
Apricot Auto
Huumaava hedelmä, jota et ole koskaan ennen nähnyt.

• Jopa 26% THC! Voimakas Indica-lajike, joka todella rentouttaa ja saa sinut
nukkumaan.
• Ainutlaatuinen lajike. Pelin mullistavaa itsekukkivaa genetiikkaa
vaativimmillekin kasvattajille.
• Upea maku jokaisessa imaisussa. Happamat aprikoosimarmeladimaiset terpit,
jotka hypnotisoivat makuhermosi.
• Hedelmäiset sadot. Jopa 550g/m2 9 -10 viikossa!
• Täydellinen uuttamiseen. Runsaat määrät maukasta hartsia tekevät
herkullisimmista tiivisteistä.

Apricot Auto on osoittautunut aidoksi esikuvaksi siitä, mitä nykyaikaiset
itsekukkivat ovat. Tämä Indica-dominantti lajike tuottaa jopa 550 g/m2 sadon 9-10
viikossa ja jopa 26 % THC:tä, ja se tarjoaa yhden ainutlaatuisimmista
terpeeniprofiileista, joita olet koskaan kokenut. Kuten nimikin kertoo, tämä lajike
tarjoaa herkullisen tuoksun tuoretta kypsää aprikoosia, joka maistuu aivan kuten
tuoksuukin. Odota makeaa ja hapanta taustaa, jossa on hienovaraisia vivahteita
puumaisista ja sitruksisista terpeistä ja voimakas aprikoosimarmeladin kaltainen
aromi, joka sisältää kovan narkoottisen Indica-vaikutuksen. Apricot Auton
vaikutukset nostavat mielialaasi lähes välittömästi ja tuovat mukanaan
täydellisen kivisen tunteen päästä varpaisiin. Koet rauhallisen päähuuman, joka
työntää pois kaikki negatiiviset ajatukset ja korvaa ne puhtaalla onnellisuudella;
vaikutuksen alkaessa ja voimistuessa yhä voimakkaammaksi ruumiillinen
rentoutuminen muuttuu syvästi huumaavaksi sohvajumiksi, joka liimaa sinut
sohvalle kykenemättömäksi liikkumaan hetkeen.
Budin kuvaus
Apricot Auto tuottaa erittäin tiheitä ja kompakteja keskikokoisia budeja, joissa on
kaikenlaisia vaaleanpunaisia ja violetteja sävyjä; ruskehtavan oranssit karvat
täydentävät värejä kauniisti, ja hopeanvalkoinen hartsikerros saa sen näyttämään
siltä, että kukat on pölytetty kiefillä, mikä antaa niille vastustamattoman
ulkonäön. Budien avaaminen paljastaa pääasiassa hedelmäisen aprikoosin
aromin, joka on kääritty makeisiin, mutta hienovaraisiin happamiin, sitruksisiin ja
puumaisiin terppeihin, jotka voimistuvat, kun nugit palavat.
Savuraportti
Tämä Indica-dominantti itsekukkiva kohottaa mielialaasi ja saa sinut rauhalliseen
mielentilaan, jossa huonoja viboja ei sallita, ennen kuin voimakas rauhoittava pilvi
valtaa koko kehosi. 26 % THC:n ansiosta Apricot Auton voimakas vaikutus alkaa
voimakkaalla stimuloivalla mielialaa kohottavalla pilvellä, joka vie kaikki huolet
pois ja täyttää mielesi iloisilla ajatuksilla, kun syvästi rentouttava kehokivi leviää
koko kehoosi jättäen sinut täysin rauhallisena lähimmälle sohvalle tai sänkyyn
mässäilemään suosikkipurtavaa. Tämä on voimakas Indica-lajike, joka todella
auttaa sinua rentoutumaan ja nukahtamaan, joten se on loistava valinta niille,
jotka kärsivät lihaskivuista, unettomuudesta, ruokahaluttomuudesta ja
kroonisesta stressistä.
Kasvien ulkonäkö
Apricot Auto on melko helppo kasvattaa ja se näyttää täyden potentiaalinsa ilman
ylimääräisiä ponnisteluja. Odotettavissa on suhteellisen kompakti kasvi, jonka
pääkukinto ulottuu jopa 120 cm:iin ja jossa on useita paksuja ja tukevia
sivuhaaroja, jotka kasvavat lähes yhtä korkeiksi. Indica-perintönsä ansiosta tämä
lajike kehittää lyhyen sisäisten versojen välin ja useita kukintapaikkoja, joissa
kauniit budit ylpeilevät vaaleanpunaisilla ja purppuranpunaisilla sävyillä, jotka
muodostavat kauniin kontrastin keskikokoisten aurinkolehtien kanssa, jotka
haalistuvat kauniiksi neonvihreiksi sadonkorjuun aikaan.
Kasvatusvinkkejä
Johtuen indica-perinnöstään, Apricot Auto pyrkii kasvamaan vilkkaasti, joten
varmista, että poistat lehdet tai teet LST:n, jotta oksille saadaan tilaa, tällä tavoin
parannat ilmavirtausta budien välillä ja estät hometta samalla, kun sallit valon
pääsyn alempiin oksiin. Jotta sen maut ja värit todella korostuisivat, muista
huuhdella se huolellisesti viimeisten viikkojen aikana ennen sadonkorjuuta, mikä
ei ainoastaan paranna herkullisia aromeja ja makuja, vaan myös auttaa
aurinkolehtiä haalistumaan kauniiksi limenvihreiksi sadonkorjuuaikaan
mennessä. Pidä trimmausämpäri valmiina, sillä sokerilehtien runsaat
hartsimäärät tekevät mitä herkullisinta hasista!
Maku
Apricot Auto tarjoaa virkistävän sekoituksen makeita, kirpeitä ja happamia
terppejä, jotka jättävät ilmaan herkullisen hedelmäisen tuulenvireen.
Sisäänhengityksessä voit odottaa erittäin makeaa aprikoosin makua sekoitettuna
sitrushedelmiin ja hienovaraisiin hedelmäisiin terppeihin, jotka maistuvat kuin
ruoholla täytetty trooppinen hedelmäbooli. Ja kun hengität ulos, makeat ja
happamat maut avautuvat ja paljastavat kirpeämpiä, puumaisempia ja melkein
kemikaalimaisia makuja, jotka ovat erittäin virkistäviä ja lisäävät tämän lajikkeen
tarjoamaa aprikoosihillon kokonaismakua.

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

Kasvin speksit

Maku:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Enintään 26%

CBD:
< 1%

Sato sisällä EU:
450 – 550 gr/m2

Sato sisällä USA:
1.5 – 1.8 oz/ft2

Sato ulkona EU:
50 – 170 gr/plant

Sato ulkona USA:
2 – 6 oz/plant

Koko:
XL

Korkeus:
80 – 120 cm

Korkeus USA:
31 – 47 inches

Kukinta:
9 – 10 weeks

Kasvuhuone:
Sisällä/Ulkona

Sukupuoli:
Feminisoitu

Geenit:
Sativa 20%/Indica 80%

Genetiikka:
Apricot Auto

Itsekukkiva:
Kyllä


