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Link do produktu: https://happyseeds.pl/sweet-seeds-black-jack-p-661.html

SWEET SEEDS - Black
Jack
Cena

82,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Sweet Seeds

Opis produktu
FEMINIZOWANE NASIONA MARIHUANY - BLACK JACK
Skrzyżowaliśmy naszą odmianę Black Domina z wyjątkową odmianą Jack Herer o miłym i intensywnym zapachu katedralnym
typu Haze o aromacie kadzidła, efektem tej krzyżówki jest jedna z naszych najmocniejszych i najbardzej wydajnych hyrbryd.
Odmiana ta produkuje długie boczne pędy z obfitymi, aromatycznymi topami oblepionymi żywicą, które to nadają roślinie
kształt wielkiej kuli, prawie tak samo szerokiej jak wysokiej.
Skrzyżowanie z odmianą Black Domina nadaje roślinie akcent słodkich zapachów, które to wzbogacają i łagodzą intensywny
aromat katedralny i kadzidłowy pochodzący z odmiany Jack. Jest to wersja, która charakteryzuje się wielką mocą hybrydową,
całkowicie przystosowana do wymagań uprawy w warunkach pokojowych, na zewnątrz posiana w ziemi i z dostateczną ilością
słońca przeobraża się w kosmatego giganta oblepionego żywicą osiągającego około trzech metrów wysokości
Rodzaj - Indoor
Miesiąc zbioru - Koniec Września/Początek Października
Genotyp - 50% Indica / 50% Sativa
Czas kwitnienia - 8 - 10 tygodni
Plon - Bardzo Duży (ponad 500g/m2 Indoor)
3szt. - 82zł
5szt. - 137zł

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
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zawierają żadnych substancji psychoaktywnych i nie mają żadnych właściwości narkotycznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 3 nasiona + 1 gratis , 5 nasion + 2 gratis , 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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