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Link do produktu: https://goldseeds.pl/orange-bud-auto-p-953.html

Orange Bud Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Gold Seeds

Opis produktu
Nasiona marihuany Auto Orange Bud mają swoje źródło w krzyżach Auto Daiquiri Lime i Orange Bud. Ta automatycznie
kwitnąca wersja Orange Bud to wybitna Sativa, zrodzona po trzech latach ciężkiej pracy. Udało się połączyć najlepsze cechy
legendarnego Orange Bud, który sprawił, że wszystkie holenderskie kawiarnie wstrząsnęły z powrotem w latach 90.
Auto Orange Bud to roślina marihuany, która rośnie szybciej niż jej kobieca siostra, a także jest znacznie łatwiejsza w
uprawie. Jednak żadna z niesamowitych oryginalnych funkcji nie została utracona: ta sama stabilność, wydajność i moc
znajdują się w tym wspaniałym Skunk.
Stworzona z oryginalnej odmiany Orange Bud znanej i popularnej na całym świecie ze swojej świetności. Auto Orange Bud
świetnie nadaje się do uprawy pod lampami i przy dobrych warunkach uzyskujemy bardzo dobre wyniki. Dzięki idealnej
wielkości roślin i wspaniałego głównego szczytu, którego kwiaty są dobrze zbite. Nasze Auto Orange Bud na pewno zachwyci
niejednego kolekcjonera swoją jakością, którą staramy się utrzymać na wysokim poziomie.
Smak i aromat Auto Orange Bud są słodkie i intensywne, z bardzo mocnymi nutami cytrusów, zarówno pomarańczy, jak i
mandarynki. Zapewnia naprawdę silny, mózgowy i wywołujący euforię efekt podobny do sativy.
Rodzaj: Autoflowering
Genetyka: Orange Bud x Auto Daiquiri Lime
Typ odmiany: Głównie Sativa
Czas Uprawy: 10 tygodni
Wysokość: 120 cm
Plon Indoor: 550 - 650 g/r
Plon Outdoor: 350 g/r
THC: 18-20%
Efekt: energetyczny, pokrzepiony/uniesiony, szczęśliwy
Smak/zapach/aromat: cytrusowy, drzewo owocowe, kwaśny
1szt. - 20zł
3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 nasion
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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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