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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/auto-chocolope-chocodope-victory-seeds-p-356.html

Auto Chocolope (Chocodope) /
Victory Seeds
Cena

25,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10szt

Zawartość THC

Duże, 18-20%

Genetyka

Chocolope x Ruderalis

Czas kwitnienia

Średni, 8-10 tygodni

Przeznaczenie

Autoflowering, Outdoor, Indoor

Wysokość

Umiarkowana, 60-120cm

Plon

Duży, 300-500g/m2

Typ

Sativa, Indica, Ruderalis

Feminizowane

Tak

Odmiana medyczna

Tak

Opis produktu
Auto Chocolope z początku nieco owocowa a po chwili można odnieść wrażenie, że zjadło się tabliczkę czekolady. Jedna z
najlepszych odmian smakowych do degustacji. Te nasiona marihuany bardzo dobrze nadają się do indoor osiągając średni
wzrost w okolicach 100 cm wysokości. Outdoor jest nieco większy i wykazuje wyższą odporność na grzyby i pleśń niż inne
odmiany. Plon jaki można uzyskać w optymalnych warunkach to ok 140g z rośliny czyli całkiem nieźle. Auto Chocodope jest
bardzo mocną odmianą nasion konopi z zawartością THC w okolicy 18%-20%. Każdy kto lubi czekoladę powinien spróbować Auto
Chocodope. Zakwitnie wszędzie i o każdej porze roku, pod warunkiem że temperatura nie spada poniżej 10°C.

Oryginalne opakowanie 3, 5 i 10. Możliwość zamówienia pojedynczych ziarenek.

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

wygenerowano w programie shopGold

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

Producent
Producent wielu gatunków nasion marihuany. Do każdej nowej odmiany jak
mówią o sobie przykładają wiele zaangażowania by plon, smak i aromat był
niepowtarzalny. W ofercie ich ofercie nasiona konopi typu Sativa, Indica,
Automat i te o właściwościach medycznych.

Przeznaczenie
Indoor/Outdoor

Typ
Sativa 50%, Indica 50%
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