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Jack Herer - SENSI SEEDS
Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Odmiana Feminizowana Jack Herer® to bogaty w THC szczep hybrydowy (50% Sativa, 50% Indica) do uprawy indoor. Rodzi
rózne fenotypy o odmiennych wlasciwosciach rozwojowych. Dlugotrwaly efekt jest odczuwany zarówno w umysle, jak i w ciele.
Wzór uprawy odmiany Feminizowanej Jack Herer®
Wiekszosc fenotypów rozwija sie jak typowa Sativa, choc ilosc produkowanej zywicy i bujne kwiaty sa charakterystyczne dla
Indica. Hodowcy powinni pamietac, ze rosliny te dynamicznie rosna w okresie kwitnienia. Wystepuje tez jednak rzadszy
fenotyp z dominujacymi cechami Indica, który nie osiaga takiej rozlozystosci i ma bardziej zwarty pokrój.
Szczyty tego szczepu sa ogromne. W przypadku fenotypów Sativa w niektórych miejscach tworza sie kielichy pokryte zywica,
które nadaja roslinie dziki wyglad.
Skoro mowa o zywicy: na starannie hodowanych szczytach blyszczy sie gruba warstwa wlosków bogatych w THC. Wysuszone
szczyty zachowuja swój wyjatkowy wyglad, sprawiajac wrazenie przyprószonych krysztalkami, dlatego sa niezmiernie
popularne wsród sprzedawców i konsumentów. Pod mikroskopem widac, ze szczyty skladaja sie w wiekszej czesci z gruczolów
zywicznych niz z tkanki roslinnej.
W zaleznosci od fenotypu odmiana Feminizowana Jack Herer® jest gotowa do zbiorów po okolo 10–12 tygodniach. W
przypadku roslin z dominujacymi cechami Indica plony mozna zbierac juz po 8 tygodniach. Nalezy pamietac, ze ten szczep
zostal opracowany z mysla o uprawie indoor. Uprawa outdoor uda sie tylko w cieplym klimacie z duzym naslonecznieniem.
We wprawnych rekach nasiona Feminizowane Jack Herer® daja obfite plony, które mozna dodatkowo zwiekszyc przy uzyciu
takich technik jak „morze zieleni” (SOG), „zielony ekran” (SCROG), nadlamywanie lodygi („supercropping”) i lizakowanie
(„lollipopping”).
Efekt, smak i aromat odmiany Feminizowanej Jack Herer®
Choc sposób rozwoju moze byc rózny, to dzialanie Jack Herer® jest niezmienne. Pelen energii umyslowy haj laczy sie z
zapierajacym dech w piersiach pobudzeniem fizycznym. Mozesz wiec poczuc, jak ziemia drzy Ci pod stopami, a umysl szybuje
do stratosfery. Jesli wolisz marihuane z duza zawartoscia CBD i mniejszym efektem psychoaktywnym, siegnij po inny szczep.
Rosliny uprawiane indoor wydzielaja jedynie subtelny zapach, dzieki czemu sa doskonalym rozwiazaniem dla hodowców
ceniacych dyskrecje. Swój wspanialy bukiet aromatów zyskuja dopiero po wysuszeniu. Wiekszosc szczytów ma mocny,
pikantny, zlozony smak, który w zaleznosci od fenotypu laczy sie z afganskimi nutami i owocowym posmakiem skunka.
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Typ
Sativa / indica
Kwitnienie
Wysokosc
Plon
Strefy klimatyczne

Feminizowane
Hybrydy sativa/indica
Krótki okres kwitnienia
Roślina wysoka
Obfity plon
Słoneczny/śródziemnomorski

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