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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-banana-kush-auto-p-881.html

ANESIA SEEDS - Banana
Kush Auto
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN52

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Banana Kush Auto

Banana Kush Auto to automatycznie kwitnąca odmiana najnowszej generacji, która zapewnia duże plony, doskonałą
delikatną stabilność, wspaniały intensywny smak banana i ogromną moc. Banana Kush Auto to automatycznie kwitnąca
odmiana z przewagą indiki, która została stworzona przez skrzyżowanie wybitnego Banana Kush z USA (OG Kush x Banana
Sensi Seeds, gatunek istniejący tylko przez rok) i White Kush.
Geny ruderalis są tak silnie zawarte, że po około 3 tygodniach od wykiełkowania zaczyna samodzielnie kwitnąć. Ma wszystko,
czego potrzebuje doskonały Kush. Już 60 dni po wykiełkowaniu czekają na Ciebie duże zbiory wysokiej jakości chwastów
premium. Pąki pokryte są aromatyczną żywicą i błyszczą jak krople rosy w porannym słońcu.
Smak i smak są intensywne i przypominają słodkie, świeże banany. Efekty są bardzo fizyczne i uspokajające dla umysłu. Haj
przychodzi szybko, zaczynając od wyraźnego brzęczenia w głowie i płynnie przechodząc w kamień całego ciała. Nie bez
powodu Banana Kush jest jedną z najpopularniejszych odmian w amerykańskich aptekach marihuany medycznej.
Nie tylko dla pacjentów, nawet dla koneserów Auto Banana Kush jest absolutną koniecznością.
Uprawa Auto Banana Kush Wewnątrz jej gęsta, krzaczasta struktura sprawia, że idealnie nadaje się do zestawu SCROG.
Gleba podkreśli słodki smak banana, podczas gdy uprawa hyrdroponiczna zmaksymalizuje plony. Ze względu na jej energiczny
wzrost będzie się dobrze rozwijać w obu. Czas dojrzewania jest szybki, zaledwie 70 dni od nasion, co oznacza, że nie będziesz
musiał czekać przez całe lato na ten koneser najwyższej jakości marihuany. Na zewnątrz możesz spodziewać się 2 zbiorów. W
uprawie indoor przyniesie duże plony 550g z metra kwadratowego i osiąga około 100 cm wzrostu. Jest to doskonały wybór
dla początkujących i doświadczonych hodowców.
Zastosowanie medyczne Ta automatycznie kwitnąca odmiana pomaga się zrelaksować, zapewnia podnoszące na duchu
efekty przy depresyjnych nastrojach i jest lekarstwem na przewlekły ból.
PRZEZNACZENIE: Automat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
GENY: Banana Kush z USA (OG Kush x Banana Sensi Seeds) x White Kush
CZAS UPRAWY: 60 dni
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PLON: 550 g / m2 ; 120-200 g / roślinę
WYSOKOSC: 80-110 cm ; 90-110 cm
THC: 20%
AROMATY / SMAKI: Bananowy
3szt. - 99zl
5szt. - 155zl
10szt. - 288zl

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 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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