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Link do produktu: https://wszystkienasionamarihuany.pl/super-mad-sky-floater-dutch-passion-p-1050.html

Super Mad Sky Floater DUTCH PASSION
Cena

140,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
Super Mad Sky Floater to fantastyczna, silna hybrydowa, feminizowana odmiana Indica i Sativa, z jednymi z najwyższych,
dostępnych poziomów THC. Ta elitarna hybryda jest uprawiana raczej pod kątem jakości niż ilości plonów (które są nieco
powyżej średniej). Warto zauważyć, że odnotowano poziom THC zbliżający się do 30%. Tak wysokie wartości możliwe są dzięki
wyjątkowym genetykom: Hash Plant, Blueberry oraz NYCD.
Genetyka Sativa sprawia, że odmiana ta jest łatwa do uprawy w pomieszczeniu i nadaje się do hodowli metodą SCROG.
Bardzo dobrze radzi sobie również w systemach SOG. Całkowity czas kwitnienia wynosi około 9-10 tygodni. Hodowcy powinni
pamiętać, że podczas kwitnienia może podwoić/potroić swoją wysokość. Krzaki uprawiane w większych pojemnikach mogą
najbardziej zwiększyć swoją masę.
Ta ociekająca THC hybryda ma owocowy aromat z pysznymi, bogatymi nutami benzyny oraz kwaśnych winogron. Efekt
działania to kamień dla ciała, niesamowity relaks z cudownie silną falą euforii. Wysoki poziom THC spodoba się
doświadczonym koneserom marihuany rekreacyjnej oraz użytkownikom medycznym, poszukującym łatwego w uprawie
szczepu, o potężnej sile działania.
Typ: Feminizowane
Geny: (Hash Plant x Blueberry) x NYCD
Genotyp: Głownie Sativa
THC: Wysokie
Smak: Winogrona,benzyna,owoce
Efekt: Kamień ciała,relaks
Czas kwitnienia: 9-10 tygodni
Plon: Duży
3szt. - 140zł
5szt. - 221zł
8szt. - 405zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 8 nasion

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
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* 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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