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HUMBOLDT SEED - Dr
Greenthumb's Dedoverde
Haze Autoflowering
Cena

102,00 zł

Dostępność

Niedostępny

Producent

Humboldt Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY -

DR GREENTHUMB'S DEDOVERDE HAZE

AUTOFLOWERING

Dr Greenthumb's Dedoverde Haze Autoflowering od Humboldt Seed Organisation to feminizowana i autokwitniejąca
odmiana konopi z dominującą Sativą, która produkuje szybko kwitnący szczep z doskonałymi funkcjami. Za początki i wysoką
wydajność tego szczepu odpowiadają: Auto Haze x Dedoverde. Jest to elegancka roślina o uderzającej jakości, która daje
wspaniałe, twarde, wydłużone pąki pełne żywicy. Niewielka przestrzeń wewnątrz lub w ogrodzie jest wystarczające dla tej
rośliny, aby ukazać jej urok.
Genotyp: Auto Haze x Dedoverde
Producent: Humboldt
Rodzaj: 80% Indica/ 20% Sativa
Okres kwitnienia: 65-70 dni
Wydajność Indoor: 350-400 g/m2
Wydajność Outdoor: 60-130 g/m2
Zbiory: od kwietnia do października
THC: 13-16%
CBD: 0,1%
3szt - 102zł
5szt - 168zł
10szt - 332zł

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

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
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* 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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