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Link do produktu: https://goldseeds.pl/dinafem-blue-thai-p-208.html

DINAFEM - Blue Thai
Cena

42,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BLUE THAI
Blue Thai to krzyżówka szybkiej Blueberry i Thai Skunk. Nasza specjalna wersja Blueberry nadaje Tajskim genom szybkość
kwitnienia, której normalnie nie mają. Dzięki temu rośliny gotowe są po 8 tygodniach indoor i przed 10 października
outdoor. Blue Thai to rośliny bardzo odporne na pleśń. W chłodnych warunkach liście i topy nabierają fioletowej barwy. Topy
są bardzo lepkie od żywicy i bardzo słodkie z nutą Tajskiej kwaskowatości. Jest to bez wątpienia świetna odmiana o bardzo
dużym plonie.
Skrzyżowaliśmy naszą Blueberry o szybkim kwitnieniu z odmianą Thai Skunk, hybrydą pochodzącą z Holandii, która łączy
jakość odmiany Geny Thai z produktywnością Skunk.
Dzięki obecności Blueberry, odmiana Blue Thai kwitnie w zaledwie osiem miesięcy indoor, a zbiory przypadają na 10
października outdoor, co umożliwia jej hodowlę na balkonie, tarasie, w ogrodzie, guerrilla, i oczywiście w szklarni, gwarantując
pełny sukces.
Jest dość odporna na pleśń, z jednej strony dlatego, że jest odmianą szybko kwitnącą i krócej jest narażona na wilgoć, a z
drugiej strony dlatego, że dwa skrzyżowane genotypy są same w sobie odporne na pleśń.
Jej smak jest słodki z lekką kwaśną nutą typową dla Thai, jednak zawsze zdominowany przez owocową słodycz typową dla
Blueberry. Obficie wytwarza żywicę w drugiej połowie okresu kwitnienia, a jeśli temperatura w ciągu nocy spadnie
wystarczająco, liście i kwiaty nabierają zabarwienia fioletowego i purpurowego, to prawdziwa rozkosz dla oczu.
Prawdziwa mistrzyni Blue o dużej wydajności i w smaku mistrzyni wśród mistrzyń, a stosując uprawę organiczną outdoor,
otrzymuje się najlepsze rezultaty.
Rodzaj - Indoor, Outdoor
Genotyp - 50% Indica / 50% Sativa
Geny - Blueberry x Thaï Skunk
Wysokość - Średnie (do 130cm)
Czas kwitnienia - 7 - 9 tygodni
Plon - Bardzo Duży (ponad 500g/m2 Indoor)
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

42zł
101zł
164zł
- 328zł

wygenerowano w programie shopGold

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono

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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