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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/big-bud-auto-p-108.html

Big Bud Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Tanie Nasiona Marihuany

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BIG BUD AUTO
Auto Big Bud to odmiana o mega masywnych zbiorach. Skrzyżowany tu został Big Bud z automatem o dużych plonach.
Idealnie nadaje się do metody SOG. Rośliny są większe niż przeciętne automaty. Dają słodkie, skunowe topy o silnym
fizycznym działaniu. Od początku do końca potrzebują 9-11 tygodni i okres ten wynagrodzą nam plonem rzędu 250 - 300g/m,
co jak na automat jest całkiem niezłym wynikiem. Są odporne i wytrzymałe. Odmiana ta powinna znaleźć się w klaserze
każdego prawdziwego kolekcjonera.
Kwitnąca automatycznie odmiana oraz bardzo szybka.
Auto Big Bud jest odmianą, która zachwyca nam w zasadzie na każdym kroku. O odmianie tej musimy w pierwszej kolejności
powiedzieć, że jest to odmiana bardzo szybka jak i także kwitnąca automatycznie. Pochodzi od wersji klasycznej odmiany jaką
jest Big Bud. Ma poziom THC bardzo wysoki. Mniej więcej kształtuje się na poziomie dwudziestu dwóch procentach. Odmiana
ta charakteryzuje się wielkimi plonami. Od tego się właśnie wzięła nazwa Big Bud, która oznacza nic innego jak wielki top.
Odmiana Auto Big Bud jest jedną z odmian komercyjnych możliwie najbardziej wydajnych. Jej cechy charakterystyczne to:
- potężne topy,
- bardzo duża produktywność.
Korzenie tejże odmiany sięgają krzyżówki, która jest nieprawdopodobna. Chodzi o połączenie Northern
Lights, Afghani, Ruderalis oraz Skunk#1.

Auto Big Bud
Auto Big Bud to tak naprawdę konkretny top, który charakteryzuje się naprawdę działaniem bardzo potężnym. Do tego
musimy zaznaczyć, że na samym początku mamy do czynienia z łagodnym działaniem. Następnie już możemy liczyć na efekt
euforyczny oraz efekt bardzo umysłowy. Odmiana ta jest w stanie nas rozluźnić oraz mocno rozleniwić. Kanapowy relaks jest
olbrzymi. Jest to odmiana idealna na spotkanie wieczorne. Nie zapominajmy o medycznym działaniu. Odmiana ta się sprawdza
z różnego rodzaju stresem, bóle oraz mięśniowymi napięciami. Jest to odmiana idealna dla osób, które potrzebują od zaraz
poprawy humoru. Zatem można tutaj wyróżnić osoby z wahaniami nastrojów czy też z depresją.
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Big Bud x Ruderalis
TYP: Głównie Indica
CZAS KWITNIENIA: 7–8 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: 10 tyg.
PLON (in/out): 250–300 g/m2 ; 50–100 g/roślina
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WYSOKOŚĆ (in/out): 50–60 cm ; 70–120 cm
THC: 13–14 %
CBD: niskie
1szt. - 20zł
3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 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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