Dane aktualne na dzień: 17-09-2021 18:15

Link do produktu: https://goldseeds.pl/original-big-bud-auto-fastbuds-p-1060.html

Original Big Bud Auto FASTBUDS
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Jest to szybko rosnąca i wydajna odmiana, która może wyprodukować do 500 g / m2 w 63 dni przy wzroście do 120 cm,
pomimo dużych rozmiarów jest bardzo łatwa w pielęgnacji i nie wymaga wiele konserwacji poza podstawowym karmieniem.
Ta odmiana jest prawdopodobnie jedną z najlepszych dla początkujących hodowców bez doświadczenia, którzy chcą odmiany
łatwej w uprawie bez poświęcania plonów i jakości. Możesz spodziewać się wielu gęstych, ciemnozielonych pąków, które
wydają przyjemny owocowy, słodko-kwiatowy aromat z silnym sosnowym i ziemistym tłem.

Opis:
Big Bud Auto zapewnia dokładnie to, do czego został wyhodowany; Spodziewaj się dużych, gęstych i super grubych pąków,
typowych dla odmian z dominacją Indica, z długimi ciemnobrązowymi włosami wychodzącymi ze wszystkich spuchniętych, ale
małych kielichów.
Ta odmiana ma dobry stosunek kielicha do liści, co oznacza, że pąki pozostaną duże po przycięciu i prawie wszystkie włosie
rozwiną się na pąkach; Wyjątkowa odmiana dla początkujących hodowców, którzy chcą zbierać najlepsze pąki bez
konieczności konserwacji i dodatkowego wysiłku.

Efekt:
Po kilku zaciągnięciach poczujesz znajomy haj, który przeniesie Cię z powrotem do lat 90. Ta odmiana oferuje lekkie, ale
obecne uniesienie głowy w połączeniu z umiarkowanym szumem ciała, które całkowicie rozluźnia ciało i łagodzi bóle mięśni.
Idealny efekt dla tych, którzy chcą odpocząć na kanapie podczas oglądania telewizji, efekt odprężający sprawi, że poczujesz
się, jakbyś leżał na chmurze, relaksując się i odprężając, pamiętaj tylko, że jest to hybryda z dominacją Indica, więc upewnij
się, że palisz ostrożnie, ponieważ nadmierne palenie z pewnością spowoduje, że zostaniesz przykuty do kanapy i zaśniesz.

Wygląd rośliny:
Dzięki doskonałej mieszance genetycznej ta odmiana nie obawia się wykazania swojego wigoru hybrydy i może
wyprodukować do 500 gr / m2 pąków najwyższej jakości; Ta duża odmiana rośnie naprawdę solidnie, z solidną łodygą i
bocznymi rozgałęzieniami, które nadają jej krępy wygląd, a jednocześnie osiągają do 120 cm. Wysoka główna łodyga i długie
boczne gałęzie wyrastają z wielu miejsc kwitnienia w górnej części z małą ilością liści wachlarzowych.

Wskazówki:
Jest to bardzo odporna hybryda, dobry wybór na zewnątrz w trudnym klimacie, po prostu upewnij się, że masz podstawy, a
uzyskasz świetne rezultaty w mgnieniu oka. Ze względu na geny Indica pąki rosną bardzo gęste, dlatego ważne jest, aby lekko
związać gałęzie i zapewnić wystarczający przepływ powietrza między pąkami, aby zapobiec pleśni i owadom. Ta odmiana nie
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wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych ani niczego dodatkowego, ale pamiętaj o odpowiednim karmieniu i dobrej jakości
składnikach odżywczych, dzięki czemu pąki będą odpowiednio utuczone, a Twoja roślina nie będzie miała żadnych niedoborów
składników odżywczych.

Smak:
Poczujesz smak bardzo podobny do aromatu. Ta odmiana oferuje przyjemną mieszankę słodkich, owocowych i kwiatowych
terpenów z nutą mieszanki skunk, która przejmuje twoje kubki smakowe podczas wdechu i stopniowo ujawnia bardziej
sosnowe i ziemiste tło z nutą słodyczy podczas wydechu. Główne smaki kwiatowo-owocowe są nadal mocno obecne.
Typ: Feminizowany automat
Genotyp: Sativa 30% / Indica 70%
Plon Indoor: 400-500 gr/m2
Plon Outdoor: 50-150 gr/rośline
Wysokość: 90-120 cm
THC: Do 23%
CBD: Do 1%
Czas uprawy: 8-9 tygodni
Smak: Kwiatowy,owocowy,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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