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Takket være de seneste fremskridt inden for marijuana genetik, der er 
banebrydende hos Barneys Farm Labs, går kvaliteten af   vores Acapulco Gold 
ud over den ofte rhapsodiserede røg fra tidligere dage. Men lige så vigtigt for 
os var det at fange sin ånd. Ligesom den oprindelige navnebror Acapulco Gold 
blomster med fede colas, der er plettet med guld og rødbrun calyx med meget 
synlige THC krystaller. Den intense frugtcocktail af smagsoplevelser pakker en 
stærk fornemmelse, der virkelig dræber. Acapulco Gold er sativa dominant, der 
tilbyder en langvarig høj, der balancerer upbeat effekter med kropsafslappende 
stressreducerende ro.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 dage

 Midt i oktober

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/acapulco-gold-26
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Barneys Amsterdam med Soma vandt Cannabis-cupen med Amnesia Haze 
i 2004. Amnesia Lemon er en krydsning af Soma’s Amnesia Haze og Lemon 
Skunk. En lækker blanding af Amnesia Haze og Lemon Skunk smag kombineret 
med kraften og robustheden af   begge linjer producerede denne klassiske 
Amnesia Lemon. Den opløftende og cerebrale høj er helt sikkert Sativa, men 
utrolig Amnesia Lemon har en blomstrende cyklus på kun 8 til 9 uger. Planten 
vokser mellemhøje og leverer lange tætte colas.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/amnesia-lemon-31
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Gården modtog en gave af disse Red River Delta frø for nogle år siden. Når de var 
vokset ud, var disse utroligt smukke lilla / rubinrøde planter en åbenbaring. Ved 
at krydse med den originale Master Kush fandt vi en perfekt plante. Ayahuasca 
Purple viser næsten rene Indica træk. Brede fan blade og en kort stærk heavyset 
struktur bærer kolossale tætte knopper, der vender sig til en smuk lilla haw i 
de sidste to uger af blomstringen. Brancher har brug for støtte i den sidste 
uge af blomstringen. Denne stamme skaber en himmelsk, afslappende og 
tilfredsstillende effekt med en rig, sjælden hasselnød og papaya aroma.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 dage

 Slutningen af september

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/ayahuasca-purple-18
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BANANA PUNCH af Barneys Farm BANANA PUNCH er endnu en avls 
mester-klasse fra Barney’s Farm-lab, og den næste lækre tilføjelse, til vores 
prestigefyldte, exceptionelle blomster samling, der kombinerer, to af de 
mest eftertragtede genetikker Banana OG og Purple Punch! Vi valgte en 
ekstraordinær beroligende 55 % Indica-baseret variant, som konsekvent gav 
højere udbytte potentiale, kombineret med en kortere blomstringsperiode, på 
kun 60-65 dage. Dette kombineret med forbedret terpen produktion, især af 
Limonene og Pinene, skabte en citrus tropisk frugtsmag, perfekt til banan OG’s 
udsøgte essens, af moden sød banan, skinner igennem.

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 dage

 Slutningen af september

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/banana-punch-554
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Biscotti Mintz af Barneys Farm. Avlet til de rigtige kendere, krydset af to af USAs 
mest eksklusive strains. Laboratoriet krydsede Biscotti; allerede en verdenklasse 
strain, 80% Indica-dominerende strain krydset med vores eksklusive og lækre Mintz-
fenotype. Resultaterne var forbløffende, Cookies-varianten X OG Kush forlældrene, 
gav den utrolige styrke og en smags oplevelse, tilføj infusionen af   den cremede 
bløde Mintz-genetik, har skabt denne mundvandende nye vinder af en strain, en helt 
unik udgave tilføjet til vores katalog. Biscotti Mintz er overvejende dyb lilla plante 
med trichome-produktion uden for skalaen. I løbet af de sidste dage viser blade en 
smuk vifte af lilla, orange og grøn, der indpakker de tæt dannede, kraftigere formede 
mørkegrønne skud med dristige lilla højdepunkter og lange orange hår.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 dage

 Oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 er vores sensationelle nye Blueberry super-cross med West 
Coast. Hun blev skabt ved at krydse den berømte Blueberry med Thin Mint Girl 
Scout Cookies og den friske og frugtagtig Indica, Sunset Sherbert. Blue Gelato 
41 vil hurtigt springe dig ind i en rolig pulje af kraftig psykedelisk fornøjelse. 
Mange fænotyper viser blå / lilla blomster, alle er smurt i tykt harpiks og 
oser sød og jordisk citrus smag. Lad denne fabelagtige Indica fascinere dine 
smagsløg og massage smerter væk, der efterlader ren tilfredshed og glæde. 
Selvom Gelos aromaer er vidunderligt berusende, er virkningerne generelt 
tydelige og energiske. Blomstringstid indendørs er 9 til 10 uger; udendørs Blue 
Gelato 41 kan nå op til 2-målere, som normalt slutter i oktober.

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 dage

 Midt i oktober

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/blue-gelato-41-456
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Blue Sunset Sherbert fra Barney’s Farm En Indica domineren hybrid, der leverer enorme 
udbytte, uden at blive uhåndterbar, med massere sidegrene, stærke nok til at understøtte 
de tungeste skud. Superhurtig blomstring på kun 59 til 63 dage og producerer 650-700 
g/m2. Kompakt i struktur, trichrom produktion er over gennemsnittet og den bliver 
omkring de 80 cm høj indendørs, udendørs kan hun nå overvældende to meter plus 
og høste op til 1 kg pr. Plante. Blue Sunset Sherbert fuldender et blændende display i 
løbet af sine sidste dage i blomst, der viser en magisk transformation, der frembringer 
et fascinerende kalejdoskop af eksotiske farvede blade, lyse orange hår, fyldt med 
harpiks, der dækker de tætformede skud, som skinner med glitrene trichomer, der 
producerer THC-niveaue testet helt op til 28%.

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 dage

 Oktober

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/blue-sunset-sherbert-551
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Denne stamme af Blue Cheese er en af   de bedste og stærkeste på markedet, og 
er garanteret at slå hovedet af. Dette er en let at vokse belastning, hvilket skaber 
et utroligt udbytte af duftende og lækre knopper. De intense smagsstoffer 
i alderen-ost er blødgjort af en sød blåbær eftersmag. Den korte bølgende 
plante har stærke sidegrener, der udvikler tunge klæbende colas i en kort 
blomstringstid. Forbered dig på at slappe af, fordi dette er en sand fornemmelse 
for Indica-entusiaster. Dette er nu tilgængeligt i en autoflowering-stamme.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 dage

 Midt i september

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/blueberry-cheese-34
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At blande to af verdens mest fremtrædende stammer og reproducere de bedste 
egenskaber fra disse ædle genetikker var en kompleks opgave. I Blueberry OG er 
det lykkedes os at skabe en strain med den klassiske Indica-kraft fra Blueberry-
planten med den rige psykoaktive rygrad af den berygtede OG Kush. Denne 
højtbelønnede hybrid er en fryd for alle farmere. Kæmpe skud og pakkede skud 
udvikler sig på kort tid. En rig duft af sød citrus og musk fra hver høst. Planten er 
mellemhøjt med mange side grene, der giver mulighed for høst op til 700 g/m2.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 dage

 Midt i oktober

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/blueberry-og-278
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Denne bemærkelsesværdige plante nedstammer fra den berømte genetik, der 
oprindeligt blev opdaget af en, der kun er kendt som ‘Bubbha’ i USA. Den er nu 
blevet stabiliseret af vores hold og hævet til en standard, der passer til dets 
velkendte historie og omdømme. Dette er helt sikkert en af   de mest elskede Indica 
strains i verden, der tester overraskende 29% THC. Bubba Kush er en fræk, men 
alligevel produktiv plante, der ikke bliver for høj i løbet af sin hurtige 8 til 9 ugers 
blomstringsperiode. På grund af denne egenskab kan hun være en ideel kandidat 
for dem, der søger en stærk hårdtslående stamme, der ikke optager en enorm 
mængde plads, mens de laver buds. Ydelsen kompromitteres ikke på nogen måde 
overhovedet, men det endelige udbytte på op til 600 g/m2 indendørs, det kan let 
opnås ved at anvende lidt kærlighed og omsorg for Bubbas behov.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/bubba-kush-537
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Barneys Farm Feminiseret Cheese! Lille introduktion er påkrævet til denne 
klassiker fra hvælvingen på Barney’s Farm. Denne meget beskyttede bona 
fide-prøve vil føre dig ind i en anden Cheeseebaseret galakse, der er fyldt 
med pulserende kreativitet og kærlighed. Dette stinkende kraftværk er en 
fuldstændig glæde at se vokse og vil udvikle sig til en vidunderlig mængde 
sidegrener fyldt med skinnende Cheese. Indendørs gartnere er i stand til at 
opnå 600 g/m2 mens udendørs eksperter, kan opnår godt over 1 kg for en enkelt 
plante. Alt dette efter kun otte ugers blomst. Den fængslende Cheeseoplevelse 
vil gøre din dag drømmende og dejlig, hvilket giver dig et imponerende løft i 
kreativitet og omgængelighed, den får alt til at glitre lidt lysere.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dage

 Oktober

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/cheese-538
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Cookies Kush er hurtigt blevet et fænomen inden for cannabis kulturen. Denne 
fantastiske strain blev skabt ved at krydse vores Girl Scout Cookies fænotype 
med en kraftfuld OG Kush. Dette projekt gav utrolige resultater fra begyndelsen, 
sammenlægning af den magtfulde mintchokoladesmag med den fantastiske 
duft og smag af Girl Scout Cookies. Denne stamme er meget tilgivende for 
vanskelige forhold og let at dyrke. Du kan forvente store udbytte på 8 uger med 
indendørs blomstring.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dage

 Slutningen af september

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/cookies-kush-20
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Critical Kush kommer fra en blanding af den berømte Critical Mass med 
vores egen OG Kush. Dette er en ekstremt kraftig og kraftfuld Indica-plante, 
der giver enorme mængder stærk Kush. Du kan glæde dig over dets klæbrige 
præg, af krystaldækkede buds, aromatisk duft og man glemme ikke dennne 
ultimative knockout-stener. Denne nye hybrid er et væsentligt fremskridt inden 
for moderne cannabis-avl, og dens indica-dominerende natur gør den ideel 
til afslapning, smertelindring og sen aften rygning. Man kan forvente færdige 
blomster inden for 8 uger fra denne plante i mellemhøjde.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 dage

 Slutningen af september

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/critical-kush-23
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Barneys Barneys Farm’s Cali Collection får endnu en superstrain i samlingen 
med denne eksplosive samling af terpener, smeltet sammen fra nogle af verdens 
mest forbløffende amerikanske cannabis-fenotyper. Dos Si Dos blev udviklet 
fra OG Kush Breath, og en knockout Girl Scout Cookies-fenotype krydset med en 
Face Off OG, som derefter er krydset igen med vores legendariske Cookies Kush 
(OG Kush pheno X GSC) OG DET ER DET KUN HALVES AF HISTORIEN. Tilføj en 
lille blanding af Gelato # 33 i gryden sammen med dens stjerne slået Sunset 
Sherbet X Thin Mint GSC arv og bom! En ny mester blev født: et sativa-burst med 
euforisk energi efterfølges af ro, med beroligende egenskaber, der kan få selv 
en elefant til at slappe af!

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/dos-si-dos-33-495
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En strain opkaldt til ære for en fantastisk Cannabis-talsmand, forsker og 
forfatter, Dr Lester Grinspoon. Dette er et rent Sativa arvestykke, der vokser 
høj og tynd. Denne plante kræver en længere blomstringstid, men når den er 
moden er skudne kompakte og ligner grønne og rødbrune perler. Disse hænger 
løst på tynde stængler, skudne giver en citron- og sumac duft og frembringer en 
let røg med mandarin tropiske frugtaromaer. Dr. Grinspoon tilbyder en strain af 
den gamle skole Sativa af højeste orden, der giver en stærk, langvarig, energisk 
og cerebral høj.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 dage

 Midt i november

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/dr-grinspoon-5
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Hvad sker der, når du blander den legendariske G13 med vores yndlings Hawaii 
Sativa? Du får en plante med en ekstraordinær massefylde af blomster- og 
harpiksproduktion. G13 Haze tilbyder et godt udbytte og intense aromaer og 
smagsoplevelser af frugt og krydderi, giver en god kraftige, cerebrale effekter 
og gør røgen værd at nyde. Denne plante er mellem størrelset og kompakt af en 
Sativa dominerende stamme og er perfekt til SOG og ScrOG.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 dage

 Midt i oktober

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/g13-haze-6
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GELATO #45 er et perfekt eksempel, på udførelse af selektiv avl, fra Barney’s 
Farm laboratorie. GELATO #45 forældre Sunset Sherbert, og Thin Mint Girl Scout 
Cookies gav efter udvælgelsen, en smukt afbalanceret 60% Indica-hybrid, som 
er et perfekt valg for avlere, med alle niveauer af erfaring, ekstremt tilgivende, 
men også meget alsidigt, ka bruges til en bred vifte af dyrkningsteknikker. 
GELATO #45 har en ekstraordinær, unik smag og kontrastende aromaprofil, med 
diskrete antydninger af jordnære fyrretræer, blomster og skunky noter af citrus, 
mens de lækre søde aromaer, minder om mynte-chokoladeis og frugtagtige 
søde bær. Gelato #45 er en stærk robust Plante som når 100-120 cm indendørs, 
når den får tid til at vokse, med en blomstringstid på kun 70 dage.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 dage

 Midt i oktober

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/gelato-45-590
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Hvis Marvel Studios skabte en Avengers-cannabis-stamme, ville det være 
det! Glookies. Vidne om kraften fra denne Indica-dominerende superhelt 
af en stamme, skabt af den omhyggelige fusion af to eklektiske cannabis-
superstjerner. Gorilla Glue og den originale Thin Mint Girl Scout Cookies behøver 
ingen introduktion. En anden utrolig ny tilføjelse til vores Cali Collection er 
ankommet. En super stoney-effekt opleves sammen med motiverende energier, 
der vil omdanne din dag og fylde den med drivkraft. Smagen af Glookies skal 
opleves for en bedre forståelse. Forestil dig antydninger af Sour Diesel, Key 
Lime og valnødder, der kolliderer for at skabe en af de mest eksotiske buketter 
i cannabis verdenen.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/glookies-485
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Slip den gigantiske kraft af vestkystgenetik med en fantastisk fusion af GG 4 
og Zkittlez. Introduktion til Barney’s Farm helt nye Gorilla Zkittlez. En udsøgt 
trichom-fest venter patienten efter 60-dage i blomst. Du vil ikke glemme første 
gang du oplever hendes frugtbare frugter. Læner sig mod Indica-siden af   
cannabis-spektret, er denne fremtrædende favorit en stærk og tankevækkende 
skønhed, hvis trichom-ladede glitrende pistiller vil glæde alle farmere. 
Hvorfor ikke lade hendes medicinske klasse af en strain omkring de 24% THC 
forføre dig i et varmt område af hvile og afslapning, som du aldrig vil forlade. 
Blomstringstider med 8-9-uger kan forventes indendørs, udendørs slutter 
høsten kan forventes i begyndelsen af   oktober.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/gorilla-zkittlez-459
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KUSH MINTZ af Barneys Farm. Under vores selektive proces på Biscotti Mintz, 
introducerede vi en kritisk Kush-fæno, der udviste en usædvanlig 30% sativa-
karakteristik. Dette kombineret med vores lækre Mintz frembragte noget 
meget spændende til bordet, en 70% indica dominerende plante, helt unik for 
vores katalog, med fantastiske egenskaber. KUSH MINTZ med sin kraftfulde 
Himalaya OG Kush linage, er ekstremt kraftig, kraftfuld indica, nu med et 
30% sativa boost. Eksplosionen af Critical linage-infusionen, giver er enormt 
udbytte, både indendørs, og udendørs, med udendørs højder på op til 2 meter. 
Super stærk og robust med utrolige produktions evner.

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 dage

 Slutningen af september

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/kush-mintz-578
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Vi skabte Laughing Buddha ved at krydse en ren landrace Thai Sativa med 
vores jamaicanske hybrid. Laughing Buddha en næsten ren Sativa-stamme. 
Stor belønning kommer fra den længere blomstrende periode. Man bliver 
belønnet med store, tætte og tunge skud fra en meter høj plante. Planten skal 
understøttes godt i de sidste tre uger af blomstringen. Laughing Buddha er en 
smukt duftende plante med koncentrerede aromaer af eksotiske frugter og 
søde smag. En energisk Sativa høj.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 dage

 Slutningen af oktober

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/laughing-buddha-8
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Barneys Farm Lemon Tree er en prisvindende kombination af de amerikanske 
klassikere Lemon Skunk & Sour Diesel, der oser med lækker høje niveauer af 
Limonen og Myrcene. Denne letvoksende perfekt afbalanceret, 55% Indica-
hybrid, leverer betydelige udbytte af saftige, kompakte frostige lysegrønne 
skud, med en tyk belægning af trichomer, der frigiver friske citron aromaer, og 
er en ægte fornøjelse at dyrke. Indendørs ved brug af lowstress teknikker, når 
denne plante sluthøjder på omkring 90-100 cm med et output på op til 650 g/
m2, efter en relativt kort blomstringsperiode på kun 65-70 dage. Udendørs med 
længere tid til at udvikle sig kan Lemon Tree nå op til 2 meter og give op til 1,5 kg 
pr. Planten efterbehandling fra midten til slutningen af   oktober.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 dage

 Slutningen af oktober

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/lemon-tree-553
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Liberty Haze har både Indica og sativa egenskaber med en hurtig blomstringstid 
(8 til 9 uger). En medium høj plante med stor omkreds og store fedd kalykser, 
hun præsterer fremragende i både indendørs og udendørs miljøer. Lange tætte 
cola begynder virkelig at fede op, i de sidste tre uger med tæt budproduktion, 
med smuk kontrastfarver i rød og lilla calyx. Liberty Haze buzz er øjeblikkelig 
og langvarig, og skaber en euforisk cerebral effekt. Har en klar og forfriskende 
lime smag og duft.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/liberty-haze-9
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Navngivet LSD af Barneys Farm crew på grund af sin kraftfulde trippy effekt. 
LSD er en hård form og sygdomsresistent plante, der reagerer godt under alle 
dyrkningsforhold. Meget let at dyrke og med lidt omhu og opmærksomhed 
LSD giver dyrkeren meget højt udbytte, prisvindende og kraftfulde resultater. 
Smagen minder om intens jordisk kastanje med en sød musky lugt. LSD 
producerer en euforisk og meget kraftig stenet effekt.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/lsd-10


27www.barneysfarm.dk

Den længe ventede frigivelse fra laboratoriet på Barneys Farm er endelig 
sket, og vores twist på disse monster genetikker har fået deres godkendelses 
stempel. Udviklet fra den berømte Emerald Triangle-cut, oprindeligt opdrættet af 
Symbiotic Genetics, nu superladet! en uvurderlig skabelse i Barneys Farms volt. 
Denne 60% indica dominerende favorit er fyldt med store frostede skud, rig på 
cannabinoider og terpener. Sativa elskere vil elske hendes zesty tropiske citron 
citrus smag, med antydninger af bær, og de energigivende euforiske effekter. 
Mimosa EVO er en ideel for dags tider, ægte mad til hjernen, forvent en gradvis 
opløftning af energi, motivation og den opløftende glidende effekt, der giver dig 
energi kombineret med en klarhed og glæde i løbet af dagen.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 dage

 Slutningen af oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/mimosa-evo-510
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Mimosa X Orange Punch fra Barneys Farm. Mimosa-udviklingen fortsætter med 
denne nye eksplosive superkompakte sensation med appelsinsmag, se endnu 
en helt ny superstamme fra laboratoriet på Barney’s Farm. Genialt skabt ved en 
omhyggelig tilbagekrysning af vores berømte Orange Punch med vores sesation 
Mimosa Evo i 2020. Denne genetiske infusion resulterede i en forbløffende 
hurtig plante, med smukke duftende skud; beta-caryophyllene, linalool og 
limonen terpener skaber en sensationel citrus lignende, mandarin, slik, sød 
aroma. Denne krydsning producerede en ekstra kompakt plante, sammenlignet 
med Mimosa Evo, men formår stadig at opretholde den svimlende høje 
produktions ydelse.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 dage

 September

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/mimosa-x-orange-punch-552
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Denne lille kendte perle har vist sig at være særlig populær blandt nye producenter 
og eksperter takket være dens forbløffende udbytte. Forbered dig på at møde 
King Dong af cannabis stammer - Moby Dick. En omhyggelig sammensmeltning 
af White Widow og Haze, nogle af de største afkastere, du kan finde, kunne kun 
betyde en ting. Betagende udbytte på over 700 g/m2, er let at opnå for alle. 
Upbeat langvarige effekter. Hvad mere kan du bede om i en cannabis stamme? 
Denne pige vil katapultere dig voldsomt ind i en separat virkelighed af kreativitet 
og produktion og frigøre en hurtig høj, der holder dig fuldstændig energisk hele 
dagen uden at udslette dig helt. THC ligger på omkring de 27%. Det er Moby 
Dick. Og det er derfor, hun er en så favorit blandt så mange i den voksende miljø.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 dage

 Slutningen af oktober

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/moby-dick-533
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Orange Sherbert, en kraftig og styrkende Indica-dominerende hybrid med 
berusende og mundvandende effekter. Dette er en helt amerikansk stamme, 
der samler orange creme, Purple urkel og Cherry Pie i en fantastisk slik / 
appelsinsmagende plante. Laver de mest fantastiske tætte orange og lilla 
blomster, man kan forestille sig med en smag, der er en utrolig fremragende dyb 
appelsin. Meget Indica afslappende effekt efterlader i enskrop og sind bliver et 
køligt og fredeligt sted. Denne plante er en af de nemmeste at dyrke. Planter 
vokser op til ca 1,3 meter og producerer enorme cola af lækker skud. Sidegrener 
har brug for støtte i de sidste uger af blomstring.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 dage

 Slutningen af september

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies stammer fra at kryds af Peyote Purple og vores legendariske 
Cookies Kush. En stor og detaljeret udvælgelses- og tilbagekrydsningsproces 
isolerede de allerbedste kvaliteter hos begge forældre i en stamme. Det 
resultere i en kraftig hybrid, som er robust og let at dyrke. Peyote Cookies 
vokser til en tung og tæt fyldig plante med stærke grene, der er nødvendigt at 
understøtte dens tætte og harpiksagtige skud. Den blomstrende plante viser 
en blændende rubinrød og lilla farve. Denne stamme er modstandsdygtig mod 
skimmel og mug og vokser fremragende både indendørs og udendørs. Peyote 
Cookies har en meget intens guava og jordagtig smag med aftryk af vanille og 
kaffe. Den har en kraftig, afslappende og langvarig effekt.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dage

 Midt i oktober

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/peyote-cookies-328
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Er du klar til noget specielt fra Barneys laboratorium? Gør dig klar til Peyote 
Critical. Det er en eksklusiv limit udgave ren indica-hybrid, med fantastisk 
udbyttepotentiale og fantastiske skadedyrs resistent. Peyote Critical 
“begrænset udgave” er blevet til ved at krydse Peyote Purple og Critical Kush. 
Resultatet er en Indica-hybrid, der kombinerer al den rå kraft i Critical Kush med 
den berygtede søde smag og farverige glans af Peyote Purple. Disse to planter 
er et perfekt match, deres markante ligheder gør dette til en virkelig harmonisk 
blanding. Begge moderplanter er kort blomstrende, giver enestående udbytte 
og er meget robust. Bygget til at modstå “alt”, og har et naturligt kraftfelt mod 
skadedyr og sygdomme.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/peyote-critical-339
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Pineapple Chunk blev skabt ved at krydse “Barney’s Farm” Sweet Pineapple 
med vores Cheese / skunk nr. 1 - Avlet til denne nye variant essensen og smagen 
af disse lækre stammer til denne nye sort. Resultatet er en ekstremt kraftig og 
stabil plante. Skimmel- og sygdomsresistent. Essensen og smagen Pineapple 
Chunk er umiddelbart indlysende. Dens aroma af jordagtig Cheese X Skunk er 
befæstet af den fantastiske essens af meget sød ananas. Smagen er lækker og 
unik. Jordagtige smag understøttes af den stærke appetitvækkende ananas-
eftersmag. En kæmpe giver med en massiv THC-output og høj CBD, der giver 
en kraftig sofa-låseffekt.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dage

 Slutningen af september

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/pineapple-chunk-15
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PINEAPPLE EXPRESS er en vidunderlig smagfuld virkelig legendarisk 60% 
sativa-skæende hybrid, drevet af en myrcen dominerende terpenprofil med en 
genetisk arv, der taler for sig selv. Stammen er naturligt meget modstandsdygtig 
over for skimmelsvampe og sygdomme og kræver ingen særlige færdigheder 
for at vokse. Dette er den perfekte pakke, der oser af energigivende effekter, 
terapeutiske fordele og de mest fantastiske aromaer og smag. PINEAPPLE 
EXPRESS er en krydsning mellem en hawaiisk sativa af landrace, der er 
udviklet gennem generationer udvalgt af bønderne i regionen, og Trainwreck, 
en banebrydende fusion af genetik, der er født fra de selektive krydsninger af 
afghanske, mexicanske sativa og thailandske landracer.

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Feminiseret Frø

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/pineapple-express-609
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Denne fantastiske og meget ansete slægtning til OG Kush trodser visuelt 
virkeligheden med sine betagende lyserøde og lilla nuancer. Hendes blomster 
er tæt og skinnende i lyset med glistende trichomer på mindre end 70 dage. 
Fremstiller tætte skud, lav luftfugtighed foretrækkes. Mange synes, at denne 
vaniljeduftende juvel er den perfekte modgift til alvorlige søvnproblemer, da 
den er ekstremt effektiv til både smerter og søvnløshed. OG i hende betyder, 
at du kan forvente tunge effekter ud over en meget elsket let følelse, der giver 
garanteret sensuel tilfredshed. Pink Kush er rig på terpener og pirrer næseborene 
og rydder sanserne. Blomstring indendørs er normalt færdig på 9 uger, udendørs 
foretrækkes et tørt klima.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/pink-kush-455
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Barney’s Farm fortsætter med at give dig fantastisk genetik fra hele verden, 
med endnu et USA vestkyst kraftværk af en stamme Purple Punch.. Den delikate 
sammensmeltning af sine Indica-dominerende forældre Larry OG X Granddaddy 
Purple, har fremavlet en rigtig fristende perle. Den udsøgte bløde sensuelle 
smag af bagt æbletærte med nelliker, glaseret med karamelliseret blåbær 
og kirsebær blandes perfekt med de beroligende beroligende effekter, som 
Purple Punch. oser af. Forvent en kort fyldig plante med talrige forbløffende 
trichombelastede, højtydende grene, der bare drypper med harpiks testet 
op til 25% THC. Denne plante har et alvorligt genetisk steroidproblem !!! Den 
blomstrer på 50-60 dage, når 1,5 m udendørs og producerer op til 2 kg

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 dage

 Midt i september

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/purple-punch-483
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Barneys Farm Runtz Muffin er resultatet af den flittige sammensmeltning af 
Zkittlez X Gelato, denne dejlige Cookies-efterkommer vil glæde dig med hendes 
bemærkelsesværdige smag og potente, men afbalancerede natur. Laboratoriet 
smeltede derefter vores delikate Orange punch for ikke kun at øge indica procenten 
men også tilføje betydelige produktions fordele. At opleve denne delikatesse er 
som at blive pakket ind i et sødt ildelugtende tæppe af parfumeret lavendelbliss 
med et svagt twist af klementin. Tæt, ulmende røg leverer et frugtigt hit af glæde 
og eufori, der strækker sig hele dagen. Glem dine bekymringer og stridigheder 
væk i et overdådigt hav af frugtagtige smag, skudne drypper bogstaveligt talt i en 
berusende sirup, der skubber nålen op til en vidunderlig 29% THC.

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/runtz-muffin-523
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Ved at introducere RUNTZ X LAYER CAKE fra Barney’s Farm, vil dette være 
årets 2022-stamme! den er virkelig i en klasse for sig, en af de mest spændende 
kreationer i mange år og et must at prøve denne sommer. Oplev den allerbedste 
kollektive blanding af kæbefaldende vestkystgenetik sensationelt smeltet 
sammen for at skabe en utrolig kraftfuld stamme, THC-procenter uden for 
skalaen, fantastisk produktion indendørs og udendørs med ubegrænset 
potentiale, der tilpasser sig enhver dyrkningsstil. Mød forældrene! Runtz har 
allerede taget verden med storm med sin lækre kombination af unikke smage 
og aromaer, der krydser disse to afprøvede og klassegenetik Zkittlez og Gelato.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 dage

 Midt i oktober

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/runtz-x-layer-cake-597
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At få vores Shiskaberry -stamme til dette stadium har været et komplekst 
arbejde som har været i gang i årevis, og vi er meget glade for at endelig 
introducere denne unikke og vidunderlige strain i vores katalog. Shiskaberry 
er en unik oplevelse. Hendes skarpe jordiske, krydrede noter efterlader en 
mindeværdig, lækker eftersmag. Hendes smukke berry duft vil nedsænke dig 
i en dybere dimension af glæde og indsigt, Shiskaberry er en fantastisk Indica, 
der vil sætte dig, hvor du skal være og holde dig der. Hun kan løsne tungen, og 
gøre dig glad, før den giver dig en fuld kropsafslappende massage. Hvem mer 
kunne man bede om? Forvent at blomstring indendørs tager ca 8-9 uger med 
stort udbytte. 

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 dage

 Slutningen af september

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Feminiseret Frø

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/shiskaberry-458
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Vi er glade for at introducere denne helt nye Strawberry & Lemon-
smagsoplevelse fra Barneys Farm. Krydsning af den stærkt potente og sativa/
jordbær dominerende, med vores fænomenale citron OG, har vi producerede 
en stamme/strain, der giver kriller i næseborene, smagsløg eksplodere og 
hjernen bobler. En række af frugtsmagende terpener transporterer dig ind i 
en jordbærfarvet verden af afslapning, lindre smerter og for en til at føle sig 
forfrisket og energisk. Strawberry lemonade er enormt populært til dagtimerne, 
med laboratorietests, der rapporterer et massivt THC-indhold på over 20%! En 
lille smule Jordbærlemonade når langt! Uanset hvad du gør, så gå ikke glip af 
denne glitrende nye tilføjelse af Strawberry lemonade til Barneys Farm katalog.

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream er en sativa dominerende stamme, der tilbyder Mandarin 
aroma og smag, hvilket giver en øjeblikkelig afslappende og cerebral høj. Denne 
plante har en kort blomstringstid på kun 65 dage; planten skal støttet i de sidste 
uger. Tangerine Dream vokser op til en meter høj, og dens stærke sidegrener 
giver imponerende 600 g pr. Kvadratmeter. Skudne bliver store og tunge, smukt 
belagt med røde og orange trichomer.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Feminiseret Frø

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/tangerine-dream-24
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Triple Cheese er krydsningen af vores Blue Cheese med den kraftfulde Original 
Cheese (Skunk #1-fænotype), skabt gennem mange generationer af markeringer 
og tilbageavl for at give denne fantastiske strain. Triple Cheese er alt, hvad vi 
ønskede at skabe og mere til. Men vent, det bliver bedre; denne plante er let at 
dyrke, og producerer tætte skud med en bemærkelsesværdig smag af blåbær 
og gammel ost. Den uindiskutable gammelost-smag dominerer denne stamme 
og pakker et punch.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 dage

 Midt i september

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Feminiseret Frø

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/triple-cheese-21
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Endnu en fantastisk tilføjelse til vores Cali-kollektion. En betagende tropisk 
cocktail af friske og frugtagtige smag, kompromisløs kraft og ekstraordinært 
udbytte potentiale. Denne bemærkelsesværdige hybrid er sød, klistret, pumpet 
op, meget kraftig og vil efterlade producenter som gispende i ærefrygt ved 
denne højtydende genetik. Barney’s Farm teamet har temmet denne Sativa 
Dominant hybrid (60% Sativa, 40% Indica) og pyntet den med glimmer, og søde 
tropiske duftende trichomer. Et perfekt udformet ægteskab med Tropicanna 
(Girl Scout Cookies X Tangie) og en twist af Banana Kush giver en beroligende 
Indica følelse. Lad hendes brusende personlighed guide dig ind i en verden af   
euforisk svimmelhed og mystik.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 dage

 Midt i oktober

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/tropicanna-banana-500
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Watermelon Zkittlez fra Barneys Farm: Denne vidunderligt afbalancerede hybrid 
udviser tunge sativa vækst mønstre, der er med til at gøre hende til en kraftig 
produktions fabrik, hvor nogle avlere er i stand til at opnå mere end 1 kg pr. Plante, 
når de behandles med kærlighed! Indendørs omkring 550 g/m2. En forfriskende og 
stærkt energi givende effekt kommer fra prøveudtagning af denne vidunderlige 
rose af en cannabis stamme. Smuk og duftende, vandmelon Zkittlez vil blænde dig 
med sine positive effekter, der antænder din krop og sjæl. En rigtig tonic til dagens 
stress og problemer. Hun får dem til at forsvinde i en sky af røg, som ved magi. Før 
63 dage er gået, vil denne skønhed starte i blomst som en raket, der producerer 
tårnhøje cola fyldt med skud, der hænger i mængder fra hver gren.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 dage

 Slutningen af september

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/watermelon-zkittlez-536
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En uforglemmelig rejse ind i landet af glæde, begynder med en enkelt sug, af 
denne Indica-dominerende SUPER POTENT-stamme. Dens familie linje oser af 
søde og sure jordagtige dufte, med en umiskendelige vaniljearoma og gamle 
skunky undertoner. En fusion, berømt for sine kreative, opløftende og euforiske 
afslapnings egenskaber. Laboratoriet har valgt en mere Indica-dominerende 80% 
Indica + 20% Sativa-version til vores Wedding Cake, og vælger at videreudvikle 
den originale Pink Cookies genetik “alias bryllupskage” fra Barneys Farm-volt 
oprindeligt avlet af Seed Junky Genetics. Wedding cake arver meget af sin styrke 
fra sin Girl Scout Cookies - forælder, krydset med Cherry Pie, hvilket bringer en 
sofistikeret twist fra den’s OG og Durban Poison X Granddaddy Purple arv. 

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dage

 Slutningen af september

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Feminiseret Frø

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/wedding-cake-511
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White Widow XXL fra Barneys Farm, er en ægte Amsterdam-klassiker, i årtier har de 
umiskendelige skarpe skunky og salte søde aromaer været symbolske med duften 
af Amsterdams gader, og ikoniske kanaler. Udviklingen af denne legendariske 
stamme fortsætter, vores White Widow XXL, bevarer den brasilianske Sativa høj, 
plus en forbedret 75% superharpiksholdig sydindisk indica variation. Ideel til alle 
forhold og dyrkningsteknikker, White Widow XXL er en ekstremt alsidig plante, en 
skimmelbestandig stamme, modstandsdygtig over for insekter, og klarer sig godt 
selv i koldere klimaer, så ret ligetil for alle niveauer af erfaring. White Widow XXL 
udvikler sig til i klassisk Indica-form, en kompakt kraftig, hurtigvoksende plante, 
med stærke grene og som bliver buskede, og bred hen mod blomstring.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 dage

 Begyndelsen af oktober

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Feminiseret Frø

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO er nok en af de mest spændende udgivelser, som barneys 
farm har udgivet i et stykke tid, en sand klassiker, der har ventet længe på sig. 
Afstamningen af AMNESIA HAZE-genetik er ret betagende, idet den krydser 
landracer fra Sydøstasien, (thailandsk, cambodjansk, laotisk) med et drys af 
jamaicanske Haze-varianter, toppet med acceleranten af afghansk afstamning 
– hawaiisk genetik. For næsten to årtier siden gav Soma en af sine bedste 
AMNESIA HAZE-fænotyper til Barneys Farm Labs. Denne legendariske genetik, 
der dominerede Amsterdam-scenen, siden Barney’s vandt High Times Cannabis 
Cup i 2004, har stille og roligt ulmet i baggrunden, under en kompleks fusion 
med vores BF Super Auto #1.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 dage

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/amnesia-haze-auto-563
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Meget nem at dyrke og meget produktiv autoflowering version af vores 
klassiske Blue Cheese. Denne banebrydende Blue Cheese e autoflowering-
version er slutproduktet i kanten af   Barneys Farm Blue Cheese og en unik 
ruderalis avlstamme. Vegetation skifter automatisk til blomstrende i den femte 
uge. De duftende og osteagtig jordiske smag af den oprindelige mundvandende 
Blue Cheese dominerer denne autoflowering plante, vokser med lidt indsats og 
vil blomstre under de fleste forhold.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 dage

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/blueberry-cheese-auto-44
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En af Barneys Farm® mest populære stammer er nu tilgængelig i autoflower, så 
hils på Critical Kush Auto. Denne stamme blev skabt ved at krydse Critical Kush 
med vores mest avancerede autoflower avlsplante og kan blive din på bare 8-9 
uger. Blomstringen begynder i den femte uge, hvor den endelige plante når op 
til 75 cm. Hovedstammen dyrker flere sidegrener, der er fyldt med velsmagende 
og kompakte tunge buds. Og glem ikke den lækre jordagtige fyrretræ og Kush-
smag. Dette er et fantastisk valg for indica-elskere.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 dage

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto er en ekstraordinær ny super race af autoflower, der er Indica-
dominerende med 65% Indica / 35% Sativa, falder perfekt ind i vores stadig 
voksende Autoflowering Cali Collection. Denne juvel samler den historiske 
forældrekraft fra Face Off OG X Girl Scout Cookies, som nu er krydset med 
vores BF Super Auto #1 = Øget udbytte, kraft og trichomproduktion giver 
Dos Si Dos Auto et seriøst genetisk løft. Dos Si Dos Auto udjævner angst og 
smerter og blødgør din dag på enhver måde. Langvarige limesmag vil minde 
om bedstemors citron marengs tærte, frisk ud af ovnen. Denne stavebindende 
hastigheds demon vokser op til en indendørs højde på 100 cm og op til 140 cm 
udendørs. 

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dage

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/dos-si-dos-auto-513
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Er du klar til at opleve Glue Gelato Auto? Elite West Coast stiklinger er 
blevet opdaget, og formet til en autoflowering juvel. Sørg for at prøve denne 
mundvandende blanding af Gelato og Glue. Lad hende frigøre hendes 
fascinerende magi på dig, da himmelske følelser skyller ind over din krop, alle 
dine bekymringer forsvinder, og en rolig, afslappet sindstilstand tager over. Glue 
Gelato kan man stole på for at ændre ens humør til det bedre. Indendørs kan 
man forvente udbytte på op til 600 g/m2, mens det udendørs er muligt at høste 
op til 400 g pr. Plante under helt ideelle vækstbetingelser. Gå ikke glip af denne 
potente pistilfest - det er en rigtig enkel sag at tage hende fra frø, til buds på kun 
70 dage, prøv hende, du vil være glad for at du prøvede Barneys Glue Gelato Auto.

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 dage

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto af Barney’s Farm, er en hurtig blomstrende hybrid, der limer 
dig ned, uanset hvor du måtte være. Dette er ikke en plante for begyndere, og 
dens hårde rammer skal behandles med respekt. Denne nye super hurtige version 
er 55% Indica, af vores herlige Gorilla Glue, krydset med den spændende næste 
generation BF Super Auto #1, producerer enormet udbytte på op til 600 g/m2, 
med højde på op til 110 cm indendørs. Smukke dufte af kaffe, og fløde kan duftes 
under blomstringen. Kombineret med enorme THC-niveauer på 25%, og du man 
forstå den dybe kærlighed, folk føler for denne unikke plante. På kun 70-75 dage 
vil man kunne høste enorme duftende blomster, med meget lille nodeafstand, fra 
denne uhyggelige autoflower.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dage

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/gorilla-glue-auto-515
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Vores feminiserede Cali-samlings bedst sælger, har netop fået en super auto-
behandling. Boble og blæs din vej gennem dagen med Gorilla Skittlez Auto. Dine 
smagsløg eksploderer, når du oplever de frugtagtige smage for første gang. 
En indledende krydsning af Gorilla Glue og Zkittlez krydset igen med vores BF 
Super auto nr. 1, der tilføjer en fantastisk styrke, og modstand mod skadedyr og 
stress, rodstrukturen, der er avlet fra vores Super auto #1, giver den gas fra dag 
1. Denne utroligt aromatiske autoflower bogstaveligt talt eksploderer i en duft af 
fyrretræet/juletræ på blot 75 dage, hvilket producerer en overflod af strålende 
kushy blomster, dækket af enorme mængder saftige trichomer, med en endelig 
højde indendørs på 80-100 cm kan forventes, producere i gennemsnit 420 g/m².

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 dage

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/gorilla-zkittlez-auto-512
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Vi er stolte over at kunne annoncere ankomsten af   vores LSD Auto. En krydsning 
af vores legendariske LSD med vores monster autoflowering lineage. Ligesom 
hendes legendariske forgænger LSD Auto giver et godt “punch” og sender 
dig hurtigt til en anden dimension. LSD Auto virker hurtigt som et lyn, før 
virkeligheden begynder at fordreje til et pulserende psykedelisk maleri. Dette er 
ikke en strain, der anbefales til begyndere. Men på trods af sin kraftfulde effekt 
er hun nem at dyrke, og enhver kan udnytte denne super hurtige rute til noget 
seriøst “mind bending” genetik.Lad hendes kraftige kraft skære igennem dit 
sind og sjæl - så hvorfor ikke ta’ en tur ned LSD-avenue med LSD Auto?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 dage

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/lsd-auto-470
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Mimosa-evolutionen fortsætter med denne nye superkompakte sensation med 
autoblomstrende appelsinsmag, MIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO Oprindeligt 
skabt af en delikat krydsning af vores berømte Orange Punch med 2020-fænomenet 
Mimosa Evo, har laboratoriet udviklet sig igen ved at introducere vores BF Super 
Auto #1. Ligesom den feminiserede version skaber dybe gradienter af lilla og 
kontrasterende mørke olivengrøntsager en slående og smuk plante, mens beta-
caryophyllene, linalool og limonen terpener skaber en sensationel citrus-lignende, 
mandarin-slik sød aroma. MIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO er en kompakt og 
meget robust plante, der producerer flere store tætte meget harpiksholdige og 
tunge knopper, dækket af lyse orange pistoler, der bare drypper i trichomer.

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 dage

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.dk/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick af Barneys Farm. Blev skabt ved hjælp af White Widow, en af verdens 
mest populære stammer, gennem de sidste to årtier, og derefter krydset med 
vores Prisvindende G13 Haze. Med disse to legendariske stammer, som er 
kyndigt sammensmeltet, af Barneys Farm, har MOBY DICK udviklet sig endnu 
en gang, nu krydset med vores BF Super Auto #1. Med sine forældre, med noget 
af det største udbytte, man kan finde, kan kun betyde én ting... Betagende 
produktion, stærk, robust og perfekt afbalanceret genetik, som er stærkt 
skimmelbestandig. Sativa-dominerende kraftværk. Vores Moby Dick Auto-
version, er nu mere kompakt, med en kortere autoflowering-vækstcyklus, men 
lidt er gået tabt, i dens produktionskapacitet, kraft og smag. 

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 dage

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/moby-dick-auto-562
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Vores verdensberømte Pineapple Chunk fås nu i en autoflowering-variant. 
Pineapple Express Auto er en hårdfør, hurtig blomstrende og let at dyrke 
cannabisplante, der giver generøse udbytter af tunge skud belagt med 
harpiks. Pineapple Express Auto producerer imponerende 60 til 100 gram pr. 
Plante, lækker jordagtig Indica. Vegetationsperioden er kun fire uger med en 
blomstringsperiode på kun tredive dage. Pineapple Express Auto udstråler 
appetitvækkende søde aromaer med en intens ananassmag. Effekten af denne 
fantastiske strain giver kroppen mulighed for at slappe, reducere stress.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dage

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/pineapple-express-auto-37
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Crossing Purple Punch med vores monster BF Auto Critical har været intet 
mindre end spektakulært. Forestil dig smagen, utrolige afslappende effekter 
og potentielle udbytte fra denne skønhed, der sprænger USA X Barneys Farm 
linage! Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1 Denne Indica-
dominerende, er ca 80 cm, 18% THC, 1% CBD, denne autoflowering serverer en 
mundvandende kombination, der sikrer en glad, euforisk og afslappende, ideel 
til stressing efter en lang dag . Kombiner det med en markant smag af bagt sød 
Æble Tærte med nelliker., aromaer, der minder om dit yndlingsbageri. Indendørs 
kan du forvente, at denne plante producerer op mod 350 g/m2 pr. Plante, der 
eksploderer fra frø til buds, ekstrem hurtigt 50-60 dage!

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 dage

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/purple-punch-auto-484
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Efter Runtz’s løbs succes var der absolut ingen anden mulighed end at oprette en 
autoflowering-version af vores tidligere arbejde. Denne strain formår at levere den 
samme fremragende pakke med planter, men i en mindre tidsramme - kun 70 dage 
fra frø! Endelige væksthøjder på omkring 120 cm kan forventes. Udbytte pakker 
stadig et slag - med erfaring og de korrekte lysforhold er det muligt at skubbe hende 
så langt som 600 g/m2. Ligesom orignalen kan hun glemme dine bekymringer 
og stridigheder i et overdådigt hav af frugtagtige smag med dræber skud, der er 
udtværet i et berusende lag af forskellige cannabinoider. Vi har endda formået at 
bevare nogle af de uhyrlige smage, som originalen havde i denne version, så du kan 
have den samme mængde sjov og nydelse i et meget mindre vækst ramme!

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 dage

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/runtz-auto-534
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Skywalker OG super auto er ankommet, spræng dig igennem dagen med 
denne fremragende autoflowering cannabis stamme. Din lyssabel vil banke og 
blinke, når du oplever Skywalker og frigør styrken for første gang. En favorit i 
laboratoriet, avlet i vore lab og blev testet i sig selveste TONI13, og på grund 
af de fremragende resultater blev det besluttet at frigive den i autoflowering-
format til hele verden. Denne aromatiske autoflower sprænger bogstaveligt talt 
ud i et fyrretræs juletræ på blot 70-75 dage fra frø og producerer en overflod 
af strålende kushy blomster, som drypende med skinnende THC-krystaller. 
Forvent en endelig højde på op til 1.2 meter. 

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 dage

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/skywalker-og-auto-535
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Med et helt unikt twist, fortsætter Barneys Farm, sin søgen i skabelsen, af 
banebrydende genetik, med vores egen Strawberry Cheesecake Auto. Efter 
omfattende selektiv avl med vores forskellige jordbær terpen-rige stammer, 
valgte vi en fristende Strawberry Pie-fæno. Laboratoriet krydsede derefter, den 
med et sjælden cut af en afghansk OG. Infusionen af disse Indica-dominerende 
Kush-træk sikrer hurtig vækst, utrolige produktions kapacitet, og en stærk 
tilgivende struktur. Vi har krydset denne kreation, med vores BF Super Auto 
#1 betyder, at Strawberry Cheesecake Auto, også kan trives i køligere klimaer, 
større end de fleste auto stammer, men perfekt kompakt, og fuldender sin 
livscyklus på et øjeblik. 

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 dage

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto er udviklet som en godbid for elskere af vores 
prisbelønnede Coffeshop klassiske Tangerine Dream. Det bedste fra begge 
verdener for rygere og dyrkere og en sjov plante at dyrke. Tangerine Dream Auto 
tager 70-dag fra spiring til slut, bemærkelsesværdigt kort, ca 70cm høje planter 
med deres stærke og talrige sidegrener giver en imponerende afgrøde. Nu endda 
hurtigere og nemmere at dyrke, denne sativa dominante autoflowering stamme 
tilbyder de samme madarin, intense søde citrus aromaer, med lidt mindre THC 
og et CBD boost, der skaber en afbalanceret cerebral afslappende effekt.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflower #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 dage

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Denne vidunderligt afbalancerede hybrid udviser tunge sativa vækst mønstre, 
der er med til at gøre hende til en kraftig produktions fabrik, hvor nogle avlere 
er i stand til at opnå mere end 1 kg pr. Plante, når de behandles med kærlighed! 
Indendørs omkring 550 g/m2. En forfriskende og stærkt energi givende effekt 
kommer fra prøveudtagning af denne vidunderlige rose af en cannabis stamme. 
Smuk og duftende, Watermelon Zkittlez Auto vil blænde dig med sine positive 
effekter, der antænder din krop og sjæl. En rigtig tonic til dagens stress og 
problemer. Hun får dem til at forsvinde i en sky af røg, som ved magi. Før 63 
dage er gået, vil denne skønhed starte i blomst som en raket, der producerer 
tårnhøje cola fyldt med skud, der hænger i mængder fra hver gren.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 dage

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/watermelon-zkittlez-auto-531
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Belagt med velsmagende sukkerkrystaller som en fin kage har vores Super 
Wedding Cake Auto et meget frostigt omdømme, og er en perfekt tilføjelse 
til vores Autoflowering Cali Collection. Resultaterne af sammen smeltning 
af bryllupskage og vores BF Super Auto #1, denne plante vil ikke skuffe med 
forhøjet styrke fra skywalker OG-cut i vores superauto, hvilket skaber øget 
modstand mod skadedyr og stress, mens rodstrukturen sprænger en i øjene 
fra dag 1. For elskere af hvide stammer, med krystalklædte knopper er Wedding 
Cake Auto en rigtig godbid. Indica dominerende 65% besat med skud, med kort 
node afstand. Kun få uger efter plantning begynder tunge skud at glimte som 
juveler i lyset. 

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 dage

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO er en ægte Amsterdam-klassiker fra Barneys 
Farm, White Widow er nu tilgængelig i en autoflowering variant. Udviklingen 
af denne legendariske stamme fortsætter, vores WHITE WIDOW XXL AUTO er 
en overdådig 70 % Indica-dominerende krydsningm af en brasiliansk Sativa 
X superharpiksholdig sydindisk Indica, kyndigt sammensmeltet med vores 
Barneys Farm Super Auto #1. WHITE WIDOW XXL AUTO er en ekstremt alsidig 
plante, ideel til alle forhold og dyrkningsteknikker, en skimmelbestandig 
stamme, modstandsdygtig over for insekter, og klarer sig godt selv i koldere 
klimaer, så ret ligetil for alle niveauer af erfaring. 

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 dage

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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Frugtagtige smag kombineret med vores værdsatte OG er blevet omhyggeligt 
arbejdet sammen til noget, vi aldrig troede var muligt i en autoflower. Zkittlez 
OG Auto er en smuk kombination af smuk genetik for at levere en kosmisk 
beroligende oplevelse. Utrolige aromaer bugner, og inden du ved det, holder du 
hendes sjældne frugter i dine hænder. Efter kun 70 dages væksttid vil du blive 
glad for udførelsen af denne autoflowering mester. At oze med THC hendes 
saftige sukkerbelagte knopper er en glæde at se og vil neutralisere dine smerter 
væk, før du slipper dig ind i en anden, mere drømmende dimension. Sørg for, 
at du ikke går glip af denne ekstravaganza af amerikansk genetik i autoflower-
form.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 dage

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.dk/zkittlez-og-auto-472
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For information om alle vores produkter, besøg os på: 
www.barneysfarm.dk
Disse unikke sorter af Cannabis frø er kun tilgængelige fra: 
Barney’s Farm Seed Company 

Disclaimer / Ansvarsfraskrivelse
Vi sender vores cannabis frø med forbehold om, at de ikke vil blive brugt 
i konflikt med nationale love. Kunder skal være opmærksomme på, at 
cannabis frø er ulovligt i nogle lande. Barney’s Farm leverer disse frø under 
forudsætning af, at de ikke vil blive ført til lande, hvor de er ulovlige. De, der 
gør det, er alene ansvarlige for deres egne handlinger, og Barney’s Farm 
påtager sig intet ansvar i denne henseende. 
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