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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/anesia-seeds-white-kush-auto-p-878.html

ANESIA SEEDS - White
Kush Auto
Cena

86,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN48

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - White Kush Auto

White Kush Auto to automatyczna odmiana czwartej generacji, pochodząca ze skrzyżowania naszego najlepszego samca
Kush z Auto Wonder. Jest to niezwykle stabilna odmiana, która jest gotowa do zbioru już 9 tygodni po wykiełkowaniu, dając
wysokie plony do 150g z rośliny, zarówno w uprawie indoor, jak i outdoor.
Smak jest super słodki z nutą egzotycznych owoców. To zdecydowanie dla koneserów chwastów. Kamień jest mocny, mocny i
trwały, a mocne efekty indica pomogą Ci się zrelaksować pod koniec dnia. Pąki White Kush Auto pokryte są bardzo grubą
warstwą błyszczących trichomów i poziom THC wynosi 17,9%.
White Kush Auto to łatwa w uprawie i bardzo silna odmiana automatycznie kwitnąca. Będzie się dobrze rozwijać również w
prostej konfiguracji. Zadbaj o odpowiednie warunki, a będziesz w stanie wyprodukować niesamowitą ilość 500 g na metr
kwadratowy. Rośliny są gotowe do zbioru już po 65 dniach od nasion. Rośliny pozostaną krótkie, osiągając jedynie wysokość
około 60-80 cm. Rośliny mają wiele mocnych gałęzi i dużą główną centralną colę. White Kush Auto jest znana z wysokiej
produkcji żywicy i odporności na choroby.
Uprawa White Kush Auto Indoor wykazuje najlepsze rezultaty, gdy jest uprawiana metodą Sea-of-Green i jest stale
oświetlona przez 16 godzin dziennie. W uprawie outdoor jest to optymalna odmiana dla regionów Europy Środkowej i
północnej, gdzie daje taką samą ilość bardzo żywicznych pąków, jak na obszarach południowych.
Zastosowanie medyczne. Odmiana ta jest używana do łagodzenia bólu, stresu i bezsenności.
PRZEZNACZENIE: Automat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: 75% Indica / 25% Sativa
GENY: Kush x Auto Wonder
CZAS UPRAWY: 60 dni
PLON: 550 g / m2 ; 120-200 g / roślinę
WYSOKOSC: 80-110 cm ; 90-110 cm
THC: 20%
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AROMATY / SMAKI: Banan
3szt. - 86zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona

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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