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Link do produktu: https://goldseeds.pl/green-house-seeds-kings-kush-p-469.html

GREEN HOUSE SEEDS King's Kush
Cena

77,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - KING'S KUSH
King’s Kush od Green House Seeds to nasiona marihuany iście królewskiego pochodzenia. Słynni rodzice OG Kush i Grape to
już połowa jego sukcesu. Powstała odmiana wydaje rośliny o specyficznym wyglądzie i dająca ogromne zbiory.
Charakterystyka odmiany King’s Kush
Krzyżówka OG Kush i Grape osiąga dojrzałość w indoor po ok. 9 tygodniach, kiedy możemy zebrać plon nawet do 1kg/m2, a
w outdoor często i większy. Rośliny są niewysokie ale rozrastają się na szerokość, wypuszczając długie, grube gałęzie obok jej
głównego trzonu. Sprawdzi się w uprawie ScroG i LST. Zapach odmiany jest bardzo złożony – znajdziemy w nim nutę słodką,
owocową (jagoda, winogrona), kwiatową (lawenda) ale również specyficzny chemiczny zapach diesla, który zawdzięcza swojej
genetyce.
Cechy szczególne King’s Kush
Pierwszą rzucającą się w oczy cechą szczególną jest wygląd dojrzałej rośliny – jej duże, podłużne liście stają się ciemne,
niemalże czarne, co mocno kontrastuje z limonkowymi topami i kryształowobiałymi włoskami. Dodatkowo, plon gotów do
zbiorów pokrywa się wyraźnie niebieskim i fioletowym kolorem.
Równie królewską cechą odmiany King’s Kush jest jej silne działanie. Suche fakty: THC prawie 21% CBD 0,32%, CBN 0,46%
mówią same za siebie. Przewaga indica (70%) powoduje, że odmiana najpierw działa silnie na ciało, dosłownie wbijając w
fotel, po czym daje o sobie znać domieszka sativy (30%), powodując przyjemne uczucia euforii i pokrzepienia.
Zastosowanie medyczne
Silnie oddziałująca na ciało indica przynosi uczucia relaksu, uspokojenia i rozleniwienia, co szczególnie dobrze sprawdza się w
leczeniu bólu, skutków stresu oraz problemów ze snem. Odmiana znacząco poprawia apetyt, co dobrze wpływa na cierpiących
na jego zaburzenia, w tym i te poważniejsze, np. anoreksję.
Typ - indoor
Feminizowane - tak
Geny - Super Silver Haze x OG Kush
Kwitnienie - 9 tygodni
Zbiory outdoor - początek października
High - relaksujący, twórczy
Plon - 800g /m2
THC / CBD / CBG - 19,8% / 0,36% / 0,26%
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt
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3szt. - 77zł
5szt. - 113zł
10szt. - 203zł

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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