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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/amnesia-haze-auto-royal-queen-seeds-p-272.html

Amnesia Haze Auto / Royal
Queen Seeds
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10, 100szt

Zawartość THC

Średnie, 14-19%

Czas kwitnienia

Średni, 8-10 tygodni

Przeznaczenie

Autoflowering

Wysokość

Umiarkowana, 60-120cm

Plon

Średni, do 300g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

Głównie Sativa

Odmiana medyczna

Tak

Opis produktu
Automatycznie kwitnąca Original Amnesia to najlepsze rozwiązanie dla wszystkich Kolekcjonerów. Jest to ten sam euforyczny
stan i pikantny słodki smak oryginalnej Amnesia, lecz ze zdecydowanie krótszym okresem wzrostu i w znacznie mniejszej
formie. Oznacza to, że może być kolekcjonowana przez wszystkich tych, którzy wcześniej nie mieli do tego warunków.
W uprawie indoor Amnesia Haze Automatic będzie potrzebowała tylko 10-11 tygodni do zbiorów. W tym czasie rozrośnie się
znacznie, zwłaszcza w porównaniu z innymi odmianami automatycznie kwitnącymi. Jest to głównie charakterystyka dominującej
Sativy – wysoka roślina z szerokimi liśćmi i długimi buds.
Automatycznie kwitnąca Original Amnesia jest krzepką rośliną, która osiągnąć wysokość 80-150cm. Ta automatycznie kwitnąca
odmiana z dominacją Sativy, jak oryginalna Amnesia, daje obfite zbiory i wysokiej jakości topy. Lubi być dobrze odżywiona ale
jak typowy Haze może być wrażliwa na odżywki.
W przypadku Indoor po 80 dniach uzyskacie 350-400g/m2 w idealnych warunkach. Roślina produkuje długie topy o słodkim,
lekko pikantnym aromacie. W sumie ma ona aromat, smak i efekt klasycznej Amnesia. Przy Outdoor będzie to około
130-180g/roślina. Amnesia Haze Automatic jest idealną odmianą automatycznie kwitnącą dla miłośników Haze.

Oryginalne opakowanie 3, 5, 10 i 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
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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: 100 nasionek

Feminizowane: Tak
Wszystkie nasiona dostępna na www.klasermarii.pl są feminizowane.

Producent
Royal Queen Seeds jest jedną z najprężniej rozwijających się europejskich firm
zajmujących się produkują nasion marihuany. Po wielu latach doświadczeń z
uprawą marihuany w Holandii zdecydowaliśmy się na wypuszczenie na rynek
własnej linii nasion. Nasza oferta zawiera wysokiej jakości nasiona
feminizowane, automatycznie kwitnące oraz medyczne, wszystkie w bardzo
atrakcyjnej cenie.

Przeznaczenie
Indoor/ Outdoor

Typ
Sativa 50%, Indica 20%, Ruderalis 30%

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

