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Link do produktu: https://seedfarm.pl/autoflowering-mix-royal-queen-seeds-p-462.html

Autoflowering Mix | Royal
Queen Seeds
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

105,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3011

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
nasiono feminizowane,
autoflowering
indoor, outdoor
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
b.d.
3, 5 szt.

Opakowanie zawiera 3 nasion:
1 x Quick One
1 x Royal Kush Auto
1 x Diesel Auto
Opakowanie zawiera 5 nasion:
1 x Quick One
1 x Royal Kush Auto
1 x Diesel Auto
1 x Royal Jack Auto
1 x Royal Bluematic
Jest to paczka zawierająca mieszankę naszych oryginalnych i nowych odmian nasion marihuany. Wszystkie odmiany są automatycznie kwitnące
i wszystkie są feminizowane. Ponieważ wszystkie nasze odmiany są automatycznie kwitnące, odpada ci problem wyboru pory roku i godzin
słonecznych. Mogą być sadzone I uprawiane praktycznie wszędzie I prawie zawsze. Możliwe są kilkakrotne zbiory w jednym sezonie przy
uprawie outdoor. Wszystkie odmiany mogą być również uprawiane indoors.
Takie są właśnie połączone charakterystyki naszych nowych wyjątkowych hybryd automatycznie kwitnących -Royal Jack Automatic,
Royal Kush Automatic ind Royal Bluematic. Wszystkie są automatycznie kwitnącymi wersjami klasycznych odmian, znanych i kochanych na
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całym świecie. Royal Bluematic będzie gotowy do zbiorów w 8 do 9 tygodni. Royal AK Automatic i Northern Light Automatic potrzebują troszkę
więcej czasu, są gotowe w około 9 do 10 tygodni.
Dostaniesz też kilka naszych klasycznych odmian automatycznie kwitnących - Royal Jack Automatic, Diesel Automatic, Quick One i Royal
Kush Automatic. Są to jedne z pierwszych odmian automatycznie kwitnących, które od razu przypadły do gustu wielu hodowcom. Wszystkie te
odmiany są gotowe do zbiorów już po 8 - 9 tygodniach.
Jeśli chcesz spróbować kilku różnych odmian automatycznie kwitnących, o szerokiej gamie smaków i efektów, wszystkich gotowych w mniej niż
10 tygodni, spróbuj naszej mieszanki automatycznie kwitnących nasion konopi do uprawy outdoor! .

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 3 nasiona , 5 nasion

Autoflowering
Autoflowering w tłumaczeniu oznacza automatyczne kwitnięcie. Mówimy tu o konopi
Cannabis Ruderalis, które samoczynnie i automatycznie zakwitają. Odmiany te po okresie
wegetatywnym który trwa około 2-5 tygodni same zakwitają. Charakterystyczne dla
odmian automatycznych jest ich mniejszy rozmiar oraz ich mniejsza produktywność
porównując je do odmian feminizowanych. Na ich plus przemawia czas, który jest
zdecydowanie krótszy i nie powinien przekroczyć 10 tygodni.
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