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Link do produktu: https://goldseeds.pl/green-house-seeds-northern-light-auto-p-478.html

GREEN HOUSE SEEDS Northern Light Auto
Cena

90,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - NORTHERN LIGHT AUTO
Northern Lights Auto (NL Automatic) od holenderskiego Green House Seeds to feminizowane samokwitnące
nasiona jednej z najsłynniejszych odmian na świecie – Northern Lights.
Charakterystyka odmiany Northern Lights Auto
Rośliny tej odmiany nadadzą się do uprawy wewnątrz i w outdoor (dopóki temperatura nie spadnie poniżej 10°C). Rozpoczyna
kwitnąć po 2 tygodniach od momentu posadzenia, po czym na plony rzędu 800gr/m2 (lub 100-150gr/roślinę w outdoor)
poczekamy kolejne 8 tygodni. Sama roślina nie osiąga zawrotnych rozmiarów: urośnie maksymalnie do 120 cm, jest tęga i
upstrzona podłużnymi liśćmi. Idealna pod uprawę SoG i ScroG. Ma charakterystyczny smak i zapach haszyszu zmieszanego z
wonią kadzidła.
Działanie odmiany
W działaniu producent deklaruje, że odmiana uderza szybko, mocno i długo trzyma. Będąc w 80% indicą (pozostałe 20% to
sativa i szczep konopi dzikich ruderalis) o średnim poziomie THC i niejasnej zawartości CBD ma dość zrównoważony,
przyjemny efekt działania. Daje poczucie szczęścia i uniesienia jednocześnie doprowadzając do miłego odrętwienia całego
ciała.
Genotyp: Northern Light x Green-O-Matic
Producent: Green House Seeds
Rodzaj: Głównie Indica
Okres kwitnienia: 10 tygodni Indoor
Wydajność: 100-150 g/m2 Indoor
Zbiory: od kwietnia do października Outdoor
Wydajność: 50-200 g/m2 Outdoor
Wysokość: 90-120 cm
Opakowania:
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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