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Link do produktu: https://goldseeds.pl/green-house-seeds-kings-kush-auto-p-472.html

GREEN HOUSE SEEDS King's Kush Auto
Cena

90,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - KING'S KUSH AUTO
King’s Kush Auto to feminizowane nasiona typu autoflowering cenionego King’s Kush od Green House Seeds. Zachowała
smak, aromat i działanie oryginału przy skróconym czasie kwitnienia.
Cechy charakterystyczne King’s Kush Auto
King’s Kush Auto to odmiana autoflowering powstała ze skrzyżowania oryginalnego King’s Kush z dzikim szczepem Ruderalis.
W indoor kwitnie po 7 tygodniach, choć na dobrej jakości plon ok. 600gr/m2 warto poczekać 9. W outdoor, podobnie jak
oryginał, będzie kwitnąć w temperaturze powyżej 10°C. Rośliny są niskie (do 90cm) i niezbyt ugałęzione. Aromat odmiany
jest słodki, z wyczuwalną nutą owocową winogron zmieszany z chemicznym zapachem diesla. Podobnie jak u roślin King’s
Kush dojrzała roślina ma specyficzne, podłużne liście koloru czerwonego, które powoli ciemnieją.
Działanie odmiany o wysokim poziomie THC (do 21%) i jest typowe dla odmian kush – silne, długotrwałe i dotykające najpierw
ciało, później umysł. Relaksuje, uspokaja i usypia, dodatkowo powodując uczucia szczęścia i pokrzepienia.
Zastosowanie medyczne
Podobnie jak w przypadku oryginału, działanie odmiany sprowadza się do relaksu, uspokojenia i rozleniwienia, z czego warto
skorzystać przy leczeniu bólu, nieprzyjemnych skutków stresu oraz problemów ze snem.
Rodzaj - Feminizowane Automatyczne
Genotyp - Indica / Sativa
Geny - King’s Kush x Ruderalis
Czas Uprawy - 9 tygodni
Wysokość - 80-90 cm
Plon - Bardzo Duży (ponad 600g/m2 Indoor) 70-80g na rośline
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt.
3szt. - 90zł
5szt. - 144zł
10szt. - 248zł
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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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