
Apricot Auto
Un fruct tare pe care nu l-ați mai văzut până acum.

• Până la 25% de THC! Un soi puternic de Indica care vă va relaxa cu adevărat și vă
va face să dormiți.
• O varietate unică în felul ei. Genetică autoflorantă care schimbă jocul pentru cei
mai pretențioși cultivatori.
• Gust grozav cu fiecare fum. Terpene de dulceață de caise acrișoare care vă vor
hipnotiza papilele gustative.
• Recolte fructoase. Până la 550 g/m2 în 9-10 săptămâni! 
• Perfectă pentru extracții. Cantități abundente de rășină aromată dau naștere la
cele mai delicioase concentrate.

Apricot Auto s-a dovedit a fi o adevărată reprezentare a ceea ce sunt
autoflorantele moderne. Cu producții care ating 550 g/m2 în 9-10 săptămâni și
până la 25% de THC, acest soi cu dominantă Indica oferă unul dintre cele mai
unice profiluri terpenice pe care le veți experimenta vreodată. După cum
sugerează și numele său, acest soi oferă o aromă delicioasă de caise proaspete și
coapte, care are același gust precum mirosul. Așteptați-vă la un fond dulce-
acrișor, cu note subtile de terpene lemnoase și citrice și o aromă puternică,
asemănătoare cu cea a dulceții de caise, care are un efect narcotic Indica
puternic. Efectele Apricot Auto vă vor stimula aproape imediat starea de spirit, cu
o senzație de piatră din cap până în picioare. Veți experimenta o stare de înălțime
liniștită a capului, care alungă orice gânduri negative și le înlocuiește cu fericire
pură. Pe măsură ce efectul se instalează și devine din ce în ce mai puternic,
relaxarea corporală se transformă într-un efect narcotic profund de blocare pe
canapea, lipindu-vă de ea și lăsându-vă imobil.
Descrierea mugurilor
Aprocit Auto produce muguri de dimensiuni medii extrem de denși și compacți
cu tot felul de nuanțe de roz și mov. Firele maro-portocaliu completează frumos
culorile, iar stratul alb-argintiu de rășină face ca culorile să pară pudrate cu kief,
dându-le un aspect irezistibil. Desfacerea mugurilor dezvăluie o aromă
predominantă fructată de caise, învăluită în note dulci, dar subtile, de acru, citrice
și terpeni lemnoși, care se intensifică pe măsură ce mugurii ard.
Rapoarte de fum
Această autoflorantă cu dominantă Indica vă va ridica starea de spirit și vă va
pune într-o stare de spirit pașnică, în care nu este permisă nicio vibrație rea,
înainte ca un puternic efect sedativ să pună stăpânire pe tot corpul tău.
Mulțumită celor 26% de THC, efectul puternic al Apricot Auto începe cu un high
puternic stimulator al dispoziției, care îndepărtează toate grijile și vă umple
mintea de gânduri fericite, în timp ce starea de high profund relaxantă se
răspândește în tot corpul, lăsându-vă complet sedat pe cea mai apropiată
canapea sau pat, ronțăind gustările preferate. Aceasta este o varietate Indica
puternică care vă va ajuta cu adevărat să ă relaxați și să adormiți, ceea ce o face o
alegere pentru cei care suferă de dureri musculare, insomnie, pierderea poftei de
mâncare și stres cronic.
Aspectul plantei 
Apricot Auto este destul de ușor de cultivat și își va arăta potențialul maxim fără
efort suplimentar. Așteptați-vă la o plantă relativ compactă, cu o cola principală
care ajunge până la 120 cm și mai multe ramuri laterale groase și robuste care
cresc până aproape la aceeași înălțime. Datorită moștenirii sale Indica, această
tulpină dezvoltă o spațiere internodală scurtă, cu mai multe locuri de înflorire,
unde frumoșii muguri se mândresc cu nuanțe roz și violacee, care contrastează
minunat cu frunzele de dimensiuni medii în formă de evantai, care se
estompează într-un frumos verde neon până la momentul recoltării.
Sfaturi de cultivare
Datorită moștenirii sale Indica, Apricot Auto tine să crească plină, așa că asigură-
te că defrișezi sau efectuezi LST pentru a spația ramurile, astfel încât să
îmbunătățiți fluxul de aer între muguri și să preveniți mucegaiul, permițând în
același timp luminii să ajungă la ramurile inferioare. Pentru ca aromele și culorile
sale să iasă în evidență, asigurați-vă că îi spălați bine în ultimele câteva săptămâni
înainte de recoltare, acest lucru nu numai că va spori aromele și gusturile
delicioase, dar va ajuta și frunzele în formă de evantai să se estompeze într-o
frumoasă culoare verde lămâie până la momentul recoltării. Pregătiți-vă găleata
de tăiat, deoarece cantitățile abundente de rășină de pe frunzele de zahăr vor da
naștere la cel mai delicios hașiș!
Aromă
Apricot Auto oferă un amestec revigorant de terpeni dulci, acrișori și amari, care
va lăsa în aer o briză delicioasă de fructe. La inhalare, așteptați-vă la o aromă
super dulce de caise, amestecată cu citrice și note subtile de terpeni fructați care
au gustul unui punch de fructe tropicale infuzat cu iarbă. Pe măsură ce expirați,
aromele dulci și acrișoare se deschid, dezvăluind gusturi mai picante, lemnoase și
aproape chimice, care sunt extrem de răcoritoare și se adaugă la aroma generală
de gem de caise pe care o oferă acest soi.

https://2fast4buds.com/es/seeds/apricot-auto

Caracteristici Tehnice

Gust:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Până la 26%

CBD:
< 1%

Recoltă EU Interior:
450 – 550 gr/m2

Recoltă SUA Interior:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Recoltă EU Exterior:
50 – 170 gr/plant

Recoltă SUA Exterior:
2 – 6 oz/plant

Mărime:
XL

Înălțime:
80 – 120 cm

Înălțime SUA:
31 – 47 inches

Înflorire:
9 – 10 weeks

Cameră:
Interior/Exterior

Sex:
Feminizat

Gene:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetică:
Apricot Auto

Autoînflorire:
Da


