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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/anesia-seeds-strawberry-kush-p-909.html

ANESIA SEEDS Strawberry Kush
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN164

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Strawberry Kush
Strawberry Kush to skrzyżowanie oryginalnego Hindu Kush z Strawberry i przekonuje bardzo mocnymi topami, które są
twarde jak skała i pokryte masywnymi warstwami żywicy. Strawberry Kush potrzebuje około 60 dni kwitnienia w
pomieszczeniu, na zewnątrz jest gotowa do zbioru na początku października. W uprawach plonuje 550 g na m², na zewnątrz
można spodziewać się około 600 g na roślinę. Ma typowy dla Kush, karłowaty wzrost z dużymi, ciemnozielonymi liśćmi i
otłuszcza się, silnie uderzającymi pąkami, które są doskonałe do produkcji BHO lub haszyszu.
Aromat jest bardzo słodki i niezwykle owocowy jak truskawki z mocną nutą cytryny. Strawberry Kush ma bardzo
relaksujące, mocno uderzające efekty indica, które pozwalają wyciszyć się na wiele godzin.
Uprawa Strawberry Kush. Ważne jest, aby w okresie wzrostu miała dostateczną ilość światła. Jest idealną rośliną do
przycinania i przycinania, a dzięki tej technice stanie się wyjątkowo krzaczasta. Odmiana ta wykazuje najlepsze rezultaty w
uprawach hydroponicznych lub aeroponicznych, ale jest również idealna do uprawy glebowej i organicznej. W
pomieszczeniach ta odmiana osiąga średnią wysokość. Strawberry Kush może być uprawiana w pomieszczeniach, w
szklarniach i na zewnątrz. Zawsze pokazuje najlepsze wyniki. Jest to łatwa w uprawie odmiana, odpowiednia również dla
początkujących.
Zastosowanie medyczne. Jest doskonałym stopniem medycznym i sprawdził się w leczeniu ADHD, anoreksji, depresji,
artretyzmu, epilepsji, jaskry, przewlekłego bólu i SM. Wszechstronna i wysoce skuteczna roślina lecznicza o doskonałych
właściwościach.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
GENY: Hindu Kush x Strawberry
CZAS KWITNIENIA: 60 dni
CZAS ZBIORU: Koniec października
WYSOKOSC: 100-150 cm ; 250-400 cm
PLON: 550 g / m² ; 600 g / roślinę
THC: 23%
CBD: 3,2%
AROMATY / SMAKI: Truskawka, drewno
3szt. - 140zl
5szt. - 216zl
10szt. - 410zl
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 10 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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