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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-purps-og-p-906.html

ANESIA SEEDS - Purps OG
Cena

131,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN149

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Purps OG
Aby stworzyć Purps OG, skrzyżowaliśmy oryginalny klon Mendo Purps Elite z męskim Ghost OG. Mendo Purps, jak znany
Mendocino Purps, zakończył 2007 rok na liście 10 najlepszych szczepów magazynu High Times. Odmiana ta narodziła się w
Kalifornii i stała się legendarna ze względu na niezwykle silne i ciężkie efekty. Ghost OG Kush to hybryda 50/50 o pochodzeniu
genetycznym z Afganistanu i Ameryki Południowej. Po selekcji i krzyżowaniu wstecznym przez 6 pokoleń, Purps OG jest teraz
dostępny na rynku i dostarcza topy najwyższej jakości. Kwiaty Purps OG mają często fioletowo-czerwony kolor. Pąki w kolorze
magenta to okrągłe, gęste bryłki piłeczek golfowych. Te gęste pąki pokryte są kryształkami, które błyszczą w świetle i mają
jasnopomarańczowe włosy, które szorują fioletowe pąki. Ten Purp sprawi, że twoje dłonie będą przylegać do siebie przez wiele
godzin.
Smak i aromat Purps OG to złożona mieszanka karmelu, kawy i cukierków. Zioło oferuje dobrze zbilansowaną mieszankę
bardzo silnych efektów na głowę i ciało. Wytwarza przypływ euforii, który przechodzi w głęboki relaks. Odmiana ta ma średnią
zawartość THC 26% i daje duże plony do 600g na metr kwadratowy.
Growing Purps OG doskonale nadaje się do uprawy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Purps OG charakteryzuje się
bardzo krótkim okresem kwitnienia wynoszącym zaledwie 55 dni w pomieszczeniach i można ją zbierać już na zewnątrz pod
koniec września / na początku października. W ten sposób ucieka przed mokrą zimną jesienną pogodą i może być uprawiany
również na zewnątrz w Europie Środkowej.
Purps OG osiąga wysokość 70-90 cm w uprawach, na zewnątrz może osiągnąć wysokość 2m. Odmiana jest bardzo łatwa w
uprawie. Nasiona Purps OG można uprawiać z SOG lub alternatywnie można zastosować metodę treningu o niskim poziomie
stresu. Ostrożne przycinanie może zwiększyć plony.

Zastosowanie medyczne. Ze względu na swoje działanie poprawiające nastrój jest odpowiednia jako medyczna marihuana
w leczeniu depresji i lęku, ale także łagodzenia bólu.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: 50% Indica / 50% Sativa
GENY: Mendo Purps Elite x Ghost OG
CZAS KWITNIENIA: 55 dni
CZAS ZBIORU: Początek października
WYSOKOSC: 70-90 cm ; 160-200 cm
PLON: 500-550 g / m² ; 700 g / roślinę
THC: 26%
AROMATY / SMAKI: Kawa, karmel
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3szt. - 131zl
5szt. - 194zl
10szt. - 383zl

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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