε λάµπες φθορίου, CFL ή
φυσικά LED, τότε χρειαζόµαστε έναν
εξαερισµό ο οποίος θα αλλάζει τον αέρα του
χώρου µας, µία φορά ανά πέντε λεπτά, απλά
για ανακύκλωση του αέρα και του οξυγόνου
και του διοξειδίου κατ΄ επέκταση.
Οι ανεµιστήρες µετριούνται σε cm/h (κυβικά
µέτρα ανά ώρα) και σε cf/m (κυβικά πόδια
ανά λεπτό). Μπορείτε να µετατρέπετε το ένα
στο άλλο µε την ακόλουθη αντιστοιχία
1 cf/m = 1 ,699011 cm/h και 1 cm/h =
0,588578 cf/m
Για να υπολογίσετε τι εξαερισµό θα
χρειαστείτε κάντε τις παρακάτω πράξεις.
Υπολογίστε το χώρο σας σε κυβικά πόδια. 1
κυβικό µέτρο έχει 35 κυβικά πόδια. Οπότε ας
πούµε ότι έχουµε ένα χώρο 1 x1 x2. Αυτό
είναι 2 κυβικά µέτρα. Άρα 70 κυβικά πόδια.
Τώρα πολλαπλασιάζουµε το 70 επί 3 φορές
το λεπτό που θέλουµε στην 1 η περίπτωση.
21 0 CFM . Αυτά επίσης είναι 21 0 x 1 ,69 =
355 κυβικά µέτρα (µ3).
Για τη 2η περίπτωση µε το φωτισµό που δεν
βγάζει θερµοκρασίες µεγάλες διαιρούµε το
αποτέλεσµα µας µε το 5. 70 / 5= 42 µ3.
Βλέπετε ότι µε πολύ λίγα κυβικά µέτρα
µπορούµε να έχουµε την αναγκαία
ανακύκλωση αέρα/οξυγόνου. Εκεί που
χρειαζόµαστε δυνατούς εξαερισµούς είναι
όταν έχουµε φώτα που βγάζουν πολύ
θερµότητα και πρέπει να βγάζουµε αυτή τη
θερµότητα έξω από το χώρο καλλιέργειας
µας... ευτυχώς πλέον µε τα LED που σιγά
σιγά αντικαθιστούν τις παλιές λάµπες
υψηλής κένωσης, το πρόβληµα αυτό
µειώνεται πάρα πολύ έως και εξαφανίζεται. Η
ανακύκλωση του αέρα είναι πολύ σηµαντική.

Τα φυτά θα πρέπει να έχουν επαρκή
αποθέµατα οξυγόνου/διοξειδίου µέσα στο
χώρο και φυσικά ανεκτές θερµοκρασίες.
Προσέχουµε πολύ ένα πράγµα. Από τους
εξαερισµούς µπορεί να έχουµε διαρροές
φωτός. Είναι κλασσικό πρόβληµα. Για αυτό
και στην εξαγωγή αλλά και στην εισαγωγή
τοποθετούµε εύκαµπτο σωλήνα τουλάχιστον
2 µέτρα στην κάθε µεριά. Και επίσης κοιτάµε
να έχει και 1 -2 γωνίες ώστε να είναι ακόµη
πιο ασφαλές από το να µπει φως.

Οι κλασσικοί ανεμιστήρες μας βοηθούν να έχουμε καλή
κυκλοφορία αέρα στο χώρο μας

Το τρίτο πράγµα που πρέπει να κάνουµε
είναι να τοποθετήσουµε έναν ανεµιστήρα
µέσα στο χώρο µας ώστε αυτός να χτυπάει
τα φυτά από απόσταση και να δυναµώνουν
τους κορµούς και τα κλαδιά.. στην αρχή και
ένα ανεµιστηράκι από υπολογιστή φτάνει..
ούτως ή άλλως τις πρώτες µέρες µέχρι να
ριζώσουν καλά δεν έχουµε κανέναν
ανεµιστήρα επάνω τους. Μετά θα
χρειαστούµε τους λεγόµενους clip fans οι
οποίοι είναι µικροί και πολύ εύχρηστοι µε
αυτό το µανταλάκι. Να υπολογίζετε δύο ανά
τετραγωνικό µέτρο. Καλό είναι ένας
ανεµιστήρας να µην χτυπάει από κοντά και
συνέχεια ένα φυτό γιατί θα του στεγνώσει τα
φύλλα και θα τα χαλάσει εκεί που το χτυπάει.
Αν µπορούµε να βάλουµε περιστρεφόµενο
ακόµη καλύτερα. Αλλιώς προσπαθούµε να
είναι οι ανεµιστήρες όσο δυνατόν πιο
µακρυά.

Τέλος τοποθετούµε ένα όργανο που µετράει
τη θερµοκρασία και την υγρασία κάπου σε
ένα µέρος (όχι κάτω από τη λάµπα και
µπροστά από ανεµιστήρες) για να ξέρουµε
ανά πάσα στιγµή τι συµβαίνει. Σε γενικές
γραµµές λοιπόν είµαστε έτοιµοι.
Προσέχουμε πάρα πολύ με τα
ηλεκτρολογικά μας. Δεν ξεχνάμε ότι θα
υπάρχουν νερά εκεί μέσα και γενικώς
πολύ υγρασία.. δεν αφήνουμε πρίζες,
μετασχηματιστές και λοιπά, γυμνά στο
πάτωμα ΠΟΤΕ. Πάντα κοιτάμε όλα τα
ηλεκτρολογικά να είναι σχετικά ψηλά. Σε
περίπτωση που στήσουμε πολλά φώτα
και αυξηθούν αρκετά τα watts τότε πριν
από όλα ελέγχουμε τον ηλεκτρολογικό
πίνακα του χώρου μας αν είμαστε ok με
τις συνδέσεις και αν μπορεί να σηκώσει ο
πίνακας το φορτίο μας.

Απόλυτη προσοχή με τον ηλεκτρισμό

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τα φυτά µας λοιπόν βρίσκονται στο στάδιο
της ανάπτυξης. Είπαµε. 1 8 ώρες φως και 6
σκοτάδι. Σε αυτό το στάδιο θα φροντίζεις η
θερµοκρασία σου να βρίσκεται µεταξύ 20-30
βαθµών Κελσίου. Επίσης να θυµάσαι να
προσπαθείς να µην ξεπερνάς τους 5
βαθµούς διαφορά από µέρα σε νύχτα. Η
υγρασία σου πρέπει να κυµαίνεται από 50
έως 70% µπορείς για να αυξάνεις την
υγρασία να ψεκάζεις που και που τα φυτά µε
καθαρό νεράκι. Να αποφεύγεις να ψεκάζεις
µε λάµπες ανοιχτές µιας και µπορεί να σου
δηµιουργηθούν στίγµατα στα φύλλα από τις
σταγόνες.

Στο στάδιο της ανάπτυξης το φυτό δεν πίνει
πολύ νερό γιατί είναι µικρό. Καλό είναι να
ποτίζεις πιο αραιά και µπόλικο σε αυτή τη
φάση. Μετά στο στάδιο της ανθοφορίας που
δεν θέλουµε πολλές υγρασίες ποτίζουµε πιο
λίγο και πιο τακτικά. Σε αυτή τη φάση
χρειάζεται εννοείται περισσότερο νερό.
Ανάλογα µε το πόσο προλιπασµένο ήταν το
χώµα που χρησιµοποιήσαµε δεν θα πρέπει
να ανησυχούµε για φαγητό τις 2-3 πρώτες
βδοµάδες. Μόνο κάποιο ριζοβοηθητικό
µπορούµε να του ρίξουµε αν θέλουµε µέχρι
τότε.
Γενικά η κάνναβη τρώει πολύ. Της αρέσει το
καλό φαγητό. Σαν την ντοµάτα. Στην αγορά
κυκλοφορούν τα πάντα. Από στερεά, υγρά,
ειδικευµένα για κάνναβη, γενικής χρήσεως,
βραδείας αποδέσµευσης, οργανικά, χηµικά,
συνθετικά. Κατά βάση ένα λίπασµα γενικής
χρήσεως 20/20/20 υδατοδιαλυτό µε έξτρα
ασβέστιο και µαγνήσιο είναι µια χαρά. Το
βασικό είναι να είναι υδατοδιαλυτό και να
µην είναι βραδείας αποδέσµευσης. Από εκεί
και πέρα υπάρχουν λιπάσµατα τα οποία
διαχωρίζουν τα στάδια της ανάπτυξης/
ανθοφορίας και βγάζουν δύο διαφορετικά
προϊόντα. Σε κάποια είναι απλά θέµα
marketing. Σε κάποια πάλι όχι. Τα λιπάσµατα
γενικώς αποτελούνται από 3 βασικά
στοιχεία. Το άζωτο, ο φώσφορος και το
κάλιο. Στα αγγλικά τα αρχικά τους είναι τα N
για το άζωτο, P για τον φώσφορο και K για το
κάλιο. Επάνω στις συσκευασίες συνήθως θα
δείτε να γράφουν τρία νούµερα στη σειρά.
Αυτά είναι και τα ποσοστά του λιπάσµατος
σε αυτά τα στοιχεία. ∆ηλαδή το 20/20/20
σηµαίνει ότι περιέχει 20% άζωτο, 20%
φώσφορο και 20% κάλιο. Αυτό είναι και ένα
γενικής χρήσεως λίπασµα που µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και στα 2 στάδια. Η κάνναβη
χρειάζεται στην ανάπτυξη περισσότερο
άζωτο (Ν) και στην ανθοφορία περισσότερο
φώσφορο και κάλιο (P και K). Οπότε
επιλέγουµε για το στάδιο της ανάπτυξης ένα
λίπασµα µε νούµερα 1 0/5/5 για παράδειγµα
και για την ανθοφορία ένα 5/1 0/1 0. τα
νούµερα είναι τυχαία αλλά κάπως έτσι θα
πρέπει να είναι τα ποσοστά.

Η κάνναβη θα µεγαλώσει και χωρίς λίπασµα
καθόλου. Το λίπασµα θα κάνει τη διαφορά
στην απόδοση / ποιότητα. Το λίπασµα
βέβαια µπορεί και να σου κάψει το φυτό
τελείως. Για αυτό θέλει προσοχή. Αν θέλεις
κάτι εξειδικευµένο και “επαγγελµατικό”
δοκίµασε για παράδειγµα την Advanced
Nutrients. Ακολούθησε τις δοσολογίες που
δίνουν οι εταιρίες, απλά ξεκίνα ΠΑΝΤΑ µε
50% λιγότερο από όσο λένε και βλέπεις πως
θα αντιδρούν τα φυτά. Οι περισσότερες είναι
υπερβολικές. Ειδικά στα υγρά λιπάσµατα τα
οποία όµως είναι και τα καλύτερα για µας.

Τα βασικά είναι το κορφολόγηµα (το
λεγόµενο topping το οποίο ανήκει στις HST),
το lst (το δέσιµο του φυτού µε σκοπό να
αναπτυχθεί περισσότερο από τα
χαµηλά/LST) και το πλέγµα (το λεγόµενο
SCROG το οποίο κρατάει το φυτό πολύ
χαµηλά και το απλώνει µε στόχο να είναι
όλες οι κορυφές στο ίδιο ύψος από τη λάµπα
και να παίρνουν το ίδιο φως.). Όλες αυτές οι
τεχνικές γίνονται για αύξηση της απόδοσης
και µείωση του µεγέθους. Συνήθως οι 4-5
βδοµάδες είναι αρκετές για να φτάσουν οι
περισσότερες ποικιλίες σε ένα ικανοποιητικό
µέγεθος και αριθµό κορυφών ώστε να
περάσουµε στην ανθοφορία. Για περαιτέρω
ανάλυση πάνω στις διάφορες τεχνικές το
καλύτερο θα είναι να επισκεφτείς το
gr420.info και να δεις τα διάφορα άρθρα
πάνω σε αυτές

Ένα φυτό στο στάδιο της ανάπτυξης

Το πόσο θα τα κρατήσεις σε ανάπτυξη είναι
δικό σου θέµα. Μπορείς να κρατήσεις ένα
φυτό στην ανάπτυξη για χρόνια. Ανάλογα το
χώρο σου. Ένας καλός χρόνος είναι 4-5
βδοµάδες. Αυτό θα εξαρτηθεί από το χώρο
σου. Μέτρα το χώρο σου. Υπολόγισε ότι από
τη στιγµή που θα ξεκινήσει η ανθοφορία του
φυτού αυτό θα µεγαλώσει 2 έως 3 φορές σε
όγκο. Οπότε υπολόγισε το χώρο που έχεις
και αναλόγως αποφάσισε σε τι µέγεθος
θέλεις να τα φτάσεις πριν γυρίσεις σε
ανθοφορία. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης
κάνεις όλες τις παρεµβάσεις στο φυτό.
∆ηλαδή σε αυτό το στάδιο ακολουθείς ότι
τεχνική έχεις επιλέξει για να του δώσεις
σχήµα, ύψος, πλάτος, τον τρόπο που θα το
µεγαλώσεις και άλλα. Θα του κάνεις τη
λεγόµενη εκπαίδευση δηλαδή. Αυτή
αποτελείται από τις τεχνικές : HST(high
stress training/παρεµβάσεις υψηλού στρες)
& LST(low stress training/παρεµβάσεις
χαµηλού στρες).

Ένα φυτό υπό SCROG, η καλύτερη τεχνική καλλιέργειας σε
περιορισμένο χώρο

ΑΝΘΙΣΗ
Για να περάσει το φυτό στο στάδιο της
ανθοφορίας το µόνο που έχουµε να κάνουµε
είναι να ρυθµίσουµε το χρονοδιακόπτη έτσι
ώστε να έχουµε 1 2 ώρες φως και 1 2 ώρες
σκοτάδι. Η κάνναβη µόλις µειωθεί ο χρόνος
της µέρας κάτω από 1 2 ώρες καταλαβαίνει
ότι το καλοκαίρι αρχίζει και τελειώνει οπότε
ξεκινάει να ανθίζει για να προλάβει να
τελειώσει πριν µπει ο χειµώνας. Έξω στη
φύση το φυτό αυτό συνήθως ξεκινά να
ανθίζει εκεί στα τέλη Ιουλίου, αρχές
Αυγούστου και τελειώνει από τέλος
Σεπτεµβρίου έως και τέλος Νοεµβρίου.

Κάτι τέτοιο πρέπει να κάνουµε και στην
εσωτερική καλλιέργεια όλο το χρόνο όµως..
οπότε µόλις γυρίσουµε σε 1 2 ώρες σκοτάδι
το φυτό µας µπαίνει σε διαδικασία άνθησης
(flowering). Την πρώτη βδοµάδα ακόµη
συνεχίζει να αναπτύσσεται. Συνήθως κατά τη
διάρκεια της 2ης (µπορεί και 3ης για κάποιες
ποικιλίες) τα φυτά δείχνουν το φύλλο τους.
Τα αρσενικά βγάζουν κάτι πολύ µικρά
µπαλάκια στις κορυφές τα οποία όσο
µεγαλώνουν γίνονται σαν µπανάνες µικρές.
Τα θηλυκά βγάζουν κατά µήκος του κορµού
τους και συνήθως στη µέση αλλά και στις
κορυφές επάνω κάτι µικροσκοπικές άσπρες
τρίχες. Προσέξτε γιατί το φυτό έχει πολλές
πράσινες τριχούλες που µοιάζουν µε τις
άσπρες.

Οι άσπρες τριχούλες που βλέπετε είναι η ένδειξη ότι το φυτό
είναι θηλυκό

Μόνο οι άσπρες είναι σηµάδι θηλυκού
φυτού. Τα αρσενικά συνήθως δείχνουν
πρώτα φύλο και τις περισσότερες φορές
είναι από την αρχή τα πιο µεγάλα φυτά.
Επίσης υπάρχει περίπτωση κάποια φυτά να
βγουν ερµαφρόδιτα. ∆ηλαδή να βγάλουν και
θηλυκά και αρσενικά άνθη. Εµείς φυσικά
θέλουµε να κρατήσουµε μόνο τα θηλυκά
εφόσον αυτά µόνο θα βγάλουν
άνθη/παπάδες. Τα αρσενικά έχουµε µια
βδοµάδα - 1 0 µέρες καιρό να τα
ξεφορτωθούµε πριν ανοίξουν τα µπαλάκια
αυτά και βγάλουν γύρη η οποία θα
γονιµοποιήσει τα θηλυκά µας φυτά, µε
αποτέλεσµα αυτά να γεµίσουν σπόρια. Αν
θέλουµε για κάποιον λόγο να πάρουµε
σπόρια τα αφήνουµε µέσα. Συνήθως δεν
θέλουµε οπότε τα πετάµε τα αρσενικά
σίγουρα. Αφού δεν πίνονται κιόλας µιας και
δεν περιέχουν καθόλου THC. Και τα
ερµαφρόδιτα θα µας κάνουν ζηµιά οπότε
ξεφορτωνόµαστε και αυτά Από τα µισά της
δεύτερης βδοµάδας συνήθως αρχές 3ης
ξεκινάει η παραγωγή παπάδων. Από τώρα
λοιπόν γυρνάµε και σε λιπάσµατα
ανθοφορίας αν χρησιµοποιούµε διαφορετικά.
Γενικώς να θυµάστε ότι ποτίζουµε τα φυτά
μια φορά τη βδομάδα μόνο με λίπασμα.
Όταν χρειάζεται και 2ο ή και 3ο πότισµα
µέσα στη βδοµάδα ποτίζουµε µε σκέτο
νεράκι. Αν θέλουµε να ποτίζουµε κάθε φορά
µε λίπασµα για να είναι πιο εύκολο, τότε
διαιρούµε την ποσότητα λιπάσµατος που θα
βάζαµε στο ένα πότισµα σε όσα χρειάζονται
τη βδοµάδα. δεν ποτίζουµε δηλαδή κάθε
φορά µε την προβλεπόµενη δοσολογία, γιατί
θα τα κάψουµε (πάντα οι δοσολογίες που
βλέπουµε στις ετικέτες αφορούν την
ποσότητα λιπάσµατος ανά βδοµάδα)
εννοείται ότι όσο µεγαλώνουν τα φυτά τόσο
αυξάνονται και οι ανάγκες τους σε νερό και
φαγητό. Μην το ξεχνάµε αυτό.

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Το αρσενικό από την άλλη δε βγάζει τρίχες αλλά μπαλάκια

Και µιας και µιλάµε για λιπάσµατα ας
αναφέρουµε και 2 πραγµατάκια για τα 2
ακρωνύµια TDS/E.C που θα δείτε σε πολλές
αναφορές για λιπάσµατα. Αυτά λοιπόν τα 2
είναι µετρήσεις για υγρά, οι οποίες είναι ο
καλύτερος τρόπος να µετρήσουµε τα

ποσοστά λιπάσµατος σε ένα διάλυµα. Για να
τα µετρήσουµε χρησιµοποιούµε 2 όργανα
που ουσιαστικά είναι το ίδιο πράγµα. Το TDS
meter µετράει σε PPM (parts per million) και
το E.C µετράει σε ms/s. (microsiemens per
second). Όποιο και να αγοράσετε κάνει το
ίδιο πράγµα επίσης µπορείτε να µετατρέψετε
τη µια µονάδα µέτρησης στην άλλη.
Προσωπικά χρησιµοποιώ E.C meter γιατί µε
βολεύει. Η κάνναβη συνήθως και ανάλογα
την ποικιλία χρειάζεται για να µεγαλώσει σε
ms/s από 0,4 έως 2,5 κατά τη διάρκεια της
ζωής της. Αυτός είναι ένας πολύ πιο έγκυρος
τρόπος να µετράτε το πόσο λίπασµα δίνετε
στο φυτό σας. Εννοείται ότι και οι
προτεινόµενες δοσολογίες από τις εταιρίες
είναι σχετικά σωστές. Υπερβολικές σχεδόν
πάντα βέβαια αλλά συνήθως δεν είναι
καταστροφικές.

από το φυτό. Για µένα είναι κάπως βίαιο και
άχρηστο. Οπότε αυτό που κάνω προσωπικά
είναι να ξεπλένω λίγο λίγο κάθε φορά που
ποτίζω τις τελευταίες δύο βδοµάδες και να
απορροφά το φυτό τα συστατικά από τις
αποθήκες που έχει στα φύλλα και στον
κορµό του. Στο τέλος καταλήγουµε µε ένα
πιο καθαρό και πιο υγιεινό τελικό προϊόν.

4 εβδομάδες ανθοφορίας

Πότε καταλαβαίνουµε ότι είναι έτοιµο για
κόψιµο όµως αυτό το τελικό προϊόν. Λοιπόν
τα στάδια έχουν ως εξής.

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΝΘΟΦOΡΙΑΣ

Κατά µέσο όρο η κάνναβη χρειάζεται 8-9
βδοµάδες ανθοφορίας. Κατά τη διάρκεια
αυτών των επόµενων βδοµάδων δεν έχετε
να κάνετε ιδιαίτερα πολλά πράγµατα. Να
προσέχετε να µην την παρά-ταΐσετε ή παράποτίσετε µόνο. Τώρα, 2 βδοµάδες πριν το
τέλος σταµατάτε τελείως τα λιπάσµατα. Έχει
αρκετά για να διατηρηθεί µέχρι το τέλος. Θα
ρίχνετε µόνο νεράκι και µπόλικο. Να φεύγει
κάτω από τη γλάστρα αρκετό. Και ένα 50 %
να σας πω είναι καλό. Υπάρχει µια τεχνική
που ακολουθούν πολλοί καλλιεργητές η
οποία προστάζει να κάνουµε ένα πολύ καλό
ξέπλυµα στις ρίζες των φυτών µας τις
τελευταίες µέρες, έτσι ώστε να φύγουν
τελείως όλα τα λιπάσµατα από το χώµα και

1 ) από την τρίτη βδοµάδα έως και το τέλος
αρχίζει σιγά σιγά να σχηµατίζει τους
παπάδες οι οποίοι στην αρχή είναι
στρόγγυλα µικρά άνθη που αποτελούνται
από άσπρες τρίχες σαν και αυτές που είδαµε
πρώτη φορά στην αναγνώριση του φύλλου.
Αυτά τα άνθη βγαίνουν σε κάθε σηµείο που
υπάρχει κορυφή στο τέλος κάθε κλαδιού.
Κάποια µικρά ανθάκια βγαίνουν και στο
σηµείο όπου ενώνονται τα φύλλα µε τα
κλαδιά. Και φυσικά στη µέση στο κεντρικό
κλαδί/κορµό όπου βγαίνει και η µεγαλύτερη
2) Όσο περνάει ο καιρός µεγαλώνουν αυτά
τα άνθη και σχηµατίζονται οι γνωστοί µας
παπάδες στη φρέσκια τους έκδοση. Σιγά
σιγά οι τρίχες από άσπρες αλλάζουν και
γίνονται καφέ/πορτοκαλί/κίτρινες ανάλογα µε
την ποικιλία.

Ο ίδιος παπάς στις 8 βδομάδες ανθοφορίας

3) Ταυτόχρονα ολοένα και
στρογγυλοποιούνται, µεγαλώνουν και
σκληραίνουν όλα τα άνθη. Σιγά σιγά
αρχίζουν οι παπάδες και τα φύλλα που είναι
επάνω σε αυτούς να γεµίζουν κρυστάλλους.
Μία σκόνη σαν κρυσταλλική ζάχαρη που
κολλάει πολύ στα χέρια. Εκεί µέσα βρίσκεται
το THC οπότε να είστε προσεκτικοί µε αυτά..
Παράλληλα από τη µέση της ανθοφορίας και
2-3 βδοµάδες πριν το τέλος αρχίζουν τα
χαµηλά µεγάλα φύλλα ανεµιστήρες (fan
leaves), να κιτρινίζουν και να πέφτουν.
Επίσης µπορεί και πιο ψηλά ή πιο µικρά να
το πάθουν. Γενικά είναι φυσιολoγικό όσο
περνάει ο καιρός και φτάνει προς το τέλος
της ζωής του το φυτό να χάσει αρκετά
φύλλα.
4) Κάποια στιγµή θα γίνουν όλες οι τρίχες
καφέ/πορτοκαλί/κίτρινες. Οι παπάδες θα
είναι γεµάτοι µε κρυστάλλους. Αυτά είναι τα
πρώτα στοιχεία ότι το φυτό είναι έτοιµο για
κόψιµο. Το δεύτερο είναι. ότι θα αρχίσουν
σιγά σιγά να κιτρινίζουν και να χαλάνε ακόµη
και τα µικρά φύλλα (sugar leaves) που
βγαίνουν ανάµεσα στους παπάδες.

Και ξανά στις 12 βδομάδες. Βλέπετε πως έχει
φουσκώσει και πως το φυτό έχει αρχίσει να τρώει
τα φύλλα του.

Εκεί κάπου το φυτό είναι έτοιµο για κόψιµο.
Μπορείτε να προµηθευτείτε ένα µικροσκόπιο
60χ ή 1 00χ και να εξετάσετε τους
κρυστάλλους από κοντά. Οι κρύσταλλοι στο
µικροσκόπιο µοιάζουν µε µανιταράκια µε
στρόγγυλο κεφαλάκι. Αυτό το κεφαλάκι στην
αρχή είναι διάφανο (clear). Μετά γίνεται
θαµπό (milky) και όσο περνάνε οι βδοµάδες,
γίνεται κόκκινο (amber) Αν βλέπετε µόνο
διάφανους τότε είναι νωρίς ακόµη. Αν
βλέπετε θαµπούς πολλούς και διάφανους
λίγους είστε πολύ κοντά. Αν βλέπετε µόνο
θαµπούς και µερικούς κόκκινους τότε είστε
ακριβώς για κόψιµο. Όσο περισσότεροι
κόκκινοι τόσο πιο πολύ έχετε αργήσει να
κόψετε.. όπως και να έχει και µε το µάτι το
φυτό θα σας δείξει αν είναι έτοιµο. Το βασικό
είναι να µην υπάρχουν άσπρες τρίχες
πουθενά και να έχουν αρχίσει να αρπάζουν
τα µικρά φύλλα.
Όταν το κόψετε πάρτε το, καθαρίστε το από
τα φύλλα και κρεµάστε το σε ένα σκοτεινό
µέρος µε κανονική υγρασία και χαµηλή
θερµοκρασία. Αν θέλετε µπορείτε να το
κρεµάσετε ολόκληρο ή ένα ένα κλαδί
χωριστά. Ανάλογα µε το µέγεθος. Θυµηθείτε
απλά να µην ακουµπάνε οι παπάδες µεταξύ

τους. Αν έχετε καλές συνθήκες θα χρειαστεί
από 1 έως 2 βδοµάδες για να στεγνώσει.
Επίσης ότι φύλλα βγάλετε και έχουν επάνω
τους κρυστάλλους κρατήστε τα για να κάνετε
σοκολάτες, βούτυρα, λάδια και άλλα
καλούδια. Μόλις στεγνώσει, βάλτε το σε
βάζα και αφήστε το άλλες 2 βδοµάδες εκεί
µέσα ανοίγοντας το καθηµερινά ώστε να
αφαιρείτε την υγρασία που θα µαζεύεται.
Από κει και πέρα είναι έτοιµο για να το πιείτε.
Όσο περισσότερο µένει στο βάζο τόσο το
καλύτερο. Εννοείτε ότι οι παπάδες θα είναι
σε κατάσταση να καπνιστούν από την
πρώτη βδοµάδα κιόλας αλλά θα χάνουν
αρκετά και σε γεύση και άρωµα αλλά και σε
δύναµη.
Συνολικά κάτω από κανονικές συνθήκες σε
εσωτερικό χώρο η κάνναβη θα χρειαστεί
περίπου 1 5 βδοµάδες κατά µέσο όρο. Πέντε
βδοµάδες ανάπτυξη και δέκα βδοµάδες
ανθοφορία περίπου.
Η ανθοφορία µπορεί να κρατήσει από εφτά
έως και 1 5-1 6 ανάλογα µε τα ποσοστά
σατίβας/ίντικας που έχει η κάθε ποικιλία. Η
ουσία είναι ότι έχουµε άπλετο χρόνο να
αναπτύξουµε ένα φυτό και να το κάνουµε
όσο µεγάλο θέλουµε αλλά µόνο
συγκεκριµένες µέρες ανθοφορίας. Για αυτό
και η ανθοφορία δεν συγχωρεί εύκολα λάθη.
Πιστεύω ότι έχουµε καλύψει κατά ένα πολύ
µεγάλο ποσοστό τις πληροφορίες που
χρειάζεται κάποιος για να καλλιεργήσει ένα
φυτό κάνναβης. Σε γενικές γραµµές θα
ήθελα να σας θυµίσω ότι είναι απλά ένα
φυτό και δεν χρειάζεται και πολλά για να
µεγαλώσει. Από κει και πέρα είναι και ένα
φυτό από το οποίο µας ενδιαφέρει
αποκλειστικά η απόδοση του και εκεί
περιπλέκονται τα πράγµατα. Ελπίζω κάποια
στιγµή να ξανά-αλλάξουν τα πράγµατα και
να βρει η κάνναβη τη θέση που πραγµατικά
της αξίζει στην κοινωνία. Τη θέση που τόσα
χρόνια είχε και που τα συµφέροντα της
βαριάς βιοµηχανίας της απαγορεύουν να
ξανακατακτήσει...
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