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Auto BubbleGum ANESIA SEEDS
Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Auto Bubblegum to potężne skrzyżowanie starannie wyselekcjonowanej gumy balonowej i Auto Granddaddy Purple. Krzyżując się wstecz od
kilku pokoleń byliśmy w stanie zapewnić stabilność tej automatycznej odmiany i stworzyliśmy genetyczne arcydzieło automatycznie kwitnące.
Auto Bubble Gum ma bardzo mocny i intensywny smak słodkiej różowej gumy do żucia, który wszyscy pamiętamy z dzieciństwa. Rodzaj
słodkiej mieszanki truskawek i czerwonych owoców. Pąki są ciężkie, zwarte i pokryte lepkimi kryształami.
Auto Bubble Gum to krótka i krępa roślina, która dobrze radzi sobie zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Na zewnątrz dorośnie do
90 cm wzrostu, w pomieszczeniu osiągnie 60-70 cm. Jest rośliną produktywną, a plony dwucyfrowe powinny być osiągalne w ustawieniach Sea
of Green z dobrym oświetleniem.
Efekty działania Auto Bubble Gum są tak intensywne jak smak. Podobnie jak oryginalna guma Bubblegum, zapewni fizyczny i relaksujący
strzał głowy z dominacją indiki. Zawartość THC waha się od 17 do 21% procent. Jest to bardzo silna, łatwa w uprawie odmiana i dobry wybór do
ogrodów o ograniczonej przestrzeni. Doświadczeni hodowcy wybierają tę odmianę ze względu na jej niezawodne plony i siłę.
Haj zapewnia mocne efekty indica, które mogą prowadzić do pewnego zablokowania kanapy, szczególnie u mniej doświadczonych palaczy.

Uprawa Auto Bubblegum
Uprawiane w pomieszczeniach te rośliny dobrze rosną w glebie lub w wodzie i można oczekiwać plonów do 500g na metr kwadratowy. Outdoor
ten szczep osiąga plony do 200g z rośliny i może być uprawiany także w klimacie północnym. W uprawie indoor zbiory następują 10-11 tygodni
po wykiełkowaniu, na zewnątrz pod koniec października. W słonecznym klimacie można uzyskać 2 plony w sezonie.

Płeć: nasiona autofeminizowane
Wydajność: 500 g / m2 • 250 g / roślinę
Genetyka: głównie Indica
Czas kwitnienia: 10-11 tygodni
nadaje się do wewnątrz i na zewnątrz
Wysokość: 60-70 cm • 90 cm
THC: 17–21%
Aromaty / smaki: Guma do żucia, słodka
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