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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/dinafem-sweet-deep-grapefruit-p-274.html

DINAFEM - Sweet Deep
Grapefruit
Cena

34,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SWEET DEEP GRAPEFRUIT
Sweet Deep Grapefruit to hybryda Sativa/Indica stworzona z myślą o stworzeniu złożonego, ciekawego aromatu i smaku.
Topy są bardzo słodkie, owocowo-kwaskowate. Wpływ genów indica widać po szybkim kwitnieniu, za to wpływ sativy widoczny
jest w mocnym psychoaktywnym działaniu, które ogarnia zarówno ciało i umysł. W chłodniejszym klimacie rośliny nabierają
purpurowo-czerwonego koloru.
Potrafią szybko rosnąć dlatego warto cały czas kontrolować ich wysokość.
Sweet Deep Grapefruit jest hybrydową odmianą genotypów Indica i Sativa, powstałą w poszukiwaniu maksymalnego
wzmocnienia właściwości aromatycznych i smakowych w ustach.
Ma słodki i owocowy smak, delikatnie kwaśny, jako końcowy rezultat skrzyżowania. Możemy doceniać wpływ
charakterystycznych genotypów Indica w hybrydzie. Jej pochodzenie od genotypu Sativa wyraźnie odzwierciedla się w jej
wyglądzie, efekcie zarówno fizycznym, jak i umysłowym, a także w złożoności barw jej smaku. Jej działanie jest mocne, a
produktywność bardzo obfita. Rozgałęzia się bardzo regularnie, z krótkimi międzywęźlami, co ułatwia wysoką produkcję i
obfite kwitnienie. Wytwarza topy zwarte i grube, które produkowane są od najniższych gałązek do najwyższych. Kaliber topów
jest bardziej jednolity. Najmniejsze topy są większe od innych licznych odmian. W spadku po odmianie blue można zauważyć
zabarwienie: fioletowe, purpurowe, czerwonawe, które przybierają niektóre rośliny, o większej intensywności w hodowlach
outdoor, na skutek niskiej temperatury i wegetatywnego wigoru.
Rodzaj - Indoor
Genotyp - 50% Indica / 50% Sativa
Geny - Grapefruit × Blueberry
Wysokość - Średnie (do 130cm)
Czas kwitnienia - 7 - 9 tygodni
Plon - Duży (do 500g/m2 Indoor)
Opakowania:
1szt - 34zł
3szt - 84zł
5szt - 135zł
10szt - 269zł
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 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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