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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/royal-queen-seeds-mimosa-auto-p-983.html

ROYAL QUEEN SEEDS Mimosa Auto
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
Royal Queen Seeds - Mimosa Automatic: elektryzująca moc cytrusów
Hodowcy Royal Queen Seeds skrzyżowali Mimosa Auto z żywiczną odmianą Orangeade w poszukiwaniu smakowitych odmian
cannabis. Rezultatem tego projektu jest Mimosa Automatic, odmiana zawierająca 65% genów sativa, 30% indica i 5% ruderalis
— mieszankę, która nie pozostawia wiele do życzenia.

Efekty i smak Mimosa Auto
Mimosa Auto to nowoczesna, automatycznie kwitnąca odmiana o sile i jakości pąków porównywalnej z fotoperiodycznymi
odmianami marihuany: 21% THC zapewnia potężny haj, który wywoła szeroki uśmiech na Twojej twarzy. Mimosa Auto
doskonale uzupełni wszystkie rodzaje aktywności, co czyni ją idealną do stosowania w ciągu dnia. Jej profil smakowy — jak się
domyślacie — jest dość cytrusowy, z zachwycającymi nutami pomarańczy, limonki i cytryny, dopełnionymi odrobiną oleju
napędowego. Perfekcja smaku, która w pełni zadowoli koneserów marihuany!

Uprawa Mimosa Auto
W przypadku uprawy indoor, Mimosa Auto osiąga dobre rozmiary wynoszące 60–150 cm (na zewnątrz 80–160 cm), co
oznacza, że może zmieścić się nawet w ciasnych przestrzeniach. Mimosa Auto szybko dostarcza swoje smaczne produkty:
zaledwie 10 tygodni po wykiełkowaniu, po 7–8 tygodniach kwitnienia, nagradza hodowców indoor plonami w wysokości do
400g/m² oraz do 130 g na roślinę outdoor.
Jeśli chcesz wyhodować aromatyczną, automatyczną odmianę, która jest łatwa i szybka w uprawie, a jednocześnie zapewnia
dobre plony najwyższej klasy pąków, zdecydowanie powinieneś wypróbować Mimosa Auto od Royal Queen Seeds!
Rodzaj odmiany: Automatyzowane
Geny: Mimosa Auto x Orangeade Auto
Typ: Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%
THC: 21%
CBD: Niska
Plony Indoor: 350 - 400 gr/m2
Plony Outdoor: 80 - 130 gr/plant
Wysokość Indoor: 80 - 140 cm
Wysokość Outdoor: 80 - 130 cm
Kwitnienie: 7 - 8 tygodni
Miesiąc zbiorów: 9-10 tygodnie po wykiełkowaniu
Działanie: Klarowne, Polepszające nastrój

wygenerowano w programie shopGold

Klimat: Łagodny
Smak: Cytrusowy, Diesel
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

42zł
115zł
170zł
- 319zł

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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