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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/royal-queen-seeds-blue-cheese-auto-p-368.html

ROYAL QUEEN SEEDS Blue Cheese Auto
Cena

36,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BLUE CHEESE AUTO
Nasiona Blue Cheese Automatic nadają się zarówno do uprawy indoor, jak i outdoor, roślina kwitnie w każdej temperaturze,
wymaga wysokiego ustawienia światła. Ze względu na swój niewielki rozmiar, idealnie nadaje się do uprawy na balkonie,
tarasie oraz w innych dyskretnych miejscach. Jeżeli przed zbiorami nastąpią chłodne noce, roślina nabierze filetowego
zabarwienia; jednak dzięki wczesnym zbiorom dzieje się tak rzadko. Wydajność wynosi 325-375 gramów/m2 przy uprawie
indoor, natomiast uprawiana na zewnątrz daje 60-100 gramów/m2. Jej pąki są ciężkie, zwarte i pełne lepkiej żywicy.
Automatycznie kwitnące, feminizowane rośliny uwielbiają światło słoneczne, więc wybierając uprawę w warunkach outdoor,
należy sadzić je w okresie od połowy maja do początku czerwca. Dodanie do mieszanki gleby 30% kokosu poprawi
napowietrzanie i wpłynie na zwiększenie wzrostu korzeni, co pozwoli roślinie rozwinąć maksymalny potencjał. Podobnie jak
inne odmiany automatycznie kwitnące, tę również należy podlewać często małą ilością wody i zapewnić jej mnóstwo dobrego
światła. Nasiona Blue Cheese Automatic są przyjazne dla uprawiających, nie mają żadnych specjalnych wymagań i ogólnie ich
uprawa nie jest zbyt skomplikowana.
Roślina kwitnie w okresie od siedmiu do ośmiu tygodni i powinna być gotowa do zbiorów po około dziesięciu tygodniach, dzięki
czemu uprawy outdoorowe mogą być zebrane przed nastaniem nocnych przymrozków. Krótki okres wegetacyjny sprawia, że
jest to odmiana ulubiona przez osoby uprawiające ją w chłodniejszych warunkach klimatycznych i nawet krótki okres letni
wystarczy na uzyskanie światowej klasy pąków Blue Cheese. Dorosła roślina jest niewielka, ale nich nie zmyli Cię jej
niepokaźny rozmiar. Sezon zbiorów ze szczepu Blue Cheese Automatic pozwala cieszyć się ciężkimi, błyszczącymi pąkami
bogatymi w THC.
Ponieważ parametry rośliny są jej wielką zaletą, wiele osób kupuje odmianę Blue Cheese Automatic dla jej wyśmienitego
aromatu i smaku. Szczep ten stanowi doskonałe połączenie tego, co najlepsze w jego macierzystych odmianach. Pąki są
niesamowicie aromatyczne i wyczuwalne w całym pomieszczeniu. Z pewnością zwrócisz uwagę na silny, słodki zapach
owocowy z przyjemną nutą skunka przywodzącą na myśl stare, dobre zioło. Smak łączy w sobie jagody i korzenne przyprawy,
pozostawiając posmak łagodnego, kremowego sera. Roślina charakteryzuje się wysokim stężeniem THC i niskim CBD, a także
wilgotnym, intensywnym i aromatycznym dymem, który nie ma ani krzty suchości. Wysoka zawartość żywicy i THC sprawia,
że jest to także jeden z ulubionych szczepów miłośników haszyszu.
Osoby palące Blue Cheese Automatic twierdzą, że odmiana ta zapewnia relaksujący, podnoszący na duchu haj i
wszechogarniający spokój. Roślina ta jest często nazywana mózgową lub kosmiczną ze względu na swoje działanie w zakresie
kreatywności i funkcji poznawczych. Idealna do wyluzowania się po ciężkim, długim dniu lub zażycia w niewielkiej grupie
bliskich przyjaciół. Ta mała ślicznotka naprawdę nie ma żadnych minusów.
Roślina ta zdobyła wiele nagród, a dzięki swojemu bogatemu aromatowi i posmakowi sera oraz niewymagającym warunkom
uprawy dostarcza radości plantatorom. Jej piękne, błyszczące pąki należą zdecydowanie do ulubionych wśród koneserów
konopi. Blue Cheese Automatic to wdzięczna roślina do uprawy i doskonałe nasiona konopi dla miłośników marihuany.
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1szt. - 36zł
3szt.- 92zł
5szt. - 139zł
10szt.- 255zł
100szt.- 1790zł

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.

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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