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FASTBUDS - Bruce
Banner Auto
Cena

58,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Bardzo wydajna odmiana; Spodziewaj się do 600g/m2 i gwałtownej produkcji trychomów pokrywających całe pąki, co daje
piękną hybrydę z lekką dominacją sativy i niesamowitym 25%, który pozostawia zmotywowaną, spokojną i bezstresową
atmosferę na wiele godzin. Ta wysoka odmiana rośnie między 110-150 cm i potrzebuje 10-11 tygodni od kiełkowania do
zbioru, rozwijając wiele miejsc kwitnienia z jasnozielonymi pąkami i mieszanką słodkich, jagodowych i dieslowych terpenów,
które zapewniają wspaniałe ekstrakcje i po każdym zaciągnięciu pozostawiają pyszny smak na ustach.
Opis. Spodziewaj się prawie jasnozielonych kwiatów i grubych kielichów z ciemnobrązowymi trychomami i wystającymi z nich
prawie zielonymi liśćmi. Ta odmiana znana jest z imponującej produkcji resiny, która tworzy powłokę tak grubą, że pąki
wyglądają na całkowicie białe. Zaskakująca odmiana dla poszukujących wyjątkowych aromatów dzięki delikatnemu, ale
przenikliwemu zapachowi świeżych leśnych jagód zmieszanych ze słynnymi terpenami diesla i odrobiną słodyczy, która z
radością zaskoczy nawet najbardziej doświadczonych łowców terpów.
Efekt. Idealny efekt dla tych, którzy chcą przestać myśleć o drobnych problemach, które nie pozwalają im się skupić i załatwić
spraw lub dla tych, którzy nie chcą ogólnie radzić sobie ze stresem. Po wykonaniu pierwszego bucha natychmiast poczujesz
szczęśliwszy stan umysłu, nawet jeśli jesteś już szczęśliwy poczujesz się zrelaksowany przez wiele godzin, jednocześnie
pobudzając kreatywność, idealny do złagodzenia niepokoju, bólu lub po prostu pozbycia się negatywności i załatwianie spraw.
Wygląd rośliny. Bruce Banner Auto rośnie wysoko i krzaczasto, rozwijając stosunkowo duże i cienkie liście wachlarzowe,
które wyrastają zewsząd. Wysoka główna łodyga, która może osiągnąć nawet 150 cm wysokości, otoczona kilkoma bocznymi
gałęziami. Dzięki starannej selekcji i hodowli ta odmiana wykazuje to co najlepsze. Ogólnie wysoka odmiana z długimi,
jednorodnymi gałęziami bocznymi, które przy zbiorach otoczone są pąkami, oraz zwartą strukturą, która pozwala na jej
uprawę każdemu, pomimo jej wysokości.
Wskazówki hodowlane. Ważne jest, aby mieć wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić ogromną roślinę, jeśli chcesz
uniknąć problemów w cyklu wzrostu. Ze względu na duże i gęste liście, zaleca się rozmieszczenie gałęzi poprzez zawiązanie
ich lub hodowanie pod siatką Scrog, w ten sposób upewniasz się, że światło dociera do wszystkich miejsc kwitnienia, a
powietrze przechodzi przez kwiaty, unikając pleśni i niedorozwiniętych pąków. Pamiętaj, aby mieć przygotowaną tacę do
przycinania, ponieważ pod koniec kwitnienia wszystkie liście cukrowe, a nawet niektóre większe, zostaną pokryte grubą
warstwą resiny, która zapewni mocne i super smaczne ekstrakty.
Smak. Złożony profil terpenowy, który może wydawać się prosty podczas mielenia pąków, ale gdy tylko weźmiesz pierwsze
zaciągnięcie, otrzymasz wiele smaków, które przypominają prawdziwy szczep dieslowski, ale z mniejszą ilością cytrusowych
terpenów i charakterystyczną słodyczą zmieszaną z ziemistym świeżym smakiem jagody, który przenosi go na wyższy poziom
i zmiękcza dym.
Typ: Sativa 65%/Indica 35%
THC: Do 25%
CBD: 1%
Smak: Borówkowe Babeczki, Wiśnia, Pikantny
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Plon Indoor: 450 – 600 gr/m2
Plon Outdoor: 50 – 200 gr/plant
Wysokość: 110 – 150 cm
Czas kwitnienia: 10-11 tygodni
1szt. - 58zł
3szt. - 162zł
5szt. - 247zł
10szt. - 445zł
100szt. - 2655zł

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