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Jack the Ripper Auto ZAMBEZA SEEDS
Dostępność

Niedostępny

Opis produktu
JACK THE RIPPER AUTOFLOWERING: SERYJNY MORDERCA Z DOMINACJĄ SATIVY
Jack the Ripper jest powszechnie znany z szokującej serii morderstw. Jack the Ripper Autoflowering jest zgodny z legendą,
zapewnia przerażające efekty Sativy i krótki cykl życia, aby zminimalizować ryzyko, że ktoś zauważy wzrost. Zambeza Seeds
skrzyżowała Jacka Herera z Ruderalis, aby stworzyć Autoflowering Jack the Ripper.
Szczep ten jest gotowy do zbioru w około 60-70 dni po wykiełkowaniu. Dokładny przedział czasu zależy od pożądanego
poziomu dojrzałości i indywidualnych warunków uprawy. Hodowcy wewnętrzni będą uprawiać rośliny o wysokości 60-90 cm i
mogą spodziewać się plonów do 300-350 g/m². Hodowcy outdoor z ładnym miejscem, które jest wystawione na dużo
bezpośredniego światła słonecznego, mogą spodziewać się wzrostu roślin wyższych o 70-90 cm. Te rośliny na zewnątrz dadzą
do 75-130g na roślinę.
Oryginalny Jack Herer został wyhodowany w latach 90-tych w Holandii, a później został rozprowadzony do holenderskich aptek
jako uznana odmiana medyczna. Jakość na najwyższym poziomie! Zerwanie tego pąka wywoła silne podnoszące na duchu i
euforyczne efekty, połączone z uczuciem wewnętrznego szczęścia. Miłośnicy sativy będą czcić efekt autokwitnienia Kuby
Rozpruwacza. Poziomy THC są wyjątkowo wysokie i wynoszą 17%. Smak jest dość złożony i można go opisać jako mieszankę
składników kwaśnych, słodkich i gorzkich.
Jack the Ripper Autoflowering jest idealny dla tych, którzy podziwiają mocny haj Sativy i nie chcą iść na kompromis w kwestii
krótkiego cyklu życia automatycznie kwitnącej rośliny. Genetyka Jacka Herera sprawia, że ten szczep jest doskonałym
wyborem. Nie zostawiaj żadnego śladu i zamów kilka naszych Ripperów już dziś!
Genetyka: Jack Herer x Ruderalis
THC: 17%
Typ: Dominująca Sativa
Wysokość Indoor: 60 - 90 cm
Wysokość Outdoor: 70 - 90cm
Wydajność Indoor: g/m² 300 - 350g
Plon Outdoor: g/roślinę 75 - 130g
Smak: Gorzki, słodki, kwaśny
Efekt: Radosny, podnoszący na duchu, euforyczny
Czas zbiorów: 60 - 70 dni po wykiełkowaniu
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