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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-amnesia-flash-auto-p-869.html

ANESIA SEEDS - Amnesia
Flash Auto
Cena

110,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN1

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
Nasza Amnesia Flash Auto potrzebuje tylko 9 tygodni od wykiełkowania do zbioru. W tym czasie dorośnie do 120 cm i
wytworzy długie, boczne gałęzie, na których obwieszone są tłustymi pąkami. Wydajność Amnesia Flash Auto wynosi do 200
g na roślinę, w pomieszczeniu 550 g na m². Jest to stabilna odmiana automatyczna o wysokiej wydajności, dojrzewająca w
rekordowym czasie.
Jej duże, gęste kwiaty wytwarzają dużą ilość żywicy, dlatego jest to idealna odmiana automatycznie kwitnąca do produkcji
koncentratów. Pod koniec fazy kwitnienia gruczoły żywiczne mają odważny pomarańczowy kolor, co stanowi wspaniały
kontrast z resztą jasnozielonego pąka. Amnesia Flash Auto produkuje bardzo odporne, szybko kwitnące i łatwe w uprawie
rośliny średniej wielkości.
Ta automatyczna odmiana 4. generacji, podobnie jak jej fotoperiodyczna matka, ma kwiatowy aromat z lekką ostrą nutą, która
przypomina chilli. Efekty Amnesia Flash są długotrwałe, mocne i stanowią idealną równowagę między stymulacją mózgową a
fizycznym relaksem.
Rosnąca Amnezja Flash Auto rośnie szybko i silnie w pomieszczeniach, a także na zewnątrz i nadaje się również do małych
pomieszczeń do uprawy i ograniczonej przestrzeni. Zaleca się dodanie do gleby 1/3 orzecha kokosowego w celu poprawy
cyrkulacji powietrza i przyspieszenia metabolizmu rośliny.
PRZEZNACZENIE: Automat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
CZAS UPRAWY: 9 tygodni
PLON: 550 g / m2 ; 150-200 g / rosline
WYSOKOSC: 70-110 cm ; 80-120 cm
THC: 19%
AROMATY / SMAKI: Kwiatowe i korzenne
3szt. - 110 zl
5szt. - 216 zl
10szt. - 410 zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion

Ważne
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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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