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Link do produktu: https://www.klasermarii.pl/northern-lights-auto-sensi-seeds-p-94.html

Northern Light`s Auto/ Sensi
Seeds
Cena

32,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opakowanie

3, 5, 10szt

Zawartość THC

Średnie, 14-19%

Czas kwitnienia

Bardzo krótki, do 6 tygodni

Przeznaczenie

Autoflowering, Outdoor, Indoor

Wysokość

Bardzo niska, do 60cm

Plon

Średni, do 300g/m2

Feminizowane

Tak

Typ

Głównie Indica

Opis produktu
Legendarny szczep konopi Afghani Indica po raz pierwszy jako feminizowana odmiana samo-kwitnąca Northern Lights Automatic
i to bez potrzeby identyfikacji i eliminacji form męskich, czy nawet zmiany cykli naświetlania umożliwiających pobudzenie
kwitnienia. Kolekcjonowanie odmiany będącej kwintesencją szczepu Indica jeszcze nigdy nie było tak proste. Podobnie jak w
przypadku większości form w swoim szczepie odmianę Northern Lights Automatic uprawia się w pomieszczeniu, w odpowiednich
warunkach oświetlenia. Szczep ten sprawdza się jednak doskonale także na zewnątrz w ciepłym, słonecznym klimacie
śródziemnomorskim. Odmiana NL Automatic, niezależnie czy uprawiana w formie rośliny pokojowej czy ogrodowej, potrzebuje
zaledwie 11 tygodni, aby przejść z fazy kiełkowania do zbioru.
Okres kwitnienia zaczyna się zwykle od 20 do 30 dni, po tym jak sadzonki wyrosną nad powierzchnię uprawną, bez względu na
cykl naświetlania. Koniec fazy kwitnienia następuje po 50–60 dniach. W przypadku uprawy w zamkniętym pomieszczeniu i
dłuższym dziennym czasie naświetlania. Przed okresem zbioru Northern Lights Automatic osiąga przeważnie wysokość 60–90
cm.
Odmiana Northern Lights Automatic kontynuuje tradycje swoich klasycznych już przodków. Gwarantuje szybki i pewny zbiór,
wydając nadspodziewanie skąpą woń. Mimo to jej pąki wytwarzają słodki aromat i dzięki grubej powłoce z włosków bogatych w
substancję THC charakteryzują się niezwykle silnym działaniem. Indica na poziomie 80%.

Oryginalne opakowanie 3, 5, 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.
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Nasiona marihuany sprzedajemy jak wskazuje nazwa serwisu (klasermarii.pl) w celach kolekcjonerskich.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasionka , 5 nasionek , 10 nasionek

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

Producent
Firma Sensi Seeds zainwestowala wiele czasu i energii w dobór roslin
macierzystych z banku genów Sensi, aby stworzyc feminizowane odmiany
niektórych sposród naszych ulubionych i najbardziej wyjatkowych odmian
marihuany. Wybór ten pozwoli Kolekcjonerom czerpać radość z uprawy ich
ulubionych odmian.

Przeznaczenie
Outdoor/Indoor

Typ
Indica 80%
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