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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/00-seed-bank-auto-california-kush-p-627.html

00 SEED BANK - Auto
California Kush
Cena

65,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

00 SeedBank

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AUTO CALIFORNIA KUSH
Automatycznie kwitnąca wersja California Kush. Średnia, szybka i łatwa w uprawie. Budową przypomina choinkę, dobrze się
rozgałęzia. Długotrwały smak i aromat kusha.
Auto California Kush od 00 Seeds Banku jest żeńska Automatycznie kwitnaca odmiana konopi, która ma swoje korzenie w
krzyżuwce kalifornijskiego szczepu i Kush Ruderalis . Jest to dość mała , wytrzymała i łatwa w uprawie roślin marihuany , która
produkuje obfite plony z dużymi , zwartymi i żywicznymi pąkami . Odmiana ta jest automatyczna wersja California Kush , która
z pewnością zachwyci miłośników Kusha .
Rośnie dobrze w domu,jak równiez rozwija się dobrze na zewnątrz .Należy również zauważyć, że okazała się znacznie bardziej
skuteczna niż w przypadku większości szczepów kwitnących .
Smak i aromat Auto California Kush jest intensywny, z nutami paliwa , cytryny i dojrzałych owoców. To zapewnia silnie
fizycznie i długotrwałe odprezajace działanie
PRODUCENT - 00 Seeds
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIE - 5 nasion
TYP KWITNIENIA - Autokwitnące
PŁEĆ - Feminizowane
ZBIORY - Indoors: 450 - 550 gr/m2
WYSOKOŚĆ ROŚLINY - Indoors: 90 - 110 cm & Outdoors: up to 140 cm
HODOWLA - Indoor, Outdoor
CZAS KWITNIENIA - 70 - 75 days
MIESIĄC ZBIORÓW - April - November
SMAK/ ZAPACH - Kush
EFEKT - Długotrwały efekt
3szt. - 65zł
5szt. - 88zł
100szt. - 1530zl

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

Ważne
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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