
Instruções básicas e essenciais
para iniciar um cultivo Indoor

A melhor solução para quem quer realizar um cultivo caseiro dentro de
casa ou apartamento. Afirmamos ser um tipo de cultivo que qualquer
pessoa é capaz de realizar com sucesso, claro que tem alguns detalhes
que farão total a diferença em seu cultivo, e melhorar muito o rendimento
de sua colheita, interessante né? Sem mais delongas vamos ao que
interessa:

Para iniciar, escolha um local que seja mais apropriado para a realização do seu cultivo,
uma regra e conceito básico para se levar em conta sempre é deixar o ambiente interno que
você realizará o cultivo com as mesmas condições do ambiente externo, pois sua planta
precisará de algumas condições básicas para crescer.

Iluminação, troca de ar, temperatura e ventilação, estes são fatores internos de adaptação
do ambiente que precisamos levar em conta para ter um bom cultivo indoor, as vantagens
são muitas neste tipo de cultivo, o grande diferencial é que podemos controlar estas
condições e no cultivo outdoor você não tem como controlar.

Comece escolhendo um local apropriado, de preferência com algumas tomadas por perto,
pois você precisará para ligar os seus equipamentos, ter uma janela ou local que possibilite
a entrada e a saída de ar do ambiente de cultivo, o ideal é que este ar venha de fora da
casa, pois terá mais CO2 disponível, lembrando que a planta cresce bem se tiver CO2,
água, nutrientes e luz na medida certa.

Para iluminação de seu cultivo você encontrará diversos tipos de lâmpadas apropriadas
para o cultivo, fluorescente, lâmpadas de alta pressão, leds, etc.... Procure ver na
especificação técnica se a lâmpada escolhida supre as necessidades do seu cultivo.

Você pode realizar o seu cultivo indoor em barracas fechadas e apropriadas para o cultivo,
ou adaptar um armário ou qualquer outro móvel que seja um gabinete fechado. Outra
alternativa é separar um cômodo da sua casa para ser a sua área de cultivo, seja num
quarto ou dentro de uma barraca os cuidados com a ventilação e troca de ar são
fundamentais, as vezes temos que instalar exaustores para promover uma boa troca de ar,
ventiladores também são bem eficientes para ajudar a sua planta a crescer forte, o vento
que balança a sua planta fará ela ter galhos mais fortes e robustos que no futuro ajudarão e
muito  a sua plante ter maior rendimento, produzir flores e frutos maiores.

Uma grande vantagem de ter um cultivo indoor é poder ter vários ambientes de cultivo, você
pode ter uma área específica para cada estágio da planta, cada área ocupa um espaço e
terá demandas específicas de iluminação, ventilação, etc.... Você pode ter uma pequena
área para germinação de suas sementes, uma outra área para início de suas plantas a área



dos brotos, um espaço dedicado ao crescimento vegetativo, outra área dedicada ao estágio
de floração, uma área para cura após a colheita. Desta maneira você terá um fluxo
constante de colheita, pois no indoor você consegue controlar as variáveis climáticas e ter
colheitas durante todos os meses do ano, e não somente em um período.

Solo e nutrientes são fundamentais para o crescimento saudável de sua planta, a 420
substratos tem um solo totalmente apropriado para o cultivo seja ele indoor ou outdoor, o
solo tem que ter algumas características elementares como ser aerado, um solo fofo, que
não se compacte com facilidade, desta maneira as plantas terão raízes mais densas e
fortes com maior capacidade de recrutar nutrientes do solo, outra característica fundamental
do solo é ter nutrientes necessários para o crescimento, macro e micronutrientes, não basta
o solo ser rico em nutrientes, ele tem que ter nutrientes em quantidades específicas para
cada estágio de crescimento, o NPK por exemplo (Nitrogênio, Fósforo e Potássio
conhecidos como os macro nutrientes), na fase vegetativa a planta precisa de mais
nitrogênio do que fósforo e potássio, já na fase de floração a quantidade de nitrogênio
disponível será menor que a quantidade de fósforo e potássio.

Acesse mais dicas e compre ótimos produtos para iniciar o seu cultivo em 420 Substratos

https://www.420substratos.com/

