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Dankzij de recente vooruitgang op het gebied van marihuana-genetica die 
ontwikkeld is in Barneys Farm Laboratorium, gaat de kwaliteit van onze 
Acapulco Gold verder dan de vaak gerespecteerde rook van vroeger. Maar net 
zo belangrijk voor ons was echter het vangen van zijn geest. Zoals de originele 
naamgenoot heeft Acapulco Gold bloemen met grote toppen die zijn bezaaid 
met goud en roodbruine calyx met zeer zichtbare THC-kristallen. De intense 
fruitcocktail van smaken bevat een sterke sensatie die echt blijft hangen. 
Acapulco Gold is sativa-dominant en biedt een langdurige high die vrolijkheid 
bevorderd en in evenwicht brengt met de lichamelijke ontspanning die de onrust 
vermindert.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 dagen

 Midden oktober

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/acapulco-gold-26
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Barneys Amsterdam won met Soma de Cannabis-cup met Amnesia Haze 
in 2004. Amnesia Lemon is een kruising van Soma’s Amnesia Haze en 
Lemon Skunk. Een heerlijke mix van Amnesia Haze en Lemon Skunk-smaken 
gecombineerd met de kracht en weerbaarheid van beide genetica creëerde deze 
klassieke Amnesia Lemon. De opbeurende en cerebrale high is absoluut Sativa, 
maar verbazingwekkend genoeg heeft de Amnesia Lemon een bloeicyclus van 
slechts 8 tot 9 weken. De plant wordt gemiddeld hoog en levert lang dichte 
toppen.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/amnesia-lemon-31
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Een aantal jaren geleden ontving Barneys Farm deze Red River Delta-zaden als 
geschenk. Toen ze uitgegroeid waren, Bleken deze ongelooflijk mooie paarse / 
robijnrode planten een bijzondere ontdekking. Na het kruisen met de originele 
Master Kush vonden we een perfecte plant. Ayahuasca Purple vertoont bijna 
pure Indica-eigenschappen. Brede waaierbladen en een korte, sterke, zware 
structuur dragen kolossale dichte toppen die in de laatste twee weken van bloei 
een prachtige paarse gloed vormen. Takken hebben ondersteuning nodig in 
de laatste week van de bloei. Deze soort creëert een hemels, ontspannend en 
bevredigend effect met een rijke, zeldzaam hazelnoot- en papaya-aroma.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 dagen

 Eind september

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/ayahuasca-purple-18
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Deze nieuwe soort, BANANA PUNCH, is het resultaat van één van de 
masterclasses om cannabissoorten te veredelen van het Barney’s Farm-lab. 
Ze is de volgende in het rijtje van fantastische nieuwkomers die we kunnen 
bijsluiten in onze indrukwekkende en buitengewone plantencollectie. De 
veredelaars brachten twee van de meest gegeerde genetica, Banana OG en 
Purple Punch, samen! Ze selecteerden een extreem rustgevende, 55% Indica 
variant om te komen tot een stabiele hogere opbrengst waarbij men de genen 
van een plant met een kortere bloeiperiode van slechts 60-65 dagen toevoegde.
BANANA PUNCH is een sterke stevige en zeer veelzijdig plant die verschillende 
kweektechnieken aankan.

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/banana-punch-554
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Biscotti Mintz door Barneys Farm. Gemaakt voor de echte kenners met twee van 
de premium en meest ongrijpbare soorten uit de VS. Het lab kruiste Biscotti; een 
80% Indica-dominant exemplaar dat de wereld veroverde met ons exclusieve en 
heerlijke Mintz-fenotype. De resultaten waren verbluffend, de Cookies-variant x 
OG Kush-oorsprong zorgde voor een ongelooflijke potentie. De krachtige smaak 
voegde de infusie van de romige, gladde Mintz-genetica toe en creëerde deze 
overheerlijke nieuwe kampioen in zijn soort, een totaal unieke variant in onze 
catalogus. Biscotti Mintz is overwegend een dieppaarse plant met trichomen 
productie buiten proportie, tijdens de laatste dag vertonen de bladeren een 
prachtig kleurenpallet van paars, oranje en groen.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 dagen

 Oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 is ons sensationele nieuwe Blueberry super kruising met de West 
Coast. Ze is gemaakt door de beroemde Blueberry te kruisen met Thin Mint Girl 
Scout Cookies en de frisse en fruitige Indica, Sunset Sherbert. Blue Gelato 41 zal 
je snel onderdompelen in een rustige oase van krachtig psychedelisch plezier. 
Vele fenotypen vertonen blauw / paarse bloemen, alle zitten vol met dikke hars 
en stroperige zoete en aardse citrusaroma’s. Laat deze legendarische Indica 
je smaakpapillen fascineren en pijn wegvagen, waardoor pure voldoening en 
vreugde overblijft. Hoewel de aroma’s van Gelato heerlijk bedwelmend zijn, zijn 
de effecten over het algemeen helder en energiek.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 dagen

 Midden oktober

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/blue-gelato-41-456
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Blue Sunset Sherbert van Barney’s Farm is een naar Indica neigende hybride die 
enorme opbrengsten levert zonder onhandelbaar te worden met een veelvoud 
aan zijtakken, die elk de capaciteit hebben om de zwaarste hoofdtakken te 
ondersteunen. Een supersnelle bloei in slechts 59 tot 63 dagen en een productie 
vn 650-700 g/m2. Compact van gestalte, bovengemiddelde trichroomproductie 
die bij binnenteelt ongeveer 80 cm hoogte haalt is deze soort een echte 
traktatie. Buiten kan ze maar liefst twee meter hoger worden en kan ze tot 1 kg 
per plant opleveren. Blue Sunset Sherbert verzekert een oogverblindende plant 
tijdens de laatste dagen, met een magische transformatie die een betoverende 
caleidoscoop van exotisch gekleurde bladeren produceert. 

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 dagen

 Oktober

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/blue-sunset-sherbert-551
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Deze Barneys Farm-versie van Blue Cheese is verreweg de beste en sterkste 
op de markt en geeft een gevoel wat sterk binnenkomt. Een zeer productieve, 
gemakkelijk te kweken soort met ongelooflijk geurige en smakelijke toppen. De 
karakteristieke, intense smaken van oude kaas worden verzacht door de zoete 
bosbessensmaak. Deze korte gedrongen plant heeft sterke zijtakken die tijdens 
een korte bloeiperiode zeer zware kleverige toppen ontwikkelen. De effecten 
zijn krachtig, kalmerend en ontspannend - een ware sensatie voor Indica-
enthousiasten. Nu ook verkrijgbaar in een zelfbloeiende-soort.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 dagen

 Midden september

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/blueberry-cheese-34
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Door twee van s’werelds voornaamste rassen met elkaar te mixen en hierdoor 
de beste eigenschappen van beiden te laten voortplanten was geen makkelijke 
taak. Maar met Blueberry OG zijn were r in geslaagd om een ras te produceren 
dat de klassieke kracht van Indica van de Blueberry plant combineert met de 
rijke psychoactieve ruggengraat van de beruchte OG Kush. Deze hybride zal 
elke teler versteld doen staan en belonen met zijn opbrengsten. De gigantische 
colas zitten vol met buds die zich ontwikkelen op de volwassen plant. Een rijke 
geur van zoete citrus en muskus zijn merkbaar van elke oogst. De plant groeit 
op een Gemiddeld hoogte met vele zijtakken die telers belonen met een oogst 
van tot wel 700 g/m2.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 dagen

 Midden oktober

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/blueberry-og-278
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Deze opmerkelijke plant stamt inderdaad af van de beroemde genetica die, 
oorspronkelijk werd ontdekt door iemand die alleen bekend stond als ‘Bubbha’, 
in de VS. De strain is nu gestabiliseerd door het team en verheven tot een 
standaard die past bij de bekende geschiedenis en reputatie. Dit is zeker één 
van de meest geliefde Indica’s ter wereld, met een THC gehalte van maar liefst 
29%. Bubba Kush is een brutale maar productieve plant die niet overdreven 
hoog wordt tijdens haar snelle bloeiperiode die slechts 8 tot 9 weken bedraagt. 
Vanwege deze eigenschap kan ze een ideale kandidaat zijn voor diegenen die 
op zoek zijn naar een krachtige, harde soort die niet veel ruimte inneemt tijdens 
het groeien.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Begin oktober

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/bubba-kush-537
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Er is weinig introductie nodig voor deze klassieker uit de kluis van Barney’s 
Farm. Deze goedbewaakte betrouwbare strain neemt je mee naar een ander 
melkwegstelsel met een vleugje van kaas op de achtergrond, boordevol 
pulserende creativiteit en liefde. Deze stinkende krachtpatser is een genot om 
te kweken en ontwikkelt een enorme hoeveelheid zijtakken vol glinsterende, 
naar kaas smakende lekkernijen. Binnentuinders zijn in staat om 600 g/m2 te 
halen, terwijl geoefende buitenkwekers meer dan 1 kg bereiken voor één enkele 
plant en dit na slechts acht weken bloeien. De boeiende kaasbelevenis zal je 
dag dromerig en heerlijk maken, waardoor je een indrukwekkende boost in je 
creativiteit en gezelligheid krijgt waardoor alles net dat beetje stralender wordt.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Oktober

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/cheese-538
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De Californië collectie van Barneys Farm krijgt een explosie van superkrachten 
met deze extreme verzameling terpenen samengevoegd van de meest 
indrukwekkende Amerikaanse wietsoorten! Een van de basis van Dos Si Dos is 
OG Kush Breath, een krachtige Girl Scout Cookies Fenotype die eerst gekruist is 
met Face Off Og om vervolgens gekruist te worden met onze beroemde Cookies 
Kush (OG Kush-feno X GSC) EN DAT IS LANG NOG NIET ALLES! Voeg een kleine 
hint van Gelato #33 (Sunset Sherbet X Thin Mint GSC) toe aan deze combinatie 
en BOEM! Een nieuwe legende is geboren: Een explosie van sativa stimulans 
die wordt opgevolgd door een rustgevende kalmte, die zelfs de wildste olifant 
rustig krijgt.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/cookies-kush-20
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Critical Kush is een combinatie van de beroemde Critical Mass met OG Kush. 
Dit is een uiterst krachtige Indica-plant, die enorme hoeveelheden prachtige, 
zeer sterke Kush oplevert. Bloeit binnen slechts 8 weken in huis en groeit op 
gemiddelde hoogte met een geweldige verhouding tussen bloem en blad. 
Geniet van het kleverige gevoel, de aromatische geur, de met kristallen bedekte 
toppen en de stoned high. De Kush-smaak is onmiskenbaar en de opbrengst per 
plant is fenomenaal. Deze nieuwe kruising is een belangrijke stap vooruit in de 
moderne marihuanacultuur. De overheersende Indica effect maakt het ideaal 
voor ontspanning, pijnverlichting en ‘s avonds voor het slapen gaan.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/critical-kush-23
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De Californië collectie van Barneys Farm krijgt een explosie van superkrachten 
met deze extreme verzameling terpenen samengevoegd van de meest 
indrukwekkende Amerikaanse wietsoorten! Een van de basis van Dos Si Dos is 
OG Kush Breath, een krachtige Girl Scout Cookies Fenotype die eerst gekruist is 
met Face Off Og om vervolgens gekruist te worden met onze beroemde Cookies 
Kush (OG Kush-feno X GSC) EN DAT IS LANG NOG NIET ALLES! Voeg een kleine 
hint van Gelato #33 (Sunset Sherbet X Thin Mint GSC) toe aan deze combinatie 
en BOEM! Een nieuwe legende is geboren: Een explosie van sativa stimulans 
die wordt opgevolgd door een rustgevende kalmte, die zelfs de wildste olifant 
rustig krijgt.

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/dos-si-dos-33-495
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Genoemd ter ere van onze held, de brilliante cannabis activist, onderzoeker, en 
auteur: Dr. Lester Grinspoon. Dit is een pure Sativa Genetiva. De plant wordt 
dun en groot en heeft een langere bloeitijd nodig. Wanneer ze volbloeid is, zien 
de toppen eruit als compacte, groene en roodbruine kralen, losjes geregen aan 
dunne stelen met een stof van THC-kristallen. De geur van de toppen is van 
sumak en citroen, de rook is licht en pittig met aroma’s van citrus en tropisch 
fruit. Dr. Grinspoon biedt een sterke, langdurige, energetische en cerebrale 
high. Old school Sativa van de hoogste orde.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 dagen

 Midden november

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/dr-grinspoon-5
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We nemen de G13-legende naar een nog hoger niveau door deze te kruisen 
met onze favoriete Hawaïaanse Sativa. Deze plant levert een buitengewone 
dichtheid van bloemstructuur met zware harsproductie. G13 Haze groeit 
gemiddeld kort en compact voor een Sativa dominante soort en is ideaal voor 
SOG- en ScrOG-tuinen. G13 Haze biedt niet alleen goede, gezonde opbrengsten 
en een hoog THC-gehalte, de rook is ook de moeite van het proeven waard. 
De intense aroma’s en smaken van fruit en specerijen leiden tot krachtige, 
cerebrale effecten.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/g13-haze-6
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Gelato #45 is een prima voorbeeld van hoe het er aan toe gaat bij het succesvol 
selecteren voor het veredelen van wietsoorten bij Barney’s Farm-lab. De ouders, 
Sunset Sherbert en Thin Mint Girl Scout Cookies, staan garant voor een perfect 
uitgebalanceerde 60% Indica-hybride. Deze soort is een uitgelezen keuze 
voor kwekers die zowel leek als ervaringsdeskundige zijn. De plant is zeer 
tolerant als het gaat om kleine foutjes tijdens het groeien maar ze is ook zeer 
ontvankelijk voor verschillende kweektechnieken. Gelato #45 is een sterke en 
stevige plant die, als u haar binnen teelt, kan uitgroeien tot een hoogte van 100 
tot 120 cm. Ze heeft slechts een bloeitijd van 70 dagen nodig om uit te groeien 
tot een volwassen, oogstbare plant.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/gelato-45-590


20www.barneysfarm.be

Als Marvel Studios een Avengers-cannabissoort zou maken, dan zouden ze 
deze soort gemaakt hebben: Glookies. Wees getuige van de kracht van deze 
Indica dominante superheld van een soort, gemaakt door de zorgvuldige fusie 
van twee eclectische supersterren van cannabis. Gorilla Glue en The Original 
Thin Mint Girl Scout Cookies hebben geen introductie nodig. Er komt nog een 
ongelooflijke nieuwe toevoeging aan onze Cali-collectie. Een super stoney 
effect zal worden ervaren gecombineerd met een motiverende energie die je 
dag zal transformeren. De smaak van Glookies moet worden ervaren om te 
worden geloofd. 

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/glookies-485
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Ontketen de gigantische kracht van West Coast-genetica met een verbluffende 
combinatie van GG 4 en Zkittlez. Introductie van Barney’s Farm gloednieuwe 
Gorilla Zkittlez. Een prachtig trichome-feest wacht op de patiënt na 60 dagen 
bloei. Je zult de eerste keer dat je haar vruchtbare toppen ervaart, niet vergeten. 
Leunend naar de Indica kant van het cannabis spectrum, is deze opkomende 
favoriet een krachtige en tot nadenken stemmende schoonheid, waarvan de 
met trichome beladen glinsterende toppen alle kwekers zullen verrassen. Laat 
haar medische kwaliteit 24% THC je verleiden tot een warm rijk van rust en 
ontspanning dat je nooit meer wilt verlaten.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/gorilla-zkittlez-459
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Tijdens het veredelingsproces voor een nieuwe wietsoort hebben de veredelaars 
van Barneys Farm Biscotti Mintz met Critical Kush-feno gekruist en dit geeft een 
nieuwe soort met maar liefst 30% sativa eigenschappen. Met deze combinatie, 
samen met de heerlijke Mintz, creëerden ze een 70% indica dominante plant, 
die enig is in haar soort en perfect past in hun befaamde catalogus met 
verbazingwekkende cannabissoorten. KUSH MINTZ stamt van een krachtige 
Himalayan OG Kush-lijn en uitermate krachtig. Een sterke indica met een 
stevige boost van 30%.Door de sterke aanwezigheid van Critical genetica levert 
deze plant enorme opbrengsten, het maakt niet uit of u haar binnen of buiten 
laat groeien. 

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/kush-mintz-578
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We creëerden Laughing Buddha door een puur landras Thai Sativa te kruisen 
met onze Jamaicaanse hybride. Laughing Buddha is een bijna pure Sativa-soort. 
Grote opbrengsten door de langere bloeiperiode. Het resultaat is een plant 
van een meter lang, vol met grote, strakke, zware toppen. De plant moet goed 
worden ondersteund in de laatste drie weken van de bloei. Laughing Buddha is 
een prachtig ruikende plant met geconcentreerde aroma’s van exotisch fruit en 
zoete smaken. Een energieke Sativa-high.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 dagen

 Eind oktober

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/laughing-buddha-8
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Lemon Tree van Barneys Farm Lemon Tree is een bekroonde combinatie van 
de Amerikaanse klassiekers Lemon Skunk & Sour Diesel die bol staat van 
heerlijke hoge limoneen en myrceen gehaltes. Deze gemakkelijk te kweken, 
perfect uitgebalanceerde 55% Indica-hybride, levert aanzienlijke opbrengsten 
van sappige compacte, ijzige lichtgroene toppen, doorspekt met een dikke laag 
trichomen die frisse citroen en citrusachtige aroma’s vrijgeven. Deze strain is 
een echt zintuiglijk genot om te kweken. Bij binnenteelt, met behulp van low 
stress-technieken, bereikt deze plant een uiteindelijke hoogte van ongeveer 90-
100 cm, met een opbrengst van wel 650 g/m2, na een relatief korte bloeiperiode 
van slechts 65-70 dagen.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 dagen

 Eind oktober

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/lemon-tree-553
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Liberty Haze heeft zowel Indica- als sativa-kenmerken met een snelle 
bloeiperiode (8 tot 9 weken). Een middelgrote hoge plant met een aanzienlijke 
omvang en grote dikke toppen, ze presteert uitstekend in zowel binnen- als 
buitenomgevingen. Lange dichte toppen worden in de laatste drie weken echt 
vol kristallen met een prachtige contrasterende rode en paarse gloed. Liberty 
Haze -buzz is onmiddellijk en gaat lang mee met een alert en euforisch cerebraal 
effect. Heeft een duidelijke en verfrissende limoensmaak en geur. Labotests 
hebben het THC-gehalte tot 25% geconstateerd.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/liberty-haze-9
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Door de Barneys Farm-crew LSD genoemd vanwege het krachtige trippy-effect. 
LSD is een winterharde schimmel- en ziekteresistente plant die goed reageert 
in alle kweekomstandigheden. Zeer eenvoudig te kweken en met slechts een 
beetje zorg en aandacht geeft LSD de kweker zeer hoogrenderende, bekroonde, 
krachtige resultaten. De smaak doet denken aan intense, aardachtige kastanje 
met een zoete muskusgeur. LSD produceert een euforisch en zeer krachtig 
stoned effect.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/lsd-10
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De langverwachte release door het laboratorium van Barneys Boerderij is er dan 
eindelijk, en onze tests van deze monstergenen hebben al ons goedkeuringszegel 
mogen ontvangen. Hoera voor Mimosa EVO! Ontstaan uit een beroemde Emerald 
Triangle stek en origineel gekweekt door Symbiotic Genetics is ze nu superpotent! 
Een prijsloze hengst in de stal van Barneys Boerderij. Deze 60% indica-dominante 
favoriet is beladen met grote gekristaliseerde toppen, en rijk aan met sterren 
bezaaide cannabinoïden en terpenen. Sativa liefhebbers zullen haar tropische 
citroenachtige citrussmaak met een toets van bessen, in combinatie met de 
energetische en euforiserende effecten, verafgoden. Mimosa EVO is een ideale 
stam voor tijdens de dag, en is echt wel voedsel voor het brein.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 dagen

 Eind oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/mimosa-evo-510
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De Mimosa-evolutie gaat verder met deze nieuwe explosieve en supercompacte 
sensatie met sinaasappelsmaak. Alweer een gloednieuwe supersoort 
uit het laboratorium van Barney’s Farm. Ingenieus gecreëerd door een 
verdere zorgvuldige terugkruising van onze beroemde Orange Punch met 
de 2020-sensatie Mimosa Evo. Deze extra genetische infusie resulteerde in 
een verbazingwekkende snelle productie van heerlijk ruikende toppen; beta-
caryofylleen, linalool en limoneen terpenen creëren een sensationeel zoet 
aroma van een naar citrus en mandarijn smakend snoepje. Deze kruising leverde 
een extra compacte plant op in vergelijking met Mimosa Evo, maar slaagt erin 
om de verbluffend hoge productieprestaties te behouden. 

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 dagen

 September

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/mimosa-x-orange-punch-552
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Dit nog weinig bekende juweeltje is bijzonder populair gebleken bij zowel 
nieuwe telers als experts, dankzij de verbazingwekkend hoge opbrengsten die 
deze plant levert. Bereid je voor om kennis te maken met de King Kong onder 
de cannabissoorten - Moby Dick. Een zorgvuldige combinatie van White Widow 
en Haze, enkele soorten met de grootste opbrengsten die je op de markt kunt 
vinden, kan maar één ding betekenen; een langdurige opbeurende werking. Deze 
strain heeft adembenemend grote opbrengsten van meer dan 700 g/m2 die voor 
iedereen gemakkelijk te halen zijn. Wat wil je nog meer van een cannabissoort? 

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 dagen

 Eind oktober

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/moby-dick-533


30www.barneysfarm.be

Orange Sherbert, een krachtige en stimulerende Indica-dominante kruising met 
bedwelmende en verrukkelijke effecten. Dit is een volledig Amerikaanse soort 
die Orange Cream, Purple Urkle en Cherry Pie samenbrengt in een geweldige 
Snoep/Sinas smakende plant. Groeit uit tot de meest verbazingwekkende 
dichte oranje en paarse bloemen denkbaar met een ongeloofelijke sinasappel 
smaak. Zeer Indica ontspannend effect laat lichaam en geest op een gekoelde 
en rustige plek achter. Deze plant is een van de gemakkelijkst om te kweken. 
Planten groeien op tot 1,3 meter en produceren enorme toppen vol heerlijke 
kristallen.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 dagen

 Eind september

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies komt voort uit het kruisen van Peyote Purple en onze 
legendarische Cookies Kush. Een groot en gedetailleerd selectie- en 
terugkruising isoleerde de allerbeste kwaliteiten van beide ouders in één 
stam. De resulterende plant is een krachtige kruising, robuust en gemakkelijk 
te kweken. Peyote Cookies groeit uit tot een zware en dichte gedrongen 
plant met sterke takken die nodig zijn om de dichte en harsachtige toppen te 
ondersteunen. De bloeiende plant vertoont een oogverblindende robijnrode en 
paarse tint. Deze soort is bestand tegen schimmel en meeldauw en groeit zowel 
binnen als buiten uitstekend. 

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Midden oktober

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/peyote-cookies-328
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Peyote Critical - gemaakt door Peyote Purple en Critical Kush te kruisen. 
Het resultaat is een Indica-kruising die alle brute kracht van de Critical Kush 
combineert met de beruchte zoete smaak en kleurrijke pracht van de Peyote 
Purple. Deze twee planten zijn perfect op elkaar afgestemd, hun opvallende 
overeenkomsten maken dit tot een echt harmonieuze mix. Beide moederplanten 
zijn kortbloeiend, produceren buitengewone opbrengsten en zijn sterk. Heerlijke 
zoete aardse smaken en aroma’s van oud hout en zoete koffie. Krachtig, zoet 
smakend en grote opbrengst.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/peyote-critical-339
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We kruisten de beroemde “Barney’s” Pineapple met onze Cheese/Skunk #1 met 
de bedoeling om in deze nieuwe variatie de essentie en smaak van deze twee 
heerlijke soorten te produceren. Het resultaat is een uiterst krachtige en stabiele 
plant. Schimmel- en ziekteresistent. De essentie en smaak van Pineapple Chunk 
is onmiddellijk duidelijk. Het aroma van de aardachtige Cheese X Skunk wordt 
ondersteund door een bijkomende geur van Pineapple. De smaak is heerlijk 
en uniek. Aardse smaken worden onderbouwd door een krachtige smakelijke 
ananas nasmaak. Een hoge opbrengst met een enorme THC & CBD gehaltes die 
een krachtige stonedheid-effect meegeeft.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/pineapple-chunk-15
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PINEAPPLE EXPRESS is een heerlijk smaakvolle en legendarische 60% sativa-
leunende hybride, aangedreven door een myrceen-dominant terpeenprofiel met 
een genetisch erfgoed dat voor zichzelf spreekt. De soort is van nature zeer goed 
bestand tegen schimmels en ziekten en vereist geen speciale vaardigheden om 
te groeien. Dit is het perfecte pakket dat stimulerende effecten, therapeutische 
voordelen en de meest verbazingwekkende aroma’s en smaken uitstraalt. 
PINEAPPLE EXPRESS is een kruising tussen een landras Hawaiiaanse sativa 
die is geëvolueerd over generaties die zijn geselecteerd door de boeren uit de 
regio en Trainwreck, een baanbrekende fusie van genetica die is ontstaan uit de 
selectieve kruisingen van Afghaanse, Mexicaanse sativa en Thaise landrassen. 

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Gefeminiseerde Zaden

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/pineapple-express-609
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Pink Kush is een prachtige en zeer gewaardeerde verwant van OG Kush die er 
prachtig uitziet met haar adembenemende roze en paarse tinten. Haar bloemen 
zijn dicht en glinsteren in het licht met glinsterende trichomen in minder dan 
70 dagen. Pink Kush produceert dichte toppen, dus een lage luchtvochtigheid 
verdient de voorkeur. Je kunt zwaardere effecten verwachten naast een geliefd 
lichtgevoel dat zorgt voor een gegarandeerde sensuele tevredenheid. Rijk in 
terpenen, Pink Kush verleidt de neusgaten en maakt de zintuigen helder. Binnen 
bloeien is normaal binnen 9 weken voltooid, buitenshuis heeft een droog klimaat 
de voorkeur. Hoge opbrengsten kunnen verwacht worden van 600-700 g/m2.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/pink-kush-455
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Barney’s Farm blijft u adembenemende genetica van over de hele wereld 
bezorgen met weer een krachtige soort afkomstig vanuit de Amerikaanse 
westkust: Purple Punch. De delicate samensmelting van zijn Indica dominante 
ouders, Larry OG X Granddaddy Purple, heeft gezorgd voor een echte 
verleidelijke edelsteen. De heerlijke, soepele, sensuele smaak van gebakken 
appeltaart met geglaceerde kruidnagels, gekarameliseerde bosbes en kersen, 
past perfect bij de sedatieve kalmerende effecten die Purple Punch uitstraalt. 
Verwacht een korte plant met tal van verbazingwekkende trichome beladen, 
hoogproductieve toppen druipend van hars getest op 25% THC. Deze plant heeft 
een ernstig probleem met genetische steroïden!!!

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 dagen

 Midden september

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/purple-punch-483


37www.barneysfarm.be

Barneys Farm Runtz Muffin is het resultaat van de kruising tussen Zkittlez en 
Gelato. Het is een geslaagde afstammeling van Cookies en zal je verrassen 
met haar opmerkelijke smaken en krachtige, uitgebalanceerde aard. Het 
laboratorium heeft vervolgens onze Orange punch subtiel toegevoegd, 
niet alleen om het percentage aan indica te verhogen, maar ook om grotere 
opbrengst te garanderen. Bij het proeven van deze delicatesse is het alsof je in 
een zoet ruikend deken van zalig geparfumeerde lavendel wordt gewikkeld, met 
een vleugje clementine. De dichte, smeulende rook geeft een fruitige toets van 
vreugde en euforie die de hele dag bij je blijft.

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Begin oktober

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/runtz-muffin-523
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Introductie van RUNTZ X LAYER CAKE van Barney’s Farm, dit wordt de 
soort voor 2022 van het jaar! het is echt een klasse apart, een van de meest 
opwindende creaties sinds vele jaren en een must om deze zomer te proberen. 
Ervaar de allerbeste collectieve mix van adembenemende West Coast-genetica 
die sensationeel is samengesmolten om een ongelooflijk krachtige soort te 
creëren, THC-percentages buiten de schaal, geweldige productie binnen en 
buiten met onbeperkte mogelijkheden die zich aanpassen aan elke kweekstijl. 
Ontmoet de ouders! Runtz heeft de wereld al stormenderhand veroverd met zijn 
heerlijke combinatie van unieke smaken en aroma’s die deze twee bewezen en 
klasse genetica Zkittlez en Gelato kruisen.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/runtz-x-layer-cake-597
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Om onze Shiskaberry -soort in deze fase te krijgen is jaren aan complex werk 
vooraf gegaan. We zijn enthousiast om deze unieke en prachtige soort eindelijk 
in onze catalogus te introduceren. Shiskaberry is een unieke ervaring. Haar 
doordringende, aardachtige, kruidige tonen laten een gedenkwaardige, heerlijke 
nasmaak achter. Haar prachtige bessengeur dompelt je onder in een diepere 
dimensie van genot en inzicht. Shiskaberry is een verbluffende Indica die je op 
de juiste plaats brengt en je daar houdt. Ze maakt je tong mogelijk los en maakt 
je daarna gelukkig, voordat je een ontspannende massage voor het hele lichaam 
krijgt. Wat wil je nog meer?

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Gefeminiseerde Zaden

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/shiskaberry-458
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We zijn verheugd om deze gloednieuwe creatie van Strawberry & Lemon van 
Barneys Farm te introduceren. Het kruissen van de zeer krachtige en meestal 
sativa Strawberry met de fenomenale Lemonade OG produceerde een soort 
die de neusgaten laat opengaan, de smaakpapillen exploderen en de hersenen 
bubbelen. Een reeks fruitige proeverende terpenen voert je mee naar een 
aardbeien wereld die je ontspanning ,verlichting van pijn en een energiek gevoel 
geeft. Strawberry Lemonade is enorm populair voor activiteiten overdag, met 
laboratoriumtests die een enorm THC-gehalte van meer dan 20% aangeven.

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream is een sativa dominante soort met pittig zoete Tangerine-
aroma’s en -smaakstoffen, evenals effecten die tegelijk cerebraal en 
ontspannend zijn. Tangerine Dream’s 65 dagen bloeitijd is opvallend kort! 
De één meter hoge planten met hun sterke en talrijke zijtakken leveren een 
indrukwekkende 600 gram per vierkante meter op. De plant heeft ondersteuning 
nodig in de laatste weken.Toppen worden groot, zwaar en vol bedekt met rode 
en oranje trichomen.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Gefeminiseerde Zaden

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/tangerine-dream-24
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Triple Cheese is gemaakt door Barneys Farm Blue Cheese te kruisen met de 
krachtige Original Cheese (Skunk #1-fenotype). Na vele generaties selecties 
en terugkruising hebben we dit prachtige exemplaar gemaakt. Triple Cheese 
is precies wat we wilden bereiken. De onbetwistbare bedompte kaassmaak 
domineert de plant. Triple Cheese is zeer eenvoudig te kweken en produceert 
dichte toppen met een opmerkelijke smaak van bosbessen en oude kazen. Het 
is krachtig, met THC-niveaus die regelmatig meer dan 22% raken.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 dagen

 Midden september

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Gefeminiseerde Zaden

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/triple-cheese-21
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Nog een heerlijke toevoeging aan onze Californië collectie. Een magisch 
tropische fruitshake vol frisse smaken, een ongekende oerkracht met een 
extreem hoge opbrengst. Deze opvallende hybride is zoet, kleverig, opgeblazen 
en verbaasd bijna alle kwekers met zijn bijzonder potente genetica! Deze 
Sativa dominante Hybride (60% Sativa, 40% Indica) is door Barneys Farm 
geoptimaliseerd en versierd met grote glinsterende zoete exotische trichomen. 
Een perfecte combinatie tussen Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) en 
een hint van Banana Kush creëren samen een rustgevende Indica-effect. Haar 
vrolijke high laat je wanen in een wereld vol mysterie en euforie.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/tropicanna-banana-500
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Deze wonderbaarlijk uitgebalanceerde hybride vertoont zware sativa-groeipatronen 
die haar helpen om voor hoge opbrengsten te zorgen en, sommige kwekers kunnen 
meer dan 1 kg van een plant halen als ze met liefde worden behandeld! Binnenshuis 
mag je ongeveer 550 g/m2 verwachten. Een opwekkend en zeer stimulerend effect 
hoort bij het proeven van deze prachtige en geurige roos van een cannabissoort. 
Watermelon Zkittlez zal je verbazen met haar vrolijke uitwerking die je lichaam en 
ziel doen ontbranden. Een echte tonic tegen stress en de problemen van de dag. 
Ze laat ze als bij toverslag verdwijnen in een rustgevende rookwolk. Voor er 63 
dagen zijn verstreken, bloeit deze schoonheid als een raket en produceert ze een 
torenhoge plant, vol met toppen die in grote hoeveelheden aan elke tak hangen. 

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/watermelon-zkittlez-536
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Een onvergetelijke reis in het land van genot begint met slechts een enkel trekje 
van deze SUPER POTENTE duivelse Indica-dominante soort. Haar familielijn 
bevat zoetzure aardegeuren met een onmiskenbare vanille aroma en oude 
‘skunky’ ondertonen. Een geprezen mengeling, beroemd voor haar creatieve, 
upliftende en euforiserende relaxatiemogelijkheden. Voor onze Wedding Cake 
hebben de labo’s gekozen voor een meer Indica-dominante 80% + 20% Sativa 
versie, met de bedoeling om de originele Pink Cookies genen “aka wedding 
cake” van de Barneys Boerderij, zoals oorspronkelijk gecreërd door Seed Junky 
Genetics, te bewaren. 

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Gefeminiseerde Zaden

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW XXL van Barneys Farm is reeds tientallen jaren een echt 
origineel Amsterdams meesterwerk met onbetwistbare scherpe skunky 
en sterke zoete aroma’s, met een geur die u herinnert aan de Amsterdamse 
straten en typische grachten. De evolutie van deze roemrijke soort lijkt maar 
niet te stoppen. Deze WHITE WIDOW XXL geeft dezelfde Braziliaanse Sativa-
high, maar werd voor 75% verbeterd met Indica soort uit Zuid-India. Hierdoor 
gedijt ze in alle weersomstandigheden en is ze ontvankelijk voor verschillende 
kweektechnieken. Dit maakt van WHITE WIDOW XXL een enorm veelzijdige 
plant. Ze is bestand tegen schimmels en ook tegen insecten. Ze kan zelfs 
koudere klimaten aan en is dus vrij eenvoudig te kweken voor iedereen.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Gefeminiseerde Zaden

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO is zonder twijfel één van de meest opwindende 
producten die Barney’s Farm door de jaren heen heeft gecreëerd. Deze versie 
is het langverwachte en uitgestelde voortbrengsel van een echte klassieker. 
Haar voorouders dragen de genetica van succesvol gekruiste landrassen uit 
Zuidoost-Azië (Thailand, Cambodja, Laos) met een vleugje Jamaicaanse 
Haze-variëteit, gemengd met de snel groeiende eigenschappen van Afghaans/
Hawaiiaanse genetica. Bijna twintig jaren geleden schonk Soma één van zijn 
beste AMNESIA HAZE-fenotypes aan de Barneys Farm Laboratoria. Deze 
fenomenale genetica, domineerde de Amsterdamse cannabisscene nadat 
Barney’s Farm de High Times Cannabis Cup won in 2004. 

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 dagen

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/amnesia-haze-auto-563
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Zeer gemakkelijk te kweken en zeer productieve, zelfbloeiende versie van onze 
klassieke Blue Cheese. Deze baanbrekende Blueberry Cheese zelfbloeiende-
versie is het eindproduct van de kruising van Barneys Farm Blue Cheese en een 
unieke ruderalis cannabis soort. Deze plant begint na 5 weken automatisch met 
bloeien. De geur en kaasachtige aardse smaken van de originele verrukkelijke 
Blue Cheese domineren deze zelfbloeiende plant, groeien met weinig inspanning 
en zullen onder de meeste omstandigheden overleven.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 dagen

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/blueberry-cheese-auto-44
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Onze legendarische Critical Kush is nu verkrijgbaar als een zelfbloeiende-
soort. Dit meest populaire Autoflowering-monster is klaar in slechts acht tot 
negen weken. Gemaakt door het kruisen van Critical Kush met onze meest 
geavanceerde zelfbloeiende kweekplanten. De plant groeit tot een hoogte 
van 75cm en zal na 5 weken beginnen met bloeien, met een hoofdstam en 
verschillende zijtakken vol compacte zware en smakelijke cola’s. Heerlijke 
aardse dennen en Kush-smaken hebben de overhand.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 dagen

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto is een uitzonderlijke nieuwe soort van autobloeiers die Indica-
dominant is. Met 65% Indica / 35% Sativa komt ze in onze almaar groeiende 
collectie autobloeiers van de Cali Collectie. Dit juweeltje brengt de historische 
kracht van ouders Face Off OG X Girl Scout Cookies, en werd nu gekruist met onze 
BF Super Auto #1 = Toegenomen opbrengsten, kracht en trichomenproductie, 
wat Dos Si Dos Auto voorziet van een forse genetische boost. Dos Si Dos Auto 
verzacht angstgevoelens en pijn en verzacht jouw dag op elke mogelijke manier. 
Citroenachtige smaken die blijven hangen, zullen sommigen herinneren aan 
grootmoeders citroentaart, vers uit de oven. 

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagen

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/dos-si-dos-auto-513
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Ben je klaar om de Glue Gelato Auto te ervaren? Stekken van de Elite West Coast 
zijn ontdekt en versmolten tot een zelfbloeiend juweel. Zorg ervoor dat je deze 
verrukkelijke combinatie van gelatine en lijm op zijn beste proeft. Plots zal ze 
je naar een sublieme en kalmerende staat sturen. Laat haar betoverende magie 
op je los terwijl hemelse gevoelens zich over je lichaam weren, al je zorgen 
verdwijnen en een rustige, rustgevende gemoedstoestand neemt het roer over. 
Er kan op Glue Gelato worden vertrouwd om je humeur ten goede te veranderen. 
Bij het binnen kweken kunt u een opbrengst van 600 g/m2 realiseren. Bij 
buitenplanten kunt u zelfs 400 gram per plant opbrengst realiseren in ideale 
omstandigheden!

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 dagen

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto van Barney’s Boerderij is een snel bloeiende hybride die jou aan 
de grond zal vastkleven, waar je ook mag zijn. Dit is geen plant voor beginners, 
en zijn hard binnenkomende effecten moeten met het nodige respect worden 
behandeld. Deze nieuwe supersnelle 55% Indicaversie van onze glorieuze Gorilla 
Glue, gekruist met de opwindende nieuwe generatie BF Super Auto#1, produceert 
gigantische opbrengsten van 600 g/m2 en groeit tot een hoogte van ongeveer 
110cm. Tijdens de bloei kunnen prachtige toetsen van de geur van koffie en room 
worden waargenomen. Combineer dit met het beruchte thc-gehalte van 25% en je 
begrijpt meteen de diepe liefde die sommige mensen voor deze plant koesteren.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagen

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/gorilla-glue-auto-515
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Onze gefeminiseerde bestseller uit onze Cali Collectie heeft net een 
schoonheidsbehandeling ondergaan. Ga bubbelend en bruisend je dag door met 
Gorilla Skittlez Auto. Jouw smaakpapillen zullen exploderen wanneer je de fruitige 
smaken voor het eerst ervaart. Een initiële kruising van de Gorilla Glue en Zkittlez 
werden nu opnieuw gekruisd met onze BF super auto #1, wat een verbazingwekkende 
kracht en veerkracht voor stress en insecten oplevert. De wortelstructuur 
van onze Super auto #1 werd doorgegeven en komt tot leven vanaf dag 1. Deze 
ongelooflijk aromatische autobloeier, die letterlijk explodeert in een naar dennen 
smakende kerstboom in slechts 75 dagen, produceert een overvloed aan glorieuze 
bloemtoppen bedekt met gigantische hoeveelheden van sappige trichomen.

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 dagen

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/gorilla-zkittlez-auto-512
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We zijn dolgelukkig om de komst van onze LSD Auto. aan te kondigen. Een 
kruising van onze legendarische LSD. met onze zelfbloeiende-genetica. Net 
als haar legendarische voorganger komt ze stevig binnen en stuurt ze je snel 
naar een andere dimensie met een knetter. Ze komt snel vooruit, net voordat je 
realiteit begint te vervormen tot een pulserende psychedelische schilderij. Dit is 
geen soort die voor beginners wordt aanbevolen. Ondanks haar krachtige effect 
groeit ze eenvoudig en iedereen kan profiteren van deze supersnelle route naar 
een aantal serieus breinbrekende genetica. Laat haar prikkelende kracht door je 
geest en ziel gaan - waarom neem je geen reis langs LSD avenue met LSD Auto?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 dagen

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/lsd-auto-470
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De Mimosa-evolutie gaat verder met deze nieuwe autoflowering 
supercompacte sensatie met sinaasappelsmaak, MIMOSA X ORANGE PUNCH 
AUTO Oorspronkelijk gecreëerd door een delicate terugkruising van onze 
beroemde Orange Punch met het 2020-fenomeen Mimosa Evo, is het lab 
opnieuw geëvolueerd met de introductie van onze BF Super Auto # 1. Net als 
de gefeminiseerde versie creëren diepe gradiënten van paars en contrasterend 
donker olijfgroen een opvallende en mooie plant, terwijl de beta-caryofylleen, 
linalool en limoneen terpenen een sensationeel citrusachtig, mandarijn-
snoepzoet aroma creëren.

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 dagen

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick Auto van Barneys Farm werd gecreëerd door het samensmelten 
van White Widow, één van ‘s werelds meest populaire soorten in de afgelopen 
twee decennia, samen met de Cup-winnende G13 Haze. Deze twee legendes in 
de cannabiswereld werden samen gebracht in het labo van Barneys Farm, om 
hun nieuwe MOBY DICK te vormen die men nu kruiste met onze BF Super Auto 
#1. Wanneer de ouders van een soort gekend staan als grootste voortbrengers 
op wereldvlak worden samengebracht kan dit maar één ding betekenen; 
een torenhoge productie met sterke, robuuste en perfect uitgebalanceerde 
eigenschappen die zeer schimmelresistent zijn door hun Sativa-dominante 
oorsprong.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 dagen

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/moby-dick-auto-562
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Pineapple Express Auto is de zelfbloeiende-versie van de originele Pineapple 
Chunk. Pineapple Express Auto is een winterharde, snelbloeiende en 
gemakkelijk te kweken cannabisplant die royale opbrengsten aan zware 
toppen geeft die bedekt zijn met hars. Pineapple Express Auto produceert een 
indrukwekkende 60 tot 100 gram per plant van heerlijke, aardachtige Indica. De 
aroma’s van Pineapple Express zijn zoet met een intense ananassmaak. Deze 
soort helpt het lichaam te ontspannen door stress te creëren die de kalmte 
vermindert. Vegetatieperiode is slechts vier weken met een bloeiperiode van 
slechts dertig dagen.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/pineapple-express-auto-37
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Purple Punch kruisen met ons monster BF Auto Critical heeft een ronduit 
spectaculair resultaat opgeleverd. Stelt u zich de smaak, ongelooflijke 
ontspannende effecten en potentiële opbrengsten van deze geest verruimende 
VS X Barneys Farm Linage! Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk 
#1 Deze Indica-dominante, 80 cm, 18% THC, 1% CBD autoflowering schoonheid 
serveert een verrukkelijke combinatie die zorgt voor een vrolijke, euforische, 
ontspannende sensatie, ideaal voor de stress na een lange werkdag . Combineer 
dat met een onderscheidende smaak van gebakken zoete appeltaart met 
kruidnagelen, samen met de daaruit voortvloeiende aroma’s die doen denken 
aan je favoriete bakkerij.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 dagen

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/purple-punch-auto-484


59www.barneysfarm.be

Na het overweldigende succes van Runtz was er absoluut geen andere optie dan een 
autoflowering versie van ons vorige werk te maken. Deze autoflower slaagt erin om 
hetzelfde uitstekende pakket planten te leveren, maar dan oogstbaar in een beduidend 
korter tijdsbestek - slechts 70 dagen na het ontkiemen van het zaad! Je kunt een 
uiteindelijke groeihoogte van ongeveer 120 cm verwachten maar de opbrengsten zijn 
nog steeds even indrukwekkend dan bij de originele strain. Met een minimum aan 
ervaring en de juiste lichtomstandigheden is het haar mogelijk om tot wel 600 g/m2 
op te brengen. Net als het origineel, kan ze je zorgen en worstelingen wegnemen en 
transformeren een weelderige zee van fruitige smaken, door de geweldige toppen die 
zijn bedekt met een bedwelmende laag van verschillende cannabinoïden.

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 dagen

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/runtz-auto-534
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De Skywalker OG super auto is gearriveerd en je vliegt door de dag met deze 
uitstekende autoflowering cannabissoort. Wanneer je deze strain gebruikt zal 
het net zijn alsof je met je lichtzwaard klopt en flitst als je het krachtige effect 
van Skywalker voor de eerste keer voelt. Het is één van de favorieten in het 
laboratorium waar deze strain gekweekt wordt en, werd op zichzelf getest door 
TONI13. Vanwege de uitstekende resultaten werd besloten om haar als autoflower 
voor de hele wereld op de markt te brengen. Deze aromatische autoflower 
explodeert letterlijk in de vorm van een kerstboom met een subtiele dennensmaak 
in slechts 70 tot 75 dagen vanaf het zaad en, produceert een overvloed aan 
indrukwekkende kushy bloemen die druipen van glinsterende THC-kristallen.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 dagen

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/skywalker-og-auto-535
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Met deze wonderbaarlijke twist zetten de veredelaars bij Barneys Farm hun 
zoektocht verder om baanbrekende genetica te ontwikkelen met onze eigen 
Strawberry Cheesecake Auto. Na lang en intensief kweken met enkele soorten 
die aardbeienterpeen in zich hebben, viel hun keuze op de verleidelijk subtiele 
Strawberry Pie-feno. In het labo werden ze gekruist met een zeldzame stek 
van een Afghaanse OG soort.Het samensmelten van deze Indica dominante 
Kush eigenschappen staat garant voor een snel groeiende plant die een grote 
opbrengst geeft en een sterke tolerantie heeft voor kleine teeltfoutjes van 
beginnende telers.

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 dagen

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto is ontwikkeld als een traktatie voor liefhebbers van 
onze bekroonde Coffeshop-klassieker Tangerine Dream. Het beste van beide 
werelden voor rokers en kwekers en een leuke plant om te kweken. De Tangerine 
Dream Auto is klaar van ontkieming tot oogst in 70 dagen, en dat is opmerkelijk 
snel! De 70 cm hoge planten met hun sterke en talrijke zijtakken, leveren een 
indrukwekkend resultaat op. Deze sativa dominante zelfbloeiende soort biedt 
dezelfde pittige, intense zoete citrusaroma’s en smaken. Met iets minder THC 
en meer CBD, ontstaat een uitgebalanceerd cerebrale ontspannend effect.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflower #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 dagen

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Opgelet, want Watermelon Zkittlez Auto is zo krachtig dat het je laat rondspringen 
als een geraakte kegel tijdens het bowlen. Ontdek haar uitgesproken fruitige 
smaken die sprankelend en bruisend tevoorschijn komen uit deze fenomenale, 
met trichomen beladen, THC-fabriek. Deze gemakkelijk te kweken en tevns 
inspirerende autoflower kan, in ervaren handen, wonderbaarlijke opbrengsten 
van meer dan 550 gr/m² geven. Deze no-nonsense plant, die bijna als vanzelf 
groeit, kan een ideale keuze zijn voor zowel beginners als geoefende kwekers. 
Deze sensationele strain is een echte snelheidsduivel en heeft, na het planten, 
slechts 70 dagen nodig om te bloeien. Een gemakkelijk te trimmen meisje dat je 
gelijktijdig kunt oogsten.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 dagen

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/watermelon-zkittlez-auto-531
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In een jasje van smakelijke suikerkristallen, zoals een fijne cake, heeft onze 
Super Wedding Cake Auto de reputatie erg geglaceerd te zijn en is ze een 
perfecte toevoeging aan onze Autoflowering Cali Collectie. Als resultaat van 
het mengen van Wedding Cake en onze BF Super Auto #1, zal deze plant niet 
ontgoochelen. Met de verhoogde kracht van de Skywalker OG kenmerken in 
onze super auto, zorgt dit voor een verhoogde resistentie tegen insecten en 
stress, terwijl de wortelstructuur tot leven komt vanaf dag 1. Voor liefhebbers 
van witte soorten en met kristallen bedekte bloemknoppen, is Wedding Cake 
Auto een echte verwennerij. 

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 dagen

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO is een echte Amsterdamse klassieker van het bedrijf 
Barneys Farm en is een soort die nu ook verkrijgbaar is in deze autoflowering 
versie. Met deze kruising gaat de evolutie van een beroemde soort altijd 
maar verder. WHITE WIDOW XXL AUTO is een formidabele kruising van een 
Braziliaanse Sativa met de zwaar harsachtige Zuid-Indiase Indica waardoor 
ze 70% Indica-dominant is. Twee ongelofelijk goede soorten die vakkundig 
werden gekruist met Barneys Farm Super Auto #1 vormen deze White Widow 
Autoflower. Het is een buitengewoon heterogene plant die het goed doet onder 
alle omstandigheden en open staat voor verschillende kweektechnieken. Ze is 
niet vatbaar voor schimmels soort en is ook bestand tegen insecten. 

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 dagen

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Fruitige smaken gecombineerd met onze gewaardeerde OG zijn nauwgezet 
samengevoegd tot iets dat we bij een zelfbloeiende soort nooit voor mogelijk 
hadden gehouden. Een geweldige combinatie van prachtige genetica combineert 
een kosmische kalmerende ervaring. Na slechts 70 dagen na ontkieming zul je 
dolblij zijn met de prestaties van deze zelfbloeiende-kampioen. Ongelooflijke 
aroma’s in overvloed, en voor je het weet, houd je haar zeldzame toppen in je 
handen. Vol met THC zijn haar sappige met suiker omhulde toppen een genot om 
te zien en zal je je pijn neutraliseren voordat je je in een andere, meer dromerige 
dimensie laat vallen. Zorg ervoor dat u deze extravaganza van Amerikaanse 
genetica in zelfbloeiende-vorm niet mist.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 dagen

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.be/zkittlez-og-auto-472
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Voor informatie over al onze producten kunt u ons bezoeken op:  
www.barneysfarm.be

Deze unieke soorten van cannabiszaden zijn alleen verkrijgbaar via: 
Barney’s Farm Seed Company 

DISCLAIMER
Zaden exclusief voor verzameling. Verkoop aan minderjarigen onder de 
18 jaar is verboden. Het ontkiemen van de zaden of het gebruik in de 
landbouw van dit product is verboden. Niet geschikt voor consumptie. 
Barney’s Souvenirs BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enig 
illegaal gebruik van dit product.
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