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GREEN HOUSE SEEDS Super Silver Haze
Cena

108,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Green House Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - SUPER SILVER HAZE
Super Silver Haze od Green House Seeds to legendarna sativa, jedna z największych zwyciężczyń High Times Cannabis
Cup w historii i wielokrotnie nagradzana w innych konkursach. Ceniona za swoją płodność i bardzo silne działanie, również
wykorzystywane w medycynie.
Charakterystyka Super Silver Haze
Odmiana powstała jako krzyżówka Skunk z Northern Lights i Haze, co dało początek prawdopodobnie najsłynniejszej sativie na
świecie. Rośliny uprawia się w indoor lub outdoor, ale wolą rejony o cieplejszym klimacie. Nie jest najwyższą sativą, ale potrafi
sięgnąć 2m wysokości, ma długie gałęziei będzie potrzebować wsparcia w późniejszych fazach wzrostu. Dobrze sprawdzi się w
uprawie ScroG czy LST. Super Silver Haze słynie z dużych plonów, na które będziemy musieli jednak poczekać 10-11 tygodni
okresu kwitnienia. W indoor plon wyniesie do 800gr/m2 za to w outdoor aż 1500gr/m2! Ze względu na swoją genetykę roślina
ma trudny do sprecyzowania zapach, będący na granicy owocowej słodyczy podbitej zapachem diesla. Specyficzny ostry,
nieco pieprzowy smak łączy się z nutą brzoskwiniową i jest łatwo rozpoznawalny wśród koneserów.
Cechy szczególne odmiany Super Silver Haze
Pierwszą cechę szczególną odmiany możemy wysnuć już z jej nazwy, ponieważ Super Silver Haze jest rośliną porytą
wręcz srebrzystymi trichomami produkującymi kannabinoidy. Ich topy są podłużne i klejące a liście podłużne – typowe dla
sativy. Odmiana jest w 70% sativą o THC na poziomie 19% i niskim CBD (0,17%). Słynie z silnego działania, którego sam
producent nie poleca początkującym. Jak przystało na prawdziwą sativę, haj przychodzi szybko, jest intensywny i długo
trzyma.
Działa pobudzająco na mózg powodując uczucia euforii i pokrzepienia a 30% dodatek indica głęboko odpręża ciało, co jest
błogosławieństwem na skołatane nerwy. Super Silver Haze to jedna z najbardziej rozpoznawalnych odmian na świecie,
doceniona nie tylko przez indywidualnych czy komercyjnych hodowców, ale przez profesjonalne jury niezliczonych konkursów,
w których brała udział. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić należy siedmiokrotne (!) podium na High Times Cannabis
Cup w różnych kategoriach, w tym główna nagroda dwukrotnie w 1998 i 1999 roku.
Zastosowanie medyczne
Ze względu na swoje intensywne działanie na wielu płaszczyznach Super SIlver Haze zalicza się do odmian o szerokim
zastosowaniu w medycynie, od uśmierzania bólu (w tym migrenowego) poprzez zwalczanie problemów z prawidłowym
odżywianiem, torsji i nudności po leczenie objawów długotrwałego stresu czy przewlekłego zmęczenia. Pacjenci szczególnie
cenią sobie odmianę za długi czas działania, co pozwala im na długotrwałe odczuwanie ulgi i poprawy ich kondycji.
Rodzaj - Indoor
Genotyp - Głównie Sativa
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Geny - Skunk, Northern Lights, Haze.
Nagrody - 1 miejsce na HTCC 1997, 1998 i 1999
Opakowanie - 3szt. 5szt. 10szt
3szt. - 108zł
5szt. - 146zł
10szt. - 270zł

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.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

