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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/00-seed-bank-auto-blueberry-p-625.html

00 SEED BANK - Auto
Blueberry
Cena

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

00 SeedBank

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AUTO BLUEBERRY
Auto Blueberry od 00 Seeds Bank to automatycznie kwitnące nasiona marihuany, które pochodzą z krzyżówki Blueberry i
Indica Autoflowering. Mamy do czynienia z wersją "Auto" legendarnej Blueberry, gdzie wszystkie oryginalne właściwości
zostały zebrane i są charakterystyczne dla tej legendarnej odmiany konopi. Jest to roślina marihuany o niewielkich rozmiarach,
która odpowiednio dla odmian automatycznych rośnie intensywnie i kwitnie w krótkim czasie. Jest dość produktywna, a jej
pączki oferują wysoki poziom THC.
Aromat i smak są słodkie, z typowymi cechami niebieskiej genetyki i intensywnym aromatem jagód. Efekt jest potężny,
zarówno w wymiarze cielesnym, jak i mentalnym, idealny dla osób poszukujących odmiany automatycznie kwitnącej z mocą i
psychoaktywnością..
Rodzaj - Autoflowering (Indoor i Outdoor)
Genotyp - Głównie Indica
Geny - Blueberry x Ruderalis
Wysokość - 70-90cm In / 100-120cm Out
Czas kwitnienia - 65-70 dni
Plon - Średni (400-450g/m2 Indoor)
Zbiory - kwiecień-listopad
THC - 18%
3szt. - 65zł
5szt. - 88zł
100szt. - 1530zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 100 nasion

Ważne
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Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
* Wszystkie treści zamieszczone w opisie produktów, są przetłumaczoną wersją oryginalnych informacji wydanych przez
holenderskich producentów tych nasion. Sklep nie utożsamia się z zamieszczonymi informacjami i zamieszcza je wyłącznie w
celach informacyjnych oraz edukacyjnych.
* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży nasion osobom, wobec których mamy podejrzenia co do pełnoletności.
Pytanie o takie rzeczy jak plon, sposób uprawy, czy działanie odmian konopi traktujemy jako podejrzenie zamiaru uprawy, co
może skutkować odmową realizacji zamówienia.
* Nasiona sprzedajemy wyłącznie jako produkty kolekcjonerskie, w celach zachowania gatunku. Nikogo nie namawiamy do
uprawy marihuany. Uprawa, a nawet samo kiełkowanie nasion konopi jest nielegalne na terenie Polski i zakazane karą
pozbawienia wolności.
* Handel, jak i samo posiadanie nasion konopi jest w Polsce całkowicie legalne i dozwolone przez prawo. Nasiona konopi nie
zawierają żadnych substancji psychoaktywnych i nie mają żadnych właściwości narkotycznych.
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