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Link do produktu: https://goldseeds.pl/royal-queen-seeds-royal-gorilla-auto-p-416.html

ROYAL QUEEN SEEDS Royal Gorilla Auto
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY -

ROYAL GORILLA AUTO

Royal Gorilla Automatic od Royal Queen Seeds to nowy spadkobierca do tronu autokwitnących konopi. Połączenie
najmocniejszej i najbardziej dekadenckiej odmiany zależnej od cyklu światła, Royal Gorilla i Royal Cookies, z genami ruderalis
stworzyło niewiarygodną odmianę. Ta autokwitnąca hybryda bije konkurencję na głowę właściwie w każdej ważnej kategorii.
W warunkach wewnętrznych osiąga wysokość od 60 do 120 cm. Większy rozmiar umożliwia zwiększoną produkcję pąków.
Duże szczyty i silne gałęzie boczne powstaną w optymalnych warunkach. Możliwe są zbiory sięgające nawet 400g/m². Ponadto
jest łatwa w przycinaniu, prosta w uprawie i idealna do metody SOG. W 8-10 tygodni po wykiełkowaniu duże, pokryte
kryształkami pąki o zapachu przypominającym Kush i Diesel będą gotowe do zbiorów. W cieplejszych klimatach na zewnątrz
roślina może osiągnąć nawet 140 cm, ze zbiorami sięgającymi nawet 120-170g na roślinę. Ponieważ kwitnie niezależnie od
cyklu światła, umożliwia nawet wielokrotne zbiory od wiosny do jesieni.
Duże pojemniki, dobre światło słoneczne, dobrze drenowana gleba oraz minimalna ilość substancji odżywczych - to wszystko,
czego jej trzeba. Odmiana jest ogromnie psychoaktywna, z wysokim poziomem THC i minimalnym CBD. Jako genetyczny
koktajl genów indica, sativa i ruderalis daje mieszany efekt umysłowo-cielesny. Efekt początkowy euforyczny, umysłowy
szybko zamienia się w przyjemny chill out na kanapie.
Przeznaczenie - Indoor/Outdoor
Rodzaj - Auto feminizowana
Typ - 50% Indica/ 30% Sativa/ 20% Ruderalis
Geny - Royal Gorilla x Royal Cookies x Ruderalis
Kwitnienie indoor - 5-7 tygodni
Plon - 325-400g/m2 / 120-170 g/r
Wysokość - 60-120cm indoor/ 60-140cm outdoor
THC - 20%
CBD - niskie
1szt 3szt 5szt 10szt

42zł
115zł
170zł
- 319zł

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
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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.

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