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Danmark som narkoproducerende land? – Diverse Hent PDF Tilbage i starten af 1990erne blev skunk eller
nederweed, som det også kaldes, et kendt narkotisk stof i Holland. Skunk er egentlig at slangudtryk for ‘‘at
stinke‘‘ og er temmelig betegnende for den stærke og ikke alt for behagelige lugt, der er i et skunk-væksthus.
Som én sagde det, så lugtede det, som om genboen holdt våde, varme høns. Nederweed er et sammensat ord

for ‘‘hollandsk ukrudt‘‘. Skunk er en forædlet plante af cannabisgruppen, og umiddelbart ligner den
frilandshash, dog er den meget mindre. Til gengæld er det euforiserende stof THC højere. Den gennemsnitlige
THC værdi af hash er efter en lang række målinger sat til otte procent. THC-indholdet i skunk er væsentlig
højere, men der var ikke nogen egentlig standart måling for det, hvilket skulle vise sig at give os nogle
hovedbrud. Det, vi vidste fra Holland, var, at skunk skal dyrkes inde, og a dyrkningsformen for at være
optimal skal være fuldstændig styret med hensyn til lys, temperatur, vand, gødning og udsugning – sådan

sagt på den teoretiske måde.

 

Tilbage i starten af 1990erne blev skunk eller nederweed, som det
også kaldes, et kendt narkotisk stof i Holland. Skunk er egentlig at
slangudtryk for ‘‘at stinke‘‘ og er temmelig betegnende for den
stærke og ikke alt for behagelige lugt, der er i et skunk-væksthus.
Som én sagde det, så lugtede det, som om genboen holdt våde,
varme høns. Nederweed er et sammensat ord for ‘‘hollandsk
ukrudt‘‘. Skunk er en forædlet plante af cannabisgruppen, og

umiddelbart ligner den frilandshash, dog er den meget mindre. Til
gengæld er det euforiserende stof THC højere. Den gennemsnitlige
THC værdi af hash er efter en lang række målinger sat til otte

procent. THC-indholdet i skunk er væsentlig højere, men der var
ikke nogen egentlig standart måling for det, hvilket skulle vise sig at
give os nogle hovedbrud. Det, vi vidste fra Holland, var, at skunk

skal dyrkes inde, og a dyrkningsformen for at være optimal skal være
fuldstændig styret med hensyn til lys, temperatur, vand, gødning og

udsugning – sådan sagt på den teoretiske måde.
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