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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/dinafem-white-widow-xxl-auto-p-280.html

DINAFEM - White Widow
XXL Auto
Cena

46,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - WHITE WIDOW XXL AUTO
White Widow XXL Auto od Dinafem to jeszcze lepsza odsłona White Widow kwitnącej automatycznie. Udało nam się
ustabilizować wersję o jeszcze większej produktywności i jeszcze bardziej oszronionych żywicą topach niż kiedykolwiek
wcześniej. W 80 dni rośliny dają 400-450g/m2 indoor i 60-170g/roślinę outdoor. Topy są cierpko-słodkie, mają mocny smak i
zapach oraz silne, długie, medyczne działanie.
Nasiona marihuany White Widow XXL Autokwitnąca z Dinafem Seeds to odmiana marihuany autokwitnącej z dominacją
Indica, będącej wynikiem połączenia White Widow Autoflowering i naszego elitarnego klonu White Widow. Jest to hybryda
autokwitnąca trzeciej generacji o doskonałej jakości, która oferuje możliwość uzyskania szybkiego i wydajnego zbioru i
posiada liczne właściwości terapeutyczne.
White Widow XXL Autokwitnąca to innowacyjna ewolucja naszego nasiona marihuany White Widow Autokwitnąca. Ta odmiana
marihuany rozwija się w roślinę małego wzrostu, jest łatwa do hodowli, ma krótki okres kwitnienia, jest silna i wytwarza zwarte
topy dużej wielkości pokryte licznymi gruczołami żywicy. Posiada ograniczone ilości liści, co ułatwia prace wykonywane
ręcznie.
White Widow XXL Autokwitnąca to roślina marihuany idealna jeśli posiadamy małą przestrzeń do hodowli wewnątrz lub jeśli
poszukujemy dyskretnej uprawy na zewnątrz. Wskazane jest dodanie 30% kokosa do ziemi oraz częste nawadnianie ale w
niewielkich ilościach . W przypadku użycia do celów leczniczych zaleca się nawożenie rośliny organicznymi nawozami.
Nasiono cannabis White Widow XXL Autokwitnąca ma bardzo intensywny smak i aromat z nutą świeżych i słodkokwaśnych kwiatów. Jej działanie jest silne, odprężające i długotrwałe. To odmiana cannabis autokwitnącej doskonałej do
głębokiego odprężenia i do celów terapeutycznych.
Rodzaj - Autoflowering (Indoor i Outdoor)
Genotyp - Głównie Indica
Geny - White Widow elite clone x White Widow Auto
Wysokość - Średnie (do 130cm)
Czas kwitnienia - 5 - 7 tygodni
Plon - Duży (do 500g/m2 Indoor)
Opakowania:
1szt. - 46zł
3szt. - 105zł
5szt. - 168zł
10szt. - 332zł
25szt. - 755zł
100szt. - 2859zł
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Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 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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