
Apricot Auto
Ovoce, jaké jste ještě nikdy neviděli.

• Až 26 % THC! Silná odrůda indiky, která vás skutečně uvolní a uspí.
• Jedinečná odrůda svého druhu. Genetika samonakvétacích rostlin pro ty
nejnáročnější pěstitele, která mění pravidla hry.
• Skvělá chuť v každém šluku. Nakyslá meruňková marmeláda, která
zhypnotizuje vaše chuťové pohárky.
• Ovocná sklizeň. Až 550 g/m2 za 9-10 týdnů!
• Ideální pro extrakce. Obrovské množství aromatické pryskyřice vytváří ty
nejlahodnější koncentráty. 

Odrůda Apricot Auto se ukázala být skutečným představitelem moderních
samonakvétacích rostlin. S výnosy dosahujícími 550 g/m2 za 9-10 týdnů a až 26 %
THC nabízí tato odrůda s dominancí indiky jeden z nejunikátnějších terpenových
profilů, s jakým se kdy setkáte. Jak napovídá její název, tato odrůda nabízí lahodné
aroma čerstvě zralých meruněk, které chutná stejně jako voní. Očekávejte
sladkokyselé pozadí s jemným nádechem dřevitých a citrusových terpenů a silné
aroma připomínající meruňkovou marmeládu, které přináší silně narkotický
účinek indiky. Účinky Apricot Auto vám téměř okamžitě zvednou náladu s
pocitem úplného omámení od hlavy až k patě. Zažijete klidné intelektuální
opojení, které vytlačí veškeré negativní myšlenky a nahradí je čirým štěstím. Jak
účinek nastupuje a je stále silnější, tělesné uvolnění se mění v hluboce narkotické
gaučové opojení, které vás přišpendlí ke gauči a vy se nebudete moci v dohledné
době ani pohnout.
Popis palic
Apricot Auto vytváří extrémně husté a kompaktní středně velké palice s
nejrůznějšími růžovými a fialovými odstíny; hnědooranžové chloupky krásně
doplňují barvy a stříbřitě bílá vrstva pryskyřice působí, jako by byly květy posypány
kyfem, což jim dodává neodolatelný vzhled. Při rozlomení palic se odhalí převážně
ovocné meruňkové aroma zabalené do sladkých, ale jemných tónů kyselých,
citrusových a dřevitých terpenů, které se zintenzivňují při kouření. 
Účinky kouření
Tato samonakvétací rostlina s převahou indiky vám zvedne náladu a uvede vás do
klidného stavu mysli, kdy nejsou povoleny žádné špatné vibrace, než celé vaše
tělo ovládne silný sedativní opojný pocit. Díky 26 % THC začíná silný účinek
Apricot Auto silným stimulačním povzbuzením nálady, které vás zbaví všech
starostí a naplní vaši mysl šťastnými myšlenkami, zatímco se hluboce uvolňující
tělesné zkamenění rozšíří po celém těle a zanechají vás plně zklidněné na
nejbližším gauči nebo v posteli, kde budete chroupat své oblíbené pochutiny.
Jedná se o silnou odrůdu indiky, která vám skutečně pomůže uvolnit se a usnout,
takže je skvělou volbou pro ty, kteří trpí bolestmi svalů, nespavostí, ztrátou chuti k
jídlu a chronickým stresem. 
Vzhled rostlin
Apricot Auto se pěstuje poměrně snadno a bez větší námahy předvede svůj plný
potenciál. Očekávejte poměrně kompaktní rostlinu s hlavním stvolem
dosahujícím až 120 cm a několika silnými a robustními bočními větvemi, které
dorůstají téměř stejné výšky. Díky svému dědictví indiky se tento kmen vyznačuje
krátkými internodiálními rozestupy s více místy nakvétání, kde se krásné palice
pyšní narůžovělými a purpurovými odstíny, které krásně kontrastují se středně
velkými vějířovitými listy, jež v době sklizně přechází do krásné neonově zelené
barvy. 
Tipy pro pěstování
Vzhledem ke svému indickému původu má Apricot Auto tendenci k hustému
růstu, takže nezapomeňte odlistit nebo provádět úpravu větví, abyste je od sebe
oddělili, čímž zlepšíte proudění vzduchu mezi jednotlivými palicemi, zabráníte
vzniku plísní a zároveň umožníte přístup světla ke spodním větvím. Aby její chuť a
barvy skutečně vynikly, nezapomeňte ji během posledních týdnů před sklizní
důkladně propláchnout, což nejen zvýrazní lahodnou vůni a chuť, ale také
pomůže vějířovitým listům do doby sklizně vyblednout do krásné limetkově
zelené barvy. Připravte si podnos na stříhání, protože velké množství pryskyřice na
cukrových listech vytvoří ten nejlahodnější hašiš! 
Příchuť
Odrůda Apricot Auto nabízí osvěžující směs sladkých, pikantních a kyselých
terpenů, které ve vzduchu zanechávají lahodný ovocný vánek. Při nádechu
očekávejte mimořádně sladkou meruňkovou příchuť smíšenou s citrusy a
jemnými tóny ovocných terpenů, které chutnají jako punč z tropického ovoce
obohacený o trávu. A při výdechu se sladkokyselá příchuť otevře a odhalí
pikantnější, dřevité a téměř chemické chutě, které jsou nesmírně osvěžující a
dokreslují celkovou příchuť meruňkového džemu, kterou tato odrůda nabízí.

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

Technické specifikace

Chuť:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Až do 26%

CBD:
< 1%

Sklizeň pokojová EU:
450 – 550 gr/m2

Sklizeň pokojová US:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Sklizeň venku EU:
50 – 170 gr/plant

Sklizeň venku US:
2 – 6 oz/plant

Velikost:
XL

Výška:
80 – 120 cm

Výška US:
31 – 47 inches

Kvetení:
9 – 10 weeks

Pokoj:
Vnitřní/Venkovní

Rod:
Feminizovaná

Geny:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetika:
Apricot Auto

Samokvetoucí:
Ano


