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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/banana-sherbet-feminizowane-p-166.html

Banana Sherbet
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

204

Opis produktu
Przeznaczenie: Indoor, Outdoor
Genetyka: 70% indica / 30% sativa
Geny: Banana x Sunset Sorbet
Czas kwitnienia: 8-9 tygodni
THC: 23–26%
CBD: 0,8-1,2%
Plon Indoor: 600-750 gr / m²
Plon Outdoor: 750 gr / roślina
Wysokość in/out: Średnia
Mistrzowscy hodowcy po prostu nie mogli oprzeć się połączyli Banana z Sunset Sherbet, tworząc zachwycającego Banana
Sherbet. Ten 70% dominujący szczep indiki jest bardzo silny i bardzo solidny w uprawie. Jej imię może być słodkie, ale jej
poziomy THC są ogromne na poziomie 23–26%, co jest bardzo wysokie w porównaniu z większością odmian na rynku UE.
Poziomy CBD są małe, ale godne szacunku i wynoszą 0,8–1,2%. Cudownie słodka natura bananowego sorbetu uwidacznia się
po jednym łyku. Szczep wydziela smaki tropikalnych owoców, które sprawią, że poczujesz się, jakbyś został przeniesiony do
raju. Skutki tego szczepu są zarówno fizyczne, jak i mózgowe, ale należy się spodziewać ciężkiego leżenia na kanapie. Ciesz
się słodką narkotyczną odmianą, którą praktycznie błaga ocean.
Bananowy sorbet jest solidną, średniej wielkości rośliną, która zapewnia wysokie plony w pomieszczeniach 600–750 g / m².
Pąki będą duże, gęste i nasiąknięte żywicą syropową. Plantatorzy zewnętrzni otrzymają około 750 g / roślinę. Jest to wysoko
wydajna odmiana, szczególnie biorąc pod uwagę siłę pąków. Ponadto okres kwitnienia w pomieszczeniu trwa tylko 8–9
tygodni. Hodowcy na zewnątrz będą zbierać rośliny na początku października.

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
* Wszystkie treści zamieszczone w opisie produktów, są przetłumaczoną wersją oryginalnych informacji wydanych przez
holenderskich producentów tych nasion. Sklep nie utożsamia się z zamieszczonymi informacjami i zamieszcza je wyłącznie w
celach informacyjnych oraz edukacyjnych.
* Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży nasion osobom, wobec których mamy podejrzenia co do pełnoletności.
Pytanie o takie rzeczy jak plon, sposób uprawy, czy działanie odmian konopi traktujemy jako podejrzenie zamiaru uprawy, co
może skutkować odmową realizacji zamówienia.
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* Nasiona sprzedajemy wyłącznie jako produkty kolekcjonerskie, w celach zachowania gatunku. Nikogo nie namawiamy do
uprawy marihuany. Uprawa, a nawet samo kiełkowanie nasion konopi jest nielegalne na terenie Polski i zakazane karą
pozbawienia wolności.
* Handel, jak i samo posiadanie nasion konopi jest w Polsce całkowicie legalne i dozwolone przez prawo. Nasiona konopi nie
zawierają żadnych substancji psychoaktywnych i nie mają żadnych właściwości narkotycznych.
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