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Link do produktu: https://goldseeds.pl/pineapple-poison-dutch-passion-p-1052.html

Pineapple Poison - DUTCH
PASSION
Cena

122,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dutch Passion

Opis produktu
Zarówno, Durban Poison, jak i Pineapple można już uznać za klasyczne, oldschoolowe odmiany. Odmiana Pineapple Poison
nadaje się do uprawy, zarówno w pomieszczeniu, jak i w plenerze. Aby stworzyć Pineapple Poison skrzyżowaliśmy oryginalną
Durban Poison z Afryki Południowej ze starym, oldskulowym Skunkiem, Pineapple (nieznanego pochodzenia). Uprawowy mistrz
i prawdziwy pasjonat konopi potrzebował pięć pokoleń, aby osiągnąć pożądany wynik: bardzo stabilną i silną odmianę
owocową.
Pineapple Poison to bardzo silna roślina, łatwa w uprawie, szczególnie w surowych, zewnętrznych warunkach pogodowych.
Cechy Sativa z genetyki Durban Poison są bardzo zauważalne podczas cyklu wzrostu. W pomieszczeniu, rośliny dorastają do
wysokości 1-2 metrów, w plenerze mogą mierzyć nawet 4 metry, co powoduje niezwykłą wydajność. Czas zbiorów przypada
na okres koniec września/początek października.
Aromat tej odmiany jest bardzo egzotyczny i intensywny. Czujemy owoc ananasa w połączeniu z nutami anyżu z Durban
Poison. Smak jest owocowy i warstwowy. Po smaku ananasa pojawiają nuty anyżu, który utrzymuje się jeszcze przez pewien
okres. Pąki są bardzo zwarte i mroźne, bardzo korzystne w przypadku odmiany plenerowej.
Typ: Feminizowane
Geny: Durban Poison x Pineapple
Plon: Duży
THC: Wysokie
Smak: Ananas,anyż,nuty owocowe,intensywny aromat
Efekt: Energetyczny,kreatywny,motywujący do działania
Czas uprawy: 8-10 tygodni
Wysokość Indoor: 1-2 m
Wysokość Outdoor: Nawet do 4 m
3szt. - 122zł
5szt. - 189zł
8szt. - 293zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona , 5 nasion , 8 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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