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Link do produktu: https://goldseeds.pl/original-afghan-kush-auto-fastbuds-p-1063.html

Original Afghan Kush
Auto - FASTBUDS
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Ta szybko kwitnąca hybryda osiąga rozmiary od 60 do 90 cm, zwykle pozostaje na krótszej stronie i produkuje około 500 g /
m2 w ciągu 56-63 dni od nasion do zbioru. Doskonały wybór dla tych, którzy chcą wyhodować szybkie i odporne szczepy z
dominacją Indica z narkotycznym i długotrwałym hajem cielesnym, co czyni go idealnym środkiem przeciwbólowym.
Spodziewaj się ogromnych ilości żywicy i tej niezapomnianej, ostrej mieszanki terpenów o ziemistych, słodkich i pikantnych
aromatach, która tworzy ten wyjątkowy haszysz, który uwielbiają oldschoolowcy.

Opis:
Afghan Kush Auto osiąga między 60-90 cm, ale rośnie zwarty i zwykle pozostaje na krótszej stronie, rozwijając krótką
główną colę i kilka krótszych gałęzi bocznych z dużymi i szerokimi ciemnozielonymi liśćmi wachlarzowymi, typowymi dla
odmian Indica. Ta odmiana produkuje duże, grube, jasnozielone pąki z ciemnozielonymi odcieniami, które doskonale je
uzupełniają. Spodziewaj się niesamowitej ilości trychomów, które zaczną pojawiać się na wczesnym etapie kwitnienia i od
samego początku zaczną pachnąć pysznym, ziemistym aromatem kush, więc upewnij się, że masz przygotowany filtr
węglowy.

Efekt:
Dzięki specjalnie wyselekcjonowanej genetyce Indica możesz spodziewać się oszałamiającego efektu Indica. Ta odmiana
uderza mocno, doświadczysz szalonych zachcianek, a jeśli za dużo spalisz, dosłownie cię znokautuje.
Pozostaniesz tak leniwy, jak tylko możesz i wyjątkowo zablokowany na kanapie, dzięki czemu ta odmiana jest idealna dla tych,
którzy szukają silnego efektu cielesnego, aby odprężyć się po długim dniu pracy i złagodzić ból mięśni po długim treningu lub
dla pacjentów leczniczych cierpiących na bezsenność, utrate apetytu lub ból fizyczny.

Wygląd rośliny:
Nasz Afghan Kush Auto rośnie klasycznym wyglądem Indica, możesz spodziewać się, że osiągnie około 60-90 cm z szerokimi
ciemnozielonymi liśćmi wachlarza, krótkimi odstępami między węzłami oraz grubą łodygą i gałęziami, które nagrodzą cię
nawet 500 g / m2 bardzo żywicznymi pąkami. Ta odmiana jest odpowiednia dla wszystkich typów hodowców i jest doskonałym
wyborem dla osób uprawiających na balkonie lub w ogródku ze względu na zwartą strukturę i niski wzrost.
Dzięki elitarnej mieszance genetycznej ta odmiana jest doskonałym wyborem dla hodowców, którzy cierpią z powodu
surowego klimatu ze względu na wysoką odporność na powszechne szkodniki i pleśń, co czyni ją doskonałym wyborem dla
hodowców zewnętrznych.

Wskazówki:
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Jest to bardzo wytrzymała hybryda, dobra opcja na zewnątrz w trudnym klimacie, po prostu daj jej podstawy, a uzyskasz
wspaniałe rezultaty w mgnieniu oka. Możesz spodziewać się, że ta automatycznie kwitnąca roślina będzie rosła dość
kompaktowo i jednorodnie, idealna dla osób uprawiających w Sea of Green lub dla tych, którzy próbują zmieścić większą
liczbę roślin na mniejszej powierzchni. Zalecamy wykonanie LST, aby światło dotarło głębiej, co skutkuje większymi plonami i
przepływem powietrza między pąkami i pomaga zapobiec przedostawaniu się pleśni i robaków do pąków.

Smak:
Ta odmiana daje niezapomniany oldschoolowy smak. Spodziewaj się tej klasycznej mieszanki terpenów ziemistych, sosnowych
i ziołowych, które pachną jak czysty haszysz i ukrywają mocne cytrusowe tony; Smak jest dość kuszący, ale z bardziej
ziemistym i pieprznym posmakiem oraz lekko słodkim tłem, które pomaga zmiękczyć dym i pozwala skosztować wszystkich
indywidualnych smaków podczas powolnego wydechu.
Typ: Feminizowany automat
Genotyp: 15% Sativa / 85% Indica
Plon Indoor: 400-500 gr/m2
Plon Outdoor: 50-130 gr/rośline
Wysokość: 60-90 cm
Czas kwitnienia: 8-9 tygodni
THC: Do 22%
CBD: Do 1%
Smak: Ziemny,pikantny,słodki
1szt. - 40zł
3szt. - 108zł
5szt. - 180zł
10szt. - 315zł
25szt. - 675zł
50szt. - 1125zł
100szt. - 1890zł

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