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Link do produktu: https://goldseeds.pl/anesia-seeds-sour-apple-p-908.html

ANESIA SEEDS - Sour
Apple
Cena

131,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

AN157

Producent

Anesia Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - Sour Apple
Sour Apple zostało stworzone przez skrzyżowanie oryginalnego Sour Diesel i Pure Kush. Jest to hybryda z dominacją Indica,
która łączy w sobie efekty indica i sativa. Ma pyszny intensywny smak kwaśnych jabłek i cytryny oraz gigantyczną moc.
Twarde jak skała pąki pokryte są grubą warstwą mlecznobiałych trichomów i są wypełnione słodką żywicą. Użytkownicy
opisują haj Sour Apple jako silną zmianę mentalną, podnoszący na duchu haj, który pozostawia cię zmotywowanym i
skoncentrowanym z poczuciem przytłaczającej euforii i tendencji społecznych. Po tym następuje powolne zanikanie w
intensywnie przytłaczające blokowanie kanapy. Sour Apple wysyła do twojego umysłu 27% THC, aby kopnąć cię w inne sfery
psychodeliczne. Z dumą prezentujemy tę wyjątkową boginię wszystkim hodowcom na świecie.
Uprawa Sour Apple. Przy uprawie indoor dobrze jest stosować metody screen of green lub sea of green. Możesz spodziewać
się dużych plonów wynoszących 500 g lub więcej z metra łusek w pomieszczeniu, 700 g na roślinę na zewnątrz. Okres
kwitnienia to 9 tygodni. W uprawie indoor, Sour Apple jest energicznym hodowcą z wieloma bocznymi łodygami, które
można przycinać, aby utrzymać roślinę w granicach. W uprawie indoor rośliny rosną od 1,00 do 1,50 m w zależności od
rozpoczęcia fazy kwitnienia, na zewnątrz kwaśne jabłko osiąga do czterech metrów wysokości.
Zastosowanie medyczne. Ze względu na swoje silne działanie Sour Apple jest idealnym szczepem do leczenia pacjentów
cierpiących na takie schorzenia, jak chroniczny stres lub lęk, przewlekły ból spowodowany urazem lub chorobą oraz
zaburzenia snu (bezsenność i bezdech senny). W małych dawkach nadaje się do zastosowań medycznych w ciągu dnia, w
wyższych dawkach jest idealnym chwastem do leczenia wieczorem.
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENOTYP: Głównie Indica
GENY: Sour Diesel x Pure Kush
CZAS KWITNIENIA: 9 tygodni
CZAS ZBIORU: Początek / połowa października
WYSOKOSC: 100-150 cm ; 250-400 cm
PLON: 500-550 g / m² ; 700 g / roślinę
THC: 27%
AROMATY / SMAKI: Jabłko, cytryna
3szt. - 131zl
10szt. - 383zl
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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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