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Link do produktu: https://happyseeds.pl/northern-light-auto-p-171.html

Northern Light Auto
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

! Happy Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - NORTHERN LIGHT AUTO
Auto Northern Light jest jedną z najbardziej znanych odmian konopi na świecie. To głównie Indica pochodząca z afgańskiej
genetyki. Odmiana ta jest dostępna zarówno jako automat lub nasionka feminizowane. Northern Light Automatic jest świetny
do uprawy w indoorowych, ale można również uprawiać ją na wolnym powietrzu w umiarkowanym klimacie. Niemal od razu
pojawiają się nie niej topy i jest gotowe do zbioru w zaledwie 9 do 10 tygodni. Northern Light Automatic daje obfite plony i
może być jednym z najwyższych plonów automatycznych. Rośnie do około 90-120 cm, jest to dość dużo jak na automat, ale
ma to odzwierciedlenie w plonach. W pomieszczeniach zamkniętych średnio można liczyć na 90g. Podobnie jak oryginalne
Northern Lights, nasz Auto Northern Light ma słodkawy aromat.
Auto Northern Light – odmiana idealna dla wielu kolekcjonerów nasion marihuany.
Odmiana amerykańska, która ulepszana jest już od lat.
Nie da się ukryć, że kolekcjonowanie nasion marihuany na przestrzeni lat stało się hobby bardzo, ale to bardzo modnym. Co
jak co, ale w obecnych czasach każdy poszukuje nietypowej pasji, a taką właśnie się okazało kolekcjonowanie nasion
marihuany. O co chodzi w tym całym kolekcjonowaniu? Chodzi o to, aby dysponować kolekcją nasion marihuany o możliwie
najwyższej jakości. Za to wszystko odpowiadają konkretne odmiany. Odmian konkretnych, które są wysokiej jakości jest cała
masa. Musimy jednak wiedzieć, że są także takie, których jakość nie jest zbyt wysoka. Na takie absolutnie nie chcemy trafić.
Na pewno bardzo, ale to bardzo polecaną odmianą jest odmiana o nazwie Auto Northern Light. Na pewno odmianie tej
można powiedzieć, że jest absolutną podstawą jeśli chodzi o uprawę indoor. W ciągu lat ostatnich nastąpiło naprawdę bardzo
dużo zmian w samej technice uprawy. O odmianie Auto Northern Light możemy powiedzieć, że jest wręcz genialną
mieszanką starego jak i także oczywiście nowego. Obecnie odmiana jest zarówno:
- feminizowana,
- kwitnąca automatycznie.
Odmiana ta jest wręcz stworzona z myślą o uprawie indoor. Jednak okazuje się, że w ciepłych klimatach może także być
uprawiona metodą outdoor. W zasadzie to roślina ta natychmiast zaczyna rosnąć jak i także produkować kwiaty. Kolejną
niepodważalną zaletą jest jej szybka gotowość. Jest to już od samego wysiania do zbiorów jakieś dziewięć do dziesięciu
tygodni.
Odmiana automatyczna z największymi plonami.
Musimy na pewno wiedzieć o odmianie tej, że Northern Light jak na automatyczną odmianę daje naprawdę potężne zbiory.
Prawdopodobnie jest to także odmiana najlepiej produkująca. Wyrasta sama w sobie na jakieś dziewięćdziesiąt do stu
dwudziestu centymetrów. Do tego jest to także odmiana bardzo szeroka. Szczególnie porównując tylko i wyłącznie odmiany
kwitnące w sposób automatyczny. Jak najbardziej jest to nam zwracane oczywiście w czymś co uwielbiamy, czyli w zbiorach.
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W Hiszpanii outdoor produkuje w przypadku niektórych roślin nawet dwieście gram plonów. Jeśli zaś chodzi o indoor, to
średnia wynosi mniej więcej dziewięćdziesiąt gram w warunkach uprawy dobrych. Identycznie jak klasyczna
odmiana Northern Lights, to również automatycznie kwitnąca odmiana Northern Lights ma naprawdę niezły fizyczny efekt.
Do tego wszystkiego dochodzi słodki smak. Odmiana ta jest to ta sama co odmiana tradycyjna. Chodzi jedynie o kwitnące
automatycznie ulepszenie. Sprawia to także to, że jest to odmiana idealna do leczniczych celów. Jak widać na załączonym
obrazku, to odmiana na ma wielu swoich zwolenników. Co ciekawe są to osoby, które traktują marihuanę stricte rekreacyjnie
jak i także są to osoby, które marihuanę traktują raczej leczniczo. Można powiedzieć zatem o tej odmianie, że jest to odmiana
naprawdę genialna i poniekąd nawet odmiana uniwersalna. Odmiany kwitnące automatycznie obecnie naprawdę cieszą się
ogromną popularnością. Są to odmiany naprawdę wygodne.
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Northern Light x Ruderalis
TYP: Głównie Indica
CZAS KWITNIENIA: 6–8 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: 9–10 tyg.
PLON (in/out): 500–550 g/m2; 70–200 g/roślina
WYSOKOŚĆ (in/out): 90–120 cm
THC: 14%
CBD: średnie
1szt. - 20zł
3szt. - 54zł
5szt. - 85zł
10szt. - 160zł
25szt. - 387zł
50szt. - 750zł
100szt. - 1450zł

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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