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Link do produktu: https://happyseeds.pl/dinafem-strawberry-amnesia-p-272.html

DINAFEM - Strawberry
Amnesia
Cena

34,50 zł

Cena poprzednia

46,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Dinafem Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - STRAWBERRY AMNESIA
Strawberry Amnesia, marki Dinafem, jest feminizowaną odmianą z przewagą genotypu Sativa,, będącego wynikiem
krzyżówki Original Strawberry Cough oraz Original Amnesia. W efekcie otrzymano nową odmianę Sativa o doskonałej jakości,
która dumnie reprezentuje aktualną tendencję. Strawberry Amnesia to wspaniała roślina, którą uprawia się z łatwością. Jej
czas kwitnienia jest krótki i tworzy duże i zwarte topy, całkowicie pokryte żywicą. W pełni zadowoli oczekiwania miłośników
genotypów Sativa, poszukujących produktywnej odmiany, o znakomitych właściwościach ogólnych, której hodowla nie stwarza
komplikacji. Jest to roślina o średnim lub dużym wzroście, o delikatnych i wydłużonych liściach, o pięknym ciemnozielonym
kolorze. W hodowli wewnątrz (indoor) rozwija się dobrze, o ile kontrolowana jest jej tendencja do nadmiernego rozrostu.
W hodowli na zewnątrz (outdoor) otrzymuje się dobre wyniki w klimacie umiarkowanym/kontynentalnym/śródziemnomorskim,
zarówno na wolnym powietrzu, jak i w chronionym środowisku szklarniowym. Jest odmianą odporną na wilgoć i szkodniki oraz
nadaje się do uprawy przez każdego plantatora. Jej aromat i smak są łagodne i owocowe, o nucie truskawki, cytrusów, sosny,
Haze oraz przypraw. Ma działanie silne i długotrwałe, stymulujące oraz euforyczne. Stanowi również znakomitą pomoc
leczniczą, mającą na celu poprawę objawów u osób cierpiących na anoreksję i depresję.
Strawberry Amnesia, marki Dinafem, jest feminizowaną odmianą z przewagą genotypu Sativa,, będącego wynikiem
krzyżówki Original Strawberry Cough oraz Original Amnesia. W efekcie otrzymano nową odmianę Sativa o doskonałej jakości,
która dumnie reprezentuje aktualną tendencję.
Strawberry Amnesia to wspaniała roślina, którą uprawia się z łatwością. Jej czas kwitnienia jest krótki i tworzy duże i zwarte
topy, całkowicie pokryte żywicą. W pełni zadowoli oczekiwania miłośników genotypów Sativa, poszukujących produktywnej
odmiany, o znakomitych właściwościach ogólnych, której hodowla nie stwarza komplikacji.
Jest to roślina o średnim lub dużym wzroście, o delikatnych i wydłużonych liściach, o pięknym ciemnozielonym kolorze. W
hodowli wewnątrz (indoor) rozwija się dobrze, o ile kontrolowana jest jej tendencja do nadmiernego rozrostu. W hodowli na
zewnątrz (outdoor) otrzymuje się dobre wyniki w klimacie umiarkowanym/kontynentalnym/śródziemnomorskim, zarówno na
wolnym powietrzu, jak i w chronionym środowisku szklarniowym. Jest odmianą odporną na wilgoć i szkodniki oraz nadaje się
do uprawy przez każdego plantatora.
Jej aromat i smak są łagodne i owocowe, o nucie truskawki, cytrusów, sosny, Haze oraz przypraw. Ma działanie silne i
długotrwałe, stymulujące oraz euforyczne. Stanowi również znakomitą pomoc leczniczą, mającą na celu poprawę objawów
u osób cierpiących na anoreksję i depresję.
Rodzaj - Indoor, Outdoor
Genotyp - Głównie Sativa
Geny - Original Amnesia x Original Strawberry Cough
Kwitnienie wewnątrz - 65-70 dni
Zbiory na zewnątrz - połowa/koniec października
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Plon wewnątrz - 450-500 g/m2
Plon na zewnątrz - 700-1100 g/roślina
Wzrost - średni/duży
THC - 20-22%
Opakowania:
1szt - 46zł
3szt - 105zł
5szt - 168zł
10szt - 336zł

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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