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BubbleGum Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Gold Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BUBBLEGUM AUTO
BubbleGum Automatyczny został opracowany przez plantatorów w stanie indiana w USA. Jest to odmiana która rośnie
bardzo energicznie i kończy kwitnienie w ciągu 8 tygodni. Jest to słodka i bardzo żywiczna odmiana - dużo osób wyczuwa
słodki smak gumy do żucia. Poziom THC sięga ponad 20%. Również CBD jest na średnim poziomie co czyni go odmianą o
charakterze medycznym. Podsumowując Auto Bubblegum to niska odmiana która potrzebuje ok 60 dni, po których otrzymamy
dobrej jakości duży plon. I dlatego każdy kolekcjoner powinien ją mieć u siebie. W przypadku outdoor mogą kwitnąć o każdej
porze roku, pod warunkiem że temperatura nie spada poniżej 10°C.
Auto Bubble Gum – co ciekawego wiemy o tejże odmianie?
Odmiana nasion marihuany jest bardzo intrygująca.
W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z bardzo dużym wyborem nasion marihuany. Każdy kolekcjoner nasion marihuany
powinien być w stu procentach usatysfakcjonowany. Jakby nie było mamy z czego wybierać. Kiedyś nie mielibyśmy takich
możliwości. Ważne, aby w naszej kolekcji znajdowały się odmiany możliwie najwyższej jakości. Wówczas wartość samej
kolekcji się podnosi. Jakie konkretne odmiany możemy polecić? Na pewno powinniśmy zwrócić uwagę na odmianę Auto
Bubble Gum. Odmiana ta została opracowana przez plantatorów ze Stanów Zjednoczonych, a dokładnie w stanie Indiana.
Zaletą tej odmiany jest fakt, że:
- rośnie naprawdę bardzo energicznie,
- swoje kwitnienie kończy w ciągu ośmiu tygodni.
O odmianie możemy powiedzieć, że jest odmianą słodką jak i odmianą bardzo żywiczną. Bardzo dużo osób wyczuwa jej słodki
smak. Można tutaj można wyróżnić niesamowity zapach gumy do żucia. Poziom substancji THC w tejże odmianie sięga troszkę
więcej, a niżeli dwadzieścia procent. Do tego wszystkiego CBD jest na poziomie określanym jako średni. Gdy tak właśnie jest
to odmiana ma na pewno medyczny charakter. Odmiana Auto Bubble Gum jest odmianą bardzo niską. Sama w sobie
potrzebuje mniej więcej sześćdziesięciu dni. Po tymże okresie otrzymamy plon naprawdę bardzo dobrej jakości.
Każdy powinien odmianę tą posiadać.
Nie da się ukryć, że każdy z kolekcjonerów powinien odmianę tą u siebie posiadać. Najważniejsze jest to, że odmiana ta
nadaje się wręcz idealnie zarówno dla kolekcjonerów początkujących dopiero jak i dla kolekcjonerów zaawansowanych. Można
odmianę tą zatem odebrać jako odmianę stricte uniwersalną. A gdzie odmianę tą zakupimy? W zasadzie mamy bardzo duży
wybór. Po pierwsze możemy jak najbardziej się udać do sklepu stacjonarnego. Sklepów stacjonarnych z nasionami marihuany
mamy całe mnóstwo. Jest z czego wybierać. Funkcjonują bardzo prężnie w średnich jak w dużych miastach. Wówczas musimy
się wybrać do danego sklepu i będziemy mogli rozpocząć zakupy. Drugim wyjściem są sklepy internetowe. W sklepach
internetowych mamy najczęściej większy wybór. Co więcej oferowana nam jest najczęściej znacznie niższa cena. Przy
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zakupach w większych ilościach otrzymamy jak najbardziej dodatkowy rabat. Skoro możemy coś zyskać czy też troszkę
zaoszczędzić, to powinniśmy z tej okazji jak najbardziej skorzystać. Co więcej możemy udać się na małą wycieczkę do Wiednia
czy też do Pragi. Między innymi w tych właśnie miastach odbywają się zagraniczne targi konopne. Na takich targach oprócz
tego, że zakupimy sobie odpowiednie dla nas nasiona, to jeszcze zapoznamy się z licznymi nowościami, które cały czas
niewątpliwie nas zaskakują w świecie cannabis. Oczywiście na taki wyjazd musimy poświecić troszkę czasu jak i troszkę
pieniędzy, ale jak najbardziej warto. Tego co przeżyjemy na pewni nikt nam nie zabierze. Zapamiętajmy sobie to raz na
zawsze. Na targach konopnych możemy poszerzyć swoją wiedzę jak i swoje doświadczenie względem nasion marihuany oraz
samej marihuany.
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Bubblegum x Ruderalis
TYP: 50 % Indica / 50 % Sativa
CZAS KWITNIENIA: 7–8 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: 9–10 tyg.
PLON (in/out): 400–450 g/m2 ; 50–120 g/roślina
WYSOKOŚĆ: 60–100 cm
THC: 20%
CBD: średnie
1szt. - 20zł
3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 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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