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Runtz Muffin™ od Barney’s Farm je výsledkem pečlivého křížení Zkittlez x Gelato 
a coby uspokojivý potomek Cookies potěší pozoruhodným aroma a potentním, 
dobře vybalancovaným profilem. Ve šlechtitelské laboratoři byl pak tento hybrid 
zkřížen s naší Orange Punch, aby se zvýšila indikovost odrůdy a výrazně zlepšila 
produkce. Ochutnat tuhle lahůdku je jako zabalit se do deky prodchnuté sladkou 
vůní levandulového parfému s lehkým dotekem mandarinky. Hustá oblaka 
ovocného kouře přinášejí blaho a euforii, která trvá po celý den. Spláchněte 
ze sebe starosti a vykoupejte se ve opulentním oceánu ovocných příchutí – z 
palic se řine omamná pryskyřice s nevídaným obsahem THC až 29 procent. 
Objevte lahodné vůně, které si pamatujete z cukráren dětství – například v 
pozdním kvetení se často objevují nádechy pomerančového marcipánu. Díky 
nespočtu mňamózních terpenů tato lahůdka zaručuje nádherný zážitek pro 
každého pěstitele a zahrádkáře. Na dozrávajících palicích podobných jiskřivým 
korunovačním klenotům se objevují jemné fialové a temně zelené tóny, radost 
pohledět. V outdooru se dá očekávat až dvoumetrová výška, zatímco v indooru 
se tato dobrůtka dobere nějakých 110–120 centimetrů při čtyřtýdenní vegetační 
době. Tento dobře vyvážený a půvabný hybrid vám rychle doručí ohromující 
míru relaxace, odstraní jakékoli duševní napětí a zajistí hladký průběh celého 
dne, bez starostí a s jiskřivě pozitivní náladou.

NOVÁ VYDÁNÍ 2021

Feminizovaná semena 
Cali Collection
• Biscotti Mintz™

• Lemon Tree™

• Mimosa X Orange Punch™

• Blue Sunset Sherbert™
• Watermelon Zkittlez™

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 dnís

 Začátkem října

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ od Barneyʼs Farm Lahůdka pro opravdové znalce, vyšlechtěná 
ze dvou špičkových a hojně vyhledávaných amerických odrůd. V laboratoři jsme 
zkřížili Biscotti, což je 80% indika, která si již nyní získává celosvětový věhlas, 
s naším exkluzivním a velmi lahodným fenotypem odrůdy Mintz. Výsledek je 
naprosto ohromující: díky genům Cookies x OG Kush v Biscotti jsme docílili 
neuvěřitelné potence a získali intenzivní příchuť, která byla završena právě 
přidáním lahodné genetiky Mintz. Tak vznikl nový šampion a naprosto unikátní 
přírůstek do našeho katalogu! Biscotti Mintz™ je odrůda s převládajícími 
fialovými tóny a naprosto šílenou produkcí trichomů.

Lemon Tree™ od Barneyʼs Farm Hotový šampión konopných přehlídek – 
kombinace amerických klasik Lemon Skunk a Sour Diesel s vysokým obsahem 
lahodných terpenů limonenu a myrcenu. Pěstuje se snadno, jedná se o dokonale 
vyvážený hybrid (55% indika). Je to silně výnosná odrůda, produkuje spoustu 
lepkavých, hutných a notně ojíněných palic světle zelené barvy, zahalených 
do tlusté vrstvy trichomů, z nichž se uvolňuje svěží aroma po citronech a 
citrusech. Není divu, že samotné její pěstování je zážitek pro všechny smysly! 
V indooru dosahuje výšky okolo 90–100 cm s výnosem až 650 g/m2, a to po 
relativně krátké době květu, pouhých 65–70 dnech.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 dnís

 Říjen

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 dnís

 Říjen

THC  25% CBD   0.9%

Biscotti Mintz™

Lemon Tree™

Biscotti X Mintz

Lemon Skunk X Sour Diesel

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 15 

3  € 40

5  € 59 

10  € 113

5  € 63 

10  € 120

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
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Mimosa X Orange Punch™ od Barneyʼs Farm Tato senzační, explozivně rostoucí 
a nesmírně kompaktní odrůda s pomerančovou příchutí je zbrusu novým 
přírůstkem do katalogu Barneyʼs Farm a dalším stupněm v evoluci Mimosy. Naši 
šlechtitelé na to šli mazaně: pokračovali v pečlivém zpětném křížení naší slavné 
klasiky Orange Punch s odrůdou Mimosa Evo, senzací roku 2020. Výsledkem 
této genetické infúze je ohromující rychlík tvořící rozkošně vonící květy, z 
nichž se díky terpenům jako beta-karyofylen, linalool a limonen line senzačně 
sladké aroma, napůl citrusové a napůl mandarinkové. Křížením vznikla odrůda 
vyznačující se mimořádně kompaktní strukturou v porovnání s Mimosou Evo, 
nicméně jedna věc zůstala stejná: ohromující produkce květů.

Blue Sunset Sherbert™ od Barney’s Farm Jde o převážně indikový hybrid, který se 
vyznačuje masivním výnosem, a i když z něj do všech stran trčí nespočet větví, které 
budou notně obtěžkané velkými šiškami, není nezvladatelný. Vykvete superrychle, 
za pouhých 59 až 63 dní, s výtěžkem 650–700 g/m2. Jelikož má kompaktní strukturu, 
nadprůměrnou tvorbu trichomů a roste do výšky asi 80 centimetrů, hodí se bezvadně 
do indooru. Venku může dosáhnout ohromující výšky dvou metrů a výnosu až jeden 
kilogram na kytku. Blue Sunset Sherbert™ v závěru skýtá neuvěřitelnou podívanou: 
jako kouzlem se promění v úchvatný kaleidoskop exoticky zbarvených listů a 
jasně oranžových pestíků trčících z hutných, lepkavých palicí pokrytých jiskřivými 
trichomy, díky nimž tahle odrůda dosahuje neuvěřitelného obsahu THC – až 28 
procent... 

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 dnís

 Září

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 dnís

 Říjen

THC  26-28% CBD   0.5%

Mimosa X Orange Punch™

Blue Sunset Sherbert™

Mimosa Evo X Orange Punch

Sunset Sherbet X Purple Punch

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552
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Nádherně vybalancovaný hybrid se silně sativním růstem, který umožňuje velký 
výnos – někteří groweři sklízejí až jeden kilogram z jedné kytky, když se o ni umí 
postarat! V indooru se dá očekávat okolo 550 g/m2. Výsledkem šlechtění je i 
povzbuzující a silně energický účinek. Voňavá krasotinka Watermelon Zkittlez™ vás 
ohromí svým pozitivním efektem, když nastartuje těl i ducha. Účinný prostředek 
proti každodenním stresům a problémům. Všechny se jako kouzlem vypaří v 
obláčku kouře. Během 63 dní tahle kráska vykvete raketovou rychlostí a z každé 
větve se budou tyčit četné šišky. Během květu i během sušení se z ní budou linout 
nezapomenutelné vůně. Euforický účinek odrůdy Watermelon ve spojení s naší 
úžasnou ovocnou Zkittlez má za následek absolutně fantastickou zkušenost, za 
kterou se budete chtít vracet.

Další omamný přídavek do naší kalifornské kolekce. Čarovný tropický koktejl 
svěžích a ovocných vůní, nekompromisní potence a mimořádného potenciálu k 
výnosu. Tento pozoruhodný hybrid je sladká, lepkavá, silně nabušená a vysoce 
potentní genetika, která growery naplní úžasem. Jde o převážně sativní hybrid 
(60 % sativa / 40 % indika), který experti z Barney’s Farm zkrotili natolik, že 
produkuje jiskřivé trichomy s vůní sladkého tropického ovoce. Díky dokonalému 
spojení rodičovských odrůd Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) a Banana 
Kush se projeví uklidňující indikový účinek. Nespoutaný charakter této kytky 
vás přivede do tajuplné euforie. Tropicanna Banana™ je hodně vitální kytka, a 
když se ocitne ve správných rukou, plodí monstrózně.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 dnís

 Konec září

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 dní

 Uprostřed října

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
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Mimosa EVO™ Feminizovaná: Dlouho očekávaný přírůstek ze šlechtitelské laboratoře 
Barneys Farm je konečně tady coby monstr genetika s pečetí kvality. Nechť vzejde 
Mimosa EVO™! Potomek slavného klonu Emerald Triangle původně vyšlechtěného u 
Symbiotic Genetics nyní v nové superverzi! Nedocenitelný přírůstek do Barneyho stáje. 
Tato 60% indica se vyznačuje velkými ojíněnými palicemi, bohatými na kanabinoidy 
a terpeny. Milovníci sativ budou zbožňovat její říznou citrónovo-citrusovou příchuť s 
nádechem lesních plodů, doprovázenou energickým a euforickým účinkem. Mimosa 
EVO™ je ideální odrůda během dne, skutečná potrava pro mozek. Čekejte postupné 
návaly energie, motivace a povznášejících účinků, ze kterých budete nabití energií a 
s jasnou hlavou budete vesele a zkouřeně proplouvat dnem.

Nezapomenutelná výprava do říše rozkoše začíná prvním práskem této převážně 
indikové a superpotentní odrůdy. Z jejího rodokmenu se linou sladkokyselé a zemité 
vůně s nezaměnitelným vanilkovým aroma a oldschoolovými skunkovými podtóny. 
Velmi ceněná fúze, proslulá svými kreativními, povznášejícími a euforicko-relaxačními 
vlastnostmi. Naši šlechtitelé vybrali pro náš „svatební dort“ Wedding Cake™ převážně 
indikový profil (80 % indika + 20 % sativa), protože záměrem bylo ještě dále rozvinout 
původní „svatebně dortovou“ genetiku Pink Cookies z genofondu Barneys Farm, 
původně vytvořenou u Seed Junky Genetics. Wedding Cake™ zdědila potenci po Girl 
Scout Cookies, která byla zkřížená s Cherry Pie, čímž došlo k sofistikovanému zvratu 
z původní linie OG + Durban Poison X Granddaddy Purple. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 dní

 Konec října

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 dní

 Konec září

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
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Kalifornská kolekce od Barney’s Farm hlásí další supermanský přírůstek 
vyznačující se explozivní kombinací terpenů zděděných ze špičkových 
amerických konopných fenotypů. Dos Si Dos™ vznikla z OG Kush Breath, což 
je uzemňující fenotyp Girl Scout Cookies zkřížený s Face Off OG, poté opět 
nakřížený s naší legendou Cookies Kush (fenotyp OG Kush X GSC) A TO JE 
POŘÁD TEPRVE PŮLKA PŘÍBĚHU! K tomu přijdete jemnou příměs Gelato #33, 
která má v rodokmenu hvězdnou kombinaci Sunset Sherbet X Thin Mint GSC) 
– a bum! Zrodil se nový šampión. Sativní příliv euforické energie je následován 
sedativním zklidněním, které by v pohodě sejmulo i slona, jednalo-li by se o 
slona nezkušeného a příliš nenasytného!

Barney’s Farm vám přináší inspirující genetiky z celého světa, tentokrát ze 
západního pobřeží USA přichází nadupaný Purple Punch™. Díky spojení převážně 
indikových rodičů Larry OG X Granddaddy Purple vznikl opravdu čarovný klenot. 
Jedinečné je i spojení jemné příchutě po štrůdlu s hřebíčkem, karamelizovanou 
borůvkou a třešněmi se sedativním, uklidňujícím účinkem. Purple Punch™ je 
nevysoká, zavalitá rostlina úžasně posetá trichomy. Těžké větve obsypané 
palicemi mají obsah 25 % THC. Tahle kytka je zkrátka jak na steroidech! Vykvete 
za 50 až 60 dnů, venku dosáhne výšky 1,5 metru a vyprodukuje až dvě kila sušiny.

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 dní

 Uprostřed září

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
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Jsme potešeni, že můžeme představit tuto zbrusu novou kreaci od Barneys 
Farm, chutnající po jahodách a citronu. Křížení vysoce potentní, sativa 
dominantní Strawberry s naším fenomenálním Lemonade OG dalo vzniknout 
odrůdě, která pošimrá nos, nechá Vaše chuťové pohárky explodovat a mozek 
bublat. Množství ovocných terpenů Vás přenese do jahodově zbarveného světa 
relaxace a úlevy od bolesti a zanechá Vás povzbuzené a nabité energií. Pro 
denní aktivity je Strawberry Lemonade™ velmi populární.S trochou Lemonade 
se vydáte na dlouhý výlet! Ať už děláte cokoliv, nezmeškejte tento blyštící se 
přídavek do Barneys Farm katalogu - Strawberry Lemonade™ .

Kdyby Marvel Studios udělali odrůdu pro Avengers, byla by to Glookies™. 
Otestujte sílu tohoto převážně indikového superhrdiny, stvořeného pečlivou fúzí 
vybraných konopných superstar Gorilla Glue a The Original Thin Mint Girl Scout 
Cookies, které nepotřebují zbytečně představovat. Jedná se o další neuvěřitelný 
přírůstek do naší kalifornské kolekce. Účinek je drsně uzemňující, ale naplní vás 
i motivací a energií, která nadobro promění váš den. Chuť Glookies™ se prostě 
musí poznat na vlastní pěst, jinak neuvěříte. Představte si náznaky Sour Diesel, 
floridských citrusů a vlašských ořechů spojené dohromady - zkrátka je to jeden z 
nejexotičtějších konopných buketů na světě.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 dní

 Začátek října

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 dní

 Začátek října

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

Strawberry Lemonade™

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
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Orange Sherbert™,Orange Sherbert, silný a osvěžujicí hybrid na straně indiky 
s omamným účinkem, po kterém se vám budou sbíhat sliny.Je to americká 
odrůda, která kombinuje dohromady Orange Cream a Purple Urkle and 
Cherry Pie v jedné úžasné rostlině, chutnající po sladkostech a pomerančích.
Rostlina vyplodí nádhérné, hutné, oranžovo fialové palice, které se vyznačují 
neuvěřitelně výraznou chutí pomeranče.Silný relaxační efekt indiky zanechá 
tělo a mysl uklidněné a vyrovnané. Patří mezi nejjednodušeji pěstovatelné 
rostliny. .Rostliny rostou až do výšky 1.3 metru a produkují obrovské, delikátní, 
hutné, hlavní palice.

Gigantická potence ve stylu amerického západního pobřeží je výsledkem 
fantastické fúze odrůd GG 4 a Zkittlez. Gorilla Zkittlez™ od Barney’s Farm je 
naprostá novinka. Po 60 dnech květu čeká pacienta hotová trichomová hostina. 
Z hlediska typu je to spíše indika a jedná se o čarokrásnou bylinu, jejíž pestíky 
třpytící se nalitými trichomy potěší na první pohled. Díky medicínskému 
kanabinoidnímu profilu ihned navodí kýžený stav odpočinku a relaxace. 
Nenechte si ujít Gorilla Zkittlez™ od Barney’s Farm!

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 dní

 Konec září

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 dní

 Začátek října

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ je senzační nový superkříženec Blueberry s genetikou z 
amerického západního pobřeží. Konkrétně vznikl zkřížením slavné Blueberry s 
odrůdou Thin Mint Girl Scout Cookies a svěží ovocnou indikou Sunset Sherbert. 
Mnohé fenotypy Blue Gelato 41™ rády modrají a fialoví, všechny se ovšem 
koupou v pryskyřici a vydávají sladce zemitý citrusový odér. Fascinující příchuť 
uspokojí pacienty při boji s bolestí, a ačkoli je vůně omamná, účinek je takový, 
že léčebným uživatelům umožní fungovat normálně a neupadnout do kómatu.

Pink Kush™ je nádherný a vysoce ceněný příbuzný OG Kushe, jenž svým 
spektakulárním růžovofialovým zabarvením doslova popírá realitu. Květenství 
jsou hutná a na světle jiskří třpytivými trichomy, a to za méně než 70 dní. 
Vzhledem k hustotě květů je lepší udržovat nízkou vlhkost vzduchu. Pokud jde o 
léčebné využití, tento vanilkově vonící skvost je oceňován jako dokonalý uspávací 
prostředek, jinými slovy je to velmi efektivní lék proti bolesti a nespavosti. Tento 
těžkotonážní efekt je právě výrazem genů indiky OG Kush. Díky vysokému obsahu 
terpenů Pink Kush™ dráždí nozdry a jitří smysly. V indooru trvá výkvět 9 týdnů, 
venku je potřeba mít sušší podnebí. Výborné výsledky navzdory skromné výšce 
120 centimetrů.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 dní

 Uprostřed října

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 dní

 Začátek října

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

Blue Gelato 41™
Blueberry X Thin Mint Girl Scout Cookies 
X Sunset Sherbert

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
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Cookies Kush™ se stal v konopné komunitě rychle fenoménem. Tato úžasná 
odrůda vznikla zkřížením našeho fenotypu Girl Scout Cookies se silným OG 
Kushem (fenotyp Rolex). Tento projekt přinášel od začátku neuvěřitelné 
výsledky. Slučuje v sobě silnou chuť mátové čokolády s úžasnou vůní Girl Scout 
Cookies. Tato odrůda přežije i velmi nevhodné podmínky a její pěstování je 
velmi snadné. Indoor kvete osm týdnů. Po nich se dočkáte obrovských výnosů.

Spojit dvě světově ceněné odrůdy a přitom zachovat jejich nejvyhlášenější 
vlastnosti byl vpravdě nelehký úkol. V případě Blueberry OG™ se nám to povedlo 
– vytvořili jsme odrůdu, která se vyznačuje klasickým indikovým účinkem po 
vzoru Blueberry a zároveň je obohacena o charakter nechvalně proslulé odrůdy 
OG Kush. Tento luxusní a velmi vděčný hybrid vyrazí každému pěstiteli dech. 
Na zrající kytce bují obrovské hrozny palic, z nichž se line bohaté aroma ve 
znamení sladkého citrusu a pižma. Rostliny jsou středně vysoké a mají mnoho 
bočních větví.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 dní

 Uprostřed října

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
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Phantom OG™ vznikla křížením sativní Phantom cookies s OG Kush. Tím vznikl 
kmen s obrovskými výhodami. Dominantní hybrid sativy má nejen krátkou dobu 
kvetení, ale mnohem vyšší výtěžnost a vyšší úroveň kanabinoidů, zatímco si 
uchovává jedinečné barvy a chuť ořechů a lesních plodů Phantom Cookies. 
Phantom OG™ dorůstá 1,2 metru pod lampou a snadno až 1,50 metru venku. 
Květy dosahují dokonalosti za pouhých 55 až 65 dní. Výnos je obrovský! 
Lahodné květy s oříškovou příchutí a purpurovým nádechem spouštějí hřejivý 
pocit pohody s euforickým účinkem.

Dostat Shiskaberry™ až do této fáze byl složitý úkol trvající několik let, nicméně 
nyní se nám konečně podařilo zařadit tuto jedinečnou a úžasnou odrůdu do 
katalogu. Shiskaberry™ nabízí ojedinělý zážitek. Její čpavě zemitá, lehce 
kořeněná příchuť je doprovázena lahodným dozvukem na patře, přičemž ve 
vůni dominují půvabné borůvkové tóny. Shiskaberry™ je dechberoucí indika s 
komplexním medicínským využitím, neboť uvolní po duševní i tělesné stránce.

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 dní

 Uprostřed října

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 dní

 Konec září

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

CALI FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
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Jedny z nejlepších druhů hašiše na světě se dělají u horských hranic mezi 
Afghánistánem a Pákistánem. Po mnoha letech selekce a křížení vynikajících 
genetik z tohoto regionu vznikla přesně ta odrůda, o kterou jsme v Barney’s 
Farm usilovali. Snadno se pěstuje, a to dokonce i ve velmi nepříznivých 
podmínkách. Tato silná a odolná rostlina je dobrou volbou jak pro pěstování 
metodou SOG, tak i ScrOG. 8 Ball Kush™ je rozložitá kytka s tlustým stonkem 
a tmavými listy a tvoří pevné hutné palice. Chuť připomíná klasický kush, je 
zemitá, se stopy pižma a hlubokými kořeněnými tóny.

Bubbhou ve Spojených státech. Náš tým ji stabilizoval a pozvedl na úroveň, kterou 
si vzhledem ke své historii a reputaci zaslouží. Jedná se o jednu z nejoblíbenějších 
indik na světě, s děsivým obsahem 29 % THC. Bubba Kush™ je silně produktivní 
model, i když během 8 až 9 týdnů květu nevyroste příliš do výšky. Právě proto je to 
ale ideální kandidát pro ty, kdo se pídí po silném kuřivu, které v pěstírně nezabere 
moc místa. Výkon téhle mašiny není její velikostí nikterak poznamenán – s trochu 
lásky péče se dá v indooru snadno vytěžit až 600 g/m2. Odleťte do světa Bubba 
Kushe a vychutnejte si jeden z nejvíce uklidňujících modelů ve světě konopí. Díky 
autentickým afghánským genům se vyznačuje vynikající potencí a exotické vůně z 
Východu vám připomenou aromatické turecké sladkosti. 

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 dní

 Uprostřed září

THC  20% CBD   0.6%

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 dnís

 Začátkem října

THC  29% CBD   0.8%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

FEMINIZOVANÁ SEMENA

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537
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Tento malý klenot si získal popularitu u začátečníků i zkušených expertů díky svým 
neobyčejně velkým výnosům. Seznamte se s King Kongem konopných odrůd – Moby 
Dickem. Jde o citlivou fúzi White Widow a Haze, jejímž výsledkem je neuvěřitelná 
výtěžnost. Není problém udělat 700 g/m2 bez ohledu na míru zkušenosti. Pozitivní a 
dlouhotrvající účinky. Co víc si od konopí přát? Tahle holka vás divoce katapultuje do 
reality kreativity a produktivity – účinek nastupuje hodně rychle a nabíjí vás energií 
po celý den, aniž by se člověk cítil vymazaně. Obsah THC 27 %. To je Moby Dick™. 
Proto se jedná o absolutního favorita u mnoha prodejců. Doba květu 70 dnů je další 
kouzelná věc na tomhle monstru. Venku dokvétá během prvního říjnového týdne. 
Groweři si oblíbili jeho sladce vanilkovou vůni a záruku heroických výnosů.

Feminizovaný Cheese™ od Barneyʼs Farm! Tahle věčná klasika z genetického 
trezoru Barney’s Farm si zaslouží krátce představit. Jde o vysoce ceněnou a přísně 
stráženou odrůdu, která pěstitele odnese do sýrové galaxie, přetékající tvořivostí a 
láskou. Pěstuje se jedna radost. Tato smradlavoučká elektrárna si vyvine neslýchané 
množství bočních větví, obtěžkaných jiskřivou sýrovou nadílkou. V indooru se dá 
sklízet 600 g/m2, zatímco v outdooru to zkušení borce dotáhnou i na jedno kilo na 
kytku. To vše po pouhých osmi týdnech květu. Úchvatná sýrová zkušenost prodchne 
den sněním a potěšením, nakopne v kreativitě a dodá chuť družit se. Není radno to 
přehánět, tahle zkouřenost nemá strop. Člověk se akorát ukrutně „zčízuje“. Není 
divu, že Cheese je jednou z nejoblíbenějších odrůd na celé planetě.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 dnís

 Říjen

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 dnís

 Říjen

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
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Díky nedávným pokrokům v genetice konopí u průkopníků v Barney´s Farm, 
Acapulco Gold™ dalece předčí ty úchvatné chvíle při kouření zažívané v již 
dávno uplynulých dobách. Jako u původního jmenovce jsou palice Acapulco 
Gold™ pěkně tlusté, pokryté nádhernými červeno hnědými kalichy a překrásnými 
krystaly THC. Při kouření se dočkáte intenzivní chutě ovocného koktejlu, která 
přetrvává hodiny. Tato odrůda s převahou sativy nabízí dlouhotrvající stav, který 
uvolní a redukuje stres a zároveň dobře nakopne. 

Barney´s Amsterdam se Soma vyhráli s odrůdou Amnesia Haze Cannabis 
cup v roce 2004. Amnesia Lemon™ je křížencem Amnesia Haze od Soma a 
Lemon Skunk. Výtečná směs chutí obou odrůd kombinovaná s jejich silou a 
houževnatostí dala vzniknout této klasice Amnesia Lemon™. Povznášející a 
mozek aktivující prožitek je typický pro sativu, ale Amnesia Lemon™ přitom 
kvete jen 8–9 týdnů. Rostliny jsou středně vysoké a vytvářejí podlouhlé palice.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 dní

 Uprostřed října

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
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Barney’s Farm dostala před pár lety darem semena Red River Delta. Z nich jsme 
vypěstovali neuvěřitelně krásné rostliny, s fialovým až rubínově rudým zbarvením, 
a ty nás příjemně překvapily. Po zkřížení s naším Master Kushem totiž vznikla 
perfektní odrůda. Ayahuasca Purple™ se vyznačuje rysy téměř čisté indiky a má 
vysoký obsah obou hlavních kanabinoidů. Široké listy a silná podsaditá struktura 
nesou kolosálně husté palice, které získávají purpurový nádech. Větve je nutno je 
v posledních týdnech podepřít. Vydává bohatou vůni lískových oříšků a papáji a 
díky zvýšené hladině CBD se vyznačuje uvolňujícím účinkem.

Odrůda Bad Azz Kush™ je dílem několikaletého vytrvalého křížení a pečlivé 
selekce našich přátel z L. A. Zkřížením Original OG s odrůdou Afghan Kush a 
následným zkřížením s Urkelem vznikl Bad Azz Kush™. Rostlina se může během 
fáze květu vytáhnout a bude proto potřebovat prostor na tvorbu enormních palic. 
Jde o odrůdu s bohatou produkcí pryskyřice a unikátní jemnou a vůní navlhlého 
lesního ovoce. Odrůda je pojmenována po našem příteli – raperovi jménem Bad 
Azz z Tha Dogg Pound Gangsta Crips (díky Jamarre).

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dní

 Konec září

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
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Odrůda Blue Cheese™ od Barney´s Farm je jednou z nejlepších a nejsilnějších 
na trhu a zaručuje uzemňující účinek. Tato velmi výnosná odrůda se snadno 
pěstuje a produkuje voňavé a chutné palice. Doba kvetení je krátká. Nízká a 
podsaditá rostlina má silné postranní větve, na kterých se tvoří lepkavé květy. 
Intenzivní vůně vyzrálého sýra je zjemněna sladkou chutí borůvek. Efekt je 
silný, uklidňující a hluboce relaxační – skutečná senzace pro milovníky indik. 
Odrůda je dostupná také jako automat.

Critical Kush™ vznikl spojením proslulého Critical Mass s OG Kush. Jde o 
extrémně vitální a silnou rostlinu indiky, plodící bohatou a krásnou sklizeň 
silného Kushe. Pod lampou kvete pouhých osm týdnů, dosahuje střední výšky 
a má výborný poměr květů na množství listů, což usnadňuje posklizňové 
práce. Můžete si užít jeho lepkavé, krystaly pokryté palice, nádhernou vůni a v 
neposlední řadě i ultimátní knockout účinek. Tento nový hybrid je významným 
pokrokem v moderním šlechtění marihuany. Dominance indiky z něj dělá 
optimální volbu pro relaxaci, uvolnění od bolesti a kouření v nočních hodinách.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 dní

 Uprostřed září

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
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Odrůda pojmenovaná po našem hrdinovi, skvělém propagátorovi konopí, 
výzkumníkovi a autorovi, Dr. Lesteru Grinspoonovi. Jde o ryzí dědictví sativy. 
Rostliny mají vysoký a tenký vzrůst a vyžadují delší čas na kvetení. Po dozrání 
paličky připomínají kompaktní zelené a červenohnědé kuličky. Ty volně visí 
na tenkých stoncích a jsou pokryty krystaly THC. Palice vydávají citrónovou 
vůni s tóny škumpy a přinášejí lehký pokouření s pikantním aroma tropického 
ovoce. Dr. Grinspoon™ nabízí oldschoolovou sativu nejvyšší třídy se silným, 
dlouhotrvajícím, energickým a psychickým povznášejícím pocitem.

Povznesli jsme legendární G13 na ještě vyšší úroveň zkřížením s naší 
oblíbenou sativou Hawaian. Výsledná rostlina vytváří mimořádně pevné palice 
s obrovskou produkcí pryskyřice. Na sativní rostlinu je G13 Haze™ poměrně 
nízká a kompaktní a je vhodná pro techniky SOG a ScrOG. G13 Haze™ nejenže 
nabízí zdravou a bohatou sklizeň s vysokým podílem THC, ale také skvěle 
chutná. Intenzivní chuť a vůně ovoce a koření je skvělým předkrmem k silnému 
a povznášejícímu účinku.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 dní

 Uprostřed listopadu

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 dní

 Uprostřed října

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
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Laughing Buddha™ jsme získali křížením čisté původní odrůdy thajské sativy 
a jamajského hybridu. Laughing Buddha™ je téměř stoprocentní sativa, takže 
kvete déle, ale odměna za to čekání rozhodně stojí. Rostliny dorůstají zhruba 
jednoho metru a jsou osypány zatraceně voňavými květy spojujícími se do 
pevných těžkých palic. V posledních třech týdnech je těžké větve nutné 
podepírat. Laughing Buddha™ je nádherná a voňavá odrůda spojující aroma 
exotického ovoce a sladkých tónů. Účinek je velmi povznášející.

Liberty Haze™ v sobě nese charakteristiky indiky i sativy s krátkou dobou kvetení 
(8–9 týdnů). Tato rostlina dorůstá střední výšky a má značný obvod. Skvěle se 
jí daří jak při indoor tak při outdoor pěstování. Dlouhé kompaktní palice nabírají 
velikost až během posledních týdnů a jsou zdobeny nádhernými červenými a 
fialovými kalichy. Nástup účinku Liberty Haze™ je okamžitý a euforické stavy 
vydrží dlouhou dobu. Tato odrůda má zřetelnou a osvěžující citrónovou chuť a 
vůni. Laboratorní testy ukázaly obsah THC až 25 %.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 dní

 Konec října

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
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Své jméno odrůda LSD™ získala od party v Barney´s Farm díky silnému 
tripovému účinku. LSD™ je odrůda vysoce odolná proti plísni a chorobám, které 
se skvěle daří ve všech podmínkách. Snadno se pěstuje a jen s troškou snahy 
se pěstitel LSD™ dočká velmi vysokého výnosu se skvělým účinkem, za který 
vyhrála i ocenění. Vůně je LSD™ připomíná zemité pižmo s intenzivním pachem 
kaštanu. LSD™ přináší euforický a velmi intenzivní uvolňující účinek.

Křížení našeho proslulého Pineapple s křížencem Cheese & Skunk #1 dalo 
vzniknout této nové, extrémně vitální a stabilní rostlině, která je opravdu velmi 
odolná proti plísním a chorobám. Spojuje v sobě chutě i vůně obou zmíněných 
odrůd. Zemité chutě i vůně Cheese & Skunku #1 vynikají na pozadí ananasu, 
který zanechává v ústech příjemný ocásek. Chuť je skutečně delikátní a 
jedinečná. Tato odrůda přináší vysoké výnosy s velkým množstvím THC a 
vysokým podílem CBD, které vás usadí do gauče.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dní

 Konec září

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ vznikl zkřížením Peyote Purple a legendy Cookies Kush™. Po 
rozsáhlé a pečlivé selekci a zpětném křížení byly izolovány ty nejlepší kvality 
obou rodičů do jedné odrůdy. Výsledná rostlina je vitální a robustní hybrid, 
který se snadno pěstuje. Vykvétá do úchvatných rubínových a purpurových 
odstínů.* Je odolná proti plísním a padlí a skvěle se jí daří při pěstování v 
indooru i outdooru. Peyote Cookies™ oplývá velmi intenzivním aroma po zemině 
a tropickém ovoci kvajávě s nádechem vanilky a kávy. Účinek je silně relaxační 
a dlouhotrvající.

Peyote Critical™ vznikla zkřížením Peyote Purple a Peyote Critical™. Výsledkem 
je indikový hybrid, který kombinuje medicínskou potenci Peyote Critical™ 
s notoricky sladkou vůní a barevností Peyote Purple. Tyto dvě odrůdy si 
perfektně sedly. Jejich vzájemná podoba dala vzniknout skutečně harmonické 
směsici. Obě původní rostliny totiž rychle kvetou, jsou produktivní a velmi 
odolné. Jedinečně smyslná, delikátní chuť se zemitými tóny je podtržená vůní 
starého dřeva a sladké kávy. Peyote Critical™ má vzhledem ke své potenci velké 
medicínské uplatnění a navíc i skvěle chutná.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dní

 Uprostřed října

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 dní

 Začátek října

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
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Kříženec pákistánského Kushe a pravé brazilské sativy vydláždil cestujednomu 
z našich nejexotičtějších strainů. Red Dragon™ v sobě nese typický aokamžitý 
high sativy s uvolňujícím účinkem, který vydrží hodiny. Zralé paliceudržují 
mezi svými rudými a zelenými kuličkami chuť a vůni ovoce guava. Red Dragon™ 
dorůstá střední výšky a má krátkou, osmitýdenní periodu kvetení. Tatorostlina 
přináší velké výnosy prvotřídního produktu. Při pěstování outdoor jezralá na 
konci září.

Sweet Tooth #1™ od Barney´s Farm vzal svět útokem na začátku roku 2000, aby 
vyhrál třikrát za sebou slavný Cannabis cup. Jeho potence a půvab jsou stále 
mimořádné a my jsme rádi, že s ním můžeme pokračovat. Sweet Tooth #1™ 
se snadno pěstuje a poskytuje vysoký výnos ve formě dlouhých palic plných 
pryskyřice. Rostliny jsou středně velké se silnými bočními větvemi, které je 
třeba ve finální fázi podepírat. Správně usušené palice Sweet Tooth #1™ mají 
plnou a sladkou chuť manga a muškátového ořechu.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ je odrůda s převahou sativa. Vyznačuje se chutí a vůní 
kyselých mandarinek a okamžitým, uvolňujícím a povznášejícím účinkem. Tato 
rostlina má krátkou dobu kvetení – pouhých 65 dnů. V posledních týdnech je 
zapotřebí ji podepřít, kvůli těžkým palicím. Tangerine Dream™ dorůstá výšky 
až jeden metr a její silné postranní větve mohou vyprodukovat ohromujících 
600 g na metr čtvereční. Palice jsou veliké a těžké, krásně pokryté červenými 
a oranžovými trichomy.

Triple Cheese™ je křížencem mezi naší odrůdou Blue Cheese™ a silným Original 
Cheesem (fenotyp Skunku #1). Tato výjimečná odrůda byla vyšlechtěna 
během několika generací, které prošly pečlivou selekcí a zpětným křížením. 
Triple Cheese™ je přesně tím, čeho jsme při tomto procesu chtěli docílit. 
Snadno se pěstuje a produkuje pevné květy s jedinečnou chutí Blueberry a Old 
Cheese. Odrůdě dominuje nesporná chuť vyzrálého sýra a obsah THC v ní je 
pravidelně přes 22 %!

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dní

 Uprostřed září

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
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Utopia Haze™ je vyšlechtěna z oceňované, převážně sativní, původní brazilské 
odrůdy. Opakované zpětné křížení této úžasné odrůdy vedlo k získání Utopia 
Haze™. Když jsme ji konečně uvedli na trh, byla celkovým favoritem na Cannabis 
cupu a vyhrála kategorii Sativa cup a pak i hlavní cenu. Jedná se o odrůdu 
odolnou proti plísním a chorobám, dorůstající výšky až 130cm. Má úžasný 
výnos 650 g na metr čtvereční. Nese v sobě chuti citrusů a máty. Po jejím užití 
se dočkáte dlouho trvajícího povznášejícího sativního účinku.

Vanilla Kush™ v sobě spojuje rychle kvetoucí indiku Afghan s jedinečnou linií z 
Kašmíru. Odrůda z Kašmíru má mimořádné vanilkové aroma a historicky skvělé 
předpoklady k výrobě hašiše. Vanilla Kush™ v sobě skrývá jak medicínskou 
potenci nejlepších afghánských genetik, tak vysokohorská aroma z údolí 
Kašmíru. Vanilla Kush™ je středního vzrůstu a tvoří bohaté postranní větve. 
Díky tomu se dočkáte zdravých a hutných palic pokrytých nádhernými rudými 
a zlatými kalichy. Květy si po důkladném curingu uchovají vůni divoké vanilky a 
borovice. Po léčebné stránce slouží k relaxaci a uvolnění od stresu.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 dní

 Konec října

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dní

 Konec září

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

FEMINIZOVANÁ SEMENA

FEMINIZOVANÁ SEMENA

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
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Po obrovském úspěchu odrůdy Runtz nebylo zbytí a musela se vytvořit i její 
samonakvétací verze. Tenhle automat nabízí to samé, ale za mnohem kratší 
dobu – pouhých 70 dní od vysazení! V závěru bude na výšku měřit asi 120 
centimetrů. I výnos zůstává monstrózní – s trochou zkušenosti a správným 
osvětlením je možné se dostat i na 600 g/m2. Stejně jako originál, i Runtz Auto 
odplaví všechny starosti a utopí je ve smyslném moři ovocných vůní, to vše díky 
zabijáckým palicím ulepeným od rozličných kanabinoidů a terpenů. Podařilo 
se nám dokonce uchovat některé šílené příchutě, takže vás čeká stejná dávka 
radosti a potěšení, jen v mnohem kratším čase! 

Pozor, protože Watermelon Zkittlez Auto™ je meloun, který vás rozrazí jako 
kuželky. Objevte výrazně ovocné vůně, které se linou a řinou z téhle fenomenální 
továrny na výrobu THC. Tahle samonakvétací kytka se pěstuje snadno, ale 
budí úctu vzhledem ke své schopnosti vyprodukovat ve zkušených rukou více 
než 550 g/m². Není to přitom žádná fajnovka, roste si vesele sama od sebe, 
takže je to ideální volba i pro začátečníky, nejen experty. Senzační je na ní i 
to, že naskočí do květu pouhých 70 dní po vysazení, je fakt ďábelsky rychlá. 
A snadno se po sklizni zpracovává. Účinek je zprvu povzbudivý, pak ukonejší 
do dokonalého stavu pohody. Watermelon Zkittlez Auto™ roste do výšky 140 
centimetrů, takže se skvěle hodí i na terasy a balkony.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 dnís

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 dnís

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
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Přilétá Skywalker OG Auto™, hvězdný automat, jenž prosviští celým vaším 
dnem. Váš světelný meč bude radostně pulzovat, až zakusíte Skywalkera a 
rozpoutáte v sobě poprvé Sílu. V laboratoři jsme vyzkoušeli naši oblíbenou 
genetickou linii a díky vynikajícím výsledkům jsme se rozhodli pro vydání v 
samonakvétací verzi. Tento aromatický automat doslova exploduje do podoby 
vánočního stromku s vůní borovice za pouhých 70 až 75 dní od zasazení. Tvoří 
fantastické kushózní palice přetékající jiskřivými krystalky THC. Konečná 
výška se bude venku pohybovat kolem 1,2 metrů. Užijte si vzrušení z americké 
zabijácké genetiky Skywalker OG od týmu v Barneyʼs Farm, zkušeně zabalené 
do samonakvétací podoby s neuvěřitelně šťavnatým obsahem 23 % THC.

Vznikla zkřížením Purple Punch™ s naším monstrem BF Auto Critical™ a je 
to fakt nádhera. S rodokmenem z Ameriky a od Barneys není divu, že má 
nevídanou chuť, silně relaxační charakter a potenciál k velkému výnosu. Jedná 
se o spojení odrůd Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Tato 
samonakvétací kráska, po které se vám budou sliny sbíhat, je převážně indika, 
s výškou 80 centimetrů, obsahem THC 18 % a CBD 1 %. Garance euforie, 
pocitu relaxace, ideální k zbavení se stresu po náročném dni. To vše ve spojení 
s příchutí po jablečném štrůdlu s hřebíčkem a vůněmi, které si pamatujete 
ze svého oblíbeného pekařství. Čekejte neuvěřitelných 350-400 gramů na 
rostlinu. Purple Punch Auto™ trvá od semínka do sklizně pouhých 50-60 dní!

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 dnís

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 dní

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
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Jste připraveni zažít Glue Gelato Auto™? Elita klonů západního pobřeží byla 
objevena a sloučena do tohoto samonakvétacího klenotu. Ujistěte se, že 
nezmeškáte to nejlepší z Gelata a Glue v jejich lahodné kombinaci. Náhle vás 
pošle do povznášejícího, zklidněného stavu. Nechte ji rozpoutat její fascinující, 
hypnotické kouzlo, všechny vaše starosti zmizí a nastoupí klidný stav mysli. Co 
se týká zlepšení nálady, na Glue Gelato je vždy spolehnutí. Nenechte si ujít tuto 
potentní pestíkovou párty. Je opravdu velmi snadné nechat ji vyrůst ze semínka 
k palicím v pouhých 70 dnech. Nebudete litovat, že jste vyzkoušeli Glue Gelato 
Auto™ od Barney’s Farm.

Ovocné příchutě kombinované s naším hojně oceňovaným OG daly vzniknout 
něčemu, co jsme u samonakvétací odrůdy ani nepovažovali za možné. Úžasná 
kombinace nádherné genetiky dodává až nadpozemsky uklidňující efekt. 
Po pouhých 70 dnech růstu budete ohromeni výkonem této samonakvétací 
odrůdy. Oplývá neuvěřitelnou vůní, a než se nadějete, budete se kochat jejími 
vzácnými plody. Je radost pohledět na tyto palice blyštící se trichomy. Zkittlez 
OG Auto™ potlačí veškerou bolest a pošle vás do jiné, zasněné dimenze. 
Nenechte si ujít tuto extravagantní americkou genetiku v samonakvétací 
podobě!

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dní

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 dní

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Semena samonakvétacích odrůd

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ je neobyčejná nová samonakvétací superodrůda s převahou 
indiky (65% indika / 35% sativa), která dokonale zapadá do naší stále se 
rozrůstající samonakvétací kalifornské kolekce. V tomto skvostu se snoubí 
potence rodičů Face Off OG X Girl Scout Cookies, nyní navíc zkřížených s naší 
BF Super Auto #1. Tento seriózní genetický boost u Dos Si Dos Auto™ znamená 
zvýšený výnos, potenci a tvorbu trichomů. Dos Si Dos Auto™ mírní úzkost i 
bolest a činí den celkově snesitelnějším. Přetrvávající limetková přícuť vám 
připomene citrónovou polevu na bábovce od babičky, čerstvě vytažené z trouby. 
Tenhle čarokrásný rychlodémon se v indooru vyšplhá do výšky 100 cm a venku 
až 140 cms.

Gorilla Glue Auto™ od Barney’s Farm je rychle kvetoucí hybrid, který vás přilepí 
na místo, ať už jste kdekoli. Není to kytka pro začátečníky, její účinky berte 
s respektem. Tato nová superrychlá verze (55% indika) naší proslulé Gorilla 
Glue zkřížené se vzrušující novou generací BF Super Auto #1 má obrovské 
výnosy (600 g/m2) a roste do výšky až 110 cm. Během květu vám neunikne 
úchvatné aroma kávy se smetanou. Vzhledem též k notoricky proslulé hladině 
THC okolo 25 % asi pochopíte, proč se do téhle kytky každý zamiluje. Během 
pouhých 70 až 75 dní na této monstrózní hustohusté samonakvétačce 
naskáčou obrovské voňavé palice.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 dní

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 dní

THC  25%

CBD  0.1%

Dos Si Dos Auto™

Gorilla Glue Auto™

Dos Si Dos X BF Super Auto #1

Gorilla Glue X BF Super Auto #1

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto™ – Bestseller z naší feminizované kalifornské kolekce právě 
přešel do samonakvétací podoby. S odrůdou Gorilla Skittlez Auto™ můžete perlit celý 
den. Chuťové pohárky vám explodují nad ovocnými příchutěmi jako nikdy předtím. 
Původní kříženec Gorilla Glue a Zkittlez byl nyní nakřížen s naší kmenovou BF Super 
Auto #1, čímž získala úžasnou sílu a odolnost proti škůdcům a stresu. Kořenová 
struktura zděděná po naší Super Auto #1 se probudí k životu od prvního dne. Tato 
neuvěřitelně aromatická samonakvétačka doslova vybuchne do podoby vánočního 
stromku s vůní borovice během pouhých 75 dní, čímž vytvoří hojnost nádherných 
kushokvětů pokrytých nesčetnými šťavnatými trichomy. Konečná výška v indooru 
bude 80 až 100 cm a výnos v průměru 420 g/m².

Posypaná krystalky cukru jako výstavní svatební dort, tak vypadá naše Wedding 
Cake Auto™! Má značně ojíněnou reputaci a je dokonalým přírůstkem do naší 
samonakvétací kalifornské kolekce. Coby výsledek smíšení naší Wedding Cake a 
BF Super Auto #1 tahle kytka nezklame nikoho – má totiž sílu po odrůdě Skywalker 
OG skryté v rodokmenu naší supersamonakvétačky. Díky tomu získala úžasnou sílu 
a odolnost proti škůdcům a stresu a její kořenová struktura se probudí k životu 
od prvního dne. Pro milovníky „bílých“ odrůd s palicemi jakoby pokrytými bílým 
cukrem je Wedding Cake Auto™ hotový svátek. Coby převážně indika (65 %) nabušená 
palicemi má hodně krátké rozpětí mezi větvemi. Pouhých pár týdnů po vyklíčení se 
na ní začnou formovat těžké palice třpytící se na světle jako diamanty.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 dní

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 dní

THC  25%

CBD  2.4%

Gorilla Zkittlez Auto™

Wedding Cake Auto™

Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

Wedding Cake X BF Super Auto #1

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CALI SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nova vydani

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
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Automatická verze naší klasiky Blue Cheese™ s vysokým výnosem a snadným 
způsobem pěstování. Tato odrůda je výsledkem vyspělého šlechtění odrůd 
Blue Cheese™ a unikátní odrůdy ruderalis. Růst přejde v květ automaticky 
během pěti týdnů. Vůně je zemitá s nezaměnitelnými stopami delikátního sýra, 
každý se k ní rád vrací. Blue Cheese Auto™ vyžaduje jen základní péči a daří se 
mu ve všech podmínkách.

Náš legendární Critical Kush™ je nyní dostupný v samonakvétací verzi. Tato 
populární automatická odrůda je hotová během osmi až devíti týdnů. Vznikla 
zkřížením Critical Kush™ s našimi vybranými samonakvétacími odrůdami nové 
generace. Kvetení začíná v pátém týdnu a během dalších čtyř týdnů dosáhne 
zhruba 75 centimetrů. Má jednu hlavní palici obklopenou několika bočními 
větvemi, obalenými těžkými, kompaktními palicemi. V chuti a vůni převažují 
zemité tóny s kushovou příchutí.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 dní

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 dní

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
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Jsme nadšení, že můžeme oznámit příchod LSD Auto™ - křížence naší 
legendární LSD s naší monstrózní samonakvétací linií. Stejně jako její 
legedární předchůdce má opravdu silný efekt a urychleně vás nechá odletět 
do jiné dimenze. Nastupuje rychle, jakmile se vám realita začne deformovat 
do pulsující psychedelické malby. Tuto odrůdu nelze doporučit začátečníkům. 
Navzdory silnému účinku je její pěstování jednoduché a každý může využít této 
opravdu rychlé možnosti, jak získat neuvěřitelně hypnotickou genetiku. Nechte 
její pronikavou energii prostoupit celou svou myslí a duší. Proč se nevydat na 
cestu do světa psychedelie s LSD Auto™?

Malana Charas je jednou z nejdůležitějších odrůd v konopné kultuře. Je to 
posvátná rostlina používaná Sádhy pro uctění Šivy, hinduistického boha 
zkázy. Malana byla po dlouhou dobu jednou ze základních genetik v našem 
šlechtitelském programu. Malana Bomb Auto™ v sobě kříží tuto rostlinu s 
Lowryderem #1 a stabilní rostlinou s vysokým výnosem. Z mohutných palic se 
line pronikavé aroma borovice připomínající vůně Himálají. Malana Bomb Auto™ 
začíná kvést automaticky během tří týdnů od zasetí a zralá je za 60–70 dní.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dní

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 dní

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
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Světoznámá odrůda Pineapple Chunk™ je nyní dostupná v samonakvétací 
variantě. Pineapple Express Auto™ je odolná, rychle kvetoucí kytka. Pěstuje 
se snadno. Vytváří těžké palice pokryté pryskyřicí. Delikátní zemitá indika 
Pineapple Express Auto™ vynáší úchvatných 60 až 100 gramů na rostlinu. 
Vegetativní fáze trvá pouze čtyři týdny, fáze kvetení jen třicet dní. Pineapple 
Express kolem sebe šíří příjemné sladké aroma a má intenzivní chuť ananasu. 
Účinek této úžasné odrůdy uvolňuje stres a celé tělo.

Výtečný a legendární Sweet Tooth™ je nyní k dispozici i jako automatická 
odrůda. Originální Sweet Tooth™ od Barney’s byl zkřížen s naší nejnovější 
rodinou automatů, ale udržel si všechny základní charakteristiky původní 
odrůdy Sweet Tooth™. Sweet Tooth Auto™ přejde z vegetativní fáze do fáze 
kvetení po 35 dnech a dorůstá výšky okolo 80 cm. Od semene do plné zralosti 
uplyne 75–80 dní. Obvyklý výnos je až 200 gramů na rostlinu pěstovanou v 
outdooru.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dní

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 dní

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ byla vyvinuta jako dárek pro milovníky naší oceňované 
klasiky z coffeeshopů – Tangerine Dream™. Snoubí se v ní svět pěstitelů i 
uživatelů a její pěstování je skutečná zábava. Tangerine Dream Auto™ dozrává 
70 dnů od vyklíčení, což je výjimečně krátká doba. Rostlina je přibližně 70 cm 
vysoká, má spoustu bočních větví a vynikající výnos. Tato odrůda s převahou 
sativy nabízí štiplavou a intenzivní chuť i aroma, s trošku nižším podílem 
THC a zvýšeným podílem CBD. Tím je dosaženo vyrovnaného povznášejícího 
i relaxačního účinku.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 dní

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
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Barney’s Farm se spojili se šlechtiteli z CBD Crew, aby vytvořili špičkovou 
samonakvétací odrůdu s vyšším podílem CBD Lemon Potion Auto™. Výsledek je 
vysoce terapeutický a mimořádně chutný. Poměr CBD a THC je 2:1, s podílem 
kanabidiolu (CBD) až 15 %. Tato delikátní odrůda kombinuje Lemon Kush od 
Barney´s Farm, jednu samonakvétací odrůdu a odrůdu od CBD Crew. CBD 
Lemon Potion Auto™ je velkoryse rozvětvená rostlina dosahující výšky pod 
jeden metr. Květy obalené pryskyřicí rostou v těsné blízkosti na všech větvích 
a line se z nich pronikavá kořeněná vůně podtržená citrusovou linkou.

CBD Blue Shark™ je odrůda s převahou indiky vzniklá zkřížením Skunku #1 s 
odrůdou bohatou na CBD. Blueberry byla zkřížena s klasickým Shark Shockem 
a nakonec se sativou bohatou na CBD. Tímto křížením jsme docílili vynikajícího 
výsledku. Poměr obou hlavních kanabinoidů je 1:1 a díky tomu je CBD Blue 
Shark™ ideální pro úlevu od bolestí a nevolnosti a také slouží k uvolnění. Jde o 
rychle kvetoucí odrůdu, která je připravena ke sklizni po pouhých 8–9 týdnech. 
Je odolná vůči chladu i plísním. Pyšní se citrusovou vůní se stopami jasmínu.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 dní

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dní

 Začátek října

THC  16% CBD   16%

CBD Blue Shark™
Skunk #1 X Blueberry X Shark Shock
X CBD Enriched Sativa

CBD SEMENA SAMONAKVÉTACÍCH ODRŮD

CBD FEMINIZOVANÁ SEMENA

BF Lemon Kush X CBD Crew 
CBD enriched X Auto

CBD Lemon Potion Auto™

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
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Kříženec legendy Critical Kush™ a Shantibabovy odrůdy s vysokým podílem 
CBD. Jde o rychle kvetoucí odrůdu. Tvoří mnoho těžkých palic, takže během 
posledních týdnů kvetení je zapotřebí rostlinu podepřít. Květy jsou plné 
pryskyřice s jedinečně vysokým obsahem CBD. Léčivka CBD Critical Cure™ 
má intenzivní zemitou chuť s nádechem sladkosti. Oba hlavní kanabinoidy se 
krásně doplňují a díky synergii navzájem zvyšují své terapeutické účinky.

CBD Caramel™ is a CBD enriched exotic 3-way fusion. A 70%/30% Indica 
dominant strain with 1:1 CBD-THC. The plant has dynamic growth from the 
start. The plant produces a very resinous, Sativa like flower structure, that is 
ready in just 60 dnís! An indoor yield of 500 gr/m2 is easily attainable. CBD 
Caramel™ is also ideal for outdoor growing. CBD Caramel™ produces sweet 
sticky buds whose psychoactive effects are mellow, cerebral and comforting 
to patients needing to medicate while free from a stoned effect.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dní

 Konec září

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dní

 Konec září 

THC  18% CBD   18%

CBD Critical Cure™
Critical Kush X Shanti Baba’s CBD Enhanced Strain

Brazilian X Himalaya X Afghan X CBD Enriched

CBD FEMINIZOVANÁ SEMENA

CBD REGULÉRNÍ SEMENA
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
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Afghan Hash Plant™ byla vybrána ze semen získaných v sedmdesátých letech od 
nejlepších tradičních producentů hašiše v oblasti Mazari Sharif. Dalších několik 
vzrušujících let se strávilo pěstováním a selekcí nejsilnějších a nejchutnějších 
jedinců, ze kterých se do naší šlechtitelské banky dostala Afghan Hash Plant™. 
Je to šampiónka pro výrobu hašiše a jedna z našich nejoblíbenějších čistých 
indik. Afghan Hash Plant™ produkuje hutné květy obalené pryskyřicí, uvolňující 
aroma santalového dřeva, které je podtrženo citrusovou linkou.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Regulérní semena 
Šlechtitelův výběr

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 dní

 Konec září

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

REGULÉRNÍ SEMENA

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Pro opravdové znalce, kteří chtějí mateční rostlinu Critical Kush™. Spojení dvou 
nejuznávanějších genetik na světě – Critical Mass (Mr. Nice) a naší vlastní 
OG Kush. Hybridní odrůda Critical Kush™ je silná s dynamickým růstem a 
extrémně vysokým výnosem v podobě nádherných a velmi potentních květů 
s nezaměnitelnou chutí Kush. Rostliny Critical Kush™ jsou středně velké. 
Boční větve často potřebují podporu, aby udržely tíhu majestátních, hustých 
a těžkých palic.

Povznesli jsme legendární G13 na ještě vyšší úroveň zkřížením s naší 
oblíbenou sativou Hawaian. Výsledná rostlina vytváří mimořádně pevné palice 
s obrovskou produkcí pryskyřice. Na sativní rostlinu je G13 Haze™ poměrně 
nízká a kompaktní a je vhodná pro techniky SOG a ScrOG. G13 Haze™ nejenže 
nabízí zdravou a bohatou sklizeň s vysokým podílem THC, ale také skvěle 
chutná. Intenzivní chuť a vůně ovoce a koření je skvělým předkrmem k silnému 
a povznášejícímu účinku.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dní

 Konec září

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 dní

 Konec října

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

REGULÉRNÍ SEMENA

REGULÉRNÍ SEMENA

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426


39

Pineapple Haze™ je spojením legendárního zemitého Afgan Kush X Skunk#1 
a ostrého Old School Haze. Tím vznikl mimořádný hybrid s dominancí Sativy. 
Vyznačuje se mimořádnou úrodou, lahodnou ananasovou chutí a euforickým 
účinkem. Průměrný výnos je 600 g/m2 pod lampou, ale prodloužením doby 
kvetení se zvýší až na 700 g/m2. Pineapple Haze™ prospívá ve vnějším prostředí 
ve většině klimatických podmínek a výnosy 1,5 kg na rostlinu nejsou neobvyklé. 
Rostlina je odolná vůči plísním a vhodná i pro začínající pěstitele. Úrovně 
EC maximálně 1,70 EC během období květu pomohou rostlině dosáhnout 
nejlepších výsledků.

Widow Remedy™ byla vytvořena nejprve křížením Tijuana Sativa s Kerala, 
čímž vznikla krásná rostlina s dominancí Sativy, produkující velké množství 
kanabinoidů. Odrůda byla dále obohacena zkřížením s Afghan, aby bylo 
dosaženo vyššího výnosu, rychlejšího zrání a vyššího podílu CBD. Výsledek 
kombinace tří odrůd je mimořádný hybrid s kořeny sahajícími k odrůdám 
Widow a vyšším podílem CBD. Widow Remedy™ je účinný lék na úlevu od 
bolesti, nespavost a při nevolnosti. I chmurná nálada deštivého dne v kouři 
Widow Remedy™ zaručeně zmizí.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 dní

 Konec října

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 dní

 Konec září

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

REGULÉRNÍ SEMENA

REGULÉRNÍ SEMENA

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.com/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.com/pineapple-haze-_-regular-430
https://www.barneysfarm.com/pineapple-haze-_-regular-430


Informace o všech našich produktech naleznete na: 
www.barneysfarm.com

Tato semena unikátních konopných odrůd zakoupíte pouze u 
Barney’s Farm Seed Company

Upozornění
Naše semena konopí expedujeme pod podmínkou, že nebudou použita 
v rozporu se zákony daného státu. Zákazníci musí brát na vědomí, že 
v některých zemích jsou semena konopí nelegální. Barney’s Farm tato 
semena poskytuje pod podmínkou, že nebudou dovážena do zemí, kde 
jsou nelegální. Kupující jsou sami zodpovědní za své počínání a Barney’s 
Farm za jejich jednání nenese žádnou zodpovědnost. 

KATALOG SEMEN
2021

www.barneysfarm.com


