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Link do produktu: https://happyseeds.pl/fastbuds-strawberry-pie-auto-p-1124.html

FASTBUDS - Strawberry
Pie Auto
Cena

58,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Strawberry PieAuto wyrastają urocze zielone i różowawe pąki pokryte włoskami od stóp do głów cienkimi i długimi
jasnopomarańczowymi włosami. Ma jasno fioletowe, czerwone i żółte liście wychodzące z pąków, co czyni ją naprawdę
wyjątkową i atrakcyjną odmianą.
Efekt
Efektami będą naprawdę dobrze zaokrąglona Indica. Nie pozostawi cię zbyt uspokojonym ani zamkniętym na kanapie, ale
lekko rozluźni twoje ciało, pozostawiając uczucie koncentracji i czujności. Świetne popołudniowe lub nocne palenie dymu, na
te dni, kiedy potrzebujesz spokojnego czasu, idealnego do czytania książki lub oglądania filmu.
Wygląd roślin
Mimo, że może dorastać do 1 m, ta odmiana pozostaje bardzo kompaktowa, dostarczając do 550 g / m2. Rośnie jedna wysoka
główna cola z dużymi grubymi liśćmi wachlarza, typowymi dla odmian Indica i bardzo symetrycznymi gałęziami bocznymi,
które są otoczone pięknymi pąkami od góry do dołu. Pąki mogą rozwijać czerwonawe odcienie, rozkwitnięte różem i fioletem,
a pakując szron jak szalony, podczas żniw będzie całkowicie pokryta trychomami o zapachu truskawek.
Uprawa
Łatwa w uprawie odmiana odpowiednia dla profesjonalistów i początkujących hodowców. Stanie się zwarta i krzaczasta,
dlatego zaleca się wykonanie odrobiny LST i / lub lekkiego defoliacji, aby pozwolić pąkom uzyskać większy przepływ powietrza
i więcej światła, zachęcając je do pełnego rozwoju. Woli lekkie karmienie w porównaniu do innych i zapewnia, aby zawsze
utrzymywać odpowiedni poziom pH, aby nie ryzykować wzrostu. Aby naprawdę wyróżnić się kolorami i smakiem, pamiętaj,
aby się spłukać w ostatnich tygodniach przed zbiorem. Podczas uprawy na zewnątrz zalecamy stosowanie co najmniej 3
galonów lub większych garnków, aby uzyskać jak najwięcej z niej i dać więcej miejsca na jej szkolenie.
Smak
Smak Aromatyczna kombinacja, która pachnie jak skunky słodycze truskawkowe. Jest to bardzo złożona mieszanka owocowa,
ciasteczka i śmietana ze szczyptą paliwa, która przyciągnie uwagę w dowolnym miejscu. Ta smaczna kombinacja będzie miała
bardzo słodki smak czerwonych jagód i gazu podczas wdechu, który powoli zmieni się w bardziej ciastowaty smak cynamonu,
sosny i ziół na wydechu.
Typ: Głównie Indica
Genetyka: Strawberry Pie Auto
Kwitnienie: 8-9 tygodni
Plony: 400-550gr/m2
Wysokość:60-100cm
THC: Powyżej 26%
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CBD: Niskie
Automatyczne kwitnięcie: Tak
Opakowania:
1szt. - 58zł
3szt. - 162zł
5szt. - 247zł
10szt. - 445zł
25szt. - 958zl
50szt. - 1643zl
100szt. - 2655zł

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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