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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/bob-marley-feminizowane-p-132.html

Bob Marley Feminizowane
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

172

Opis produktu
Bob Marley Feminizowane
PRZEZNACZENIE: Indoor, Outdoor
GENETYKA: Black Domina x Thai
TYP: Głównie Sativa
PŁEĆ: Feminizowane
THC: 18.6%
CBD: 0.5%
ZBIORY Indoor: 500 gr/m2; Outdoor: 600 gr/plant
WYSOKOŚĆ Outdoor: 180 - 200 cm.
CZAS KWITNIENIA: 58 - 63 dni
MIESIĄC ZBIORÓW: początek października
SMAK / ZAPACH: Słodki, Ziemisty
Bob Marley to psychoaktywna odmiana dominująca sativa, wyhodowana przez skrzyżowanie Black Domina z Thai, co daje
dobre zbiory.
Kwitnienie w pomieszczeniu trwa od 58 do 63 dni, z wydajnością około 500 gr / m2. Podczas uprawy rośliny oiutdoors mogą
osiągać 180-200 cm. i plonuje 600 g / roślinę na początku października.
Smak jest słodki i ziemisty. Produkcja THC wynosi 18,6%, a 0,5% CBD daje efekt psychoaktywny o wartości leczniczej.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz ilość nasion:: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 25 nasion , 50 nasion , 100 nasion

Ważne
Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, natychmiast opuść tę stronę.
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* 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.
* 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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