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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-original-gorilla-4-p-903.html

ANESIA SEEDS - Original
Gorilla #4
Cena

151,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN139

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Original Gorilla #4
Orient Express firmy Anesia to hybryda z dominacją sativy pomiędzy słynną Ghost Train Haze # 1 i Black Thai.
Byliśmy dumni, że możemy zaoferować Gorilla Glue # 4 jako nasiona feminizowane, ale zostaliśmy skopiowani od różnych
hodowców. Postanowiliśmy więc zmienić nazwę na Original Gorilla # 4.
Gorilla Glue # 4 to w tej chwili najsilniejsza odmiana na ziemi, testowana 12 razy z zawartością powyżej 30% THC. Został
stworzony przez Joesy Whales, kiedy skrzyżował Chem Sis ze swoim Sour Dubb. Dał kilka nasion swojemu kumplowi
Mardoggowi, który po latach wypuścił fasolę i skończył z 4 fenotypami kleju Gorilla Glue. Ze względu na niezwykłą produkcję
trichomów postanowili wziąć fenotyp numer 4 do rozmnażania się z nim. Otrzymaliśmy elitarną odmianę bezpośrednio od
Standard Seed Collective i skrzyżowaliśmy, krzyżowaliśmy wstecznie i ustabilizowaliśmy tę wyjątkową odmianę.
Ta odmiana jest jedną z najbardziej lepkich i najsmaczniejszych odmian z dominacją sativy na świecie. Gorilla to rodzaj
chwastów, które dosłownie dziąsłają twoje palce w dużych kępach, gdy próbujesz je rozbić. GG # 4 ma sosnowy, korzenny
aromat i posmak drzewa sandałowego i czereśni. Po spożyciu wykazuje ogromną moc z poziomem THC przekraczającym
30%. Ma bardzo wyraźne działanie mózgowe, które utrzymuje się dłużej niż 4 godziny. Gorilla Glue # 4 powinien być używany
tylko przez doświadczonych użytkowników! Odmiana jest niesamowicie żywiczna. Zmora dla wszystkich trymerów, GG4
zawdzięcza swoją nazwę tendencji do zatykania nożyczek, aż utkną. Ta błyszcząca gwiazda zapewnia euforyczny,
skoncentrowany i szczęśliwy haj oraz zapewnia najlepsze wyniki w uprawie SCROG.
Rosnący Original Gorilla # 4 Jest idealna do uprawy w pomieszczeniach, ale doskonale sprawdza się również w słonecznych
warunkach na zewnątrz. Ponieważ bardzo się rozciąga podczas 9-tygodniowego okresu kwitnienia , należy ją uprawiać tylko
przez 2 tygodnie, zanim czas świecenia zmniejszy się do 12 godzin dziennie. Gorilla Glue # 4 daje plony 500-550 g na m2 lub
600 g na roślinę na zewnątrz.
Zastosowanie medyczne. Podobno pomogło pacjentom leczonym marihuaną z depresją, zespołem stresu pourazowego i
różnymi formami lęku.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Sativa
GENY: Sour Diesel x Pure Kush
CZAS KWITNIENIA: 9 tygodni
CZAS ZBIORU: Połowa października
WYSOKOSC: 140-180 cm ; 160-250 cm
PLON: 500-550 g / m2 ; 600 g / roślinę
THC: 33%
AROMATY / SMAKI: Sosna, cukierki
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3szt. - 151zl
5szt. - 234zl
10szt. - 448zl

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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