Feminizata

Înflorire Auto

Amnesia Lemon Kush
Black Gum
Pure Kush
Stinkin’ Bishop
White Critical

Auto Destroyer
Auto Jack Herer
Auto Purple
Auto Skunk
Lemonberry Haze Auto
Purple Haze Auto
Super Auto Lemon Haze
White Crystal Meth Auto

Cali Feninizate

Înflorire Auto Cali

Alien Gorilla
Black Ghost OG
Blueberry Ghost OG
Bruce Banner #3
Bruce Banner #3 Fast
Bruce Cookies
Do-Si-Dos OG
Gelato
Girl Scout Cookies
Gorilla Cookies
Gorilla Glue #4
Grandaddy Black
Purple Punch Cookies
Runtz Gum
Wedding Cake
Wedding Cookies
Zkittlez
Zkittzy Gorilla

Auto Blueberry Ghost OG
Auto Ghost Cookies
Auto Ghost OG
Blueberry Cookies Auto
Bruce Banner #3 Auto
Do-Si-Dos Auto
Gelato Auto
Girl Scout Cookies Auto
Gorilla Glue #4 Auto
Orange Diesel Auto
Wedding Cake Auto
Zkittlez Auto

Tulpini Medicale
CannaBoom CBD+
CannaFuel CBD+
Dr Bruce Banner CBD
Sweet Peach Auto CBD

Amnesia Lemon
Kush

CUMPARA

Black Gum

CUMPARA

Pure Kush

CUMPARA

O lovitură emoționantă a
Amnesia Lemon este amortizată
de un dram din Indica Kush.
Semințele feminizate Amnesia
Lemon Kush de la Original
Sensible, cu aromele ei intense de
citrice te pot lovi chiar între ochi,
relaxând mintea, corpul și sufletul
și pot produce o lovitură severă
oricărei tensiuni sau stres pe care
o poate aduce ziua. Durerea se
dizolvă rapid și depresia este ușor
ameliorată. Semințele Amnesia
Lemon Kush prosperă în toate
tipurile de medii de cultivare și
sunt potrivite pentru setările SOG
și Scrog.

Black Gum este o încrucișare între
devastatoare Black Domina și
vechea școală Bubblegum. Acest
hibrid dominant Indica oferă un fum
delicios de gumă de căpșuni, adeziv,
lipicios, care te va lipi de canapea la
fel de mult ca pe tine. Această tulpină
este ușor de crescut și se descurcă
bine atât în interior, cât și în exterior,
indiferent dacă o topiți, o legați în
jos sau o lăsați să facă lucrurile ei
producând rezultate excepționale
cu niveluri ridicate de THC. Cu o
rezistență ridicată la dăunători și boli
într-o plantă incredibil de robustă,
vă puteți aștepta la recolte de până
la 700g pe plantă în aer liber și până
la 550g/m2 atunci când se cultivă
canabis în interior.

Semințele de marijuana Pure Kush
sunt create cu genetica 100%
pură a landrace-ului din Hindu
Kush, care este ușor de cultivat
și, atât de satisfăcător pentru a
fuma. Genetica sa pură o face
incredibil de puternică, planta în
sine este robustă și are un nivel
mare de toleranță, ceea ce le face
ideale pentru cei noi în creștere a
canabisului. Când sunt cultivate în
aer liber, așteptați culturi de bună
calitate de până la 700g per plantă,
dar atunci când creșteți această
buruiană în interior, planta intră în
propria sa producând până la 400550g/m2 dintre cele mai puternice,
încuietor de canapea Kush, veți
avea vreodată bucuria. a trăi.

INAPOI LA MENIU

1

Amnesia Lemon
x Kush

65-75
zile

60% Sativa
40% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/plantă

21%

100-160cm
200-250cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Black Domina
x Bubblegum

50-60
zile

10% Sativa
90% Indica

Sep

3

550g/m2
700g/plantă

21%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Hindu Kush

45-55
zile

100% Indica

Sep

3

550g/m2
700g/plantă

22%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

Stinkin’ Bishop

CUMPARA

White Critical

CUMPARA

Stinkin ‘Bishop este un amestec
special de Afghan Kush x Super Skunk
care produce cele mai înțepătoare
semințe de buruieni. Fumul este
incredibil, cu o aromă deosebită de
piele înțepătoare și brânză matură
picantă, foarte puternică. Nivelurile
de THC sunt ridicate, iar efectul este
echilibrat creând o relaxare mentală și
corporală, cu o atenuare remarcabilă
a durerii, stresului și depresiei. Este
potrivit în special pentru amenajările
interioare, dar și înfloritoare bine
în aer liber, producând o recoltă
substanțială pe care atât cultivatorii
profesioniști cât și cei amatori o pot
realiza cu ușurință. Buruiana este
excelentă, deschide mugurii gata de
utilizare și veți vedea de ce, duhoarea
vă va face ochii apă!

White Critical este crescut cu
producătorul comercial în minte
pentru randament și potență, dar, în
egală măsură, aceste semințe sunt, de
asemenea, o alegere perfectă pentru
cel mai mic cultivator care caută
să producă un magazin de cafenea
care poate ajunge să fie capul lor
preferat. Ușor de controlat în cadrul
amenajărilor interioare și cu o perioadă
scurtă de înflorire de doar 49 până la 56
de zile Plantele critice albe sunt coapte
pentru recoltarea mugurilor voluminoși
care se ung cu adeziv precum rășina.
În aer liber, ea nu reușește datorită
reistantei ridicate a dăunătorilor și a
mucegaiului, gata să se recolteze în
ultimele săptămâni din septembrie
/ începutul lunii octombrie, fiecare
plantă este capabilă să producă până la
un kilogram de buruieni narcotice.

INAPOI LA MENIU

1

Afghan Kush x
Super Skunk

56-63
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

550g/m2
800g/plantă

20%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Critical x
White Widow

50-55
zile

40% Sativa
60% Indica

Sep

3

500g/m2
1000g/plantă

20%

100-140cm
160-220cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Alien Gorilla

CUMPARA

Black Ghost OG

CUMPARA

Blueberry
Ghost OG

CUMPARA

Gorilla Glue #4 a atins statutul
de legendă în lumea tulpinilor de
cannabis. Alien Technology are
propria sa poveste unică și a fost
creată prin selectarea dintr-o mână
de semințe de landrace obținute
de la un soldat american care se
întoarce din Afganistan. Din aceste
centrale în ceea ce privește puterea
și producția de THC s-a născut Alien
Gorilla. Alien Gorilla se mandreste
cu un parinte genetic premium
si produce muguri spectaculoși
încărcați cu THC extrem după 65
de zile de înflorire. Alien Gorilla
este o tulpină dominantă Indica
care oferă un nivel fizic echilibrat
și relaxant.

Black Ghost OG combină două
dintre cele mai puternice genetice
ale noastre de top, Black Domina
și Colorado Ghost OG. Această
încrucișare modernă și captivantă
produce o plantă de marijuana cu
rășini remarcabile, care se reaprinde
cu cristale de THC. Și niciun recoltat
nu ar putea rezista frunzelor
strălucitoare, care vor produce unele
dintre cele mai intoxicante și exotice
aromă cu extracte pe care le-ați
gustat vreodată. Black Ghost OG
este un hibrid Indica / Sativa, potrivit
pentru toate metodele și tehnicile
de formare în creștere, ceea ce o face
ușor de gestionat în interior, cu o
perioadă de înflorire de doar 8 până
la 9 săptămâni.

Două tulpini legendare se combină
pentru a produce această tulpină
cu totul specială. Am folosit un
Blueberry monstru (Blue Monster),
cu o aromă fructuoasă, profundă și
moale, și am adăugat câteva fructe
acide în amestec cu Colorado Ghost
OG și a grăbit titanul albastru ...
Blueberry Ghost OG. Blueberry
Ghost OG este un compliment
uimitor, încercați singur. În doar
8 - 9 săptămâni de înflorire, această
doamnă va aduce o mulțime de
muguri de grăsime monstruoși
încărcați cu cristale de rășină
strălucitoare, cu un nivel ridicat de
THC. Randamentele sunt mari. 500 550g/m2 în timp ce în aer liber, având
în vedere condițiile potrivite, s-ar
putea realiza dublu.

INAPOI LA MENIU

1

Zkittzy Gorilla
x Alien
Technology

60-65
zile

35% Sativa
65% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/plantă

25%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Colorado
Ghost OG x
Black Domina

56-63
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/plantă

25%

120-160cm
160-200cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Blueberry (Blue
Monster) x Colorado
Ghost OG

56-63
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

550g/m2
1000g/plantă

22%

120-160cm
160-200cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Bruce Banner #3

CUMPARA

Bruce Banner #3
Fast

CUMPARA

Bruce Cookies

CUMPARA

Cu niveluri de THC scandaloase,
dacă există o încordare în viața
ta, trebuie să crești Bruce Banner
#3 de la Original Sensible Seeds.
Semințele Bruce Banner sunt o
creație originală din SUA și au
clasat una dintre cele mai puternice
tulpini de pe planetă cu niveluri
de THC colosale și bine numite
Bruce Banner, de asemenea The
Incredible Hulk, datorită puterii
și puterii sale deosebite. Bruce
Banner #3 este una dintre cele
mai realizate tulpini noastre până
în prezent și suntem extatici să
arătăm aceste semințe de cannabis
feminizate deosebite în catalogul
nostru.

Bruce Banner # 3 Fast este una
dintre cele mai ușoare tulpini din
gama noastră Cali de a crește.
Puțin mai scurt și mai rezistent,
cu o distanțare internodală mai
strânsă decât ruda sa mare de
monstru, robust cu un nivel ridicat
de tolerație, mai ales atunci când
crește în aer liber, la începutul
lunii septembrie, face ca acest
titan să fie mai puțin predispus
la elementele naturale care pot
afecta o cultură în special spre
sfârșitul crește ciclul. Pentru cei
mai experimentați, metodele de
formare a cultivatorilor, cum ar fi
metodele scrog și sog.

Doi producători monstruoși de
THC creează cea mai nouă adăugire
în gama West Coast din SUA de la
Original Sensible Seeds. Cookieurile Bruce sunt genetice premium
de marijuana selectate din gama
Original Sensible Cali, Bruce Banner
#3 și Do-Si-Dos OG. Aceste 2 tulpini
au fost special selectate atât pentru
potență, cât și pentru producție. Linia
parentală a Bruce Cookies asigură o
tulpină dominantă indica cu un efect
puternic, dar bine echilibrat, care este
stimulant, atât fizic, cât și cerebral și
relaxant. Înflorirea în interior este de
aproximativ 60-65 de zile, unde vă
puteți aștepta să obțineți randamente
de aproximativ 700g/m2, în timp ce
Bruce Cookies în aer liber este mai
mult decât capabil să producă 800 - 1
kg + pe plantă.

INAPOI LA MENIU

1

Colorado Ghost
OG x Strawberry
Diesel

60-65
zile

35% Sativa
65% Indica

Oct

3

800g/m2
1000g/plantă

28%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Black Domina

50-55
zile

35% Sativa
65% Indica

Sep

3

800g/m2
1000g/plantă

25%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Bruce Banner #3
x Do-Si-Dos OG

60-65
zile

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

700g/m2
800g/plantă

28%

100-160cm
130-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Do-Si-Dos OG

CUMPARA

Gelato

CUMPARA

Girl Scout
Cookies

CUMPARA

Semințele de canabis feminizate
Do-Si-Dos OG sunt încă o altă
capodoperă inspirată de Coasta
de Vest. A fost doar o chestiune de
timp înainte ca Girl Scout Cookies
să fie introdusă în Colorado
Ghost OG, ambele fiind coloana
vertebrală a vitrinelor noastre
de marijuana pentru a evoca
acest hibrid puternic dominant
dominant. gata pentru recoltare
după doar 60 până la 65 de zile
de înflorire. Oferiți-vă corpului
și minții un tratament euforic
relaxant cu această stare de spirit
care îmbunătățește fumul foarte
neted de fursecuri și cremă, care
este Do-Si-Dos OG.

O altă tulpină din coasta de vest
adusă pe piața europeană de către
Original Sensible. Venind din zona
golfului din California, Gelato este o
altă minunăție genetică, cu un aspect
de foc, atât în Sunset Sherbet, cât și în
Girl Scout Cookies, în special în Thin
Mint pheno. Gelato este o centrală
THC și după ce i-ai admirat nuanțele
de violet închis care contrastează
cu firele de păr portocalii
aprinse de la un nug acoperit cu
rășină strălucitoare, ar trebui să
experimentezi explozia ei de mână
grea de euforie. Randamente de 550
g pe m2 pot fi realizate cu ușurință
atunci când sunt cultivate în interior,
în timp ce sunt cultivate în aer liber,
peste 750 g per plantă.

Cu niveluri colosale de THC și arome
incredibile Nu este de mirare că Girl
Scout Cookies este una dintre cele
mai populare soiuri de marijuana
disponibile pe planetă astăzi. OG
Kush și Durban Poison se combină
pentru a crea această plantă
dominantă Indica, care are în mod
obligatoriu structura de muguri
rășinoși compacti din frunze purpurii
nuanțate. Indiferent dacă cresc în
interior sau în exterior se potrivește
atât de ușor încât chiar și cultivatorul
novice va obține rezultate grozave. Și
nu va trebui să așteptați prea mult în
interior, va fi terminat după 70 de zile
de înflorire, în timp ce în aer liber veți
culege această puternică lovitură de
cap la începutul lunii octombrie.

INAPOI LA MENIU

1

Do-Si-Dos x
Colorado
Ghost OG

60-65
zile

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/plantă

28%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Sunset Sherbert
x Girl Scout
Cookies

60-65
zile

45% Sativa
55% Indica

Oct

3

550g/m2
750g/plantă

25%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

OG Kush x
Durban Poison

60-70
zile

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

450g/m2
700g/plantă

25%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Gorilla Cookies

CUMPARA

Gorilla Glue #4

CUMPARA

Grandaddy
Black

CUMPARA

Semințele de canabis feminizate Gorilla
Cookies sunt o altă piesă de spectacol
inspirată de coasta de vest a SUA.
Combinând cel mai puternic producător
de rășină GG #4, împreună cu tulpina de
biscuiți super-fină Do-Si-Dos OG Original
Sensible Seeds, au creat ceea ce este,
probabil, cel mai bun din acest moment
rivalizând în potența THC cu tulpina lor
de prezentare Bruce Banner #3. Cu o
perioadă de înflorire în interior de doar
60-65 de zile și o perioadă de recoltare
în aer liber la începutul lunii octombrie,
această puternică tulpină hibridă indica
sativa este gata să dezlănțuie toată
recompensa ei lipicioasă. Așteptați în
jur de 700g/m2 de muguri compacti
încărcați cu THC în interior, în timp ce
peste 1 kg pe plantă plus este ușor de
realizat în condiții ideale de creștere în
aer liber. Efectul este bine echilibrat.

Semințele de canabis Gorilla sunt
considerate cele mai puternice și mai
lipicioase lumi create, iar soiul Original
Sensible Seeds feminizat, soiul Gorilla
Glue #4 este o forță care trebuie luată în
considerare. Potența (și aceste semințe
ar trebui să poarte un avertisment de
potență) va depăși majoritatea altor
tulpini, cristalele de rășină densă cu
glupey conțin niveluri extreme de THC
producând un efect fericit, euforic, cu
o consecință a sedării grele, nu este
de mirare că acesta este unul dintre
cele mai solicitate canabis tulpini în
întreaga sferă. Ca tulpină medicală GG
#4 este o modalitate excelentă de a
ușura durerea, de a relaxa tensiunea
musculară și de a ajuta cu tulburările
de somn, o tulpină de marijuana care te
simte bine, care te va face să simți că ai
cucerit lumea.

Grandaddy Black este o tulpină mortală
de Indica, cu o putere incredibilă și
puterea de a bloca pe canapea pe cel
mai experimentat fumător. Grandaddy
Purple și Black Domina se amestecă
pentru a crea această poțiune letală
de Indica cu capacitatea de a șterge
durerea, stresul, depresia, anxietatea,
insomnia, ușurează durerea musculară
și spasmele și transformă zilele rele în
bune. Plante compacte încărcate cu
muguri vitrali cu rășină puternică, care
au o aromă fructuoasă, pământească,
cu struguri. Perioada medie de înflorire
pentru aceste semințe de canabis în
interior este de 60 până la 65 de zile.
Grandaddy Black va prospera și în
aer liber și este foarte potrivit pentru
majoritatea climatelor care se termină
spre sfârșitul lunii septembrie / prima
săptămână a lunii octombrie.

INAPOI LA MENIU

1

Gorilla Glue #4
x Do-Si-Dos OG

60-65
zile

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/plantă

28%

100-160cm
130-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Chems Sister x
Sour Dubb x
Chocolate Diesel

56-63
zile

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

800g/m2
1000g/plantă

28%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

Grandaddy
Purple x Black
Domina

60-65
zile

5% Sativa
95% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/plantă

23%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Purple Punch
Cookies

CUMPARA

Runtz Gum

CUMPARA

Wedding Cake

CUMPARA

Semințele de canabis Purple
Punch Cookies sunt un hibrid
complex, dar echilibrat, cu
părinți provenind de la Gelato,
Grandaddy Purple & Girl Scout
Cookies. Purple Punch Cookies
este un producător greu și este
gata de recoltare între 65 și 70
de zile de înflorire. Purple Punch
Cookies este o centrală THC care
ar trebui să fie tratată cu precauție
de către cei fără niveluri ridicate
de toleranță. Te poți aștepta la un
efect sedativ cerebral și sedativ
al corpului de la Purple Punch
Cookies, cu o aromă dulce și
fructată, cu note de tămâie și hași.

Semințele de canabis aromate de
grapefruit dulce, delicios, cu aroma
de gumă, sunt oferite de ultima cruce
Zkittlez: Runtz Gum. Aceste semințe
dominante Sativa din Coasta de Vest ale
SUA au o perioadă de înflorire de 70 de
zile și cresc până la o înălțime medie, care
este potrivită pentru cultivarea atât în
interior, cât și în exterior. Randamentele
de 700g/m2 sunt realizabile în interior,
în timp ce recoltele de câteva kilograme
sunt posibile pe plantă în aer liber. Runtz
Gum are o aromă dulce, fructată, cu note
citrice de grapefruit și căpșuni acide,
care amintește de bomboanele din care
provine această tulpină. Efectul poate
fi descris ca euforic de la aceste semințe
dominante cu THC Sativa dominante,
cu un echilibru frumos Indica de 60%
Sativa la 40% Indica, care se pretează
activităților creative.

La fel ca și Gelato, Wedding Cake
împărtășește o parte a părinților
ei cu Girl Scout Cookies, în timp
ce cealaltă parte vine de la Cherry
Pie. Acesta este un alt triumf
genetic al SUA adus pe piața
europeană de Original Sensible.
După prelevarea Wedding
Cake, ar trebui să fii lăsat să te
simți foarte relaxat, cu un aer
de fericire și euforie, în timp ce
ești ridicat și te simți energic.
Randamente între 500g și 600g/
m2 sunt realizabile cu ușurință
atunci când sunt cultivate în
interior, în timp ce sunt cultivate
în aer liber, peste 800g per plantă.

INAPOI LA MENIU

1

(Gelato x
Grandaddy Purple)
x Girl Scout Cookies

65-70
zile

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/plantă

25%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Zkittlez x
Grapefruit
Bubblegum

70
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

700g/m2
1000g/plantă

28%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Girl Scout
Cookies x
Cherry Pie

56-63
zile

20% Sativa
80% Indica

Oct

3

600g/m2
800g/plantă

25%

90-140cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Wedding
Cookies

CUMPARA

Zkittlez

CUMPARA

Zkittzy Gorilla

CUMPARA

Original Sensible Seeds au
creat potrivirea perfectă cu
o căsătorie făcută în cerul
Wedding Cake și Do Si Dos OG.
Semințele feminizate Wedding
Cookies sunt o altă genetică
inspirată de coasta de vest a SUA
și cu o moștenire de Girl Scout
Cookies, Cherry Pie și Colorado
Ghost OG, această tulpină vă
va pune pe margine. Efectul
este intens puternic datorită
conținutului ridicat de THC, care
este copleșitor de euforic, dar
când euforia și-a început cursul,
dominanța indica predomină cu
o contracolpă de relaxare fizică.

Genetica americană la maximul
lor și pusă la dispoziție sub formă
de semințe feminizate de Original
Sensible Seeds. Zkittlez a fost creat
prin încrucișarea unui remarcabil
Kush Indica afgan cu hibridul
Grandaddy Purple x Grapefruit.
Zkittlez este un hibrid dominant
Indica cu un efect de relaxare
puternic și echilibrat și cerebral,
plin de aromă de bomboane
zaharoase, nu există o modalitate
mai bună de a vă încheia ziua
decât cu acest deliciu de inspirație
inspirat de stratul de zahăr, Zkittlez
buruiana se relaxează cu totul nou
nivel ștergerea durerii, stresului,
insomniei și depresiei.

După multă recunoaștere pentru
Original Sensible’s Gorilla Glue #4,
în special pentru producția de rășină
nebună, Original Sensible a combinat
GG #4 cu Zkittlez la fel de apreciat
pentru a crea noul Zkittzy Gorilla!
Colasuri groase, stratificate, cu rășină
siropoasă, plină de echilibrare a
puterii indica, senzații fericite și toate
acestea într-un timp de înflorire sub
65 de zile. Pentru cultivatorul cu mai
multă experiență, instruirea Scrog
este potrivită pentru a produce
randamente medii în jur de 600g/
m2. Luați Zkittzy Gorilla în aer liber
și veți produce o plantă stufoasă,
care este bine controlabilă și ușor de
gestionat și recoltează o abundență
de muguri de sirop suculent în jurul
sfârșitului septembrie, la începutul
lunii octombrie.

INAPOI LA MENIU

1

Wedding Cake
x Do-Si-Dos OG

60-70
zile

30% Sativa
70% Indica

Oct

3

700g/m2
800g/plantă

28%

100-160cm
130-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

(Grandaddy Purple
x Grapefruit)
x Afghan Kush

60-65
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/plantă

22%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

1

Gorilla Glue #4
x Zkittlez

60-65
zile

40% Sativa
60% Indica

Oct

3

600g/m2
700g/plantă

24%

100-160cm
120-180cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Auto Destroyer

CUMPARA

Auto Jack Herer

CUMPARA

Auto Purple

CUMPARA

Auto Destroyer de la Original
Sensible este o versiune automată a
câștigătorului multiplu AK47. La fel ca
majoritatea soiurilor autoflorescente,
ciclul de creștere este puternic.
Plantele rămân scurte și compacte
dezvoltând o cola principală masivă,
cu o serie de ramuri laterale secundare
și, în condițiile potrivite de creștere,
pot produce o cantitate impresionantă
de buruieni uimitoare în doar 75 de
zile de la semințe. O recoltă fastuoasă
de 400g/m2 de buruieni de calitate
medicinală poate fi obținută în interior,
dar așezați acești bebeluși în aer liber,
vă puteți aștepta la un randament
ridicat de garnitură de cap sativă
fructată, cu aroma de lichid Orange /
Orange care poate depăși cu ușurință
100g per plantă.

Auto JH de la Original Sensible, una
dintre cele mai puternice tulpini
de Auto Jack Herer din jur. Această
plantă este productivă, plină de
aromă și oferă un nivel pe care nu
îl vei uita. Efectul ei energizant și
pozitiv asigură oboseala, depresia,
stresul și durerea cronică nu sunt pur
și simplu o problemă, iar acest lucru
provine din semințele de canabis
autoflorescente care sunt ușor de
cultivat și nu au nevoie de prea mult
spațiu. În interior sau în exterior, vor
dura mai puțin de 75 de zile pentru
a-și finaliza ciclul de la semințe,
aducând o recoltă substanțială de
buruieni acoperite cu rășină picantă,
aromată, care are puterea de a
produce o înălțime fizică intoxică.

Auto Purple de la Original Sensible,
este cu siguranță unul de încercat.
Această plantă senzațională
folosește un amestec de pur pur
afgan și cea mai nouă generație de
autoflorescență genetică pentru a
face o plantă cu producție rapidă
de care te vei bucura cu adevărat.
Chiar și în faza de creștere, această
plantă arată la fel de bine pe
cât are gust. Cultivarea acestei
plante este ușoară, deși conținutul
de THC al acestui soi este de o
valoare medie, veți putea să vă
bucurați cu adevărat de aromele
sale delicioase de pământ fără
sedare, deoarece Purple Auto este
o tulpină Indica care vă permite o
plăcere multisenzorială.

INAPOI LA MENIU

1

AK 47 x
Autoflowering

70-80
zile

Sativa
Dominant

Apr Noi

3

400g/m2
100g/plantă

18%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

1

Jack Herer x
Autoflowering

65-75
zile

Sativa
Dominant

Apr Noi

3

450g/m2
120g/plantă

18%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Afghan Purple
x Autoflowering

50-60
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

400g/m2
80g/plantă

16%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Auto Skunk

CUMPARA

Lemonberry
Haze Auto

CUMPARA

Purple Haze
Auto

CUMPARA

Skunk Auto de la banca de semințe
Original Sensible aduce semințe
de canabis autoflorescente la un
nivel cu totul nou. Combinând
genetica de autoflorescență de
generație următoare în Critical
Auto cu fabulosul hibrid stabil din
vechea școală, care este Skunk #1,
am creat un semințiu de canabis
autoflorescent senzațional, care
are toate calitățile unui skunk cu
adevărat bun, cu o ușurință de
creștere. Auto Skunk este excelent
pentru persoanele cu spațiu limitat
pentru cultivarea canabisului sau
pentru cei care doresc să fie discret
în alegerile de grădinărit.

Ne-am ridicat cu gust OG-ul nostru de
afine auto cu Lumi Haze energizante
pentru a-ți amenaja ziua cu o măsură
puternică de euforie. Această nouă
linie genetică aduce un echilibru între
puterea sativă, bogată în plăcere
cerebrală, care să-ți stimuleze corpul
și mintea și să lase o serie de arome
dulci și fructe dulci, care dansează pe
papilele gustative, despre care știm
că vor potoli deopotrivă utilizatorii
de agrement și medicamente și vor
recolta această frumusețe cerebrală
tine din sămânță durează mai
puțin de 70 de zile. Semințele de
Lemonberry Haze Auto sunt incredibil
de ușor de cultivat, dacă sunteți nou
în creșterea canabisului, nu există o
încordare mai bună pentru a începe.

Purple Haze este o tulpină
legendară și unul dintre cele mai
cunoscute soiuri de marijuana
datorită cântecului Jimi Hendrix
cu același nume. Dacă sunteți
în căutarea minții care aruncă
buruieni pline de emoții pentru a
vă menține concentrat, energizat
și zburați în toată ziua, atunci
Purple Haze Auto nu numai că vă
va răni direct în acest scop, ci vă
va ține și acolo. Indiferent dacă
crești în interior sau în exterior,
aceste semințe Purple Haze Auto
nu ar putea fi mai ușoare și cu o
toleranță ridicată la dăunători și
boli, împreună cu o sămânță rapidă
pentru a recolta o transformare de
doar 70 până la 75 de zile.

INAPOI LA MENIU

1

Critical Auto
x Skunk #1

60-65
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

400g/m2
100g/plantă

18%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

1

Auto Blueberry
Ghost OG x
Lemon Haze

60-70
zile

50% Sativa
50% Indica

Apr Noi

3

450g/m2
120g/plantă

19%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Purple Haze
x Auto Purple

70-75
zile

Sativa
Dominant

Apr Noi

3

350g/m2
65g/plantă

17%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

Super Auto
Lemon Haze

CUMPARA

White Crystal
Meth Auto

CUMPARA

Super Lemon Haze este o colaborare
între CBD Seeds și Original Sensible
Seeds și este o exclusivitate mondială.
Lemon 5 (un fenom special de
lămâie din Amnesia 5) și genetica
autoflorescentă vă aduc toată aroma
delicioasă de udare a gurii de o
limuzină de înaltă calitate. De la
sămânță până la recoltare, trebuie
doar să așteptați 70-75 de zile, cu un
randament excepțional bun de până
la 120 gr per plantă și un echilibru
de potență THC bogată în plăcere
cerebrală. Când doriți să maximizați
aceste randamente, utilizați ghivece
de 15 - 25 litri pentru doamnele
voastre mici. Și deși acest lucru poate
întârzia perioada de înflorire cu câteva
zile, rezultatele vor fi pur și simplu
excepționale.

Când doriți o tulpină de autoflorire
cu o producție de rășină peste
medie cu muguri care strălucesc
ca bijuteriile, nu căutați mai
departe White Crystal Meth Auto
din Original Sensible Seeds. Cu
randamente în interior de până la
600g/m2 și aproximativ 100g per
plantă în aer liber White Crystal
Meth Auto este bijuteria din
coroana Original Sensible Semeds.
Cu o piatră bogată corporală
adâncă, care este suficient de
liniștită și puternică pentru
a eradica durerea, tensiunea
musculară și a induce relaxarea
totală White Crystal Meth Auto
poate face toate acestea în mai
puțin de 65 de zile pentru a recolta!

INAPOI LA MENIU

1

Lemon 5
x Autoflowering

70-75
zile

Sativa
Dominant

Apr Noi

3

450g/m2
120g/plantă

19%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€

1

White Widow Auto
x Crystal Meth

60-65
zile

50% Sativa
50% Indica

Apr Noi

3

600g/m2
100g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Auto Blueberry
Ghost OG

CUMPARA

Auto Ghost
Cookies

CUMPARA

Auto Ghost OG

CUMPARA

Tulpina-pilot Original Sensible
Seeds Blueberry Ghost OG este
amestecată cu Auto OG Kush
pentru a produce o versiune
rapidă și ușor de crescut a acestui
soi hibrid superior. Aceste semințe
de autoflorizare feminizate
produc plante scurte, care oferă
o întoarcere rapidă a buruienilor
suculente, tantale. În doar 70 de
zile de la sămânță, acești bebeluși
sunt coapte și gata pentru
recoltare. Buruiana pământească,
fructată, cu o ușoară acțiune
acidă, vă va ridica instantaneu
valuri mari de plăcere euforică,
care va duce apoi într-un relaxare
liniștită.

Cookie-urile Ghost automate ar
atinge de obicei o înălțime medie
cuprinsă între 80cm și 100cm, cu
randamente interioare de 600g/m2
și 150g pe plantă atunci când sunt
cultivate în aer liber. Finisarea rapidă
a geneticii autofloritoare înseamnă
că timpul de creștere este de numai
70 până la 75 de zile de la semințe
până la recoltare. Efectul este
puternic, oferind o senzație fizică
relaxată. Filiații de calitate, inclusiv
OG Kush, Durban Poison, Colorado
Ghost OG și Blueberry Ghost OG
nu vor dezamăgi nici cel mai întărit
toker, dar atracția pentru sac nu se
pierde nici cu muguri verzi strâns
acoperiți de THC, cu pete violet și cu
păr de chihlimbar.

Auto OG Kush s-a îmbunătățit și odată
cu adăugarea de Colorado Ghost
OG. În această nouă și îmbunătățită
versiune a automatei noastre OG Kush,
am folosit tăierea Colorado Ghost,
îmbunătățind gustul, aroma și efectul.
Singurul aspect care rămâne același
este simplitatea de a crește. Chiar și un
cultivator începător va putea produce
nuguri ambalate în cristale THC de cea
mai bună calitate în mai puțin de 75 de
zile de la semințe până la recoltare, care
sunt atât stimulante cât și relaxante.
Gustul și aroma rămân seducătoare și
pământești, dar cu un fundal de citrice
și pinoase mai grele, oferind o piatră
puternică a corpului, cu un efect euforic
fericit, care duce la o relaxare de vis,
cu puterea de a elimina problemele de
stres, anxietate și somn.

INAPOI LA MENIU

1

Blueberry Ghost
OG x Auto
OG Kush

70-75
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

450g/m2
150g/plantă

18%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Girl Scout Cookies
x Auto Blueberry
Ghost OG

70-75
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

1

Colorado Ghost
OG x Auto OG
Kush

65-75
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

400g/m2
120g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

Blueberry
Cookies Auto

CUMPARA

Bruce Banner
#3 Auto

CUMPARA

Do-Si-Dos Auto

CUMPARA

Două tulpini de ultimă oră se
combină pentru a crea Blueberry
Cookies Auto. Titanul nostru albastru,
puternic, Blueberry Ghost OG, este
încrucișat cu varietatea noastră
autofloritoare de cookie-uri Girl
Scout, creând un extaz de buruiană
aromată de fructe dulci moscate.
Amestecul pământesc curge deși
dulceața fructelor fructe de padure
cu un gust gustativ plăcut. O aromă
incredibilă din cea mai creditată
genetică a canabisului. Aceste arome
îmbucurătoare nu vin singure. Efectul
este un zgomot puternic euforic
optimist, urmat curând de o relaxare
de vis care te va supune într-o
piatră plăcută pentru cap și corp Pregătește-te să fii supus.

Bruce Banner #3 este o creație
originală din SUA și una dintre cele
mai puternice tulpini de canabis de
pe piață. Bruce Banner #3 Auto poate
fi gata de recoltare între 65 și 70 de
zile de la sămânță. Atunci când este
crescut în interior, este de așteptat
o înălțime între 80cm și 100cm, cu
randamente de 500g/m2, în timp
ce 100 gr per plantă este o recoltă
realizabilă atunci când este cultivată în
aer liber. La fel ca monstrul fotoperiod
din care se naște Bruce Banner
#3 Auto, această mică frumusețe
împachetează o putere de foc serioasă
și produce muguri de calitate încărcați
cu cristale THC. Efectul este bine
echilibrat între cerebrala și o piatră
corporală relaxată.

O altă creație de cookie-uri ia DoSi-Dos OG de la Original Sensible
Seeds și adaugă cookie-uri Girl
Scout în mix pentru senzația de
auto-înflorire: Do-Si-Dos Auto. Cel
mai bun genetic american prezentat
într-un automobil feminizat
dominant în Indica, care se termină
în mai puțin de 75 de zile de la
semințe până la recoltare. Aceste
semințe cu auto-înflorire cu finisare
rapidă ating o înălțime medie
cuprinsă între 80cm și 100cm cu
randamente interioare de 650g/m2
și 150g pe plantă atunci când sunt
cultivate în aer liber. Efectul este un
stimulent euforic bine echilibrat, cu
o senzație fizică profundă relaxată.

INAPOI LA MENIU

1

Blueberry Ghost
OG x Girl Scout
Cookies Auto

70-75
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Auto Ghost OG

65-70
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

500g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Do-Si-Dos OG
x Girl Scout
Cookies Auto

65-75
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

Gelato Auto

CUMPARA

Girl Scout
Cookies Auto

CUMPARA

Gorilla Glue #4
Auto

CUMPARA

Gelato este o altă tulpină „americană”
creată din moment ce legea se
(Sunset Sherbet x Girl
70-75
Scout Cookies) X Girl
schimbă în întreaga SUA din unele
zile
Scout Cookies Auto
părinți serioase ale focului atât
în Sunset Sherbet cât și în Girl
Indica
Apr Scout Cookies (Thin Mint pheno).
Dominant
Noi
Original Sensible Seeds au lucrat la
o versiune automată de Gelato de
la achiziționarea geneticii care le-a
500g/m2
20%
permis să reproducă fotoperioada
100g/plantă
originală. Colorarea originalului
fotoperiodului este prezentată în
60-120cm
Gelato Auto cu nuanțe de violet și
Scăzut
60-120cm
fire de păr portocaliu și bineînțeles
producția ei intensă de rășină. Efectul
este unul de relaxare fizică grea,
1
3
5
10
25
50
dar totuși permite productivitate și
creativitate dacă te bucuri de Gelato
7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€
Auto în timpul orelor de zi.

După succesul remarcabil al
fotoperiodelor feminizate, Girl
Scout Cookies, am dorit să creăm o
versiune de autoflorizare, pentru ca
această tulpină să poată fi bucurată
de toată lumea. Ooriginal Sensible
Girl Scout Cookies este o genetică
fabuloasă și, prin încrucișarea ei
cu Auto Ghost OG, a fost creată o
capodoperă de autoflorizare. Girl
Scout Cookies Auto se așteaptă
să atingă o înălțime între 80cm și
100cm, cu randamente de 600g/m2
atunci când sunt cultivate în interior,
în timp ce 150g pe plantă este o
recoltă realizabilă pentru culturile în
aer liber. Efectul este bine echilibrat
între cerebrala și o piatră corporală
relaxată.

Un alt dintre cele mai populare
tulpini ale noastre fotoperioage
convertite într-o varietate
autoflorantă, Gorilla Glue #4
Auto are toate trăsăturile unui
viitor campion. Decizia de a crea o
versiune de autoflorescență a celui
mai bine vândut Gorilla Glue #4
a fost una evidentă și a fost luată
cu ceva timp în urmă. Din nou,
folosind genetica dintr-o creație
originală din SUA care în termeni
de potență este chiar acolo, cu cele
mai puternice tulpini din lume.
Gorilla Glue #4 Auto este o mașină
producătoare de THC cu cola
superioară, care este foc direct și
oferă un efect bine echilibrat între
corp și minte.

INAPOI LA MENIU

1

(OG Kush x
Durban Poison) X
Auto Ghost OG

65-70
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Gorilla Glue #4
x Critical Diesel
Auto

65-70
zile

50% Indica
50% Sativa

Apr Noi

3

500g/m2
100g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

Orange Diesel
Auto

CUMPARA

Wedding Cake
Auto

CUMPARA

Zkittlez Auto

CUMPARA

Orange Diesel Auto combină
clasicele cannabis din școala veche
din California Orange Bud și NY
Diesel cu genetica autofloritoare
Super Skunk. Acest hibrid
Indica / Sativa bine echilibrat
este feminizat și se termină în
mai puțin de 80 de zile de la
semințe până la recoltare și se
caracterizează printr-o aromă de
portocală acidă, fructată, cu note
lemnoase și picante. Genetica
utilizată la crearea semințelor
de canabis Orange Diesel Auto
este favorizată de cultivatorii
comerciali pentru stabilitatea și
atractivitatea sacilor.

Wedding Cake este o altă tulpină de
pe coasta de vest din California, care
o are ca părinți în Girl Scout Cookies
și Cherry Pie și este uneori denumită
Wedding Cake sau chiloți roz. Wedding
Cake Auto oferă cultivatorilor
oportunitatea de a experimenta aceste
tulpini americane, fără a fi nevoie de
iluminare specială și capacitatea de a
obține 2 sau mai multe recolte pe an,
deoarece Wedding Cake Auto va fi gata
să se recolteze în aproximativ 70 de zile
de la semințe cu un randament de 150g
per planta atunci când este cultivat în
aer liber și 600g/m2 când este crescut
în interior. Efectul de la Wedding Cake
Auto este puternic și relaxant așa cum
te-ai aștepta de la semințele grele
Indica, dar bine echilibrat între fizic și
cerebral.

Una dintre cele mai noi genetice
fotoperiodice din West Coast s-a
transformat în autoflorizare prin
Original Sensible Seeds. Zkittlez
Auto domină Indica și oferă o piatră
corporală echilibrată cerebrală și
relaxantă. Zkittlez Auto durează
65 până la 70 de zile de la sămânță
până la recoltare. O înălțime
medie pentru cultivarea în interior
este între 80cm și 100cm, cu un
randament preconizat de 500g/m2,
dar este de așteptat 100g per plantă
atunci când se dezvoltă în aer liber.
Zkittlez Auto produce muguri mari
de verde cu nuanțe de violet și
este un bun producător de rășină
încărcată de THC.

INAPOI LA MENIU

1

(Californian Orange
x NY Diesel) x
Auto Super Skunk

70-80
zile

50% Sativa
50% Indica

Apr Noi

3

500g/m2
130g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

Wedding Cake
x Girl Scout
Cookies Auto

65-70
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

1

(Grandaddy Purple
x Grapefruit) x
Auto Ghost OG

65-70
zile

Indica
Dominant

Apr Noi

3

500g/m2
100g/plantă

20%

60-120cm
60-120cm

Scăzut

5

10

25

50

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

CannaBoom
CBD+

CUMPARA

CannaFuel
CBD

CUMPARA

Dr Bruce
Banner CBD

CUMPARA

Analiza noastră arată că semințele
CannaBoom CBD + pot fi conforme
și legale pentru a crește în unele țări
datorită conținutului lor scăzut de
THC. CannaBoom CBD + nu numai
că are un THC minim și un nivel
ridicat de CBD, dar aceste semințe
beneficiază și de un procent mic
de CBG. CannaBoom CBD + este
recomandat numai pentru cultivarea
în aer liber, iar plantele pot crește
înalte. Cu o perioadă de înflorire de
9 - 10 săptămâni, recoltarea în aer
liber este în jurul lunii octombrie, iar
recompensele sunt impresionante, în
funcție de condițiile de creștere, se
produc ușor 800g pe plantă, în timp
ce 1 kg pe plantă nu este de realizat.

CannaFuel CBD + sunt cele mai
mari semințe CBD de până acum,
cu un conținut ridicat de CBD
de 28% și un conținut scăzut de
THC de 0,5% și deoarece aceste
semințe sunt aproape fără THC
pot fi cultivate legal în multe țări
care permit cultivarea canabisului
cu un nivel scăzut de THC. În
plus, canabinoidul despre care
vorbește toată lumea despre
CBG apare în Original Sensible
Seeds. Analiza arată că semințele
CannaFuel CBD produc un
conținut de CBG de 0,37%, care
va crește în general după procesul
de întărire.

Bruce Banner # 3 este unul dintre
cei mai mari lovitori din tulpini de
cannabis, în schimb Carmen are un
nivel foarte scăzut de THC. Dar, în
ciuda nivelurilor scăzute de THC,
Carmen are un profil fantastic de
aromă și niveluri foarte ridicate de
CBD. Prin traversarea acestor două
vartietăți de canabinoizi contrastanți,
am creat Dr. Bruce Banner, un 1: 1
THC: CBD de aproximativ 10%.
Dr. Bruce Banner este un hibrid
important de canabis în scopuri
medicinale și este gata de recoltare
după 60 până la 70 de zile de înflorire.
Efectul este un relaxant fizic puternic
echilibrat. Randamente de 500g/m2
pot fi obținute de 1: 1 THC: muguri
de mandarină cu fructe dulci CBD cu
note citrice.

INAPOI LA MENIU

1

(Harlequin x Sour
Tsunami) x ACDC

60-70
zile

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

500g/m2
800g/plantă

20%

140-200cm
200-250cm

0.01%
0.30%

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

(Sour Diesel x
ACDC) x
Cannatonic

55-60
zile

60% Sativa
40% Indica

Oct

3

500g/m2
650g/plantă

28%

100-160cm
120-180cm

0.37%
0.50%

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

1

Bruce Banner
#3 x Carmen

60-70
zile

50% Sativa
50% Indica

Oct

3

500g/m2
600g/plantă

10%

100-160cm
120-180cm

10%

5

10

25

50

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

Sweet Peach
Auto CBD

CUMPARA

După o mulțime de lucru cu tulpinile
High CBD am creat prima noastră
versiune cu auto-înflorire: Sweet
Peach CBD Auto. Această tulpină
autoflorantă de ediție specială 1:
1 CBD are o prospețime fantastică
de vară în ceea ce privește aroma,
dulce și fructată, cu rafale inițiale
de grapefruit și piersică, cu note de
citrice de lămâie și note lemnoase.
Așa cum v-ați aștepta de la semințele
cu conținut ridicat de CBD, Sweet
Peach Auto CBD are un efect bine
echilibrat, atât relaxant, cât și fizic. Cu
un raport THC: CBD aproape egal de
9% și respectiv 12%, această ediție
specială a tulpinii autoflorante este
ingredientul ideal pentru extracții și
uleiuri.

INAPOI LA MENIU

1

Secret x Auto

55-60
zile

50% Sativa
50% Indica

Apr Noi

3

600g/m2
150g/plantă

9%

60-120cm
60-120cm

12%

5

10

25

50

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

www.originalsensible.com
www.facebook.com/OriginalSensible
www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds

