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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/barneys-farm-bubba-kush-p-999.html

BARNEY’S FARM - Bubba
Kush
Cena

45,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Barney's Farm

Opis produktu
Bubba Kush
Ta niezwykła roślina faktycznie wywodzi się ze słynnej genetyki odkrytej pierwotnie przez kogoś znanego w USA jako
„Bubbha”. Został teraz ustabilizowany przez zespół i podniesiony do standardu, który pasuje do jego dobrze znanej historii i
reputacji. To z pewnością jeden z najbardziej lubianych Indica na świecie, ważący zaskakująco 29% THC. Bubba Kush to
bezczelna, ale produktywna roślina, która nie stanie się nadmiernie wysoka podczas szybkiego, trwającego od 8 do 9 tygodni
kwitnienia. Ze względu na tę cechę może być idealnym kandydatem dla osób poszukujących mocnej, mocno uderzającej
odmiany, która nie zajmuje dużo miejsca podczas pączkowania. Wydajność nie jest jednak w żaden sposób zagrożona, a
ostateczne plony do 600 g / m2 w pomieszczeniu łatwo osiąga się, stosując odrobinę miłości i troski do potrzeb Bubby. Daj się
wciągnąć w podróż do świata Bubby i poznaj jedną z najbardziej kojących odmian konopi na świecie. Oryginalna linia
afgańskich landrace zapewnia absolutnie wyjątkową moc, z egzotycznymi zapachami ze wschodu przypominającymi
aromatyczne tabliczki czekolady Turkish Delight. Dlaczego nie wybrać się na wyjątkową przejażdżkę na magicznym dywanie,
jakim jest jedyny Bubba Kush? Podczas zbiorów na świeżym powietrzu w pierwszym lub drugim tygodniu października
będziesz zachwycony, gdy zobaczysz solidne pąki pachnącej paliwem dobroci, które zaczną pokrywać każdą gałąź. Wraz z
postępem kwitnienia te pąki przekształcają się w jedne z najbardziej niezapomnianych klejnotów konopi, jakie kiedykolwiek
zobaczysz w świecie marihuany. Atrakcyjność torby, a także jej pożądane efekty są całkowicie poza skalą. Nie przegap Bubby,
cokolwiek robisz!
Typ: Feminizowane
Genotyp: Glownie Indica 70% / Sativa 30%
Geny: Afghan Kush Landrace x OG Kush
Wysokosc: Indoor/Outdoor - 100-120cm / 150-200cm
Czas uprawy: 56 - 63 dni
Plon: Duzy (550-600 gr/m² Indoor) (1kg na rosline Outdoor)
Czas zbioru: Pazdziernik
Medyczne:Tak
Smak: Słodki haszysz, Mokka, Stęchła Ziemia
Aromat: Hasz, Lekko słodkie, Ziemistearomatyczneprzyprawy
Efekt: Euforyczny relaks, Wyciszenie
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

45zł
122zł
189zł
- 360zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion
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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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