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Link do produktu: https://happyseeds.pl/magnum-auto-p-862.html

Magnum Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Happy Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - MAGNUM AUTO
Magnum Auto jest feminizowaną, dominującą sativą odmianą, która wykorzystuje sekretną hybrydę do krzyżowania ze
szczepem Ruderalis w celu nadania jej właściwości auto kwitnienia. Może dawać bardzo dobre plony, jest odporny na pleśń i
choroby, a także ma wartość leczniczą. Łatwa w uprawie roślina.
Wewnątrz rośliny te rosną od 60 do 70 cm. wysoki w cyklu życia 70–75 dni, dający aż 600 gr / m2. Rośliny na zewnątrz rosną
wyżej, między 85-150 cm, wytwarzając 250 gr. każdy.
Jego dojrzałe pąki są gęste i lepkie od żywicy. Jego smak jest słodki, kwiatowy i ziemisty. Produkcja THC jest na poziomie
14,7% z mniej niż 0,5% CBD. Efekt jest bardzo psychoaktywny z kreatywnością i skupieniem, które często towarzyszą
szczepom opartym na sativie.
PRZEZNACZENIE: indoor/Outdoor/Szklarnia
RODZAJ: Autoflowering
TYP: Głównie Sativa
PŁEĆ: Feminizowane
THC: 14.7%
CBD: ZBIORY Indoor: 600 gr/m2; Outdoor: 250 gr/plant
WYSOKOŚĆ Indoor: 60 - 70 cm; Outdoor: 85 - 150 cm.
CZAS UPRAWY: 70 - 75 dni
MEDYCZNE: Tak
SMAK / ZAPACH: Kwiatowy, Słodki, Ziemisty
EFEKT: Kreatywność, Skupienie

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.
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* 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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