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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/shogun-royal-queen-seeds-p-992.html

Shogun - ROYAL QUEEN
SEEDS
Cena

44,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Shogun
Shogun: kiedy potrzebujesz wsparcia umysłu Shogun to potomkini dwóch bardzo różnych odmian. Nasi hodowcy wybrali
odmianę Amnesia Haze z racji jej wysokiej zawartości THC, wysokiej produktywności oraz dominacji genów sativa. Ta
zadziorna odmiana pochodzi od Original Amnesia Haze oraz zawiera średni poziom CBD. Shogun ma również geny od Royal
Gorilla. Ta ultramocna bestia zawiera 25% THC i doskonałą równowagę pomiędzy genami sativa i indica. Pochodzi od trzech
legendarnych odmian: Sour Dubb, Chem Sis i Chocolate Diesel. Shogun odziedziczyła dominację genów sativa od Amnesia
Haze, a wysoką zawartość THC od obojga rodziców.
DZIAŁANIE, SMAK I AROMAT
Nazwa Shogun pochodzi od dawnych japońskich wojowników — symbolizując ich skupienie oraz nieokiełznaną siłę. Działanie
tej odmiany na zdolności poznawcze jest jak działanie osełki na miecz samurajski. Stymulujące efekty zwiększają uwagę i
koncentrację oraz pozwalają użytkownikom pracować przez długi czas. Ta odmiana daje satysfakcjonujące uczucie zen. Jeśli
masz pracę do napisania albo termin do dotrzymania, to wyciągaj tą odmianę ze słoika! To jak wypicie kubka kawy. Świetnie
się ją również pali przed aktywnością fizyczną, jak na przykład biegiem na przełaj, jazdą na łyżwach lub ju-jitsu. Haj pomoże Ci
osiągnąć odpowiednie skupienie i płynność ruchów. Jej ogromny poziom THC czyni ją również atrakcyjną dla użytkowników
medycznej marihuany. Osoby walczące z bólem lub złym nastrojem mogą skorzystać z kojących efektów tej odmiany. Shogun
dzieli profil terpenowy ze swoimi przodkami. Palenie tej odmiany jest jak spacer przez las iglasty. Każdy buch daje bogate
ziemiste i sosnowe smaki.
UPRAWA SHOGUN
Shogun jest stosunkowo prosta w uprawie i jest odpowiednią odmiana zależną od cyklu światła dla początkujących. Poradzi
sobie ze zmiennymi warunkami i świetnie rośnie zarówno indoor, jak i outdoor. Wymaga dużo substancji odżywczych, ale
dodatkowy wysiłek opłaci się. Jeśli planujesz uprawiać tą odmianę indoor, spodziewaj się dobrych zbiorów, dochodzących do
600 g/m² po 9–11 tygodniach kwitnienia. Outdoor Shogun da do 750 g na roślinę.
Rodzaj odmiany: Feminizowane
THC: 25%
CBD: Medium
Plony Indoor: 550 - 600 gr/m2
Plony Outdoor: 650-750 gr/plant
Wysokość Indoor: 90 – 140 cm
Wysokość Outdoor: 150 - 190 cm
Kwitnienie: 9 - 11 tygodni
Miesiąc zbiorów: Późny październik
Geny: Amnesia Haze x Gorilla Glue 4
Typ: Sativa 70% Indica 30%
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Działanie: Wpływający na mózg i relaksujący
Klimat: Ciepły
Smak: Ziemisty, Kwaśny, Sosna
1szt. - 44zł
3szt. - 115zł
5szt. - 170zł
10szt. - 319zł
25szt. - 675zł
100szt. - 1700zł

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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