
Apricot Auto
Uma fruta medicinal como nunca tinhas visto antes.

• Até 26% THC! Uma potente variedade de Índica que realmente vai relaxar-te e
pôr-te a dormir.
• Uma linhagem única. A revolucionária genética autoflorescente para os
cultivadores mais exigentes.
• Óptimo sabor em cada batida. Terpenos ácidos de compota de damasco que
vão hipnotizar as tuas papilas gustativas.
• Rendimentos frutados. Até 550g/m² em 9-10 semanas!
• Perfeito para extracções. Quantidades copiosas de resina saborosa fazem os
concentrados mais deliciosos.

A Apricot Auto provou ser uma verdadeira representação das Autoflorescentes
modernas. Com rendimentos que chegam aos 550 g/m² em 9-10 semanas e até
26% de THC, esta estirpe Índica-dominante oferece um dos perfis de terpenos
mais únicos que jamais experimentarás. Como o nome sugere, esta linhagem
oferece um aroma delicioso de damasco fresco e maduro que tem o mesmo
sabor que seu cheiro. Um fundo agridoce e doce aguarda com subtis sugestões
de madeira, terpenos cítricos e um potente aroma a compota de damasco que
produz um forte efeito narcótico da Indica. Os efeitos da Apricot Auto elevarão
quase imediatamente o teu humor com um efeito que irá da cabeça aos pés. Vais
experimentar uma suave elevação mental que empurrará para fora quaisquer
pensamentos negativos e os substituirá por pura alegria. À medida que a
elevação se instala e se torna cada vez mais forte, o relaxamento corporal
transforma-se numa profunda sensação narcótica que te deixará colado ao sofá e
incapaz de te moveres nos próximos momentos.
Descrição das buds
A Apricot Auto produz botões médios, extremamente densos e compactos em
todo o tipo de tons rosa e roxo; os pelos castanhos alaranjados complementam
lindamente suas cores, e o revestimento de resina branca prateada faz com que
as flores pareçam ter sido polvilhadas com kief, dando-lhes uma aparência
irresistível. Ao abrir os botões, revela-se um aroma predominantemente frutado
de damasco, envolto em doces, mas subtis sugestões de terpenos ácidos, cítricos
e lenhosos, que se intensificam à medida que os botões são queimados.
Relatório do efeito
Esta autoflorescente de dominância indica irá elevar o teu ânimo e colocar-te
num estado de espírito pacífico, onde não são permitidas más vibrações, antes
que uma poderosa alta sedativa tome conta de todo o teu corpo. Graças ao seu
conteúdo de 26% de THC, o potente efeito da Apricot Auto começa com um forte
aumento de humor que afasta todas as preocupações e enche a tua mente de
pensamentos felizes, enquanto a pedra corporal profundamente relaxante se
espalha por todo o teu corpo, deixando-te totalmente sedado no sofá ou na cama
mais próxima, a saborear os teus petiscos preferidos. Esta é uma potente estirpe
Indica que te ajudará realmente a relaxar e a dormir, tornando-a uma grande
escolha para quem sofre de dores musculares, insónia, perda de apetite e stress
crónico.
Aparência da planta
O Apricot Auto é bastante fácil de cultivar e mostrará todo o seu potencial sem
qualquer esforço extra. Espera uma planta relativamente compacta, com um
caule principal que atinge 120 cm e vários ramos laterais grossos e robustos que
crescem até aproximadamente a mesma altura. Graças à sua herança Índica, esta
variedade desenvolve um espaçamento internodal curto com múltiplos pontos
de floração onde os lindos botões ostentam tonalidades rosadas e arroxeadas que
contrastam lindamente com as folhas de leque de tamanho médio que se
desvanecem para um belo verde néon na altura da colheita.
Dicas de cultivo
Devido à sua herança Índica, a Apricot Auto tende a crescer muito densa, por isso
não te esqueças de desbastá-la ou aplicar o LST para espaçar os ramos, pois isto
irá melhorar a circulação de ar entre os botões e evitar o bolor, ao mesmo tempo
que permite que a luz chegue aos ramos inferiores. Para realçar realmente os
sabores e as cores, não te esqueças de enxaguar completamente nas últimas
semanas antes da colheita, isto não só irá realçar os deliciosos aromas e sabores,
como também irá ajudar as folhas de leque a ficarem com uma bela cor verde-
lima na altura da colheita. Prepara o teu balde de aparar, pois as copiosas
quantidades de resina das folhas de açúcar irão produzir o haxixe mais delicioso.
Sabor
A Apricot Auto oferece uma mistura refrescante de terpenos doces, picantes e
azedos que deixarão uma deliciosa brisa frutada no ar. Na inalação, um sabor
super doce a damasco aguarda com notas cítricas e subtis de terpenos frutados
que têm o sabor de um ponche de fruta tropical infundido com cannabis. E no
exalar, os sabores agridoce e doce abrem-se, revelando mais tons ácidos,
amadeirados e quase químicos que são extremamente refrescantes e contribuem
para o sabor geral do doce de damasco que esta estirpe oferece.

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

Especificações Técnicas

Sabor:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Até 26%

CBD:
< 1%

Colheita Interior EU:
450 – 550 gr/m2

Colheita Interior US:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Colheita Exterior EU:
50 – 170 gr/plant

Colheita Exterior US:
2 – 6 oz/plant

Tamanho:
XL

Altura EU:
80 – 120 cm

Altura US:
31 – 47 inches

Semanas Até a Colheita:
9 – 10 weeks

Cultivo:
Interior/Exterior

Gênero:
Feminizada

Sativa/Indica:
Sativa 20%/Indica 80%

Genética:
Apricot Auto

Autoflorescente:
Sim


