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Link do produktu: https://happyseeds.pl/original-blueberry-auto-fastbuds-p-1063.html

Original Blueberry Auto FASTBUDS
Cena

40,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Fast Buds

Opis produktu
Dzięki wysokiej jakości genetyce Indica ta odmiana rośnie dość krzaczasta i kompaktowa oraz produkuje pięknie oszronione
pąki, które mają unikalne fioletowe, czarne i niebieskie odcienie w odpowiednich warunkach, co czyni ją niezbędną dla
wszystkich hodowców, którzy chcą uprawiać klasyczne odmiany bez żadnych dodatkowych wysiłków. Ta odmiana zapewnia
zarówno pod względem wielkości, jak i plonów, można oczekiwać, że osiągnie wysokość 75-110 cm, produkując pąki od stóp
do głów na wszystkich gałęziach w niecałe 65 dni od nasion i dając do 500 g / m2 pąków, które pachną pyszną, apetyczną
mieszanką terpenów, dzięki czemu jest obowiązkowa dla wszystkich miłośników potężnych efektów Indica i cudownie
owocowych terpenów.

Opis:
Przy zbiorach pąki zostaną całkowicie pokryte grubą warstwą żywicy i mogą wyeksponować wiele kolorów; Możesz spodziewać
się jasnozielonych pąków z czasami różowymi, żółtymi, fioletowymi i czerwonymi odcieniami na wszystkich pąkach i liściach
wokół nich, nadając mu pożądany lepki wygląd.
Kielichy stają się dość spuchnięte, nadając pąkom gruby i spiczasty wygląd, a gdy tylko otworzysz bryłkę, wypełnią
pomieszczenie zapachem świeżo zebranych słodkich jagód, które sprawią, że wszyscy będą ślinić się do ust.

Efekt:
To potężna odmiana, która dzięki zawartości 22% THC uderza zaraz po pierwszym zaciągnięciu; Poczujesz się całkowicie
zrelaksowany i poczujesz się jak w spa, a efekty sprawią, że poczujesz się podniesiony na duchu i wzmocnisz rozmowę,
pozostając jednocześnie bardzo wyluzowanym i wolnym od niepokoju.
Nie poczujesz się przykuty do kanapy, ale haj jest dość silny, efekt odprężenia, luzu i skupienia może przypominać haj Sativy,
ale może Cię uśpić, jeśli tego szukasz, więc umiar jest kluczem jeśli nie chcesz zapalić się do snu.

Wygląd rośliny:
Dorastając do 110 cm, ta odmiana rozwija typową strukturę Indica, ale z nieco wyższymi i dłuższymi międzywęźlami, dając
plony 500 gr / m2. Gdy tylko roślina zacznie rosnąć, zobaczysz szerokie liście wachlarza wyłaniające się z grubej łodygi i
długich gałęzi bocznych, które powoli zaczną wypełniać się spiczastymi, solidnymi pąkami, które są całkowicie pokryte
warstwą żywicy i mają różne kolory gdy nadejdzie czas żniwa.

Wskazówki:
Nasza Blueberry Auto nie jest zbyt wymagająca, upewnij się, że ma wystarczająco dużo światła, jedzenia i dobrych warunków,
a nie będziesz mieć z nią żadnego problemu. Ze względu na genetykę Indica dobrym pomysłem może być delikatna defoliacja,
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w ten sposób unikniesz nierozwiniętych pąków w niższych miejscach kwitnienia. Zaleca się spłukiwanie w ostatnich
tygodniach kwitnienia, aby wzmocnić aromat i zachęcić do pojawienia się wyjątkowych kolorów.

Smak:
Doświadczysz niesamowicie przyjemnego i słodkiego smaku, który pozostawi w ustach wyjątkowo słodki smak dzikich jagód i
powoli zmieni się w smak przypominający jagodową muffinkę. Pyszna mieszanka kwiatowych, ziemistych i owocowych
terpenów opanuje całe pomieszczenie, gdy tylko rozpalisz jointa, a po pierwszym zaciągnięciu zrozumiesz, dlaczego ta
odmiana stała się tak popularna.
Typ: Feminizowany automat
Genotyp: Sativa 35% / 65% Indica
Plon Indoor: 400-500 gr/m2
Plon Outdoor: 50-150 gr/rośline
Wysokość: 70-120 cm
THC: Do 22%
CBD: Do 1%
Czas kwitnienia: 9 tygodni
Smak: Borówka amerykańska,kwiatowy,owocowy
1szt. - 40zł
3szt. - 108zł
5szt. - 180zł
10szt. - 315zł
25szt. - 675zł
50szt. - 1125zł
100szt. - 1890zł

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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