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Link do produktu: https://seedfarm.pl/royal-critical-automatic-royal-queen-seeds-p-504.html

Royal Critical Automatic |
Royal Queen Seeds
Cena

100,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

3184

Producent

Royal Queen Seeds

Opis produktu
nasiono feminizowane,
autoflowering
indoor, outdoor
Sativa 25% / Indica 50%
/ Ruderalis 35%
Critical x Ruderalis
350 - 400 g/m2 / 115 165 g/roślina
8 - 9 tyg.
55 - 65 cm / 90 - 140 cm
14% / niski
3, 5, 10, 100 szt.

Critical Automatic jako jedna z najwszechstronniejszych i najpopularniejszych odmian często i gęsto gości w kolekcjach hodowców
nasion marihuany z całego świata. Bardzo prosta w uprawie i Bardzo bardzo szybka jednocześnie daje duży słodki plon z jednego metra
kwadratowego, o tak Critical Automat to bardzo dobra roślina. Mało wymaga od hodowcy i zadowoli się niewielką przestrzenią w uprawie, SoG
rządzi. Warunkiem 100%`ego sukcesu są oczywiście optymalne warunki uprawne.Outdoor dorasta średnio do 120 cm wysokości i przy
słodkawym zapachu nie zwraca za bardzo na siebie uwagi. Gotowy w 9 tygodni od wykiełkowania daje średnio ok 130 g z jednego krzewu, dla
mnie bomba. Critical Automatic zdobył kilka nagród tu i tam w różnych konkursach, więc niema co tej odmiany bardziej polecać. W swojej klasie
pewniak. Polecam przede wszystkim początkującym hodowcom nasion konopi.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Opakowanie: 1 nasiono , 3 nasiona , 5 nasion , 10 nasion , 100 nasion

Autoflowering
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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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