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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/dutch-passion-auto-lemon-zkittle-p-561.html

DUTCH PASSION - Auto
Lemon Zkittle
Cena

59,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - AUTO LEMON ZKITTLE
Auto Lemon Zkittle jest automatycznie kwitnącą, feminizowaną hybrydą powstałą w wyniku skrzyżowania najlepszych genetyk
zachodniego wybrzeża USA. Genetyka Zkittlez jest słynna w amerykańskich sklepach z marihuaną z powodu zawartości THC
przekraczającej 20%.
Została ona stworzona w formie automatycznie kwitnącej w połączeniu z dającą ogromne zbiory Las Vegas Lemon Skunk.
Dzięki takim wyjątkowym rodzicom, Auto Lemon Zkittle również utrzymuje bardzo wysoką zawartość THC. Zbiory są duże, a
genetyka skunka zapewnia łatwą i przyjemną uprawę.
Możesz spodziewać się po niej bogatego i przyjemnego aromatu owocowo/skunky, kwaśnego smaku cytrusowego i wyjątkowo
silnego, długotrwałego euforycznego haju. Jest to odmiana, która spodoba się hodowcom szukającym najnowszych genetyk z
USA z zagwarantowaną mocą i nieskomplikowaną uprawą. W uprawie indor potrzebuje ona około 75 dni od nasiona do zbiorów
pod 20-godzinnym światłem dziennym. Czasami fenotyp dający duże zbiory może potrzebować tygodnia lub dwóch więcej. W
uprawie outdoor odmiana ta potrzebuje około 100 dni od nasiona do zbiorów.
Rodzaj - nasiona feminizowane, autoflowering
Przeznaczenia - Indoor; Outdoor
Gen - Desfran x Auto Daiquiri Lime
Typ - Sativa
Czas uprawy - 12tyg po wykiełkowaniu
Plon - XXL
THC - 21%
1szt. - 59zł
3szt. - 168zł
7szt. - 336zł
100szt. - 2800zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 7 nasion , 100 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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