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ANESIA SEEDS Blackberry Moonrocks
Auto
Cena

106,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN29

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Blackberry Moonrocks Auto
Auto Blackberry Moonrocks, autofeminizowane nasiona. Szukasz automatycznie kwitnącej odmiany konopi, która
przeniesie Cię w nowe sfery i jednocześnie będzie miała niesamowicie owocowy aromat? Nasze Auto Blackberry
Moonrocks oferuje dokładnie to i wyjątkowo krótki czas oczekiwania wynoszący zaledwie 10 tygodni. W tym celu
skrzyżowaliśmy Blue Moonrock z naszymi Auto Blueberry Banana i Blackberry Kush i wybraliśmy je ze względu na moc i smak.
Auto Blackberry Moonrocks, podobnie jak nasza odmiana fotoperiodyczna, jest odmianą z przewagą indiki, produkującą
tłuste, żywiczne kwiaty, które szczególnie w chłodniejszych nocnych temperaturach nabierają ciemnego, prawie czarnego
zabarwienia i przypominają księżycową skałę. Odmiana ta jest niczym dla nowicjuszy, ponieważ jej gigantyczna zawartość
THC aż do 25% oraz bogata paleta terp daje bardzo intensywne efekty. O jej działaniu decyduje głównie indica, ale ma
również euforyczne, poprawiające nastrój efekty sativy. Auto Blackberry Moonrocks łączy w sobie szeroki wachlarz różnych
efektów, a jednocześnie zapewnia dobre samopoczucie i wprawia w dobry nastrój.
Uprawa Auto Blackberry Moonrocks rośnie 70-90 cm i można je zbierać około 70 dni po wykiełkowaniu nasion. Najlepsze
wyniki uzyskuje się przy cyklu światła 20/4. Na zewnątrz nadaje się również do niższych temperatur i można ją sadzić przy
temperaturze gleby 15 ° C.
Zastosowanie medyczne. Ze względu na wysoką zawartość THC jest cennym szczepem marihuany leczniczej w leczeniu bólu,
lęku, SM i zaburzeń snu. Zapewnia komfortowy sen i pomaga znaleźć odpoczynek po stresującym dniu.
PRZEZNACZENIE: Autotomat - Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
GENY: Blue Moonrock x Auto Blueberry Banana x Blackberry Kush
CZAS UPRAWY: 10 tygodni
PLON: 450 g / m² ; 180 g / roślinę
WYSOKOSC: 70-90 cm ; 70-100 cm
THC: 25%
AROMATY / SMAKI: Lawenda, jagoda
ZASTOSOWANIE MEDYCZNE: Leczenie bolu, leki, zaburzenia snu
3szt. - 106zl
5szt. - 166zl
10szt. - 301zl
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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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