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Strawberry Chemdawg
OG - DUTCH PASSION
Cena

158,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
Dlaczego powinienem kupować nasiona feminizowane Strawberry Chemdawg OG?

• Strawberry Chemdawg OG to bardzo silna odmiana konopi z wysokim poziomem THC około 20% - 25% w optymalnych
warunkach
• Strawberry Chemdawg OG ma jeden z najostrzejszych aromatów diesla, jakie znajdziesz. Jeśli lubisz terpy, powinieneś
spróbować tej odmiany
• Jest to silna odmiana o dużej lub bardzo wysokiej wydajności. Może być uprawiana indoor zarówno przez początkujących, jak
i doświadczonych hodowców. Zaawansowani hodowcy, którzy opanują tę odmianę, będą w stanie uzyskać ogromne plony w
okresie kwitnienia 9-10 tygodni
• Truskawka Chemdawg OG może być uprawiana przy użyciu różnych technik uprawy, jest energicznym hodowcą, który może
potrzebować wsparcia pod koniec kwitnienia. Duże i grube kwiaty stają się dość ciężkie tuż przed zbiorami i są łatwe w
przycinaniu.

Strawberry Chemdawg OG, nowa hybryda poli oparta na genetyce wielu zdobywców pucharu konopi indyjskich
Chemdawg i Strawberry OG

Chemdawg to znana na całym świecie odmiana konopi dobrze znana z ostrego oleju napędowego jak aromat. Jej wyjątkowy
profil terpenowy zapewnił już wielokrotne zdobywanie pucharów na całym świecie. Strawberry OG składa się z genetyki Bruce
Banner i SFV OG, obie te odmiany są naprawdę silne i mają potężny efekt. Wykorzystanie obojga tych wysokiej jakości
rodziców sprawiło, że ta krzyżówka jest bardzo interesująca, bardzo wilgotna i terpy.

Strawberry Chemdawg OG ma gazowy, kwaśny aromat przypominający olej napędowy z nutami truskawek i
owoców leśnych.
Strawberry Chemdawg OG ma pąki, które smakują jak OG o smaku (słomkowym) jagodowym / cytrynowym. Jej aromat jest
również bardzo ostry, z nutami oleju napędowego, paliwa lotniczego, spalonej gumy i owoców leśnych. Wyjątkowe i ciekawe
połączenie. Jej smak pozostanie na grzbiecie twojego języka z wyraźnymi nutami oleju napędowego, owoców cytrusowych i
owoców tropikalnych.

Podczas wdechu będziesz cieszyć się łagodnym dymem, który ma głównie kwaśny i ostry smak. Na wydechu poczujesz
charakterystyczny smak oleju napędowego z domieszką amoniaku, która pobudzi Twoje zmysły. Dla hodowców, którzy szukają
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odmian chwastów, które mają dużo terpów, z pewnością nie będą rozczarowani. Haj jest dość silny, dzięki czemu ta odmiana
jest najbardziej odpowiednia dla bardziej doświadczonych użytkowników.
Strawberry Chemdawg OG ma wysoki profil terpenów i kannabinoidów.
Strawberry Chemdawg OG to hybryda Indica / Sativa. Jest to bardzo dobrze zbilansowana hybryda, która odziedziczyła
najlepsze cechy obu szczepów rodzicielskich - ostrość i terpeny Chemdawg oraz wysoki profil kannabinoidowy Strawberry
OG. Celem było stworzenie najbardziej ostrego i aromatycznego profilu terpenowego, jaki można spotkać. Ta odmiana jest
dość potężna, a poziomy THC sięgają znacznie powyżej 20%. W optymalnych warunkach możesz nawet zbliżyć się do 25%
THC.

Jakie rodzaje genetyki są obecne w Strawberry Chemdawg OG?
Strawberry Chemdawg OG jest wynikiem skrzyżowania Chemdawg i Strawberry OG. Ta hybryda hybrydowa to wyjątkowa
krzyżówka dwóch dużych ciężarów. Chemdawg aka 'Chemdog' to dobrze znany szczep z USA, który stał się jednym z
elementów budulcowych znanych na całym świecie OG Kush i Sour Diesel. Znany jest z wyraźnego i mocnego aromatu
przypominającego olej napędowy. To szczep, który będziesz mógł poczuć z daleka. Ostry i ciężki, jej profil terpenowy jest
zarówno silny, jak i przenikliwy. Wszystkie szczepy Diesel pochodzą z tej genetyki, w tym Headband, NYC Diesel itp.
Genetyka Strawberry OG pochodzi ze skrzyżowania Bruce'a Bannera i SFV OG. Podczas tworzenia tej odmiany pierwotni
hodowcy szukali OG o smaku truskawkowym, z klasyczną strukturą Bruce'a Bannera i mocą SFV OG. Rezultatem jest
apetyczny profil terpenowy, który pachnie i smakuje jak lemoniada truskawkowa z dodatkiem OG. Przekroczyliśmy tych dwóch
niesamowitych rodziców, aby uzyskać jeszcze ostrzejszą odmianę konopi niż którakolwiek z oryginalnych odmian
rodzicielskich. Można spodziewać się aromatu oleju napędowego, paliwa lotniczego, spalonej gumy z nutą truskawek i owoców
leśnych. Wszystko z tym samym poziomem ostrości, co oryginalny Chemdawg / Chemdog. Nasz zespół był pod wrażeniem
tego, jak wyszedł ten krzyż i wierzymy, że Ty też!

Strawberry Chemdawg OG jest pełna smaku, ta odmiana o wysokiej zawartości THC daje duże plony i czas
kwitnienia od 9 do 10 tygodni.
Strawberry Chemdawg OG to bardzo dobrze zbalansowana hybryda o średnim czasie kwitnienia około 9 do 10 tygodni. Jej
wydajność może być wysoka w odpowiednich rękach. Nie jest szczególnie trudna w uprawie, ale jej wzorzec wzrostu może być
trudny do przewidzenia. Może to stanowić wyzwanie dla mniej doświadczonych hodowców, którzy szukają najłatwiejszych
odmian konopi.
Rodzic Strawberry OG jest właściwie rośliną, która jest dość łatwa w uprawie i dość odporna na pleśń i gnicie
pąków. Chemdawg jest trochę trudniejszy w uprawie, a szczególnie trudny do opanowania. Ale kiedy już to zrozumiesz,
wytwarza wyjątkowo aromatyczne pąki, które po prostu wywołują uśmiech na Twojej twarzy, gdy tylko otworzysz
słoik. Naszym celem w przypadku nowego Strawberry Chemdawg OG było uczynienie tych terpów bardziej dostępnymi dla
wszystkich typów hodowców.
Rośnie jak porządna choinka z wieloma bocznymi rozgałęzieniami, gdy uprawiana jest w naturalny sposób. Jej gałęzie są
twarde i sprężyste, można ją zginać, przycinać i przycinać supercięte. Techniki uprawy, takie jak LST, mainlining lub SCROG,
pomogą osiągnąć najwyższe możliwe plony. Jej kwiaty stają się dość duże i nieporęczne podczas późnego kwitnienia. Dlatego
możesz chcieć podeprzeć pąki patykami lub linami, aby nie złamały gałęzi. To średniej wielkości roślina z przyzwoitą ilością
rozciągnięcia po przełączeniu zegara na 12/12. Może z łatwością podwoić rozmiar. Jej odległość międzywęzłowa jest krótka lub
średnia, niektóre fenotypy wykazują bardzo dobre ułożenie w stosy, często są to najwyższe plony.
Genetyka Strawberry Chemdawg OG gwarantuje następujące właściwości:
• Roślina o średniej do dużej wielkości, o okresie kwitnienia około 9–10 tygodni.
• Jej pąki są wyjątkowo ostre. Ma bardzo wysoki profil terpenów, który pachnie jak ten wyraźny aromat oleju napędowego z
nutami owoców leśnych i kwaśnych cytrusów
• Wytwarza masywny kwiat z wysoką zawartością THC, w odpowiednich rękach może to być ponad 20% THC
• Strawberry Chemdawg OG to oszałamiająca roślina marihuany, która może mieć piękne kolory w kwiatach, od
jasnozielonych, pomarańczowych po niebieskawo-fioletowe

Efekty Strawberry Chemdawg OG
Strawberry Chemdawg OG to intensywnie diesla o smaku truskawkowym OG z wysokim procentem THC około 20-25%
THC. Chociaż kwiaty są gazowe, kuszące i słodkie w smaku, nie daj się zwieść owocowości jagód, że nie jest to mocno
uderzająca odmiana. Te wielokolorowe pąki powodują, że czujesz się całkowicie odurzony już po kilku przeciągnięciach. Ma
mieszankę efektów psychicznych i fizycznych, jednak efekty psychiczne wydają się być nieco silniejsze niż fizyczne. Haj
szybko uderza i może trwać kilka godzin. Jeśli palisz grubego skręta, możesz być naćpany przez pół nocy.
Początkowy dezorientujący haj w głowie stanie się bardziej mózgowy i podnoszący na duchu po kilku minutach. Ma zdolność
wzmacniania zmysłów, dzięki czemu jest to świetna różnorodność do słuchania muzyki lub oglądania filmów. Poza tym, że
masz potężną głowę wysoko, kamień ciała jest niczym w pobliżu blokady kanapy, ale sprawi, że twoje ciało będzie całkowicie
zrelaksowane.
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Jak długo trwa kwitnienie Strawberry Chemdawg OG
Strawberry Chemdawg OG ma średni czas kwitnienia około 9 do 10 tygodni. Jest hodowana jako roślina wewnętrzna, ale może
być również uprawiana na zewnątrz w sprzyjającym klimacie. Ma bardziej otwartą, masywną strukturę pąków, dzięki czemu
nadaje się do uprawy na zewnątrz w ciepłym i słonecznym klimacie. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zdecydowanie zalecamy
hodowanie jej na zewnątrz w suchym klimacie śródziemnomorskim lub w zaciszu kontrolowanej szklarni.
Ta odmiana ma średnią lub dużą rozciągliwość, rośliny mogą z łatwością podwoić się. Niektóre z najbardziej dominujących
fenotypów Sativy mogą stać się nawet większe. Jej rozciąganie trwa od około 3 do maksymalnie 4 tygodni. Może rosnąć w
naturalny sposób, ale poradzi sobie również w SOG. Uprawa SCROG to miejsce, w którym ta odmiana naprawdę się wyróżnia,
możesz również użyć wielu różnych technik uprawy, aby zwiększyć jej plon.

Plon ze Strawberry Chemdawg OG
Strawberry Chemdawg OG ma bardzo przyzwoity plon. Nawet mniej doświadczeni hodowcy nadal mogą uzyskać dobre plony,
prawie funta na m2, przy odpowiednim poziomie pielęgnacji. W rękach doświadczonych hodowców możliwe jest uzyskanie
dużych plonów około 500-650 g / m2. Te wysokie plony można osiągnąć tylko wtedy, gdy rośliny rosną w optymalnych
warunkach.
Zaleca się podpieranie ciężkich kwiatów podczas kwitnienia zarówno dla hodowców w pomieszczeniach, jak i na
zewnątrz. Użycie siatki do podtrzymywania pąków jest dobrym rozwiązaniem, aby utrzymać ciężkie kwiaty w pozycji
pionowej. Jest to odmiana, która może skorzystać z pomocy niektórych technik uprawy, takich jak LST, supercropping,
scrogging, aby uzyskać najwyższe plony. W uprawie outdoor może wydać ponad pół kg suchych pąków z rośliny.

Rady naszych ekspertów
Strawberry Chemdawg OG to silna roślina. Hodowcy powinni je przycinać i zginać na wczesnym etapie wegetacji, aby
zachować kontrolę nad ich wysokością, szczególnie w przypadkach, gdy wysokość do pracy jest ograniczona.
Jedną z najlepszych wskazówek, jakie możemy dać, jest upewnienie się, że rozbierzesz ją wystarczająco i lizasz. Najlepiej
byłoby ją rozebrać pod koniec okresu VEG, około tydzień przed rozpoczęciem kwitnienia. Możesz powtórzyć ten proces w 1 i 3
tygodniu kwitnienia. W ten sposób upewnisz się, że przez okap przepływa wystarczająca ilość tlenu, co zwiększy
wydajność. Minimalizujesz również ryzyko zastojów powietrza, które mogą powodować gromadzenie się wilgoci, ostatecznie
grożąc gniciem pąków.
Inną wskazówką, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, jest to, że ważne jest, aby zainwestować w nowe filtry węglowe przed
rozpoczęciem uprawy. Strawberry Chemdawg OG ma taki sam poziom ostrości jak jej rodzic Chemdawg i zdecydowanie
wymaga silnego filtra węglowego, aby pozbyć się silnego aromatu konopi z domu.

Informacje o Strawberry Chemdawg OG

Strawberry Chemdawg OG to silna hybryda, która łączy podnoszące na duchu i energetyzujące działanie Sativy z
uspokojeniem Indica. Ta odmiana jest idealną mieszanką 2 linii genetycznych konopi o dużej masie z USA. Uwielbialiśmy
mieszać wyjątkowo ostry aromat oleju napędowego Chemdawg z bardziej słodko-kwaśnym, truskawkowym i profilem OG
Strawberry OG. Zakochaliśmy się w tym krzyżu i mamy nadzieję, że poczujesz to samo!
Typ: Feminizowane
Geny: Chemdawg x Strawberry OG
Genotyp: 50% Indica / 50% Sativa
THC: Bardzo wysokie
Czas kwitnienia: 7-8 tygodni
Plon: Duży
Smak: Gazowy,kwaśny aromat przypominający olej napędowy z nutami truskawek i owoców leśnych
Efekt: Energetyzujący działanie Sativy z uspokojeniem Indiki
3szt. - 158zł
5szt. - 248zł

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

Ważne

wygenerowano w programie shopGold

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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