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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/ak-automatic-royal-queen-seeds-p-304.html

AK Automatic / Royal Queen
Seeds
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10, 100szt

Zawartość THC

15%

Czas kwitnienia

9 tygodni

Przeznaczenie

Indoor, Outdoor, Auto

Wysokość

Umiarkowana, 60-120cm

Plon

Duży, 550-650g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

Sativa 35%; Indica 40%; Ruderalis 25%

Opis produktu
Royal AK Automatic , to jedna z ulubionych odmian kolekcjonerów automatycznych nasion marihuany. Odmiana na której
zawsze można polegać, bardzo stabilna jak na automat i bardzo szybka. Duża moc i konkretny plon biorąc pod uwagę niewielki
czas. Automat Royal AK jest zdecydowanie mniejszy niż femka, można stosować technikę SoG z dużym powodzeniem na
niewielkiej przestrzeni indoor. Outdoor Auto Royal Ak jest oczywistym wyborem jeśli myślimy o komercyjnym kolekcjonowaniu.
Zapach silny. Royal Ak Auto łatwo wyczuć. Z dyskrecją będzie bardzo słabo niestety. Dla początkujących to doskonały wybór, bo
to wytrzymała odmiana, dla zaawansowanych też :). Szybkość, plon i prostota.

Oryginalne opakowanie 3, 5, 10, 100szt

Treści zawarte powyżej mają charakter jedynie informacyjny. Opisy oraz zdjęcia pochodzą z powszechnie dostępnej strony
Producenta. Zorientuj się czy posiadanie lub inne czynności związane z nasionami konopi są legalne w Twoim kraju. Nie
odpowiadamy za niewłaściwe i niezgodne z prawem wykorzystanie nasion z naszej oferty.
Nasiona marihuany sprzedajemy jak wskazuje nazwa serwisu (klasermarii.pl) w celach kolekcjonerskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasionka , 5 nasionek , 10 nasionek , 100 nasionek
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Feminizowane: Tak
Wszystkie nasiona dostępna na www.klasermarii.pl są feminizowane.

Producent
Dutch Passion jest najstarszym na świecie bankiem nasion i jedną z nielicznych
pozostałych na rynku firm, które rozpoczęły sprzedaż nasion marihuany.
Oferujemy naszym klientom szeroką gamę klasycznych odmian marihuany oraz
kilka nowych odmian, wśród których wiele dostępnych również w wersji
feminizowanej. Zaczęliśmy pracę w 1970 r., a w 1987 r. Oficjalnie staliśmy się
bankiem nasion.

Przeznaczenie
Indoor

Typ
Indica 80%, Sativa 20%
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