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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/autoblueberry-dutchpassion-p-263.html

AutoBlueberry/ DutchPassion
Cena

2 300,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

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

60% Indica, 20% Sativa, 20% Ruderalis

Opis produktu
AutoBlueberry została stworzona przede wszystkim dlatego, aby do grona roślin kwitnących automatycznie dołączyła odmiana o
wyśmienitej jakości. AutoBlueberry to jedna z najlepiej sprzedających się odmian wszech czasów, jest to klasyk od Dutch
Passion. Wyjątkowe właściwości Blueberry są znane na całym świecie. W AutoBlueberry te właściwości są zamknięte w formie
feminizowanej i automatycznie kwitnącej. AutoBluenerry jest gotowa po ok. 10 tygodniach. Na północnej szerokości
geograficznej jest to bardzo atrakcyjna alternatywa jeżeli chcemy uzyskać wczesną kolekcje w lecie, za to w klimacie
śródziemnomorskim możliwe są dwa lub trzy zbiory w trakcie jednego sezonu. Jako źródło genów umożliwiających automatyczny
wzrost Producent wybrał kanadyjską odmianę Ruderalis. Wtórne krzyżowanie do pokolenia F4 nadało AutoBlueberry w 100%
właściwości automatyczne. F4 kwitnie automatycznie w 100% w 25 dni po wykiełkowaniu nasion. Nasiona AutoBlueberry (F5)
zostały wyprodukowane przez zapylenie pokolenia F4 roślinami z tego samego pokolenia. Rośliny zachowały większość cech
Blueberry. Większość roślin ma słynne, lekko niebieskie/fioletowe ubarwienie, charakterystyczne dla Blueberry.
Oryginalne opakowanie 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: 100 nasionek

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

Typ
Indica 60%, Sativa 20%, Ruderalis 20%
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