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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-haze-queen-p-896.html

ANESIA SEEDS - Haze
Queen
Cena

131,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN114

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Haze Queen
Haze Queen to wysoko rozwinięta odmiana, która zapewnia wyjątkowy smak i ekstremalną moc. Przez kilka lat hodowaliśmy
setki różnych roślin Haze z genetyki USA, Holandii i Hiszpanii, aby stworzyć ten wyjątkowy szczep.
Ta Haze jest idealna do uprawy Indoor, nie rośnie tak wysoko jak wiele innych Haze i ma skrócony czas kwitnienia tylko do
9-11 tygodni. Większość mgieł ma znacznie dłuższy czas kwitnienia. Kwiaty są całkowicie pokryte żywicą i stają się bardzo
ciężkie. Haze Queen ma dobrą odporność na pleśń i przędziorków. 10% udział Indica powoduje tylko gęstsze, żywiczne
kwiaty i większe zbiory. Dym i efekty to 100% Haze. Jest to idealna odmiana dla ludzi, którzy kochają hit Sativy, ale chcą
Haze, która kończy się szybciej i ma fascynujący silny haj.
W uprawie indoor rośliny Haze Queen dobrze radzą sobie w uprawie wodnej lub w glebie, a hodowcy muszą je przycinać, aby
pozostawały w granicach. Ta odmiana dobrze nadaje się do metody SCROG.
Zastosowanie medyczne. Haze Queen doskonale nadaje się do zajęć w ciągu dnia, do zwiększenia kreatywności lub do
wieczornych spotkań towarzyskich. W zastosowaniach medycznych może pomóc przy słabym apetycie i stresie.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: Glownie Sativa
CZAS KWITNIENIA: 9-11 tygodni
CZAS ZBIORU: Koniec października / początek listopada
WYSOKOSC: 140-180 cm ; 200-300 cm
PLON: 650 g / m² ; 1000 g / roślinę
THC: 28%
AROMATY / SMAKI: Cytrynowy, goździkowy, anyżowy i ostry
3szt. - 131zl

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