
Apricot Auto
Odjechany owoc, jakiego nigdy wcześniej nie widziałeś.

• Do 26% THC! Odmiana siły Indica, która naprawdę Cię zrelaksuje i pozwoli
zasnąć.
• Jedyna w swoim rodzaju. Przełomowa genetyka autokwitnąca dla najbardziej
wymagających hodowców.
• Świetny smak w każdym buchu. Kwaśna morelowa marmolada zahipnotyzuje
Twoje kubki smakowe.
• Owocowe zbiory do 550g/m2 w 9 -10 tygodni!
• Idealny do ekstrakcji. Obfite ilości aromatycznej żywicy tworzą najsmaczniejsze
koncentraty.

Apricot Auto okazała się prawdziwym odzwierciedleniem tego, czym są
nowoczesne autokwitnące odmiany. Z plonami sięgającymi do 550 g/m2 w ciągu
9-10 tygodni i zawartością THC do 26%, ten szczep z przewagą Indica oferuje jeden
z najbardziej unikalnych profili terpenowych, jakich kiedykolwiek doświadczysz.
Jak sama nazwa wskazuje, ta odmiana oferuje pyszny aromat świeżej dojrzałej
moreli, który smakuje tak, jak pachnie. Oczekuj słodko-kwaśnego tła z subtelnymi
nutami terpenów drzewnych i cytrusowch oraz silnym aromatem
przypominającym marmoladę morelową, o mocnym narkotycznym efekcie
Indica. Działanie Apricot Auto niemal natychmiast poprawi Twój nastrój, dając
uczucie efektu 'skucia' od stóp do głów. Doświadczysz spokojnego haju, który
odpycha wszelkie negatywne myśli i zastępuje je uczuciem czystego szczęścia. W
miarę postępu, to uczucie staje się coraz silniejsze, a fizyczne odprężenie zamienia
się w głęboko narkotyczny haj, który przyklei Cię do kanapy na najbliższe godziny.
Opis Pąków
Apricot Auto produkuje niezwykle gęste i zwarte pąki średniej wielkości o różnych
odcieniach różu i fioletu. Brązowo-pomarańczowe włoski pięknie uzupełniają
kolory, a srebrzystobiała warstwa żywicy sprawia, że kwiaty wyglądają, jakby były
przysypane kiefem, nadając im zachwycający wygląd. Rozkwit pąków uwalnia
głównie owocowy aromat moreli otoczony słodkimi, ale subtelnymi nutami
kwaśnych, cytrusowych i drzewnych terpenów, które nasilają się podczas palenia.
Działanie
Zanim potężny uspokajający haj przejmie całe Twoje ciało, ta autokwitnąca
odmiana z przewagą Indica poprawi Twój nastrój i wprowadzi Cię w spokojny stan
umysłu, w którym żadne złe wibracje nie są dozwolone. Dzięki 26% zawartości
THC, potęga działania Apricot Auto zaczyna się od silnie stymulującego,
poprawiającego nastrój haju, który usuwa wszelkie zmartwienia i wypełnia umysł
radosnymi myślami, po czym głęboko relaksujące uczucię 'skucia' rozchodzi się
po całym ciele. Wpełni wyczillowany i zajadającący się ulubionymi przekąskami
znajdziesz się na najbliższej kanapie lub łożku. To silna odmiana Indica, która
naprawdę pomoże Ci się zrelaksować i zasnąć, co czyni ją doskonałym wyborem
dla osób cierpiących na bóle mięśni, bezsenność, utratę apetytu i przewlekły stres.
Wygląd Roślin
Apricot Auto jest dość łatwa w uprawie i wykaże swój pełen potencjał bez
dodatkowego wysiłku. Oczekuj stosunkowo zwartej rośliny z główną kolą
sięgającą do 120 cm i kilkoma grubymi i mocnymi gałęziami bocznymi, które
osiągają prawie taką samą wysokość. Dzięki dziedzictwu Indica, odmiana ta
rozwija krótkie odstępy międzywęzłowe z wieloma rozkwitami, gdzie piękne pąki
mają różowawe i purpurowe odcienie, kątrastujące ze średniej wielkości liśćmi
wachlarzowymi, które w czasie żbiorów przechodzą w piękną neonową zieleń.
Wskazówki Dotyczące Uprawy
Ze względu na swoje cechy Indica, Apricot Auto ma tendencję do rozrostu, więc
pamiętaj o defoliacji lub wykonaniu LST, aby rozdzielić gałęzie. W ten sposób
poprawisz przepływ powietrza między pąkami i zapobiegniesz pleśni,
jednocześnie przepuszczając światło do niższych gałęzi. Aby naprawdę wyróżnić
jej smaki i kolory, pamiętaj o dokładnym przepłukiwaniu w ciągu ostatnich kilku
tygodni przed zbiorami, co nie tylko wzmocni pyszne aromaty i smaki, ale także
pomoże liściom wachlarzowym wyblaknąć do limonkowego koloru na czasu
zbiorów. Do przycinania przygotuj pojemnik, ponieważ obfite ilości żywicy na
liściach cukowych zapewnią najsmaczniejszy haszysz!
Smak
Apricot Auto oferuje orzeźwiającą mieszankę słodkich, pikantnych i kwaśnych
terpenów, które pozostawią w powietrzu pyszny owocowy aromat. Po wdechu
spodziewaj się słodkiego smaku moreli zmieszanego z cytrusami i subtelnymi
nutami owocowych terpenów, które smakują jak poncz z owoców tropikalnych z
dodatkiem konopi. Kiedy wydychasz, ulatniają się słodkie i kwaśne wonie,
przynoszące bardziej pikantny, drzewny i prawie chemiczny posmak, który jest
niezwykle orzeźwiający i przypomina dżem morelowy.

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

Specyfikacje techniczne

Smak:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Aż do 26%

CBD:
< 1%

Zbiór UE Wnętrzny:
450 – 550 gr/m2

Zbiór US wnętrzny:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Zbiór US Wewnątrz:
50 – 170 gr/plant

Zbiór UE Wewnątrz:
2 – 6 oz/plant

Rozmiar:
XL

Wysokość EU:
80 – 120 cm

Wysokość US:
31 – 47 inches

Tygodnie Rozkwitnięcia:
9 – 10 weeks

Pokój:
W środku/Na zewnątrz

Płeć:
Feminizowane

Sativa/Indica:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetyczny:
Apricot Auto

Autokwitnące:
Tak


