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Link do produktu: https://happyseeds.pl/landraces-afghanica-p-1144.html

LANDRACES - Afghanica
Cena

135,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Landraces

Opis produktu
Afghanica pochodzi jak sama nazwa wskazuje z Afganistanu i rośnie pierwotnie w dolinie na wysokości około 800m.
Afganistan ma klimat kontynentalny z gorącym latem i bardzo mroźnymi zimami, a co za tym odpowiednio, ten wyścig jest
bardzo solidny i szybki kwitnienia. Szczep ten rośnie stosunkowo krótki z grubymi gałęziami bocznymi i był tradycyjnie
uprawiany do produkcji bardzo silnym haszyszu.
Afghanica wymaga 7-9 tygodni czasu kwitnienia i mogą być zbierane na zewnątrz pod koniec września / początku
października. Dobrze uprawiane Afghanica z Anesia Seeds może przynieść 500 gramów na metr kwadratowy wewnątrz i
między 600 do 700 gramów na zewnątrz. Ma doskonałą wigor wzrostu i dobrą odporność na pleśń i choroby. Afghanica dostaje
ciemnozielone i duże liście. Pąki tego szczepu są bardzo skondensowane i pokryte dużą ilością włosków, co jest
odpowiedzialne za wysoką zawartość THC.
Aromat Afghanica jest ziemisty z ciężkim bukietem kwiatowym. Po wędnięciu ma typowy słodki smak haszyszu i oferuje silny
efekt ciała wielkiego indica. Afghanica ma ekstremalną produkcję żywicy i dobre plony. Ona jest ciężkim indica narkotyków z
bardzo wysokim poziomem THC.
Uprawa Afghanica
Afghanica ma dobre resitance do choroby i pleśni i jest wielką różnorodność dla początkujących. To 100% indica mogą być
uprawiane wewnątrz i na zewnątrz i ma krótki czas kwitnienia 7-9 tygodni. Rośliny rosną krótkie i krępy. Metoda SOG z 12 do
16 roślin na metr kwadratowy jest idealna dla tego szczepu. Zaleca się przycinanie dolnych liści roślin, gdy są one dorosłe,
aby umożliwić dobry przepływ powietrza i zoptymalizować penetrację światła.
Zastosowanie medyczne
Ze względu na silnie uspokajające efekty ten szczep jest często używany, aby pomóc ludziom radzić sobie z bezsennością,
stres i niepokój. Osoby z zaburzeniami odżywiania, na przykład Anoreksja, używają tego szczepu ze względu na wpływ na
apetyt. Afghanica jest doskonałym szczepem do łagodzenia bólu, zwłaszcza w przypadku przewlekłego łagodzenia bólu.
Afghanica jest najczęściej używany do leczenia w nocy.
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genotyp: Czysta Indica
Czas kwitnienia: 7-9 tygodni
Czas zbioru: Koniec września/początek pażdziernika
Wysokość: 90-110 cm / 110-130 cm
Plon: 600 g / m² / 600-700 g / roślinę
THC: 25%
Aromaty / Smaki: Kwiatowy, ziemisty
3szt. - 135zł
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10szt. - 400zł

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