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Link do produktu: https://nasionamarihuany.sklep.pl/critical-mass-feminizowane-p-36.html

Critical Mass
Feminizowane
Cena

20,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

32

Opis produktu
Critical Mass
PRZEZNACZENIE: Indoor/Outdoor
GENY: Afghan x Skunk#1
TYP: Głównie Indica
CZAS KWITNIENIA: 6–8 tyg.
PORA ZBIORÓW OUTDOOR: koniec Września
PLON (in/out): 500–550 g/m2; 150-230 g/roślina
WYSOKOŚĆ: 70–150 cm
THC: 19–21 %
CBD: niskie

Critical Mass
Critical Mass jest odmianą naprawdę genialną. Nie ma przydziału, dla kogo będzie ona idealna. Okazuje się, że jest to
odmiana w zasadzie dla każdego z nas. Szczególnie zostanie ona doceniana dla osób oczekujących zbiorów bardziej obfitych.
Najprawdopodobniej jest to odmiana najbardziej produktywna, którą możemy spotkać na rynku. Topy tejże odmiany są ciężkie
jak i także gęste. Możemy jednak napotkać się na problemy z pleśnią. Oczywiście problem ten występuje jedynie gdy
wilgotność jest zdecydowanie zbytnio duża. Odmiana ta nadaje się zarówno do indoor jak i także do outdoor.

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.
* 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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