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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/black-widow-feminizowane-p-153.html

Black Widow
Feminizowane
Cena

10,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

192

Opis produktu
Przeznaczenie: Indoor
Genotyp: Głównie Indica
Geny: White Widow x Misty
Czas Kwitnienia: 7-9 tygodni
Plon: duży (500g/m2 Indoor)
Wysokość: Średnie (do 130cm)
THC: 20%
CBD: 0,3%
Działanie: euforyczny, kreatywny, szczęśliwy, zrelaksowany
Smak: drzewo owocowe
Zapach: słodki, sosnowy, ziemisty
Black Widow powstała z połączenia dwóch świetnych odmian Misty, która oferuje ponadprzeciętną zawartość CBD oraz White
Widow, czyli legendy lat 90., której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Powstała wyjątkowo mocna indyjka o szerokim
zastosowaniu medycznym. Black Widow jest praktycznie czystą Indicą, która świetnie rozluźnia i odpręża zarówno umysł, jak i
ciało. Dzięki wysokiej zawartości CBD zioło ma działanie typowo wyciszające. Wzmaga senność, pomaga pozbyć się złych
myśli, pobudza też apetyt. Tę odmianę szczególnie polecamy użytkownikom medycznym, którzy walczą z bólem, stanami
depresyjnymi i mają problemy z zaśnięciem. Będzie to także idealny wybór na koniec ciężkiego dnia. Haj wchodzi gładko i
utrzymuje się wiele godzin.
Black Widow nie jest odmianą, z którą poradzą sobie wszyscy plantatorzy. Wymaga choć podstawowej wiedzy na temat
cannabis oraz dobrego przygotowania stanowiska. Wykazuje dużą odporność na szkodniki, ale średnio radzi sobie z pleśnią.
Najważniejsze jest to, aby nie przesadzić z nawożeniem, bo roślina wyjątkowo tego nie lubi. Odmiana wyróżnia się dużą ilością
topów w stosunku do liści. Kwiaty wydzielają intensywny aromat lasu i mięty – te same nuty pojawiają się w smaku. W
warunkach indoor roślina osiąga do około metra wysokości. Czas kwitnienia przeciętnie zamyka się w okresie 7-9 tygodni.
Plenność jest średnia – z jednego metra kwadratowego można uzyskać do 400 g materiału o stężeniu THC 19% i CBD 0,3%.

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.

wygenerowano w programie shopGold

* 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.
* 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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