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Феминизирани семена 
Cali Collection

Barneys Farm Runtz Muffin™ - резултат от упоритата работа на специалисти 
при преминаване Zkittlez X Gelato, това е известен потомък Cookies, 
което ще ви зарадва с прекрасните си аромати и мощна, балансирана 
структура. След това лабораторията добави оранжев удар, за да увеличи 
не само процента, но и да добави значителни ползи за производството 
на растението. Дегустацията на този деликатес е като да бъдеш увит 
в сладко ухаещо одеяло от ароматно блаженство от лавандула със 
слаб нотка на клементинГъстият, тлеещ дим създава плодов изблик 
на радост и еуфория, който продължава през целия ден. Измийте 
притесненията и кавгите си в приятно море от плодови аромати, 
пъпките буквално плават в опияняващ сироп, изтласквайки нивата до 
невероятните 29% THG. Открийте приятните аромати за Runtz Muffin, 
изтръгнати направо от магазина за бонбони на вашите деца - нотките 
на портокалов марципан често могат да се видят, че се развиват по 
време на късен разцвет. Многото вкусни терпени правят това растение 
възхитителен производител за всеки производител. Нежните пурпури и 
тъмните зеленина на готовите пъпки Runtz Muffin™ са истинска наслада 
за гледащия, те искрят като бижута с корона. На открито можете да 
очаквате височина до 2 метра, докато на закрито това растение ще спре 
на 110-120 см след 4 седмичен вегетационен период.

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2021
• Biscotti Mintz™

• Lemon Tree™

• Mimosa X Orange Punch™

• Blue Sunset Sherbert™
• Watermelon Zkittlez™

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 дни

 В началото на октомври

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™- Створено для справжніх шанувальникiв двох кращих і 
самих невловимих сортів США. Лабораторія створила Біскотті, в світі вже 
перевищує 80% зразків з домінуванням індика з нашим ексклюзивним і 
чудовим фенотип Мінца. Результати були приголомшливими, варіант 
Cookies X OG Kush забезпечив неймовірну ефективність і основу смаку, 
додавши настій вершково-кремовим смузі, генетики Mintz, створили 
цей апетитний новий сорт, абсолютно унікальне видання для нашого 
каталогу. Biscotti Mintz™ - це переважно темно-пурпурова рослина з 
великою кількістю трихом. 

Lemon Tree™ е наградена комбинация от излъчваща американска класика 
Lemon Skunk и Sour Diesel с високи вкусове на Limonene и Myrcene. Този 
лесен за отглеждане, перфектно балансиран хибрид с 55% индика дава 
значителна реколта от сочни компактни мразовити светлозелени пъпки, 
пронизани с дебел слой трихоми, излъчващи свеж аромат на лимон-
цитрусови плодове-истинска наслада и удоволствие за отглеждане.На 
закрито това растение достига крайна височина от около 90-100 см с 
добив до 650 г/м2 след относително кратък период на цъфтеж от само 
65-70 дни. На открито с по -дълго време за развитие, Lemon Tree™ може 
да нарасне до 2 метра и да даде до 1,5 кг от растение от средата до края 
на октомври.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 дни

 Октомври

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 дни

 Октомври

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 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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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Еволюцията на Mimosa продължава с нов супер компактен, експлозивен 
портокалов вкус, друг чисто нов супер щам от лабораторията Barneys Farm. 
Гениално изработен чрез внимателно пресичане на известния Orange Punch с 
сензацията 2020 Mimosa Evo. Това допълнително генетично сливане доведе 
до удивително бързо производство на страхотно миришещи пъпки; Бета-
кариофилен, линалоол и лимонен и терпени създават сензационен цитрусов 
сладък аромат на мандарина. Това пресичане доведе до по -компактен 
завод в сравнение с Mimosa Evo, но все пак успя да поддържа потресаващо 
високи нива на производство. Без съмнение, Mimosa X Orange Punch™ е една 
от най -ярките в нашата колекция Cali, придружаващите снимки са взети от 
окончателната оценка на реколтата на BF Lab.

Blue Sunset Sherbert™ Хибрид с предимство индика, този щам е способен да 
даде огромен добив, с много странични клони, всеки от които е в състояние 
да издържи на най -тежките кола. Свръхбърз цъфтеж само за 59-63 дни на 
закрито, добив 650-700 г/м2 Компактен растеж, над средното съдържание 
на трихром, отглеждане до около 80 см на закрито е истинско удоволствие, 
на открито може да достигне до 2 метра плюс добив до 1 кг на растение. 
Blue Sunset Sherbert™ завършва ослепителен дисплей в последните дни 
на цъфтежа, демонстрирайки магическа трансформация, създавайки 
хипнотизиращ калейдоскоп от екзотични цветни листа, ярко оранжеви 
нюанси, залепени със смола, покриващи плътно оформени пъпки, блестящи 
матови трихоми, произвеждащи доказани нива на THC от до 28% .

 35% Sativa 65% Indica

   700 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 дни

 Септември

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 гр/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 дни

 Октомври

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 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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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Динята Zkittlez на Barneys Farm: Този чудесно балансиран хибрид 
показва силна структура за растеж на сатива, която помага да се 
превърне във високодоходно производствено предприятие, като някои 
производители могат да отглеждат над 1 кг на растение с внимателно 
боравене! На закрито ще станете собственик на около 550 г/м2 от най-
чистата реколта. Ободряващият и енергизиращ ефект дава на това 
цвете сто точки пред сортовете канабис. Симпатичният и ароматен диня 
Zkittlez ще ви изуми със своя подскачащ ефект, който ще възпламени 
тялото и душата ви. Истински тоник за дневни стресове и проблеми, 
растението ще ги накара да изчезнат в облак дим като магия.

Поредното провокиращо рецепторите допълнения към нашата колекция 
Cali. Очарователен тропически коктейл от свежи плодови вкусове, 
безкомпромисна сила и изключителен потенциал за добив. Този 
забележителен хибрид е сладък, лепкав, напомпен и много мощен и ще 
остави производителите със зяпнала уста пред тази генетика с висока 
ефективност. Barney’s Farm са опитимизирали този хибрид на Sativa Dominant 
(60% Sativa, 40% Indica) и са го гарнирали с огромни капки блестящи трихоми 
с аромат на сладки тропически плодове. Един перфектно измайсторен съюз 
на Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) и нотка Banana Kush се вливат в 
успокояващото влияние на Indica. Позволете на искрящия му характер да Ви 
води в свят на еуфорична пенливост и мистерия.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 дни

 Край на септември

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700 гр/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 дни

 В средата на октомври

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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™ Феминизирана версия: дългоочакваното излизане от 
лабораторията Barneys Farm най-накрая пристигна и нашата версия 
на тази чудовищна генетика е одобрена. С газ Mimosa EVO™! Еволюира 
от известния Emerald Triangle, първоначално отглеждан от Symbiotic 
Genetics, сега със супер заряд! безценно ядро в трезора на Barney Farm. 
Този 60% доминиращ сорт индика е изпълнен с големи матови пъпки, 
богати на звездни канабиноиди и терпени. Любителите на Sativa ще се 
зарадват на пикантния му тропически лимонов вкус с цитрусови нотки на 
горски плодове, които ще предизвикат еуфорични ефекти.

Незабравимото пътуване в страната на възхищението започва с един 
вкус на този естествено доминиращ щам СУПЕР-МОЩЕН от Индика. 
Семейната му линия излъчва сладки и кисели земни аромати с 
безпогрешни ванилови аромати и стари училищни нюанси на скункс. 
Признат за сливане, известен със своите креативни, ободряващи 
и еуфорични релаксиращи свойства. Лабораторията избра по-
доминиращата версия на indica, 80% indica + 20% sativa за нашия Wedding 
Cake™, реши да продължи по-нататъшното развитие на оригиналната 
генетика на Pink Cookies “aka wedding cake” от хранилището на Barneys 
Farm, първоначално създадена от Seed Junky Genetics. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 гр/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 дни

 Края на октомври

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 гр/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 дни

 Край на септември

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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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Колекцията Cali на Barneys Farm получава поредната порция супер сила с тази 
експлозивна колекция от терпени, съчетани с някои от най-изумителните 
фенотипи на американски канабис в света. Dos Si Dos е разработен от OG Kush 
Breath, който отстрани фенотипа Girl Scout Cookies, кръстосан с Face Off OG и 
след това повторно кръстосан с нашия легендарен Cookies Kush (фенотип OG 
Kush X GSC) И ТОВА Е САМО НАЧАЛОТО. Добавете в купата и фината смес на 
Gelato №33 със звездния му Sunset Sherbet X наследството от Thin Mint GSC 
и бум! Ражда се нов шампион: избухването на сатива с еуфорична енергия е 
последвано от спокойствие със седативни качества, способни да упоят цял 
слон, в случай че сте фанатизирани или непосветени!

Barney’s Farm продължава да ви предоставя гени от всички краища на 
света, будещи възхищение, с нов сорт от Западното крайбрежие на САЩ, 
носещ невероятен заряд - Purple Punch™. Деликатната комбинация от 
доминиращите родители - Indica Larry OG X Granddaddy Purple създава 
провокативно и възбуждащо бижу. Изящният, нежен, чувствен вкус 
на ябълков пай (Baked Apple Pie), комбиниран с карамфил, и глазиран 
с карамелизирани сини боровинки и череши, се съчетава перфектно с 
упойващия и успокояващ ефект, който предизвиква Purple Punch™. 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 гр/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 гр/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 дни

 В средата на септември

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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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За нас е удоволствие да ти представим този чисто нов сорт с аромат на 
ягода и лимон от Barney’s Farm. Чрез кръстоска на високо ефикасната 
и силна Sativa Strawberry с феноменалната Lemonade OG произведохме 
сорт, който раздразва обонянието с взривяващия ефект на марихуаната, 
за да те отведе на едно яко трипче. Феерия от плодови вкусове те 
пренасят в ягодово оцветен свят на релаксация, за да облекчиш 
болката и да остане усещането за енергичност. Каквото и да правиш, не 
пропускай това искрящо ново допълнение в каталога на Barney’s Farm.

Ако „Marvel Studios“ бяха създали канабис версия на „Отмъстителите“, 
това щеше да е тя! Glookies™. Вижте силата на супергероя с доминираща 
Indica жилка, създаден от внимателното комбиниране на две звезди на 
еклектиката в канабиса. Вариациите Gorilla Glue и The Original Thin Mint 
Girl Scout Cookies не се нуждаят от представяне. Има и друго невероятно 
ново допълнение към колекцията ни Cali. Ще изпитате супер вцепеняващ 
ефект в комбинация с прилив на мотивиращи енергии, които ще променят 
деня ви из основи, изпълвайки ви с готовност за действие. Вкусът на 
Glookies™ трябва да се преживее, за да повярвате, че е истински.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 гр/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 дни

 В началото на октомври

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 дни

 В началото на октомври

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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 

Нови предложения

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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™ е мощен и ободряващ Indica доминиращ хибрид с 
опияняващ и овкусяващ ефект. Това е изцяло американски сорт, който 
събира заедно Orange Cream, Purple Urkle и Pie Cherry в едно невероятно 
растение Candy / Orangetasting. Расте с най-удивителните гъсти оранжеви 
и лилави цветя, които можеш да си представиш, а вкусът на портокал е 
невероятно дълбок. Релаксиращият ефект на Indica оставя тялото и ума 
хладни и спокойни. Това растение е едно от най-лесните за отглеждане. 
Достигат до 1,3 метра и са с огромни съцветия от вкусни пъпки.

Огромната сила на генетиката на West Coast се освобождава при 
невероятно сливане на GG 4 и Zkittlez. Представяме ти новия сорт Gorilla 
Zkittlez™ на Barney’s Farm. Търпеливите ще се насладят на феерия от 
изящни трихоми след 60-дневния период на цъфтеж. Никога няма да 
забравиш първия път, когато си пушил този сорт. Клонящ към Indica 
частта от канабис спектъра, този новоизгряващ фаворит е с мощна и 
провокираща към размисъл красота, а неговите отрупани с блестящи 
трихоми цветове ще зарадват всеки, който го предпочете. 

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 дни

 Край на септември

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 дни

 В началото на октомври

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Нови предложения

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™ е нашата сензационна нова супер кръстоска между 
Blueberry и West Coast. Създадена е от хибридизация на популярния 
Blueberry с Thin Mint Girl Scout Cookies и свежия плодов Indica - Sunset 
Sherbert. Blue Gelato 41™ бързо ще те потопи в спокоен оазис на мощно 
психеделично удоволствие. Много от фенотипите цъфтят със сини 
или лилави цветове, обилно покрити с гъста смола и просмукани със 
сладък и земен цитрусов вкус. Остави този легендарен Indica да очарова 
вкусовите ти рецептори и да премахне болката, за да останат чисто 
удовлетворение и радост. Въпреки че ароматите на Gelato са силно 
упойващи, крайният резултат е ясна глава и енергичност.

Pink Kush™ е зашеметяващ и силно уважаван роднина на OG Kush, който 
визуално се противопоставя на реалността с неговите спиращи дъха 
розови и лилави нюанси. За по-малко от 70 дни ще имаш цветове, които 
са плътни и блещукащи на светлината с блестящи трихоми. Pink Kush™ 
произвежда плътни пъпки, така че за предпочитане е ниската влажност. 
Можеш да очакваш ефекти на тежест в допълнение към така обичаното 
усещане за лекота, което осигурява гарантирано удовлетворение на 
чувствата. Богат на терпени, Pink Kush ™ дразни ноздрите и изчиства 
сетивата. Цъфтежът на закрито обикновено продължава до 9 седмици, но 
предпочита навън в сух климат. Тогава можеш да очакваш високи добиви 
от 600-700 гр/м2.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 дни

 В средата на октомври

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 дни

 В началото на октомври

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Този нов феномен предизвиква истински шок в канабис общността. 
Cookies Kush™ е създаден чрез кръстосване на нашия изключителен 
фенотип Girl Scout Cookies с мощния OG Kush (фенотип Rolex). Този 
проект даде невероятни резултати от самото начало. Високото 
качество на OG Kush се комбинира с мощната ментовошоколадова 
миризма, която някои описват като пекарна рано сутрин и вкусът на 
Girl Scout Cookies. Сортът вирее добре и при неблагоприятни условия 
и е лесен за отглеждане. Можеш да очакваш огромни добиви след 8 
седмици цъфтеж на закрито.

Смесването на два от най-високо ценените сортове и възпроизвеждането 
на най-добрите характеристики от двете благородни генетики е сложна 
задача. В Blueberry OG™ успяхме да създадем сорт с класическата 
Indica мощ на растението Blueberry и богатата психоактивна основа на 
прословутия OG Kush. Този силно плодовит хибрид ще остави без думи 
всеки производител. Зрялото растение развива огромни съцветия с 
голям брой пъпки. Всяка реколта изобилства от богат сладък аромат 
на цитруси и мускус. Растението достига средна височина, с много 
допълнителни странични клони, които носят реколта до 700 гр / m²

 30% Sativa - 70% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 дни

 В средата на октомври

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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™ е създаден чрез кръстосване на Sativa доминиращия 
Phantom Cookies с, и OG Kush. Хибридите Sativa домииращ, и не само 
има кратък период на цъфтеж, но и много по-висок добив и по-високи 
нива на канабиноиди. От друга страна се запазват уникалнте цветове 
на Phantom Cookies и техните вкусове на орех и горски плодове. 
Phantom OG™ израства до 1,2 метра на закрито и до 1,5 метра навън с 
цветове, които бързо се развиват до съвършенство само за 55-65 дни. 
Продукцията е огромна! С реколта от наситено лилави и вкусни орехови 
пъпки ще поемеш към освобождаващ мега хай.

Развиването на нашия сорт Shiskaberry™ до този етап бе сложна работа 
в продължение на години и днес с удоволствие представяме този 
уникален и прекрасен вид в нашия каталог. Shiskaberry™ предоставя 
уникално преживяване. Неговите остри земни и пикантни нотки 
оставят незабравим вкус. Красивият му аромат на бери ще те потопи 
в по-дълбокото измерение на наслада и прозрение. Shiskaberry™ е един 
зашеметяващ Indica, който ще те изпрати там, където трябва да бъдеш, 
и ще те държи дълго време. Първоначално ще развърже езика ти, след 
което ще те направи щастлив и накрая ще достигнеш пълен релакс. Кой 
може да поиска повече?

 55% Sativa - 45% Indica

   650 гр/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 дни

 В средата на октомври

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 дни

 Край на септември

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Планинският граничен район между Афганистан и Пакистан традиционно 
е известен като източник на някои от най-добрите сортове хашиш в света. 
След много години на селективно близкородствено размножаване на 
превъзходната генетика от този регион, сега можем да предложим сорт, 
който е много лесен за отглеждане и вирее добре дори при неблагоприятни 
условия. Здравото ниско растение е добър избор както за SOG, така и за 
ScrOG техника на отглеждане. Растението се разпростира нашироко, има 
тъмни листа и цъфти с плътни пъпки, които се образуват върху дебели 
стъбла. Ароматът е като на класически Kush: земен и мускусен, с дълбоки 
пикантни акценти.

Bubba Kush™ - Това прекрасно растение наистина идва от известната 
афганистанска Kush Landrace X OG Kush генетика, първоначално открита от 
някой, известен само като “Bubbha” в САЩ. Сега отборът го стабилизира и 
го издигна до ниво, съответстващо на неговата история и репутация. Това 
е един от най-обичаните индикатори в света както сред производителите, 
така и сред потребителите, тъй като THC е 29%. Bubba Kush е дръзко, но 
продуктивно растение, което няма да стане твърде високо по време на 
бързия си 8-9 седмичен период на цъфтеж. Тази характеристика го прави 
идеален кандидат за тези, които търсят мощен щам, който не заема много 
място по време на своя период на бутонизация.

 100% Indica

   550 гр/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 дни

 В средата на септември

THC  20% CBD   0.6%

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 дни

 В началото на октомври

THC  29% CBD   0.8%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Moby Dick™ - Този малко известен сорт е особено популярен както сред 
начинаещите производители, така и от експертите заради невероятно 
високите си добиви. Пригответе се да се срещнете с царя на щамовете 
канабис King Dong - Моби Дик. Прецизното сливане на White Widow и Haze е 
зашеметяващо представяне от над 700 gsm, което е лесно за постигане за 
всеки. Насърчаване на дългосрочните ефекти. Какво повече бихте могли 
да поискате от щам канабис? Това растение ще ви катапултира насилствено 
в отделна реалност на творчеството и креативността, която ще ви държи 
напълно заредени през целия ден, без да ви заковава, а зарядът на енергия и 
бодрост, напротив, ще подобри настроението и общото благосъстояние. 

Този щателно изработен истински екземпляр ще ви пренесе в друга 
галактика, потопена в сирене, преливаща от пулсиращо творчество и любов. 
Сиренето за жени е голямо удоволствие да се отглежда и ще развие огромен 
брой странични клони, изпълнени с лъскави сиреневи наслади и нотки. 
Домашните градинари могат да постигнат до 600 гр/m², а производителите 
на открито постигат повече от 1 кг на растение. И всичко това след около 
осем седмици цъфтеж. Това напрежение ще направи деня ви мечтателен 
и възхитителен, ще ви даде впечатляващ тласък на креативността и 
общителността, които ще направят всичко да блести много по-ярко. Пазете 
се от прекалено удоволствие, тъй като няма ограничение за този канабис. 
Ще ставате все по-сиреневи.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 дни

 Октомври

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 гр/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 дни

 Октомври

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Благодарение на последните постижения в генетиката на марихуаната, 
въведени първо в лабораториите на Barneys Farm, качеството на нашия 
Acapulco Gold™ надминава в голяма степен често възхвалявания джойнт от 
миналото. За нас обаче беше много важно да уловим духа на предшественика 
му. Подобно на оригиналния си съименник, Acapulco Gold™ цъфти с 
изобилни съцветия, които са покрити със златисти и червеникавокафяви 
чашки с много видими THC кристали. Интензивният плодов коктейл от 
аромати доставя силно усещане, което се задържа трайно. Acapulco Gold™ 
е доминиращ Sativa и ти гарантира дълготрайно напушване, кaто балансира 
развеселеното настроение с успокояване на тялото и намаляване на стреса.

Barneys Amsterdam и Soma спечелиха Cannabis Cup през 2004 г. с Amnesia 
Haze. Amnesia Lemon™ е кръстоска между Amnesia Haze на Soma и 
Lemon Skunk. Вкусната смесица от аромати на Amnesia Haze и Lemon 
Skunk, в комбинация със силата и устойчивостта на двете родословия, 
създават този класически Amnesia Lemon™. Еуфорията и якото напушване 
определено е Sativa, но удивителното е, че Amnesia Lemon™ има цикъл на 
цъфтежа от само 8-9 седмици. Това растение достига средна височина и 
цъфти с дълги плътни съцветия.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 дни

 В средата на октомври

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Получихме като подарък тези семена от Делтата на Червената река 
преди няколко години. Когато пораснаха, тези невероятно красиви 
лилави и рубинено червени растения се оказаха истинско откритие. След 
кръстосването им с оригиналния Master Kush открихме перфектното 
растение. Ayahuasca Purple™ показва почти чисти характерни Indica 
черти. Широките ветрилообразни листа и късата масивна структура 
поддържат огромни едри пъпки, които се превръщат в красива лилава 
феерия през последните две седмици на цъфтеж, като в последната 
седмица клоните се нуждаят от допълнителна подкрепа. 

Bad Azz се заражда след специално селектирано размножаване от 
нашите приятели в Лос Анджелис и години на внимателна и упорита 
работа. Bad Azz Kush™ е крайният резултат от първоначална кръстоска 
между Original OG и Afghan Kush и последваща кръстоска с Urkel. Bad Azz 
Kush™ е сорт, който отделя обилно гъста смола. Растението може да се 
разпростре на широко в периода на цъфтеж и се нуждае от пространство, 
за да се развият огромните съцветия, характеризиращи се с меки и фини 
аромати на горски плодове. Кръстен е на нашия приятел и рапър Bad Azz 
от Tha Dogg Pound Gangsta Crips. (Благодаря ти, Джамар).

 100% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 дни

 Край на септември

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Създадената от Barneys Farm версия на Blue Cheese™ е най-добрата и 
най-силната на пазара досега и гарантирано че ще ти отвее главата. 
Много продуктивен сорт, който се отглежда лесно и цъфти с невероятно 
ароматни и вкусни пъпки. Характерните интензивни аромати на зряло 
сирене се омекотяват от сладкия привкус на боровинка. Растението 
е ниско и здраво, със силни странични клони, които цъфтят с много 
тежки, лепкави съцветия по време на краткия период на цъфтеж. 
Притежава мощно, успокояващо и релаксиращо въздействие - истинска 
сензация за Indica ентусиастите. От него предлагаме и разновидност с 
автоцъфтеж.

Critical Kush™ е съчетание на известния Critical Mass с OG Kush. Това е 
мощно и изключително енергично Indica растение, което дава огромни 
количества красив, много силен Kush. Цъфтежът за закрито е факт 
само след 8 седмици, а рестението достига средна височина и отлично 
съотношение на цветовете към листате. Усети удоволствието от 
лепкавите, наситени с аромат, покрити с кристали пъпки и смазващо 
силното напушване. Вкусът на Kush не може да се обърка, а добивът от 
едно растение е феноменален. Този нов хибрид е значителен напредък 
в съвременното отглеждане на марихуана. Indica доминиращата му 
природа го прави идеален за релаксация, облекчаване на болката и 
пушене късно вечер.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 дни

 В средата на септември

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Сортът е с ясно изразено Sativa наследство и е кръстен в чест на нашия 
герой - блестящия застъпник на канабиса, изследовател и автор д-р Лестър 
Гринспун. Растението израства тънко и високо и има по-дълъг период на 
цъфтеж. При узряване, съцветията изглеждат като компактни, зелени и 
червеникавокафяви мъниста, хлабаво нанизани на тънки стъбла, посипани 
с прах от ТНС кристалчета. Ароматът на пъпките съчетава смрадлика и 
лимон, димът е лек и остър с аромати на цитруси и тропически плодове. 
Dr. Grinspoon™ предлага силно, дълготрайно и енергично напушване. 
Класически Sativa с най-високо качество.

Издигнахме легендата G13 на още по-високо ниво, като я кръстосахме 
с любимия ни Hawaiian Sativa. Полученото растение се характеризира 
с изключителна плътност на структурата на цветовете и изобилно 
отделяне на смола. G13 Haze™ достига средна височина и е компактен за 
Sativa доминантен сорт. Идеален е както за SOG, така и за ScrOG техника 
за отглеждане. G13 Haze™ не само предлага добри добиви и високо 
ниво на THC, но и аромат на дима, на който си струва да се насладиш. 
Интензивните аромати и вкусове на плодове и подправки влияят силно 
върху мозъка.

 100% Sativa

   350 гр/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 дни

 В средата на ноември

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 дни

 В средата на октомври

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Създадохме Laughing Buddha™ чрез кръстосване на чист диворастящ 
Thai Sativa с нашия ямайски хибрид. Laughing Buddha™ е почти чист Sativa 
сорт. По-дългият период на цъфтеж води до допълнителни ползи. 
Преимуществото е под формата на еднометров миризлив екземпляр, с 
големи, стегнати, тежки пъпки. Растението има нужда от допълнителна 
подкрепа през последните три седмици на цъфтеж. Laughing Buddha™ 
е красиво ароматно растение с концентриран аромат на екзотични 
плодове и сладки вкусове. Предизвиква енергично Sativa напушване.

Liberty Haze™ има както Indica, така и Sativa характеристики. Времето 
му за цъфтеж е бързо (8 до 9 седмици). Средно високо растение със 
значителна обиколка и големи изобилни цветове, което вирее добре 
и на открито, и на закрито. Дългите плътни съцветия започват да 
наедряват в последните три седмици с появата на плътни пъпки с 
красива контрастна червена и лилава чашка. Действието на Liberty Haze™ 
е незабавно и дълготрайно с изострен и еуфоричен ефект върху мозъка 
ти. Има отличен и освежаващ вкус и аромат на лайм. Лабораторните 
тестове оценяват съдържанието на THC до 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 дни

 Края на октомври

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Наречен LSD™ от екипа на Barney’s Farm заради мощния му екзалтиращ 
ефект. LSD™ е издържливо и устойчиво на болести растение, което се 
развива добре при всякакви условия. Много лесен за отглеждане и с 
малко внимание LSD™ дава на производителите много високи добиви. 
Той е отличен с награди за чудесните си резултати. Ароматът напомня 
на интензивен земен кестен със сладка мускусна миризма. LSD™ ти 
носи еуфория и вцепеняване, при това с много мощен ефект.

Съчетахме прочутия Pineapple на Barney’s с нашия Cheese / Skunk #1 с 
намерението да отгледаме нов вид със същността и аромата на тези 
два вкусни сорта. Резултатът е изключително мощно и здраво растение. 
Устойчиво на плесен и болести. Същността и вкусът на Pineapple Chunk™ 
е очевидна. Неговият аромат на земните Cheese и Skunk е подкрепен 
с допълнителния аромат на Pineapple. Вкусът е уникален – земният 
аромат е съчетан с разтърсващия на Pineapple. Осигурява масивно THC 
въздействие, а в съчетание с наситеното CBD те кара да се отпуснеш 
на дивана.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 дни

 Край на септември

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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™ произхожда от кръстосването на Peyote Purple и 
легендарния ни Cookies Kush™. Голямата и подробна селекция и 
обратната кръстоска изолират най-добрите качества на двете растения 
в един нов сорт. Полученото растение е мощен хибрид, здрав и лесен 
за отглеждане. Peyote Cookies™ е ниско и здраво растение със силни 
клони, които доставят плътни и смолисти пъпки. Цъфти с ослепителни 
рубинено червени и лилави цветове. Този сорт е устойчив на плесен и се 
отглежда отлично както в закрити помещения, така и на открито. Peyote 
Cookies™ има много интензивен вкус на гуава и почва, с елементи на 
ванилия и кафе с мощен, релаксиращ и дълготраен ефект.

Peyote Critical™ - създаден чрез кръстоска на Peyote Purple и Critical Kush™. 
Резултатът е Indica хибрид, който съчетава цялата груба сила на Critical 
Kush™ с прословутия сладък вкус и колоритно великолепие на Peyote 
Purple. Тези две растения са перфектно комплектовани, а техните 
поразителни прилики правят тази наистина хармонична бленда. И 
двете растенияса с кратък цъфтеж, произвеждат изключителни добиви 
и са издръжливи. Усети вкусните сладки земни аромати на отлежало 
дърво и кафе. С него ще имаш голям добив на мощен и сладък вкус.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дни

 В средата на октомври

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 дни

 В началото на октомври

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Red Dragon™ е създаден чрез кръстоска на Pakistani Kush с точния сорт 
бразилска Sativa. Тези пъпки те отвеждат към незабавен и екзотичен 
Sativa хай, но след няколко минути следва прекрасен и много мощен 
релаксиращ ефект, който продължава и продължава. Готовите пъпки 
имат вкус и мирис на сладки плодове от гуава. Red Dragon™ е със средна 
височина (80-90 см) и произвежда тежки съцветия с уникални червени 
или зелени пъпки. Времето за цъфтеж е кратко (само 8 седмици) и дава 
големи добиви – затова е високо оценен продукт. Red Dragon™ расте на 
открито до края на септември.

Sweet Tooth #1™ на Barney’s Farm отвя всичко в света на канабиса в 
началото на 2000-та година, като спечели Cannabis Cup три поредни 
години. Мощността и привлекателността му са все още феноменални и 
с удоволствие продължаваме след толкова години да го произвеждаме. 
Sweet Tooth #1™ е лесен за отглеждане, с високи добиви от големи 
съцветия, покрити с лепкава смола. Растението достига средна 
височина със значителни силни странични клони, които ще се нуждаят 
от подкрепа в последните седмици. Цветовете на Sweet Tooth #1™ имат 
чудесен вкус на сладко манго и индийско орехче.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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™ е сорт със Sativa доминиращ ефект. Предлага 
остри сладки аромати и вкусове от мандарина, както и ефекти, 
които са едновременно напушващи и релаксиращи. Необходими са 
забележително кратките 65 дни за цъфтеж на Tangerine Dream™ 65, а 
еднометровите растения със своите силни и многобройни странични 
клони дават впечатляващи 600 гр/ м2. Клоните на растението се 
нуждаят от подкрепа в последните седмици. Съцветията стават големи 
и тежки, красиво покрити с червени и оранжеви трихоми.

Triple Cheese™ е създаден чрез кръстоска на Blue Cheese ™ на Barney’s 
Farm с мощния Original Cheese (Skunk #1 фенотип), а през много 
поколения селекции и обратно кръстосване ние създадохме този 
великолепен екземпляр. Triple Cheese™ е точно това, което искахме да 
постигнем. Неоспоримият аромат на сирене доминира в растението. 
Triple Cheese™ е много лесен за отглеждане, като произвежда плътни 
пъпки със забележителен вкус на боровинка и старо сирене. Също така 
удря в главата, тъй като нивата на THC редовно достигат до 22%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 дни

 В средата на септември

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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™ е отгледана от наградения Sativa доминиращ Brazilian 
landrace. Непрекъснатото обратно кръстосване на селектирани 
растения от този прекрасен сорт завършва с Utopia Haze™. Когато най-
накрая беше пуснат в продажба през 2008 г., Utopia Haze™ беше тоталният 
любимец на Cannabis Cup за 2008 г., спечелил и двете - Cannabis и Sativa 
Cup. Utopia Haze™ достига височина до 130см, устойчива на плесени 
и болести и с висок добив. Utopia Haze™ избухва с аромат на цитрус и 
мента, с мощно дълготрайно Sativa напушване.

Vanilla Kush™ е творение от бързо цъфтящия сорт Afghan Indica, кръстосан 
със семена от сорта Kashmiri. Растението Kashmiri е уникално със своите 
характеристики - необичайни аромати на ванилия и голям капацитет 
за производство на хашиш. Vanilla Kush™ свързва Indica силата на най-
добрата генетика от Afghani с високопланинските аромати на Kashmir 
valley. Vanilla Kush™ израства с гъсти странични клони и дава стабилни 
добиви, образувайки големи гъсти и красиви съцветия, покрити с червени 
и златни чашки. Цветовете се втвърдяват до великолепно изглеждащи 
пъпки с аромат на дива ванилия и бор. Ефектът е силно дълготраен и 
релаксиращ хай.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 гр/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 дни

 Края на октомври

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 дни

 Край на септември

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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След невероятния успех на Runtz, феминизираната версия нямаше друг избор, 
освен да създаде версия за автоматично цъфтеж на този щам. Автоцветът 
е запазил всички положителни характеристики и е дал отлична реколта, 
но за по-кратък период от време - само 70 дни от момента на сеитбата! 
Добивът впечатли всички - с опитен производител и правилните условия на 
осветление можете да го донесете до 600 гр/m² и това е, когато се отглежда 
на закрито и расте 120 cm. Отлична реколта с ниски изисквания, струва си да 
използвате малко тор и резултатът ще бъде просто зашеметяващ, Точно като 
оригинала, автоматичен цъфтеж може да отнесе притесненията и кавгите ви 
в буйно море от плодови аромати.

Бъдете внимателни, защото Watermelon Zkittlez Auto™ може да ви предупреди със 
своята сила и мощ. Определено ще откриете неговите живи плодови аромати, 
тъй като те буквално цвърчат и се източват върху рецепторите, благодарение 
на преливащите босове на трихома. Лесно за отглеждане, но впечатляващо в 
резултатите си, растение за автоматично цъфтене в експертни ръце, способно 
да доведе до зашеметяващи добиви над 550 гр/m². Това обаче е непретенциозно 
растение, което почти расте самостоятелно, така че може да бъде идеален 
вариант както за начинаещи, така и за експерти. Този красив екземпляр ще 
цъфти само след 70 дни след засаждането, истински пример за скорост. 
Растение се реже лесно и бързо, така че няма да е трудно дори за начинаещ.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 дни

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 дни

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
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rn

ey's farm 

Нови предложения

cali collecti
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ey's farm 

Нови предложения

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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Skywalker OG Auto™ е наистина невероятен щам, вашият светлинен меч 
ще пулсира и ще мига, когато за пръв път се сблъскате със Skywalker и ще 
освободите силата на него. Истински фаворит в развъдната лаборатория, 
TONI13 беше тестван самостоятелно, благодарение на изключителните си 
резултати беше решено да го пусне във формат за автоматично цъфтене за 
целия свят. Това ароматно автоматично цъфтене буквално се превръща в 
коледно дърво с аромат на бор само за 70-75 дни след засаждането, като 
произвежда изобилие от великолепни цветя на куши, капещи с пенливи 
кристали THC. Крайната височина е до 1.2 метра. Изпитайте тръпката от 
убийствената американска генетика, Skywalker OG, експертно обвит в 23% 
THC от екипа на Barneys Farm.

Кръстосването на Purple Punch™ с нашето чудовище BF Auto Critical™ е просто 
умопомрачително. Представете си вкуса, невероятния релаксиращ ефект и 
потенциалния добив от тази умопобъркваща линия на САЩ X Barney’s Farm! 
Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1 Този сорт с преобладаваща 
Indica, 80cm, 18% THC, 1% CBD, автоматично цъфтяща красота, предлага 
неустоима комбинация, която гарантира щастливи, еуфорични, релаксиращи 
усещания, идеални за разтоварване от стреса след дългия ден. Сега си 
представете всичко това с отличителен вкус на сладък ябълков пай с 
карамфил (Apple Pie with cloves), заедно с омайни, провокативни аромати, 
които ви напомнят на любимата ви пекарна. 

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 дни

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 дни

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87
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Нови предложения
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Нови предложения

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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Готов ли си да усетиш Glue Gelato Auto™? Части от елитния West Coast 
бяха добавени в това автоцъфтящо бижу. Увери се, че ще тестваш тази 
съблазнителна смес от Gelato и Glue в най-добрия им вид. Внезапно, тя ще 
те изпрати във възвишено и спокойно състояние. Остави я да разгърне 
хипнотизиращата си магия върху теб, като облее тялото ти с божествени 
усещания. Всичките ти грижи ще изчезнат и ще те завладее лежерно и 
спокойно състояние на духа. Може да разчиташ, че Glue Gelato Auto™ ще 
промени настроението ти към по-добро. Не пропускай този як материал – 
учудващо лесно е да го отгледаш от семе до пъпки само за 70 дни. Дай му 
шанс и със сигурност ще се радваш, че си опитал Barney’s Glue Gelato Auto™.

Плодови вкусове, съчетани с нашия скъпоценен OG, са разработили 
старателно заедно нещо, което никога не сме мислили, че е възможно 
в автоцъфтежа. Разбиващата комбинация от великолепна генетика се 
комбинира, за да достави космическо, успокояващо изживяване. След само 
70 дни време на растеж представянето на този шампион в автоцъфтежа 
ще те зарадва истински. Ще потънеш в изобилие от невероятни аромати и 
преди да се усетиш, ще държиш в ръцете си редките му плодове. Изпълнени 
с THC, неговите сочни, покрити със захар, пъпки са радост за окото и ще 
неутрализират болките ти, преди да те стоварят в едно различно, но 
мечтано измерение. Увери се, че не си пропуснал тази екстравагантност на 
американската генетика в автоцъфтежа.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 дни

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 дни

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato  X Autoflowering

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
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Нови предложения

cali collecti
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Нови предложения

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™ е необичайно нова супер-версия на автоцъфтежа, с 
доминираща индикация на сатива 65% / 35%, която идеално се вписва в 
нашата непрекъснато растяща колекция от автоматични цветя на Cali. Този 
скъпоценен камък съчетава историческата родителска сила на Face Off OG X 
Girl Scout Cookies, които се комбинират с нашия BF Super Auto #1 = Повишен 
добив, мощност и трихоме производство, осигурява на Dos Si Dos Auto™ 
сериозен генетичен импулс. Dos Si Dos Auto™ облекчава тревожността и болката 
и подобрява всеки ден вашия ден.Дълготрайният аромат на лайм ще напомня 
на лимон безе от любимата баба, прясна от фурната. Този демон на скоростта 
очарова и се издига на височина на закрито от 100 см до 140 см на открито. 

Gorilla Glue Auto™ от Barney’s Farm е бързоцъфтящ хибрид, който ви слепва, 
където и да сте. Това не е растение за начинаещи и силните му удари трябва 
да се третират с уважение. Тази нова супер бърза версия на 55% индикатора 
на нашата разкошна Gorilla е залепена за вълнуващото ново поколение BF 
Super Auto #1, с огромен добив от 600 гр/m² и височина до 110 см. По време 
на цъфтежа могат да се намерят страхотни миризми на кафе и сметана. 
В комбинация с известно ниво на THC от 25%, можете да разберете колко 
дълбоко хората обичат това уникално растение. Само за 70-75 дни от този 
чудовищен автоцветник ще израснат огромни ароматни цветя с много 
малко междуредово разстояние.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 гр/m²   800 гр/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 дни

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 гр/m²   800 гр/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 дни

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 АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 
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Нови предложения

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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нашият феминизиран бестселър от колекция Cali току-що получи супер 
автоматично подобрение. Балончета и съскане през целия ден с Gorilla 
Skittlez Auto™. Вашите вкусови рецептори ще избухнат, когато за първи път 
усетите плодовите аромати. Първоначалните кръстове на Gorilla Glue и Zkittlez 
сега се пресичат отново с нашия BF Super auto #1, добавяйки невероятна сила 
и устойчивост на грешки и натоварвания, коренната структура премина от 
нашия Super Auto #1 от първия ден. Този невероятно ароматен автоцветник 
буквално избухна като коледно дърво за 75 дни, което доведе до много 
разкошни меки цветя, покрити с огромно количество сочни трихоми, крайната 
височина в помещението е 80-100 см, а средният добив е 420 гр/m². 

покрит с вкусни захарни кристали, подобен на вкусна торта, нашата супер 
Wedding Cake Auto™ има много мразовита репутация и е чудесно допълнение 
към нашата колекция за автоцъфтящи кали. Резултатите от сливането на 
Wedding Cake™ и нашия BF Super Auto #1, това растение няма да разочарова 
с повишената издръжливост на характеристиките на Skywalker OG в нашия 
супер автомобил, създавайки повишена устойчивост на грешки и стрес, 
кореновата структура е изградена от първия ден.Wedding Cake Auto™ е 
истинско удоволствие за любителите на плодородните сортове с пъпки, 
покрити с бели кристали. Доминиращата индика е 65% изпъстрена с пъпки, 
растението има много тясно разстояние между възлите. 

 25% Sativa - 75% Indica

   420 гр/m²   550 гр/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 дни

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 гр/m²   750 гр/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 дни

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 АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CALI АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105
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Нови предложения
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Нови предложения

Buy
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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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Много лесна за отглеждане и високопродуктивна автоцъфтяща версия 
на нашия класически Blue Cheese™. Тази революционна, автоцъфтяща 
версия на Blue Cheese™ e крайният продукт от иновативната кръстоска на 
Barneys Farm Blue Cheese™ и уникален размножителен сорт на рудералис. 
Растежът автоматично преминава в цъфтеж през петата седмица. 
Ароматът и автентичните земни вкусове на оригиналния апетитен Blue 
Cheese™™ доминират в това автоцъфтящо растение, което се отглежда с 
малко усилия и вирее перфектно при повечето условия.

Легендарният ни Critical Kush™ вече се предлага и като автоцъфтящ сорт. 
Това популярно автоцъфтящо чудовище е готово само за осем до девет 
седмици. Създаден е чрез кръстосване на Critical Kush™ с нашите най-
отбрани автоцъфтящи растения за размножаване. Цъфтежът започва 
през петата седмица и през следващите четири седмици от цъфтежа 
растението ще достигне максимална височина от 75 см, със стъбло 
и няколко странични клона, отрупани с компактни, тежки и апетитни 
съцветия. Преобладават вкусовете на земест бор и Kush.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 дни

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 дни

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Щастливи сме да обявим пристигането на нашия LSD Auto™. Той е 
кръстоска с легендарния ни LSD, но чудовищно подобрен авто сорт. 
Подобно на легендарния си предшественик, той наистина има силата 
бързо да те изпрати в друго измерение. Действа бързо, точно преди 
реалността да започне да се изкривява в пулсираща психеделична 
картина. Употребата му не се препоръчва за начинаещи. Въпреки мощния 
си ефект, той е лесен за отглеждане и всеки може да се възползва от тези 
супер семена, които са сериозен подход в генетиката. Нека острата му 
сила раздели съзнанието от душата ти – хващай магистралата LSD с LSD 
Auto™?

Растението Malana Charas е едно от най-важните растения в културата 
и отглеждането на марихуана. Свещено е сред Садху, поклонници на 
Шива, индуския бог на унищожението. През години растението Малана 
е основна част от нашата програма за отглеждане на сортовеMalana 
Bomb ™ е кръстоска с Lowryder #1 и израства стабилно и голямо 
растение, с богати съцветия, изпълнено с богат аромат на бор и вкусове 
от Хималаите. Вегетационният период на Malana Bomb естествено 
преминава в цъфтеж след само три седмици и приключва общо за 60/70 
дни.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 дни

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 гр/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 дни

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Pineapple Express Auto™ е автоцъфтяща версия на оригиналния Pineapple 
Chunk™. Pineapple Express Auto™ е издръжливо, бързо цъфтящо и лесно 
за отглеждане растение, даващо щедри добиви от тежки пъпки, 
покрити със смола. Pineapple Express Auto™ произвежда впечатляващите 
60 до 100 грама на растение от вкусната земна Indica. Ароматите на 
Pineapple Express са сладки с интензивен аромат на ананас. Този сорт 
помага на тялото да се отпусне, като спомага за намаляване на стреса. 
Вегетационният период е само четири седмици, а периодът на цъфтеж 
е от само тридесет дни.

Автоцветен сорт с голям добив на нашия легендарен Sweet Tooth™. 
Създаден чрез кръстоската на оригиналния Sweet Tooth™ на Barney’s 
с най-актуалния автоцветен сорт от нашето семейство. Основните 
характеристики на Sweet Tooth™ са пренесени в него. Sweet Tooth 
Auto™ преминава от вегетация към цъфтеж след 35 дни. Този сорт е с 
компактен растеж до около 80см. Обикновено дава до 200 грама на 
растение при отглеждане на открито. Нужни са само 75/80 дни на Sweet 
Tooth Auto™, за да прерасне в твоя красив финален продукт.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 дни

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 гр/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 дни

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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™ е разработен като наслада за любителите на нашия 
награждаван Coffeshop Classic Tangerine Dream™. Най-доброто за пушачи и 
производители и за тези, които се забавляват в отглеждането. Tangerine 
Dream Auto™ изисква 70 дена за целия процес от покълването, което е 
забележително кратко, а високите 70 см растения, със своите силни 
и многобройни странични клони, дават впечатляваща реколта. Този 
автоцветен Sativa доминиращ сорт предлага същите остри, интензивни 
сладки цитрусови аромати и вкусове с по-малко количество THC и CBD-
стимулиращ ефект, създавайки балансиран напушващ и релаксиращ 
ефект.

 60% Sativa - % Indica

   500 гр/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 дни

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Селекционерите на Barneys Farm и CBD Crew обединиха сили, за да 
създадат този първокласен, автоцъфтящ и обогатен с CBD сорт - CBD 
Lemon Potion Auto™, който е едновременно терапевтичен и изключително 
приятен на вкус. При него, CBD/THC съотношението е 2:1, съдържанието 
на Канабидиол (CBD) достига до 15% и настъпва вкусен автоцъфтеж. 
Обогатеният с CBD сорт комбинира Barneys Farm Lemon Kush и 
създадения от CBD Crew - CBD enriched X Auto. CBD Lemon Potion Auto™ е 
щедро растение, което на височина е малко под 1 метър. Смолистите 
пъпки се разпределят плътно върху всички клони и излъчват 
интензивен пикантен лимонов аромат.

CBD Blue Shark™ е Indica доминиращ обогатен с CBD сорт. CBD Blue Shark™ 
е Blueberry, кръстосан с класическия Shark Shock и след това кръстосан 
с нашата обогатена с CBD Sativa. Съотношението на CBD/THC е 1:1 и 
това го прави идеален за облекчаване на болка и гадене. Чудесен е 
за релаксация и има много удовлетворително успокояващо действие. 
Растението е бързо цъфтящо, като реколтата е готова за прибиране 
след 8-9 седмици. CBD Blue Shark™ е издръжлив и устойчив на плесен, 
като дава добри добиви. Цветовете имат плодов цитрусов вкус с нотка 
на жасмин.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 дни

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 дни

 В началото на октомври

THC  16% CBD   16%

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

CBD АВТОЦЪФТЯЩИ ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CBD ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

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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Кръстоска между легендарният Indica доминиращ Critical Kush™ и 
обогатения с CBD сорт Shanti Baba. Бързо цъфтящият CBD Critical Cure™ 
цъфти с огромни, тежки пъпки и растението има нужда от добра 
подпора в последните седмици на цъфтежа. Цветовете са пълни 
със смола и имат изключително високи нива на CBD. CBD и THC са в 
специална взаимозависима връзка и работят заедно за увеличаване 
на терапевтичните ползи при употреба. Цветовете на CBD Critical Cure™ 
имат интензивен и земен вкус с нотка на сладост.

CBD Caramel™ е обогатна с CBD екзотична тристранна смесица. 
70%/30% Indica доминиращ сорт, в който съотношението на CBD:THC 
е 1:1. Растението е с много динамичен растеж още от самото начало. 
Произвежда много смолисти цветове със структура подобна на Sativa, 
които са готови само за 60 дни! При отглеждане на закрито количество 
от 500 гр/ кв.м. е лесно постижимо. CBD Caramel™ е също идеален и за 
отглеждане на открито. Сортът произвежда сладки лепкави пъпки, 
чиито психоактивни ефекти действат меко на мозъка и успокояват 
пациентите ползващи го медицински цели, без да предизвикват 
напушване.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 дни

 Край на септември

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 дни

 Край на септември 

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 ФЕМИНИЗИРАНИ СЕМЕНА

CBD РЕДОВНИ СЕМЕНА
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™ е избран от семена, събрани през 70-те години на 
миналия век, от най-добрите традиционни производители на хашиш 
в района на Мазари Шариф. След това в продължение на няколко 
вълнуващи години отгледахме и избрахме най-силните и вкусни 
фенотипи за нашия размножителен фонд, и така беше открит Afghan 
Hash Plant™. Това е първокласна разновидност и е един от любимите 
ни чисти Indica сортове. Afghan Hash Plant™ цъфти с гъсти съцветия, 
обгърнати със смола, като освобождава богат аромат на сандалово 
дърво, гарниран с рязък дъх на цитрус.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Редовни семена 
Изборът на производителите

 100% Indica

   700 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 дни

 Край на септември

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

РЕДОВНИ СЕМЕНА

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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За ценителите, които търсят най-добрата Critical Kush™ майка. Кръстоска 
на две от най-изявените в света генетики, Critical Mass (Mr. Nice) и нашия 
собствен OG Kush. Хибридът Critical Kush™ е мощен, изключително 
силен и се характеризира с огромно количество красиви и много 
потентни цветове. Вкусът на Kush не може да бъде сбъркан и добивът 
от единично растение е феноменален. Сортът расте до средна височина 
със странични клони, които се нуждаят от допълнителна подкрепа, за 
да носят тежестта на красиво оформените величествени съцветия от 
пъпки. Critical Kush™ цъфти с плътни, тежки цветове.

Кръстосахме мистичния и легендарен G13, обогатен с класически 
Skunk#1 и любимия ни Hawaiian Sativa. По този начин, Barneys Farm 
изстреля легендата G13 в небесата и създаде известния G13 Haze™. Този 
сорт осигурява яко напушване, което покрива целия спектър от ефекти, 
придружени с усещане за безтегловност на тялото и психеделичен Sativa 
трип. Комбинацията е мощна, божествена и незабравима. G13 Haze™ 
достига относително голяма височина и цъфти със забележително 
щедра структура на цветовете и добро отделяне на смола.

 100% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 дни

 Край на септември

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 дни

 Края на октомври

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

РЕДОВНИ СЕМЕНА

РЕДОВНИ СЕМЕНА

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
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Pineapple Haze™ е уникалната кръстоска между легендарния земен Afghan 
с Skunk #1 и пикантния Old School Haze. Това доведе до екстравагантна 
реколта от върховния хибрид с доминант Sativa - вкусни ананасови 
аромати, съчетани с божествен мега хай. Средният добив е 600 гр/м2 
на закрито, но при удължаване на времето преди цъфтенето той ще се 
увеличи до 700гр/м2. Pineapple Haze™ цъфти на открито при повечето 
климатични условия, като добив от 1,5 кг на растение не е необичаен. 
Растението е устойчиво на плесен, издръжливо и възнаграждава дори и 
най-начинаещия производител. Нивoто на ЕС /електрическа проводимост/ 
при максимум от 1,70 ЕС по време на периода на цъфтеж ще помогне на 
растението да даде най-доброто.

Widow Remedy™ е създадена първо от кръстоска между Tijuana Sativa 
с Kerala, която довежда до красиво Sativa доминиращо растение, 
цъфтящo с високи нива на канабиноиди. След това сортът се развива, 
като се комбинира с чист Afghan, главно с цел увеличаване на добива, 
съкращаване на периода на цъфтеж и добавения бонус от повишената 
CBD мощност при окончателната селекция. Крайният резултат от 
тази трикомпонентна бленда е забележителен хибрид с линия, 
приближаваща се към сорта Widow с добавен CBD. Widow Remedy™ 
е ефективно средство за облекчаване на болката, безсънието и за 
намаляване на гаденето. Капчиците, останали след дъждовен ден по 
него, се изпаряват, като го обгръщат в мъгла.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 дни

 Края на октомври

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 дни

 Край на септември

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

РЕДОВНИ СЕМЕНА

РЕДОВНИ СЕМЕНА

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


За информация относно нашите продукти може да ни посетите на:  
www.barneysfarm.com

Тези уникални сортове семена от канабис са достъпни само от: 
Barney’s Farm Seed Company 

Освобождаване от отговорност
Изпращаме нашите семена от марихуана с уговорката, че няма да бъдат 
използвани в противоречие с националните закони. Клиентите трябва 
да са наясно, че в някои страни семената на канабиса са незаконни. 
Barney’s Farm осигурява тези семена, при условие че няма да бъдат 
пренесени в страни, където тяхното отглеждане е незаконно. Лицата, 
които направят това, са единствените, които носят отговорност за 
своите действия. Barney’s Farm не поема каквато и да е отговорност в 
това отношение.

КАТАЛОГ НА СЕМЕНАТА
2021

www.barneysfarm.com


