
Apricot Auto
Een cool fruit dat je nog niet eerder hebt gezien.

• Tot 26% THC! Een krachtige Indica-variëteit die je echt tot rust brengt en je zalig
laat slapen.
• Een werkelijk unieke soort. Revolutionaire zelfbloeiende genetica voor de
meest veeleisende kwekers.
• Elke trek smaakt fantastisch. Zure terpenen van abrikozenjam die je
smaakpapillen hypnotiseren.
• Overheerlijke fruitoogsten. Tot 550g/m2 binnen 9 -10 weken!
• Perfect voor extracties. Overvloedig veel smaakvolle hars staat garant voor de
overheerlijkste concentraten. 

Apricot Auto heeft bewezen echt representatief te zijn voor waar moderne
zelfbloeiers toe in staat zijn. Met opbrengsten tot 550 g/m2 na 9-10 weken en tot
26% THC, biedt deze Indica-dominante variëteit het meest unieke terpenenprofiel
dat je ooit zal ervaren. Zoals de naam al aangeeft, biedt deze variëteit een zalig
aroma van verse en rijpe abrikoos die precies zo smaakt als de geur doet
vermoeden. Verwacht een zoetzure achtergrond met subtiele tonen van
houtachtige en citrusachtige terpenen en een sterk aroma van abrikozenjam dat
samengaat met een verdovend Indica-effect dat inslaat als een bom. Het effect
van Apricot Auto begint bijna meteen je humeur te verbeteren met overal in je
lichaam een krachtig gevoel van stoned zijn. Je zal een vredige cerebrale high
ervaren die negatieve gedachten verdrijft en vervangt door pure gelukzaligheid.
Naarmate het effect intreedt en steeds sterker wordt, verandert de lichamelijke
ontspanning in een diepe narcotische high die je voor een hele poos aan de bank
kluistert.
Beschrijving van de bloemknop 
Apricot Auto produceert zeer dichte, compacte en middelgrote bloemknoppen
die opvallen door allerlei roze en paarse tinten. De bruinoranje haartjes sluiten
harmonieus aan met de kleuren, en de zilverwitte harslaag zorgt ervoor dat de
bloemen lijken alsof ze met skuff werden besprenkeld, waardoor ze een
onweerstaanbare aanblik krijgen. Wanneer je de toppen vermaalt, onthult zich
een voornamelijk fruitig abrikoosaroma met zoete maar subtiele vleugjes zure,
citrusachtige en houtachtige terpenen die intenser worden wanneer de vlam erin
gaat.
Rookverslag 
Deze Indica-dominante zelfbloeier zal je opbeuren en in een vredige
gemoedstoestand brengen waarin slechte vibes niet toegelaten zijn, voordat een
krachtige verdovende high je hele lichaam overneemt. Dankzij een THC-gehalte
tot 26% begint het krachtige effect van Apricot Auto met een sterk stimulerende
en opbeurende high die alle zorgen verdrijft en je hoofd vult met blije gedachten
terwijl het diep ontspannende lichamelijke stoned gevoel zich over je hele
lichaam verspreidt, waardoor je volledig verdoofd op het meest nabije bankstel of
bed komt te liggen terwijl je je uitleeft op je favoriete tussendoortjes. Dit is een
krachtige Indica-variëteit die je echt zal helpen te ontspannen en in slaap te
vallen, waardoor dit een fantastische keuze is voor wie lijdt aan spierpijn,
slapeloosheid, gebrek aan eetlust en chronische stress.
Beschrijving van de plant
Apricot Auto is redelijk makkelijk te kweken en zal je zonder extra moeite haar
volledige potentieel laten zien. Verwacht een relatief compacte plant met een
hoofdstengel die tot 120 cm hoog kan worden en meerdere dikke en stevige
zijtakken die bijna dezelfde hoogte bereiken. Dankzij de Indica-erfenis ontwikkelt
deze soort niet veel ruimte tussen de knooppunten, met meerdere
bloemknoppen vol roze en paarse tinten die mooi contrasteren met de
middelgrote waaierbladeren die tegen de oogsttijd bleker kleuren tot een mooi
neongroen.
Kweektips
Dankzij de Indica-erfenis groeit Apricot Auto meestal nogal struikachtig, dus zorg
dat je ontbladert of LST toepast om de takken uit elkaar te houden. Dit is om de
luchtcirculatie tussen de bloemknoppen te bevorderen en schimmelvorming te
voorkomen, terwijl er ook meer licht tot de laagste takken kan doordringen. Zorg
ervoor dat je, om de smaken en kleuren echt helemaal tot hun recht te laten
komen, tijdens de laatste weken voor de oogst voldoende gaat flushen, want dit
zal niet alleen de heerlijke aroma’s en smaken nog verder versterken, maar het zal
ook helpen om de kleur van de waaierbladeren te laten vervagen zodat ze tegen
de oogsttijd mooi neongroen zijn. Zet je trimbak avast klaar, want de overvloed
aan hars op de suikerbladeren staat garant voor de lekkerste hasj!
Smaak
Apricot Auto biedt een verfrissende mix van zoete, pittige en zure terpenen die de
lucht bezwangeren met een vleugje overheerlijke fruitigheid. Verwacht tijdens
het inhaleren een superzoete abrikoossmaak gecombineerd met citrus en
subtiele tonen van fruitige terpenen die smaken naar een met wiet geïnfuseerde
punch van tropisch fruit. Tijdens het uitademen openen de zoete en zure smaken
zich en onthullen daarbij meer pittige, houtachtige en bijna chemische smaken
die bijzonder verfrissend zijn en bijdragen aan de algemene smaak van
abrikozenjam die deze variëteit te bieden heeft.

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

Technische specificaties

Smaak:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Tot 26%

CBD:
< 1%

Oogst EU Binnen:
450 – 550 gr/m2

Oogst US Binnen:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Oogst EU Buiten:
50 – 170 gr/plant

Oogst US Buiten:
2 – 6 oz/plant

Grootte:
XL

Hoogte:
80 – 120 cm

Hoogte US:
31 – 47 inches

Bloei:
9 – 10 weeks

Plaats:
Binnen/Buiten

Geslacht:
Gefeminiseerd

Genen:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetica:
Apricot Auto

Zelfbloeiend:
Ja


