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Link do produktu: https://happyseeds.pl/landraces-congo-p-1145.html

LANDRACES - Congo
Cena

122,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Landraces

Opis produktu
Congo to wyścig lądowy z Afryki Środkowej, który przywieźliśmy ze sobą z naszych podróży do Afryki. Feminizowaliśmy
genetyczną ponad 2 pokolenia i wybraliśmy najlepsze rośliny przez długi czas, aby stworzyć ten typowy oryginalny stabilny
szczep Congo. Congo pochodzi z tropikalnego lasu deszczowego w pobliżu równika i rośnie tam przez cały rok. Ona jest bardzo
wysoko rozwijających sativa z ogromnym Headbud i kilka gałęzi bocznych. Ma, ze względu na ich regiony pochodzenia z
bardzo wilgotnym i muggy powietrza, bardzo silny odporność pleśni i nie jest podatny na inwazję pasożytów.
Aromat Congo jest bardzo świeży, cytrynowy i ma owocowy smak dzikich truskawek. Ten ciężko uderzający Sativa zapewnia
energiczny wysoki do 4 godzin i ma zawartość 18% THC. Szczep ten ma dość cienkie, zielone liście i wytwarza dużą ilość
ciemnozielonych lub fioletowych, gęstych pąków wypełnionych kryształami. Ma świetny kwiat do opuszczenia i zapewnia
najwyższej jakości pąki o niezrównanym i zapierającym dech w piersiach owocowym aromacie.
Congo tworzy długotrwały poziom mózgu i zapewnia aurę euforii i szczęścia, która z pewnością pozostawi uśmiech na twarzy.
Uprawa Congo Congo nadaje się do uprawy w pomieszczeniach, ale może być również uprawiane na zewnątrz, jeśli dostaje
wystarczająco dużo światła słonecznego. Czas kwitnienia jest stosunkowo krótki dla czystej sativa z 10-12 tygodni. Na
zewnątrz można ją zbierać w połowie października. Podczas fazy kwitnienia fosfor i potas powinny być stopniowo zwiększane
od trzeciego tygodnia kwitnienia. Congo zapewnia wiarygodny dochód 500-550g na metr kwadratowy w pomieszczeniach, a
na zewnątrz nawet 750g lub więcej na roślinę.
Kiedy rosną Nasiona Congo w pomieszczeniach trzeba będzie przyciąć rośliny i używać kraty, aby utrzymać wzrost wysokości
pod kontrolą. Rośliny rosną wysokie.
Zastosowanie medyczne
Congo jest doskonałym szczepem medycznym pomocnym w leczeniu lęku, depresji i przewlekłego bólu.
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genotyp: 100% Sativa
Czas kwitnienia: 10-12 tygodni
Czas zbioru: Połowa października
Wysokość: 120-160 cm / 300-350 cm
Plon: 500-550 g / m² / 750 g / roślinę
THC: 18%
Aromaty / Smaki: Cytryna, truskawkowa
3szt. - 137zł
10szt. - 360zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

wygenerowano w programie shopGold

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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