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Link do produktu: https://happyseeds.pl/watermelon-auto-royal-queen-seeds-p-997.html

Watermelon Auto ROYAL QUEEN SEEDS
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
Watermelon Automatic: tropikalny smakołyk oferujący euforyczny haj
Niektórzy palacze wybierają ulubione odmiany wyłącznie na podstawie efektów, podczas gdy inni kierują się smakiem.
Watermelon Automatic wyróżnia się w obu kategoriach, zapewniając silne efekty psychoaktywne oraz apetyczny profil
terpenowy. Ta pyszna odmiana otula ciało i umysł w uspokajające efekty indica oraz zapewnia doskonałe plony za każdym
razem.

Watermelon Automatic: ciesz się potomstwem Tropicanna Cookies i
Lemon OG
Nasi wykwalifikowani hodowcy chcieli stworzyć odmianę, która rozpali kubki smakowe. Aby uzyskać tak kuszący profil
terpenów, wybrali dwie najbardziej aromatyczne odmiany rodzicielskie: Tropicanna Cookies i Lemon OG. Obie te odmiany są
pełne limonenu, mircenu i innych owocowych i ziemistych terpenów.
Po krzyżowaniu i stabilizacji tych odmian przez kilka pokoleń pojawiła się odmiana Watermelon Automatic, roślina o składzie
genetycznym 75% indica, 20% sativa i 5% ruderalis. Ta szybka, automatycznie kwitnąca odmiana odziedziczyła wszystkie
smaczne terpeny od swoich przodków.

Uprawa Watermelon Automatic: uczta sama w sobie
Watermelon Automatic szczyci się krótkim cyklem życia i wyjątkowo satysfakcjonującymi zbiorami. Ponadto, jej zwarta i
dyskretna natura pozwala hodowcom na uprawę w ciasnych pomieszczeniach i ukrytych plenerach.
Indoor rośliny osiągają wysokość 70–110 cm i — pozostawione same sobie — tworzą dużą centralną colę. Poddane treningowi
o niskim poziomie stresu przybliżą się do ziemi i utworzą bardziej jednolity i produktywny baldachim. Spodziewaj się
satysfakcjonujących plonów w wysokości do 500 g/m² zaledwie 8–9 tygodni po wykiełkowaniu.
Rośliny uprawiane na zewnątrz osiągają nieco większe rozmiary, około 90–120 cm i dają przyzwoite plony w wysokości do 100
g na roślinę. Dobrze rosną w pojemnikach, na rabatach lub bezpośrednio w ziemi.

Aromat, smak i działanie Watermelon Automatic: potrójne zagrożenie
Mimo że są urocze i kompaktowe, te pełne żywicy pąki mają wielką moc. THC na poziomie 20% uderza w ciało potężnym, ale
relaksującym hajem indica, który koi ciało, umysł i duszę. Średnie poziomy CBD działają synergistycznie z tym
psychotropowym kannabinoidem, aby zniwelować wszelkie przytłaczające efekty.
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Zapal tę odmianę wieczorem, aby cieszyć się przyjemną euforią i rozkoszować boskimi aromatami i smakiem, zapewnionymi
przez słodki bukiet terpenów. Charakterystyczny aromat arbuza miesza się z tropikalnymi owocami i ziemistymi nutami, dając
niezaprzeczalnie orzeźwiający dym.
Rodzaj odmiany: Automatyczne
Geny: Tropicanna Cookies x Lemon OG
Typ: Sativa 20% Indica 75% Ruderalis 5%
THC: 20%
CBD: Srednie
Plony Indoor: 450 - 500 gr/m2
Plony Outdoor: 50 - 90 gr/plant
Wysokość Indoor: 80-110cm
Wysokość Outdoor: 100 - 120 cm
Kwitnienie: 6 - 7 Tygodnie
Miesiąc zbiorów: 8-9 tygodni od wykiełkowania
Działanie: Uspokajające
Smak: Owocowy, Watermelon
1szt. 3szt. 5szt. 10szt.

42zł
115zł
170zł
- 319zł

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