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Link do produktu: https://happyseeds.pl/royal-queen-seeds-haze-berry-automatic-p-980.html

ROYAL QUEEN SEEDS Haze Berry Automatic
Cena

24,50 zł

Cena poprzednia

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
Haze Berry Automatic: subtelna sativa do stosowania w ciągu dnia
Haze Berry Automatic to dominująca w geny sativa następczyni legendarnej odmiany Haze Berry. Nasi utalentowani
hodowcy skrzyżowali tę energetyzującą piękność z najwyższej klasy odmianą ruderalis, obdarzając ją zdolnościami do
automatycznego kwitnienia. Haze Berry to dobrze znana odmiana w światowej społeczności konopi. Pochodzi ona z genetyki
afgańskiej i została powołana do życia w mekce marihuany, w Kalifornii. Znana jest ze swojego intensywnego profilu
terpenowego oraz stymulującego haju. Dzięki skrzyżowaniu tej odmiany z odmianą automatycznie kwitnącą, nasi hodowcy
znacznie ułatwili jej uprawę oraz skrócili czas potrzebny do zbiorów.
EFEKTY I PROFIL AROMATYCZNY HAZE BERRY AUTOMATIC
Haze Berry Automatic odziedziczyła charakterystyczny haj Haze Berry (Blue Dream). Efekty charakterystyczne dla odmian
sativa zwiększają aktywność ośrodkowego układu nerwowego oraz pobudzają umysł. Jednak jej kwiaty zawierają tylko 13%
THC. Mimo że może się to wydawać stosunkowo mało, jest ona absolutnie idealnym wyborem dla wielu palaczy. Efekty
psychoaktywne są subtelne oraz łatwe do opanowania, jednak nadal obecne. To sprawia, że Haze Berry Automatic jest
doskonałą odmianą do stosowania w ciągu dnia. Można ją palić pomiędzy różnymi zadaniami lub podczas przerwy w pracy,
uzyskując efekt podobny do wypicia filiżanki kawy. Zapewnia lekką stymulację oraz odświeża umysł, umożliwiając bardziej
kreatywne podejście do wielu zadań.
Haze Berry Automatic posiada bardzo podobny profil terpenowy do odmiany Haze Berry. Jej gęste, duże pąki wydzielają
intensywny zapach owoców oraz słodyczy. Ten owocowy smak jest również odczuwalny podczas palenia i wapowania i dobrze
sprawdza się podczas przygotowywania psychoaktywnych przysmaków.
UPRAWA HAZE BERRY AUTOMATIC
Haze Berry Automatic to odmiana bardzo łatwa w uprawie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z uprawą konopi lub
masz ograniczony czas, jest to odmiana idealna dla Ciebie. Jest ona gotowa do zbiorów zaledwie w 10 tygodni po
wykiełkowaniu i osiąga wysokość około 100 cm. Podczas uprawy indoor Haze Berry Automatic zapewnia średnie plony. Rośliny
uprawiane outdoor oferują około 80-150 g na roślinę.
Rodzaj odmiany: Automatyczne
THC: 13%
CBD: Niska
Plony Indoor: 350 - 400 gr/m2
Plony Outdoor: 100 - 150 gr/plant
Wysokość Indoor: 90-130 cm
Wysokość Outdoor: 80 - 130 cm
Kwitnienie: 8 - 9 tygodni
Miesiąc zbiorów: 10-11 tygodni po wykiełkowaniu
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Geny: Haze Berry x Blueberry Auto
Typ: Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%
Działanie: Ekstremalnie ciężko upalony, długotrwały, odpręża ciało
Klimat: Ciepły
Smak: Blueberry, Słodkie
1szt. - 35zł
3szt. - 90zł
5szt. - 140zł
10szt. - 255zł
25szt. - 540zł
100szt. - 1600zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 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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