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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-big-bazooka-p-883.html

ANESIA SEEDS - Big
Bazooka
Cena

137,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN64

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Big Bazooka

W rzeczywistości jest potworem: pąki z niezliczonymi i niekończącymi się kryształami żywicy, niezwykle silny haj i zaskakująco
duże i ciężkie plony. Big Bazooka to czysta Indica, która ekscytuje nawet najbardziej doświadczonych palaczy z potężnym
hajem. Big Bazooka to punkt przecięcia selekcji Big Bud z wybranym Jack Herer. Odmiana została stworzona ze względu na
moc i ekstremalnie wysoki poziom THC. Podczas palenia Big Bazooki natychmiast dostaniesz mocne uderzenie i kamień w
ciele, który prawdopodobnie wyśle Cię prosto na kanapę!
Ma bardzo krótki okres kwitnienia 55 dni i imponującą wydajność do 800 gramów na metr kwadratowy. Aromat i smak tego
szczepu jest słodki i ma cytrynowy smak jak lemoniada. Ekstremalnie wysoka zawartość THC wynosząca 29% zapewnia efekty
na całym ciele, które mogą utrzymywać się przez kilka godzin. To idealna odmiana dla każdego, kto chce się zrelaksować po
długim dniu.
Big Bazooka gasi światła. Jest fizycznie bardzo relaksująca i formalnie popycha cię na kanapę, twój umysł pozostaje aktywny i
kreatywny, a ona pozwala ci zawsze odkrywać nowe sfery.
Genetyka Big Bazooka jest bardzo wytrzymała i daje bardzo regularne rośliny. Uprawa Big Bazooka Big Bazooka Seeds
produkuje krzaczaste rośliny o średniej wielkości i dużych bocznych łodygach. Odmiana odznacza się dużą odpornością na
pleśń i szkodniki. Tłuste pąki są ciężkie, okrągłe i pokryte lepką żywicą. Ta odmiana jest łatwa w uprawie i nadaje się również
dla początkujących.
Big Bazooka może być również uprawiana jako SCROG, zalecamy 16 roślin na metr kwadratowy. Outdoor Big Bazooka można
zbierać od połowy do końca września i dostarcza 800 gramów z rośliny.
Zastosowanie medyczne Big Bazooka to świetna medyczna i potężna roślina konopi, która jest często używana w leczeniu
bezsenności, stresu i bólu.
PRZEZNACZENIE: Indoor / Outdoor
GENY: Big Bud x Jack Herer
TYP: Głównie Indica
CZAS KWITNIENIA: 55 dni
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PORA ZBIORÓW OUTDOOR: od połowy do końca września
PLON(in/out): 800 g/m2 ; 700 g/roślina
WYSOKOŚĆ(in/out): 120-150 cm ; 200-250cm
THC: 29%
AROMAT/SMAK: Cytrynowy, Słodki
3szt. - 137zł
5szt. - 216zł
10szt. - 410zł

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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