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Link do produktu: https://goldseeds.pl/dutch-passion-glueberry-og-p-591.html

DUTCH PASSION - Glueberry
O.G.
Cena

38,40 zł

Cena poprzednia

48,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - GLUEBERRY O.G.
Wraz z rozpowszechnianiem się w USA zielonej rewolucji, kwitnie również genetyka pochodząca z USA. Dobrym przykładem
silnej genetyki USA jest Gorilla Glue. Ta odmiana to pomyślny rezultat skrzyżowania Chem's Sister z Sour Dubb oraz Chocolate
Diesel. To właśnie ci rodzice zapewnili koneserom smak i haj tej wyjątkowej odmiany.
Inną znakomitą odmianą z USA, której próbowała prawdopodobnie największa liczba hodowców jak dotąd, jest jedna z wariacji
OG Kush. Ze swoim charakterystycznym smakiem i tajemniczym dziedzictwem wypełniła ona już wiele pomieszczeń do
uprawy, zapewniając ekstremalnie mocny produkt.
Najlepsi hodowcy Dutch Passion skrzyżowali te dwa znakomite szczepy ze sobą i następnie skrzyżowali rezultaty z naszymi
klasycznymi Blueberry. Wynik tej pięknej krzyżówki nazywa się Glueberry O.G. i charakteryzuje się plonami XL oraz średnią
wysokością 1,5/2 m, a my z dumą dołączamy go do naszej specjalnej linii USA.
Rodzaj - Indoor
Genotyp - Indica/Sativa
Wysokość - Duża
Czaskwitnienia - 8 tygodni
Plon - Przeciętny
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt.
1szt. - 48zł
3szt. - 129zł
5szt. - 195zł
10szt. - 320zł
100szt. - 2200zł

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

Ważne
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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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