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Barneys Farm are continually pushing the limits of marijuana genetics, 
improving their selection and breeding processes to create something that is 
truly breath-taking. Acapulco Gold is the next generation of marijuana. Like 
the original namesake the Acapulco Gold flowers with fat colas, flecked with 
beautiful reddish brown calyx, each covered with beautiful crystals of THC. 
The smoke has an intense fruit cocktail flavour that lingers for hours. This 
is a Sativa dominant strain that offers a long lasting high, balancing relaxing 
stress reduction with a real upbeat effect. Acapulco Gold far surpasses the 
rhapsodized smoke of ημέρες past.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 γρ./μ²

 100/110 cm

 60/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/acapulco-gold-26
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Η Barneys Amsterdam μαζί με την Soma κέρδισε το Cannabis cup με το Amnesia 
Haze το 2004. Το Amnesia Lemon είναι μια διασταύρωση του Amnesia Haze 
της Soma και του Lemon Skunk. Ένα εύγευστο μείγμα αρωμάτων Amnesia 
Haze και Lemon Skunk συνδυάστηκε με την δύναμη και την ανθεκτικότητα 
και των δύο ποικιλιών και έδωσε το κλασικό πλέον Amnesia Lemon. Και ενώ 
το ανυψωτικό και εγκεφαλικό αποτέλεσμα είναι σίγουρα Sativa, το Amnesia 
Lemon έχει κύκλο ανθοφορίας μόλις 8 έως 9 εβδομάδων. Το φυτό είναι 
μετρίου ύψους και παράγει μεγάλα και πυκνά άνθη.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 γρ./μ²

 100/110 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/amnesia-lemon-31
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Η Barney’s Farm έλαβε αυτούς τους σπόρους Delta Red River ως δώρο πριν από 
μερικά χρόνια. Όταν μεγάλωσαν αυτά τα απίστευτα όμορφα, μωβ, κόκκινα - 
ρουμπινί φυτά ήταν μια αποκάλυψη και με τη διασταύρωση τους με το γνήσιο 
Master Kush δημιουργήσαμε ένα τέλειο φυτό. Το Ayahuasca Purple εμφανίζει 
χαρακτηριστικά καθαρής Indica ποικιλίας. Μεγάλο φύλλωμα και χαμηλή, 
ισχυρή δομή κορμού με τα μεγάλα και πυκνά άνθη του φυτού, να αποκτούν 
μια όμορφη μωβ απόχρωση τις δύο τελευταίες εβδομάδες της ανθοφορίας. 
Τα κλαδιά θα χρειαστούν υποστήριξη κατά την τελευταία εβδομάδα της 
ανθοφορίας. Η ποικιλία αυτή έχει μια παραδεισένια, χαλαρωτική επίδραση 
και πλούσιο, σπάνιο άρωμα φουντουκιού και παπάγιας.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 γρ./μ²

 90/100 cm

 55/65 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/ayahuasca-purple-18
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BANANA PUNCH by Barneys Farm Το BANANA PUNCH είναι ένα ακόμη masterclass 
αναπαραγωγής από το εργαστήριο Barney’s Farm και η επόμενη γευστική προσθήκη 
στην περίφημη συλλογή εξαιρετικών λουλουδιών μας, συνδυάζοντας δύο από τα 
πιο περιζήτητα γενετικά Banana OG και Purple Punch! Επιλέξαμε μια εξαιρετική 
ηρεμιστική παραλλαγή μεροληπτικής 55% Indica για να εξελιχθεί, η οποία παρείχε 
σταθερά υψηλότερο δυναμικό απόδοσης σε συνδυασμό με μικρότερη περίοδο 
ανθοφορίας μόλις 60-65 ημερών. Αυτό σε συνδυασμό με την βελτιωμένη παραγωγή 
τερπενίου, ειδικά του Limonene και του Pinene, δημιούργησε μια ραχοκοκαλιά με 
γεύση τροπικών φρούτων εσπεριδοειδών, ιδανική για τα εξαιρετικά αποστάγματα της 
μπανάνας OG από ώριμη γλυκιά μπανάνα.

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 γρ./μ²

 110 cm

 60/65 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/banana-punch-554
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Biscotti Mintz της Barney’s Farm. Δημιουργήθηκε για τους πραγματικούς γνώστες 
με δύο από της κορυφαίες και πιο δυσεύρετες ποικιλίες των ΗΠΑ. Το εργαστήριο 
της Barney’s Farm διασταύρωσε το Biscotti, μία παγκόσμιας φήμης κατά 80% 
κυρίαρχα Indica ποικιλίας με τον αποκλειστικό και πεντανόστιμο φαινότυπο Mintz. 
Τα αποτελέσματα ήταν εκπληκτικά! Η ποικιλία Cookies X OG Kush του έδωσε την 
απίστευτη ισχύ και την βασική του γεύση, ενώ η πρόσμιξη της κρεμώδους, απαλής 
ποικιλίας του Mintz δημιούργησε αυτόν τον νέο πρωταθλητή, μια τελείως μοναδική 
προσθήκη στον κατάλογό μας. Το Biscotti Mintz είναι ένα κυρίως βαθύ μωβ φυτό με 
μοναδική παραγωγή κρυστάλλων, ενώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημέρων 
καλλιέργειας τα φύλλα του εμφανίζουν μια όμορφη σειρά από μωβ.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 γρ./μ²

 80/90 cm

 56/63 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 είναι η καινούρια καταπληκτική διασταύρωση του Blueberry 
με τη δυτική ακτή. Αποτελεί αποτέλεσμα της διασταύρωσης του διάσημου 
Blueberry με το Thin Mint Girl Scout Cookies και τη δροσερή, φρουτώδη 
Indica, Sunset Sherbert. Το Blue Gelato 41 θα σας βυθίσει σε μια γαλήνια 
δίνη ισχυρής ψυχεδελικής απόλαυσης. Τα φυτά συνήθως βγάζουν μπλε-μωβ 
άνθη, καλυμμένα με κρυστάλλους, που αναδύουν γλυκιές, γήινες γεύσεις 
εσπεριδοειδών. Αφήστε αυτή τη μοναδική ποικιλία Indica να εκπλήξει 
το γευστικό σας αισθητήριο και να απαλύνει τους πόνους σας και να σας 
προσφέρει χαρά και ευχαρίστηση. Το άρωμα του Gelato είναι ιδιαίτερα 
μεθυστικό και η επίδραση του χαρίζει διαύγεια και ενεργητικότητα.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 γρ./μ²

 150 cm

 63/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/blue-gelato-41-456
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Μια κυρίαρχα Indica ποικιλία  που προσφέρει τεράστιες αποδόσεις χωρίς να γίνεται 
δύσκολη στη διαχείρισή της,  παρά το πλήθος των  πλευρικών κλαδιών της, που είναι ικανά 
να υποστηρίξουν και τα πιο βαριά άνθη. Ταχύτατη άνθηση σε μόλις 59 έως 63 ημέρες και 
παραγωγή 650-700 γρ./μ2. Συμπαγής σε ανάστημα, με παραγωγή κρυστάλλων άνω του μέσου 
όρου. Φτάνει τα περίπου 80 εκατοστά πραγματικής απόλαυσης σε εσωτερικούς χώρους, 
ενώ σε εξωτερική καλλιέργεια μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τα δύο μέτρα, με απόδοση 
έως 1 κιλό ανά φυτό. Το Blue Sunset Sherbert μετασχηματίζεται σε ένα εκθαμβωτικό φυτό 
κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του, με μαγευτικά φύλλα εξωτικού χρώματος, 
φωτεινά πορτοκαλί τριχίδια βουτηγμένα στη ρητίνη και συμπαγή άνθη με «παγωμένους» 
κρυστάλλους που λάμπουν και με επίπεδα THC 28% που θα σας κάνουν να παραμιλάτε.

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 γρ./μ²

 80 cm

 59/63 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/blue-sunset-sherbert-551
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Αυτή η εκδοχή του Blue Cheese της Barneys Farm είναι μακράν η καλύτερη 
και ισχυρότερη στην αγορά και υπόσχεται να σας απογειώσει. Μια πολύ 
παραγωγική και εύκολή στην καλλιέργεια ποικιλία που αποδίδει απίστευτα 
αρωματικά και εύγευστα άνθη. Οι χαρακτηριστικές, έντονα αρωματικές 
γεύσεις του από παλαιωμένο τυρί, μαλακώνουν από τη γλυκιά γεύση του 
βατόμουρου. Το φυτό είναι κοντό σε ύψος και έχει ισχυρά πλαϊνά κλαδιά 
που αναπτύσσουν πολύ βαριά, κρυσταλλώδη άνθη με σύντομη περίοδο 
ανθοφορίας. Η επίδραση είναι έντονα χαλαρωτική, μια αληθινή απόλαυση 
για τους λάτρεις της Indica. Τώρα διατίθεται και σε φυτό αυτόματης άνθισης.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 γρ./μ²

 80/90 cm

 60/65 ημέρες

 Μέσα Σεπτεμβρίου

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/blueberry-cheese-34
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Η διασταύρωση δύο από τις πιο διακεκριμένες ποικιλίες στον κόσμο και η 
ανάδειξη των καλύτερων χαρακτηριστικών και από τις δύο μοναδικές αυτές 
ποικιλίες ήταν μια δύσκολη αποστολή. Με το Blueberry OG - καταφέραμε να 
δημιουργήσουμε μια ποικιλία με το γνωστό δυνατό «χτύπημα» του Ιndica 
φυτού Blueberry με την πλούσια ψυχοδραστική επίδραση του διαβόητου 
OG Kush. Αυτή η εξαιρετικά αποδοτική ποικιλία θα κόψει την ανάσα κάθε 
καλλιεργητή. Το φυτό κατά την ωρίμανση του αναπτύσσει τεράστιες 
κορυφές γεμάτες με πυκνά άνθη. Ένα πλούσιο άρωμα γλυκών εσπεριδοειδών 
και μανιταριών αναδύεται σε κάθε συγκομιδή.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 γρ./μ²

 100 cm

 56/65 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/blueberry-og-278


12www.barneysfarm.gr

Αυτό το αξιοσημείωτο φυτό προέρχεται από τη διάσημη ποικιλία  που 
ανακαλύφθηκε αρχικά στις ΗΠΑ από κάποιον γνωστό μόνο ως «Bubbha». 
Τώρα έχει σταθεροποιηθεί από την ομάδα της Barney’s Farm και έχει 
αναβαθμιστεί σε ένα πρότυπο που ταιριάζει στη γνωστή ιστορία και τη φήμη 
της. Είναι σίγουρα μια από τις πιο αγαπημένες ποικιλίες Indica στον κόσμο, 
με ένα καταπληκτικό ποσοστό THC της τάξης του 29%. Το Bubba Kush είναι 
ένα “ανεξάρτητο” και παραγωγικό φυτό που δεν θα γίνει υπερβολικά ψηλό 
στη διάρκεια της ταχείας περιόδου ανθοφορίας των 8 έως 9 εβδομάδων. 
Λόγω αυτού του χαρακτηριστικού είναι ιδανικό για όσους αναζητούν μια 
ισχυρή ποικιλία που δεν καταλαμβάνει πολύ χώρο κατά την άνθιση.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 γρ./μ²

 100/120 cm

 56/63 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/bubba-kush-537
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Θηλυκό τυρί Barneys Farm! Λίγη εισαγωγή απαιτείται για αυτό το all time 
classic από το θησαυροφυλάκιο του Barney’s Farm. Αυτό το εξαιρετικά 
προστατευμένο δείγμα καλής πίστης θα σας μεταφέρει σε έναν άλλο 
γαλαξία με βάση το τυρί, που ξεχειλίζει από παλλόμενη δημιουργικότητα και 
αγάπη. Μια απόλυτη απόλαυση για την ανάπτυξη, αυτή η βρωμώδης μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα αναπτύξει μια τεράστια ποσότητα 
πλευρικών κλαδιών γεμάτα με αστραφτερές λιχουδιές τυριού. Οι κηπουροί 
εσωτερικών χώρων μπορούν να πάρουν 600 γρ./μ² με τους ειδικούς σε 
εξωτερικούς χώρους να πετυχαίνουν πολύ περισσότερο από 1 kg για ένα 
μόνο φυτό. Όλα αυτά μετά από μόλις οκτώ εβδομάδες ανθοφορίας.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 γρ./μ²

 100/120 cm

 56/63 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/cheese-538
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Ένα νέο φαινόμενο προκαλεί δέος σε όλους όσους ασχολούνται με την 
κάνναβη. Το Cookies Kush δημιουργήθηκε από τη διασταύρωση του 
διακεκριμένου μας Girl Scout Cookies με ένα ισχυρό OG KUSH (ποικιλία 
Rolex), ένα εγχείρημα που αμέσως απέδωσε απίστευτα αποτελέσματα. Η 
εξαιρετική ποιότητα του OG Kush συγχωνεύεται με τις μυρωδιές και τις 
γεύσεις μέντας, σοκολάτας και φρεσκοψημένου μπισκότου. Η ποικιλία 
αυτή είναι ανθεκτική σε δύσκολες συνθήκες και εύκολη να καλλιεργηθεί. 
Να περιμένετε τεράστιες αποδόσεις σε μόλις 8 εβδομάδες ανθοφορίας για 
εσωτερικές καλλιέργειες.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 γρ./μ²

 90/100 cm

 55/60 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/cookies-kush-20
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Το Critical Kush είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης του διάσημου 
Critical Mass με OG Kush. Αποτέλεσμα ένα ισχυρό και εξαιρετικά σθεναρό 
φυτό Indica, που παράγει τεράστιες ποσότητες από πολύ δυνατό Kush. 
Ανθίζει μέσα σε μόλις 8 εβδομάδες για εσωτερικές καλλιέργειες, και 
αναπτύσσεται σε μέτριο ύψος με τέλεια αναλογία από άνθη και φύλλα. 
Απολαυστικό, με άνθη γεμάτα από κρυστάλλους που κολλάνε μεταξύ τους, 
μεθυστικό άρωμα και φυσικά, πανίσχυρο χαλαρωτικό αποτέλεσμα. Η γεύση 
από το Kush ξεχωρίζει, όπως και η απίστευτα μεγάλη παραγωγή ανά φυτό. 
Αυτό το νέο υβρίδιο αποτελεί σημαντική πρόοδο στη σύγχρονη καλλιέργεια 
μαριχουάνας.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 γρ./μ²

 100/110 cm

 55/60 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/critical-kush-23
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Η συλλογή Cali της Barney’s Farm παίρνει μια ισχυρή ώθηση από αυτή 
την εκρηκτική ανάμιξη τερπινών, από μερικές από τις πιο εκπληκτικές 
Αμερικάνικες ποικιλίες στον κόσμο. Το Dos Si Dos δημιουργήθηκε από το OG 
Kush Breath, μια εξαιρετική ποικιλία Girl Scout Cookies διασταυρωμένη με το 
Face Off OG, και έπειτα διασταυρωμένο με το θρυλικό Cookies Kush (OG Kush x 
GSC) της Barney’s Farm. ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΕΔΩ. Βάλαμε στο μίγμα 
ένα διακριτικό τόνο από Gelato #33 , με την καταπληκτική κληρονομιά των 
Sunset Sherbet X Thin Mint GSC και voila! Ένας νέος πρωταθλητής γεννήθηκε: μια 
Sativa έξαρση ευφορικής ενέργειας, ακολουθούμενη από μία ηρεμία και γαλήνη 
που θα ηρεμούσε και ελέφαντα, για τους υπερβολικούς ή τους αμύητους.

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 γρ./μ²

 90 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/dos-si-dos-33-495
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Ονομασμένη προς τιμήν του ήρωα μας, του λαμπρού υποστηρικτής της 
κάνναβης, ερευνητή και συγγραφέα Dr. Lester Grinspoon, αυτή η ποικιλία 
είναι μια αγνή, αρχέγονη ποικιλία Sativa. Το φυτό είναι λεπτό και ψηλό 
και απαιτεί μεγάλο χρόνο ανθοφορίας. Όταν ωριμάσουν, τα άνθη του 
μοιάζουν με συμπαγή, πράσινα και καφέ - κόκκινα πετράδια, επικαλυμμένα 
με κρυστάλλους THC. Τα άνθη έχουν άρωμα από σουμάκ και λεμόνι, και ο 
καπνός είναι ελαφρύς με αρώματα εσπεριδοειδών και τροπικών φρούτων. 
Το Dr. Grinspoon προσφέρει μια ισχυρή, μεγάλης διαρκείας, εγκεφαλική 
διέγερση. Sativa παλαιάς κοπής, από το πάνω ράφι.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 γρ./μ²

 140/160 cm

 90/95 ημέρες

 Μέσα Νοεμβρίου

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/dr-grinspoon-5


18www.barneysfarm.gr

Πήγαμε το θρυλικό G13 σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο, διασταυρώνοντας το 
με το αγαπημένο μας Hawaiian Sativa. Το φυτό που προέκυψε αποδίδει μια 
εξαιρετικής πυκνότητας δομή ανθών, με μεγάλη παραγωγή ρητίνης. Το G13 
Haze είναι μετρίου ύψους, και είναι ένα συμπαγές, κυρίαρχα Sativa φυτό, 
ιδανικό για καλλιέργειες τύπου SOG και ScrOG. Το G13 Haze δεν προσφέρει 
μόνο καλές, υγιείς αποδόσεις και υψηλά επίπεδά THC, αλλά και καπνό που 
αξίζει να τον απολαύσετε. Τα έντονα αρώματα και οι γεύσεις φρούτων και 
μπαχαρικών, προκαλούν ισχυρά, εγκεφαλικά αποτελέσματα.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 γρ./μ²

 100/110 cm

 65/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/g13-haze-6
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Το GELATO #45 είναι ένα τέλειο παράδειγμα και εκτέλεση επιλεκτικής αναπαραγωγής 
από το εργαστήριο Barney’s Farm. Τα GELATO #45 γονείς Sunset Sherbert και Thin 
Mint Girl Scout Cookies παρείχαν, κατόπιν επιλογής, ένα όμορφα ισορροπημένο 
υβρίδιο Indica 60%, μια τέλεια επιλογή για καλλιεργητές με όλα τα επίπεδα 
εμπειρίας, εξαιρετικά επιεικής αλλά και πολύ ευέλικτη για ένα ευρύ φάσμα τεχνικών 
καλλιέργειας. Το GELATO #45 έχει μια εξαιρετική, μοναδική γεύση και αντίθετο 
προφίλ αρώματος με διακριτικές νότες γήινων πεύκων, λουλουδιών και βαρετών 
νότες εσπεριδοειδών, ενώ τα υπέροχα γλυκά αρώματα μοιάζουν με παγωτό μέντας-
σοκολάτας και φρουτώδη γλυκά μούρα Το Gelato #45 είναι ένα ισχυρό στιβαρό φυτό 
που φτάνει τα 100-120 cm σε εσωτερικό χώρο, δεδομένου του χρόνου ανάπτυξης με 
χρόνο ανθοφορίας μόλις 70 ημερών.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 γρ./μ²

 100/120 cm

 65/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/gelato-45-590
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Εάν τα Marvel Studios δημιουργούσαν ένα στέλεχος κάνναβης για τους 
Εκδικητές, θα ήταν αυτό! Glookies. Γίνετε μάρτυρες της δύναμης αυτού του 
κυρίαρχου στελέχους Ινδικής, που δημιουργήθηκε από την προσεκτική μίξη 
δύο εκλεκτών πρωταγωνιστών κάνναβης. Το Gorilla Glue και τα Αυθεντικά 
Λεπτά Μπισκότα των Προσκόπων με Μέντα δεν χρειάζονται πρόλογο. 
Έφτασε μια ακόμη απίστευτη νέα προσθήκη στην συλλογή μας Cali. Ένα 
μοναδικό φτιάξιμο μαζί με θετική ενέργεια που θα μεταμορφώσει την ημέρα 
σας, γεμίζοντας την με καλή διάθεση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη 
γεύση του Glookies αν δεν την δοκιμάσετε.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 γρ./μ²

 100 cm

 60/70 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/glookies-485
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Εξερευνήστε την τεράστια δύναμη των ποικιλιλων της Δυτικής Ακτής, με τη 
καταπληκτική πρόσμιξη του GG 4 και του Zkittlez. Η Barney’s Farm παρουσιάζει το 
ολοκαίνουριο Gorilla Zkittlez. Μια πανδαισία κρυστάλλων θα ανταμείψει την αναμονή 
60 ημερών ανθοφορίας και η πρώτη φορά που θα δοκιμάσετε τα άνθη του θα σας μείνει 
αξέχαστη. Το φυτό είναι πιο κοντά στην ποικιλία Indica, και η δυνατή και εγκεφαλική 
επίδρασή του είναι από της αγαπημένες μας. Αφήστε το ιατρικής διαβάθμισης 24% THC 
του Gorilla Zkittlez να σας παρασύρει σε μια κατάσταση ξεκούρασης και ηρεμίας που 
δεν θα θέλετε ποτέ να τελειώσει. Η περίοδος ανθοφορίας για εσωτερικούς χώρους 
είναι 8 με 9 εβδομάδες, και σε εξωτερικούς η συγκομιδή γίνεται Αρχές Οκτωβρίου. Σε 
εξωτερικούς χώρους το φυτό, αν το προσέξουμε, έχει απόδοση έως και 2,5 κιλά και το 
ύψος του φτάνει τα 1,7 μέτρα. Προμηθευτείτε σήμερα

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 γρ./μ²

 140 cm

 55/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/gorilla-zkittlez-459
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KUSH MINTZ By Barneys Farm. Κατά τη διάρκεια της επιλεκτικής μας διαδικασίας 
στο Biscotti Mintz, εισαγάγαμε ένα κρίσιμο φαινόμενο Kush που παρουσίαζε 
ένα ασυνήθιστο χαρακτηριστικό 30% sativa. Αυτό σε συνδυασμό με το νόστιμο 
Mintz μας έφερε κάτι πολύ συναρπαστικό στο τραπέζι, ένα 70% κυρίαρχο φυτό 
indica, εντελώς μοναδικό στον κατάλογό μας με εκπληκτικά χαρακτηριστικά. Το 
KUSH MINTZ με την ισχυρή σειρά Himalayan OG Kush είναι εξαιρετικά δυναμική, 
ισχυρή ένδειξη τώρα με σταθερή ώθηση 30%. Η έκρηξη της έγχυσης Critical linage 
φέρνει τεράστιες αποδόσεις τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς 
χώρους με υπαίθρια ύψη που φτάνουν τα 2 μέτρα, εξαιρετικά ισχυρή και στιβαρή 
με απίστευτες δυνατότητες παραγωγής.

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 γρ./μ²

 100/110 cm

 56/63 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/kush-mintz-578
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Δημιουργήσαμε το Laughing Buddha με τη διασταύρωση μιας τοπικής 
ποικιλίας καθαρής Thai Sativa με την δική μας ποικιλία από την Jamaica. Το 
Laughing Buddha είναι ένα σχεδόν καθαρά Sativa φυτό. Η μεγάλη περίοδος 
ανθοφορίας του προσφέρει και μεγαλύτερη ανταμοιβή, με αυτό το ενός 
μέτρου φυτό να παράγει μεγάλα, πυκνά και βαριά άνθη. Το φυτό πρέπει 
να υποστηρίζεται καλά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες της ανθοφορίας. 
Το Laughing Buddha είναι ένα υπέροχα αρωματικό φυτό με συμπυκνωμένα 
αρώματα εξωτικών φρούτων και γλυκών γεύσεων και με την επίδραση από 
Sativa να σε ανεβάζει στα ύψη.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 γρ./μ²

 100/110 cm

 70/75 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/laughing-buddha-8
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Lemon Tree is an award-winning combination of the US classics Lemon Skunk 
& Sour Diesel oozing with deliciously high levels of Limonene and Myrcene. 
This easy growing perfectly balanced 55% Indica hybrid, delivers significant 
yields of succulent compact frosty light-green buds laced with a thick coating 
of trichomes releasing fresh lemon citrusy aromas, a real sensory pleasure to 
grow. Indoors utilising low stress techniques, this plant reaches final heights 
of around 90-100 cm, with an output of up to 650 g/m2, after a relatively short 
flowering period of just 65-70 ημέρες. Outdoors with longer time to evolve 
Lemon Tree can reach up to 2 metres and yield up to 1.5 kg per plant finishing 
from the middle to end of Οκτώβριος.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 γρ./μ²

 90/100 cm

 65/70 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/lemon-tree-553
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Το Liberty Haze έχει χαρακτηριστικά από Indica και από Sativa, με σύντομο 
χρόνο ανθοφορίας (8 έως 9 εβδομάδες). Ένα μέτριου ύψους φυτό με 
μεγάλη περίμετρο και μεγάλες, χοντρές κορυφές, αποδίδει άριστα τόσο σε 
εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό περιβάλλον. Τα μεγάλα, πυκνά άνθη του 
αρχίζουν να βαραίνουν τις τελευταίες τρεις εβδομάδες με πυκνή παραγωγή 
και με μια όμορφη αντίθεση κόκκινων και μωβ κορυφών. Η επίδραση 
του Liberty Haze είναι άμεση και μεγάλης διαρκείας, με συναρπαστικό 
εγκεφαλικό αποτέλεσμα. Με ξεχωριστή και αναζωογονητική γεύση και 
άρωμα lime. Οι εργαστηριακές μετρήσεις έδειξαν ότι περιέχει THC έως και 
25%.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 γρ./μ²

 100/110 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/liberty-haze-9
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Ονομάστηκε LSD από την ομάδα της Barneys Farm λόγω της ισχυρής του 
επίδρασης που σε «ταξιδεύει». Το LSD είναι ένα φυτό ανθεκτικό σε μούχλα 
και σε ασθένειες, με καλή ανάπτυξη σε όλες τις συνθήκες καλλιέργειας. 
Πολύ εύκολο στην καλλιέργεια και με λίγη φροντίδα και προσοχή δίνει στον 
καλλιεργητή πολύ υψηλές αποδόσεις, με βραβευμένα, ισχυρά αποτελέσματα. 
Η γεύση θυμίζει έντονο γήινο κάστανο με μια γλυκιά ιδέα μανιταριών. Η 
επίδραση του LSD προκαλεί ευφορία και μια έντονη χαλάρωση.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 γρ./μ²

 90/100 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/lsd-10
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Mimosa EVO Θηλυκοί σπόροι:: Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του εργαστηρίου 
της Barneys Farm είναι γεγονός, και το γενετικό “τέρας” που δημιουργήθηκε έχει 
τη σφραγίδα έγκρισής μας. Προερχόμενο αρχικά από τη διάσημη ποικιλία Emerald 
Triangle της Symbiotic Genetics, έρχεται τώρα πιο εξελιγμένο! Ένα ανεκτίμητο 
απόκτημα στο θησαυροφυλάκιο της Barneys Farm. Από τα αγαπημένα μας φυτά, 
αυτή η κατά 60% κυρίαρχα Indica ποικιλία είναι γεμάτη με μεγάλα, καλυμμένα 
από κρύσταλλα άνθη, πλούσια σε κανναβινοειδή και τερπένια. Οι λάτρεις της 
Sativa θα αγαπήσουν τη γεμάτη με τροπικά αρώματα και εσπεριδοειδή γεύση του, 
με έντονο το στοιχείο του λεμονιού με επίγευση μούρων να συνοδεύσουν την 
αναζωογονητικά, ευφορική επίδραση του.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 γρ./μ²

 80/90 cm

 65/70 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/mimosa-evo-510
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Mimosa X Orange Punch από την Barneys Farm. Η εξέλιξη του Mimosa 
συνεχίζεται με αυτήν τη νέα εκρηκτική ποικιλία με αρώματα πορτοκαλιού. 
Μία σούπερ, ολοκαίνουργια δημιουργία από το εργαστήριο της Barney’s 
Farm που θα προκαλέσει αίσθηση. Αποτέλεσμα μιας ευφυούς,  προσεκτικής 
διασταύρωση του διάσημου Orange Punch με το φαινόμενο του 2020, 
Mimosa Evo. Αυτή η πρόσθετη γενετική έγχυση είχε ως αποτέλεσμα έναν 
εκπληκτικά γρήγορο στην καλλιέργεια φυτό με υπέροχα αρώματα. Το βήτα-
καρυοφυλλένιο, η λιναλοόλη και τα τερπένια λιμονενίου δημιουργούν ένα 
εντυπωσιακό γλυκό άρωμα από εσπεριδοειδή, με τόνους από πορτοκάλι και 
γλυκιά καραμέλα.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 γρ./μ²

 70/80 cm

 55/60 ημέρες

 September

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/mimosa-x-orange-punch-552


29www.barneysfarm.gr

Αυτό το σχετικά άγνωστο στολίδι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα δημοφιλές ανάμεσα σε 
νέους και έμπειρους καλλιεργητές χάρη στις εκπληκτικά μεγάλες αποδόσεις του. 
Προετοιμαστείτε να συναντήσετε τον Κινγκ Ντονγκ των ποικιλιλων κάνναβης, το 
Moby Dick. Μια μελετημένη σύμπτηξη του White Widow και του Haze, με μερικές από 
τις μεγαλύτερες αποδόσεις που μπορείτε να βρείτε. Συναρπαστικές αποδόσεις άνω 
των 700 γρ./μ² που είναι εύκολο να επιτευχθούν από όλους με ευχάριστη, μακράς 
διάρκειας επίδραση - τι περισσότερο θα μπορούσατε να ζητήσετε από μια ποικιλία 
κάνναβης; Αυτό το κορίτσι θα σας εκτοξεύσει βίαια σε μια ξεχωριστή πραγματικότητα 
δημιουργικότητας και παραγωγηκότητας, απελευθερώνοντας ένα γρήγορο χτύπημα 
ενεργητικότητας που διαρκεί όλη την ημέρα χωρίς να σας εξαντλήσει.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 γρ./μ²

 120/140 cm

 63/70 ημέρες

 Οκτώβριος

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/moby-dick-533
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Orange Sherbert, ένα ισχυρό και αναζωογονητικό υβρίδιο κάνναβης, με κυρίαρχα 
Indica χαρακτηριστικά και με πεντανόστιμα μεθυστική επίδραση. Μια καθαρά 
Αμερικάνικη ποικιλία, αποτέλεσμα μίξης των Orange Cream, Purple Urkle και Cherry 
Pie που δημιουργούν ένα καταπληκτικό φυτό με γεύση ζαχαρωτό πορτοκάλι. Το 
φυτό βγάζει τα πιο εξωπραγματικά και απίθανα, συμπαγή, πορτοκαλί και μωβ 
άνθη με μια ξεχωριστή, βαθιά γεύση πορτοκάλι. Με χαρακτηριστική επίδραση 
Indica που χαλαρώνει και γαληνεύει μυαλό και σώμα. Ένα από τα πιο εύκολα 
στην καλλιέργεια φυτό, αναπτύσσεται έως τα 1,3 μέτρα και παράγει τεράστια 
και γευστικά άνθη. Τα πλευρικά κλαδιά του θα χρειαστούν υποστήριξη κατά τις 
τελευταίες εβδομάδες της καλλιέργειας.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 γρ./μ²

 100 cm

 60/70 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/orange-sherbert-475
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Το Peyote Cookies προέρχεται από τη διασταύρωση του Peyote Purple και του 
θρυλικού μας Cookies Kush. Μια επίπονη και λεπτομερής διαδικασία επιλογής 
και διασταύρωσης απομόνωσε τις καλύτερες ιδιότητες και των δύο φυτών σε 
μία ποικιλία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα φυτό ανθεκτικό, ισχυρό και εύκολο 
στην καλλιέργεια. Το Peyote Cookies αναπτύσσεται σε ένα γερό και πυκνό φυτό 
με ισχυρά κλαδιά που χρειάζονται για να στηρίξουν τα συμπαγή και γεμάτα ρητίνη 
άνθη του. Κατά την ανθοφορία, το φυτό εμφανίζει έναν εκθαμβωτικό κόκκινο - 
ρουμπίνι χρωματισμό με μωβ αποχρώσεις. Η ποικιλία αυτή είναι ανθεκτική στη 
μούχλα και τις ασθένειες και καλλιεργείται εξαιρετικά τόσο σε εσωτερικούς 
όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 γρ./μ²

 90/100 cm

 55/60 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/peyote-cookies-328
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Peyote Critical - δημιουργήθηκε από τη διασταύρωση του Peyote Purple και 
του Critical Kush. Το αποτέλεσμα είναι ένα υβρίδιο Indica που συνδυάζει όλη 
την ισχύ του Critical Kush με την περίφημη γλυκιά γεύση και την πολύχρωμη 
λάμψη του Peyote Purple. Αυτά τα δύο φυτά ταιριάζουν απόλυτα και οι 
εντυπωσιακές ομοιότητές τους παράγουν ένα πραγματικά αρμονικό μίγμα. 
Και τα δύο φυτά αυτής της μίξης είναι σύντομης ανθοφορίας, ιδιαίτερα 
ανθεκτικά και με εξαιρετικές αποδόσεις. Ένα με τις αισθήσεις, νόστιμες, 
γλυκές γήινες γεύσεις, και γλυκά αρώματα καφέ και παλαιωμένου ξύλου. 
Δυνατό, «γλυκόπιοτο» και με μεγάλη απόδοση.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 γρ./μ²

 100/130 cm

 50/60 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/peyote-critical-339
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Διασταυρώσαμε το περίφημο Barney’s Pineapple με το Cheese/Skunk #1 με 
σκοπό την παραγωγή σε αυτή τη νέα ποικιλία της ουσίας και της γεύσης 
αυτών των δύο νοστιμότατων ποικιλιών. Το αποτέλεσμα είναι ένα εξαιρετικά 
σθεναρό και σταθερό φυτό, ανθεκτικό σε ασθένειες και σε μούχλα. Η ουσία 
και η γεύση του Pineapple Chunk γίνεται αμέσως αντιληπτή, ενώ η γλυκιά 
γεύση ανανά υποστηρίζει και δένει όμορφα με το γήινο άρωμα του Cheese X 
Skunk. Το γευστικό αποτέλεσμα είναι μοναδικό. Φυτό τεράστιας απόδοσης 
με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα THC και δυνατό CBD με έντονη χαλαρωτική 
επίδραση.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 γρ./μ²

 90/100 cm

 55/60 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/pineapple-chunk-15
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Το PINEAPPLE EXPRESS είναι ένα υπέροχα γευστικό, πραγματικά θρυλικό υβρίδιο 
60% sativa με κλίση, που τροφοδοτείται από ένα κυρίαρχο προφίλ τερπενίου 
μυρσένιο με γενεαλογικό γενεαλογικό κληρονομιά που μιλάει από μόνο του. Το 
στέλεχος είναι φυσικά εξαιρετικά ανθεκτικό σε μούχλα και ασθένειες και δεν απαιτεί 
ειδικές δεξιότητες για να αναπτυχθεί. Αυτή είναι η τέλεια συσκευασία που αναδύει 
αναζωογονητικά αποτελέσματα, θεραπευτικά οφέλη και τα πιο εκπληκτικά αρώματα 
και γεύσεις. Το PINEAPPLE EXPRESS είναι μια διασταύρωση μιας τοπικής φυλής 
της Χαβάης sativa που εξελίχθηκε σε γενιές που επιλέχθηκαν από τους αγρότες 
της περιοχής και του Trainwreck, μιας πρωτοποριακής συγχώνευσης γενετικής 
που γεννήθηκε από τις επιλεκτικές διασταυρώσεις τοπικών φυλών Αφγανιστάν, 
Μεξικάνικης και Ταϊλάνδης.

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 γρ./μ²

 120/140 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Θηλυκοί σπόροι

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/pineapple-express-609
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Το Pink Kush μια καταπληκτική και ιδιαίτερα εκτιμώμενη συγγενική ποικιλία 
του OG Kush, με τόσο εκθαμβωτικές ροζ και μωβ αποχρώσεις που αψηφούν 
την πραγματικότητα. Τα άνθη της είναι συμπαγή με κρυστάλλους που 
αστράφτουν στο φως μέσα σε λιγότερο από 70 ημέρες. Το Pink Kush παράγει 
συμπαγή άνθη και για αυτό προτιμάει τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Πολύ 
βρίσκουν το αντίδοτο για σοβαρά προβλήματα ύπνου αλλά και πόνων σε αυτή 
τη ποικιλία με μυρωδιά βανίλια. Το OG που περιέχει σημαίνει ότι έχει πολύ 
δυνατή επίδραση σε συνδυασμό με την πολυαγαπημένη ελαφριά αίσθηση 
που προσφέρει εγγυημένη ικανοποίηση. Πλούσιο σε τερπίνες, το Pink Kush 
σαγηνεύει τις αισθήσεις.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 γρ./μ²

 100 cm

 55/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/pink-kush-455
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Η Barney’s Farm συνεχίζει να σας φέρνει ποικιλίες από όλο τον κόσμο 
που προκαλούν δέος, με άλλη μία δύναμη της δυτικής ακτής των ΗΠΑ, το 
Purple Punch. Ο λεπτός συνδυασμός των Larry OG και Granddaddy Purple, 
όπου κυριαρχεί η Indica, έδωσε ένα πραγματικό κόσμημα που δεν αφήνει 
κανέναν ασυγκίνητο. Οι έξοχες, απαλές, αισθησιακές γεύσεις της ψημένης 
μηλόπιτας, με γαρύφαλλα, με γλάσο από καραλαμενωμένα βατόμουρα και 
κεράσια συνδυάζονται τέλεια με την ηρεμιστική και χαλαρωτική αίσθηση 
που προκαλεί το Purple Punch . Πρόκειται για ένα κοντό φυτό με πολλά 
εκπληκτικά, τριχοειδή, υψηλής απόδοσης κλαδιά που στάζουν από ρητίνη, 
με μετρημένο 25% THC (τετραϋδροκανναβινόλη). 

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 γρ./μ²

 90 cm

 50/60 ημέρες

 Μέσα Σεπτεμβρίου

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/purple-punch-483
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Το Barneys Farm Runtz Muffin είναι το αποτέλεσμα της επιμελούς πρόσμιξης 
του Zkittlez x Gelato, του απολαυστικού απόγονου του Cookies θα σας 
ενθουσιάσει με τις αξιοσημείωτες γεύσεις και την ισχυρή, ισορροπημένη 
φύση του. Στη συνέχεια, το εργαστήριο της Barney’s Farm συγχώνευσε 
απαλά το δικό μας Orange Punch, όχι μόνο για να αυξήσει το ποσοστό 
Indica αλλά και για να του προσδώσει σημαντικά οφέλη στην παραγωγής. 
Η εμπειρία αυτής της λιχουδιάς είναι σαν να τυλίγεται σε μια μυρωδιά 
γλυκιάς λεβάντας με μια ελαφριά επίγευση κλημεντίνης. Ο πλούσιος 
καπνός του προσφέρει ένα φρουτώδες “ανέβασμα” χαράς και ευφορίας που 
διαρκεί όλη την ημέρα. 

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 γρ./μ²

 100/120 cm

 56/63 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/runtz-muffin-523
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Παρουσιάζοντας το RUNTZ X LAYER CAKE από το Barney’s Farm, αυτό θα 
είναι το στέλεχος της χρονιάς για το 2022! Είναι πραγματικά σε μια δική 
του κατηγορία, μια από τις πιο συναρπαστικές δημιουργίες εδώ και πολλά 
χρόνια και πρέπει να δοκιμάσετε αυτό το καλοκαίρι. Απολαύστε τον 
καλύτερο συλλογικό συνδυασμό γενετικών της δυτικής ακτής που πέφτουν 
γνάθοι που συνδυάζονται εντυπωσιακά για να δημιουργήσουν ένα απίστευτα 
ισχυρό στέλεχος, ποσοστά THC εκτός κλίμακας, εξαιρετική παραγωγή 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με απεριόριστες δυνατότητες 
προσαρμογής σε οποιοδήποτε στυλ καλλιέργειας.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 γρ./μ²

 100/130 cm

 65/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/runtz-x-layer-cake-597
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Για να φτάσει η Shiskaberry ποικιλία μας στο επόμενο επίπεδο χρειάστηκαν 
χρόνια δύσκολης και περίπλοκης εργασίας, και είμαστε ενθουσιασμένοι 
να συμπεριλάβουμε αυτή την υπέροχη και μοναδική ποικιλία στον 
κατάλογο μας. Οι έντονες γήινες και πικάντικες νότες του Shiskaberry 
αφήνουν μια πεντανόστιμη επίγευση. Το Shiskaberry είναι μια εκπληκτική 
ποικιλία Indica, και το όμορφο του άρωμα μούρων, θα σας βυθίσει σε μια 
διάσταση ευχαρίστησης και βαθιάς διορατικότητας που θα σας κρατήσει 
καθηλωμένους. Θα σας λύσει τη γλώσσα και θα σας κάνει χαρούμενους πριν 
χαλαρώσει ολόκληρο το κορμί σας. Τι περισσότερο να ζητήσει κανείς;

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 γρ./μ²

 80 cm

 50/55 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Θηλυκοί σπόροι

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/shiskaberry-458
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Strawberry Lemonade : Είμαστε χαρούμενοι να παρουσιάσουμε την νέα δημιουργία 
της Barney’s Farm, με γεύση φράουλα – λεμόνι. Η διασταύρωση της ιδιαίτερα 
ισχυρής, κυρίαρχα Sativa ποικιλία Strawberry με το δικό μας, ανεπανάληπτο 
Lemonde OG είχε ως αποτέλεσμα μια ποικιλία που γεμίζει τα ρουθούνια με 
μυρωδιές και προκαλεί εκρήξεις από τους γευστικούς κάλυκες έως τον εγκέφαλο. 
Μια συστοιχία φρουτένιων τερπινών θα σας ταξιδέψει σε ένα φραουλένιο κόσμο 
χαλάρωσης, απαλύνοντας τον πόνο, αφήνοντας μια αίσθηση αναζωογόνησης και 
ενέργειας. Το Strawberry Lemonade είναι εξαιρετικά δημοφιλές για καθημερινές 
δραστηριότητες, με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων να 
βεβαιώνουν περιεκτικότητα σε THC πάνω από 20%!

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 γρ./μ²

 120/150 cm

 60/70 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/strawberry-lemonade-466
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Το Tangerine Dream είναι μια κυρίαρχα Indica ποικιλία που προσφέρει γλυκά 
αρώματα και γεύσεις μανταρινιού, καθώς και μια εγκεφαλική και ταυτόχρονα 
χαλαρωτική επίδραση. Ο χρόνος ανθοφορίας 65 ημερών του Tangerine 
Dream είναι εξαιρετικά σύντομος και το ενός μέτρου φυτό, με τα ισχυρά 
και πολυάριθμα πλαϊνά κλαδιά του, έχει την εντυπωσιακή απόδοση των 
600 γραμμάριων ανά τετραγωνικό μέτρο. Το φυτό χρειάζεται υποστήριξη 
τις τελευταίες εβδομάδες της ανθοφορίας. Τα μεγάλα και βαριά του άνθη 
επικαλύπτονται με όμορφα, κόκκινα και πορτοκαλί τριχώματα.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 γρ./μ²

 90/100 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Θηλυκοί σπόροι

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/tangerine-dream-24
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Το Triple Cheese δημιουργήθηκε με τη διασταύρωση του Blue Cheese της 
Barneys Farm με το ισχυρό Original Cheese (φαινότυπος Skunk #1). Μετά 
από επιλογές από πολλές γενεές διασταυρώσεων δημιουργήσαμε αυτό το 
υπέροχο φυτό. Το Triple Cheese  είναι ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλαμε 
να επιτύχουμε. Η αδιαμφισβήτητη γεύση από νόστιμο, παλαιωμένο τυρί 
κυριαρχεί στο φυτό. Το Triple Cheese είναι πολύ εύκολο στην καλλιέργεια, 
παράγοντας πυκνά άνθη με μια αξιοσημείωτη γεύση από βατόμουρο και 
παλαιωμένο τυρί. Είναι επίσης και εξαιρετικά ισχυρό, με επίπεδα THC να 
εκτοξεύονται συχνά πάνω από το 22%.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 γρ./μ²

 100 cm

 50/55 ημέρες

 Μέσα Σεπτεμβρίου

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Θηλυκοί σπόροι

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/triple-cheese-21
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Ακόμα μία προσθήκη στην συλλογή Cali που θα σας βάλει σε πειρασμό. Ένα 
ιδιαίτερα ισχυρό, μαγευτικό κοκτέιλ με τροπικές γεύσεις φρούτων, και 
μοναδικές δυνατότητες παραγωγής. Αυτό το αξιοπρόσεχτο, εξαιρετικής 
απόδοσης υβρίδιο, θα αφήσει άφωνο όποιον το καλλιεργήσει, με τη γλυκιά 
του γεύση, των όγκο του φυτού και την ισχυρή του επίδραση. Η Barney’s Farm 
κατάφερε να εξημερώσει αυτή την κυρίαρχα Sativa ποικιλία (60% Sativa, 40% 
Indica) και την γαρνίρισε με μια κουταλιά από γυαλιστερούς κρυστάλλους 
με τροπικές γεύσεις φρούτων. Ένα τέλειο πάντρεμα του Tropicanna (Girl 
Scout Cookies X Tangie) με εκχυλίσματα Banana Kush που προκαλεί μια 
χαρακτηριστική ηρεμία Indica.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 γρ./μ²

 110 cm

 65/70 ημέρες

 Μέσα Οκτωβρίου

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/tropicanna-banana-500
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Watermelon Zkittlez από την Barney’s Farm: Αυτό το υπέροχα ισορροπημένο 
υβρίδιο παρουσιάζει έντονα στοιχεία ανάπτυξης ποικιλίας sativa, που το 
μετατρέπουν σε εργοστάσιο παραγωγής ανθών, με μερικούς καλλιεργητές να 
επιτυγχάνουν περισσότερο από 1 κιλό παραγωγής ανά φυτό όταν το φροντίζουν 
με αγάπη! Σε εσωτερική καλλιέργεια θα παράξει περίπου 550 γρ./μ². Ένα 
διαμάντι από κάνναβη με αναζωογονητική επίδραση και εξαιρετικά ενεργητικό 
αποτέλεσμα για όποιον το δοκιμάσει. Όμορφο και αρωματικό, το Watermelon 
Zkittlez θα σας μαγέψει με τις ευεργετικές του ιδιότητες που ξυπνούν ψυχή και 
σώμα. Μια πραγματική ασπίδα ενάντια στο στρες και τα προβλήματα της ημέρας, 
που θα τα πνίξει σε ένα σύννεφο καπνού.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 γρ./μ²

 120/140 cm

 63 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/watermelon-zkittlez-536
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Ένα αξέχαστο ταξίδι στον κόσμο της απόλαυσης που ξεκινάει με μια και 
μόνο δοκιμή αυτής της εξαιρετικά ισχυρής, κυρίαρχα Indica ποικιλίας. 
Προερχόμενο από φυτά που αναβλύζουν γλυκόπικρες, γηινες μυρωδιές 
με το άρωμα βανίλιας να ξεχωρίζει και με κλασσική skunk επίγευση. Μια 
φημισμένη ένωση, διάσημη για τις δημιουργικές, αναζωογονητικές και 
ευχάριστες χαλαρωτικές της ιδιότητες. Το εργαστήριο μας επέλεξε μια 
κυρίαρχα Indica 80% + 20% Sativa έκδοση για το Wedding Cake, επιλέγοντας 
να εξελίξει περαιτέρω την αυθεντική ποικιλία Pink Cookies «γνωστή ως 
wedding cake» του θησαυροφυλακίου της Barneys Farm, δημιουργημένη 
αρχικά από τη Seed Junky Genetics.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 γρ./μ²

 90/100 cm

 55/60 ημέρες

 Τέλη Σεπτεμβρίου

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Θηλυκοί σπόροι

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/wedding-cake-511
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Το WHITE WIDOW XXL από τη Barneys Farm είναι ένα αληθινό κλασικό του 
Άμστερνταμ, για δεκαετίες τα αδιαμφισβήτητα πικάντικα skunky και αλμυρά 
γλυκά αρώματα ήταν συμβολικά, με τη μυρωδιά των δρόμων του Άμστερνταμ 
και των εμβληματικών καναλιών. Η εξέλιξη συνεχίζεται αυτού του θρυλικού 
στελέχους, το WHITE WIDOW XXL διατηρεί τη βραζιλιάνικη Sativa σε υψηλά 
επίπεδα, συν ένα ενισχυμένο 75% εξαιρετικά ρητινώδες South Indian Indica. 
Ιδανικό για όλες τις συνθήκες και τις τεχνικές καλλιέργειας Το WHITE 
WIDOW XXL είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο φυτό, ένα στέλεχος ανθεκτικό 
στη μούχλα, ανθεκτικό στα ζωύφια και αντέχει καλά ακόμα και σε ψυχρότερα 
κλίματα, τόσο απλό για όλα τα επίπεδα εμπειρίας.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 γρ./μ²

 100/120 cm

 60/65 ημέρες

 Αρχές Οκτωβρίου

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Θηλυκοί σπόροι

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/white-widow-xxl-593
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Το AMNESIA HAZE AUTO είναι ίσως μια από τις πιο συναρπαστικές 
εκδόσεις που έχει κυκλοφορήσει εδώ και λίγο καιρό η φάρμα του Barney, 
μια πολυαναμενόμενη και καθυστερημένη εξέλιξη ενός αληθινού κλασικού. 
Η καταγωγή της γενετικής AMNESIA HAZE κόβει την ανάσα, διασχίζοντας 
ντόπιες φυλές από τη Νοτιοανατολική Ασία (Ταϊλανδική, Καμποτζιανή, 
Λάος) μια σειρά από ποικιλίες Τζαμάικας Haze που ολοκληρώνονται με 
τον επιταχυντή της γενετικής Αφγανιστάν - Χαβάης. Πριν από σχεδόν δύο 
δεκαετίες, ο Soma χάρισε έναν από τους καλύτερους φαινότυπους του 
AMNESIA HAZE στα εργαστήρια Barneys Farm Labs.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 γρ./μ²

 100 cm

 60/65 ημέρες

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Αυτόματα

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/amnesia-haze-auto-563
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Πολύ εύκολη να καλλιεργηθεί και εξαιρετικά παραγωγική έκδοση αυτόματης 
άνθισης του κλασικού μας Blue Cheese. Αυτή η πρωτοποριακή ποικιλία 
αυτόματης άνθισης του Blue Cheese είναι το αποτέλεσμα της διασταύρωσης 
του Barneys Farm Blue Cheese με μια μοναδική ποικιλία ruderalis. Το φυτό 
περνάει αυτόματα από την βλάστηση στην ανθοφορία την πέμπτη εβδομάδα 
καλλιέργειας. Οι γεύσεις και το απίστευτα γλυκό άρωμα από τυρί που 
κυριαρχούν στο Blue Cheese παραμένουν αναλλοίωτες και στην αυτόματης 
άνθισης έκδοση. Η καλλιέργεια απαιτεί ελάχιστη προσπάθεια ενώ το φυτό 
ευδοκιμεί κάτω από τις περισσότερες συνθήκες.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 γρ./μ²

 80/100 cm

 70/75 ημέρες

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Αυτόματα

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/blueberry-cheese-auto-44
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Το θρυλικό μας Critical Kush είναι τώρα διαθέσιμο και ως φυτό αυτόματης 
άνθισης. Ένα από τα πιο δημοφιλή «τέρατα» κάνναβης, δημιουργήθηκε από 
τη διασταύρωση του Critical Kush με τις πιο εξελιγμένες ποικιλίες φυτών 
αυτόματης άνθισης, και είναι έτοιμο για συγκομιδή μέσα σε μόλις οκτώ 
με εννέα εβδομάδες. Η ανθοφορία αρχίζει την πέμπτη εβδομάδα και τις 
επόμενες τέσσερις εβδομάδες ανθοφορίας το φυτό θα έχει κορυφωθεί σε 
ύψος 75 εκατοστών, με το κύριο στέλεχος του φυτού και τα αρκετά πλευρικά 
κλαδιά του να είναι γεμάτα με συμπαγή, βαριά και νόστιμα άνθη. Κυριαρχούν 
γήινα αρώματα πεύκου και ιδιαίτερες γεύσεις Kush.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 γρ./μ²

 70/80 cm

 70/80 ημέρες

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Αυτόματα

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/critical-kush-auto-41
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Το Dos Si Dos Auto είναι μια εξαιρετική νέα, σούπερ, κυρίαρχα Indica 
ποικιλία αυτόματης άνθισης, με 65% Indica / 35% Sativa, που “κουμπώνει” 
τέλεια στην ολοένα αυξανόμενη συλλογή αυτόματης άνθισης Cali. Αυτό το 
κόσμημα συνδυάζει την ιστορική γονιδιακή δύναμη των Face Off OG X Girl 
Scout Cookies που διασταυρώνονται τώρα με το BF Super Auto #1, παρέχει 
αυξημένες αποδόσεις, και υψηλή παραγωγή δίνοντας στο Dos Si Dos Auto 
ένα σοβαρό γενετικό προβάδισμα. Το Dos Si Dos Auto απαλύνει το άγχος, 
ανακουφίζει τον πόνο και ομορφαίνει την ημέρα σας με κάθε τρόπο. Η 
επίμονη γεύση λάιμ θα σας θυμίσει τις λεμονόπιτες της γιαγιάς, που 
σιγοψήνονται στο φούρνο.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 γρ./μ²

 100 cm

 70/75 ημέρες

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/dos-si-dos-auto-513
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Είστε έτοιμοι να δοκιμάσετε το Glue Gelato Auto: Η ανακάλυψη κορυφαίων 
ποικιλιών της Δυτικής Ακτής και η προσεκτική πρόσμιξη τους είχε ως 
αποτέλεσμα αυτό το διαμάντι αυτόματης άνθισης. Μια φανταστική μίξη 
Gelato και Glue που πρέπει να δοκιμάσετε. Ένα φυτό που θα σας στείλει σε 
μια μεγαλειώδη κατάσταση χαλάρωσης, αποκαλύπτοντας την μαγεία ενός 
παραδεισένιου αισθήματος σε ολόκληρο το κορμί. Το Glue Gelato Auto μπορεί 
να σας αλλάξει τη διάθεση. Όλες οι έγνοιες εξαφανίζονται, το μυαλό ηρεμεί 
και οι σκέψεις μπαίνουν σε τάξη. Είναι πραγματικά εύκολο να παράγετε 
μια πανδαισία ανθών, σε μόλις 70 ημέρες από τη σπορά. Δοκιμάστε το Glue 
Gelato Auto της Barney’s και θα μείνετε ευχαριστημένοι.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 γρ./μ²

 90/120 cm

 65/70 ημέρες

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Αυτόματα

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/glue-gelato-auto-471
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Το Gorilla Glue Auto από τη Barney’s Farm είναι ένα φυτό γρήγορης άνθισης που 
θα σας κολλήσει στο πάτωμα οποιαδήποτε στιγμή. Αυτό δεν είναι ένα φυτό 
για αρχάριους και τα οι ισχυρές επιδράσεις του απαιτούν σεβασμό. Αυτή η νέα 
εξαιρετικά γρήγορη ποικιλία με 55% Indica είναι αποτέλεσμα διασταύρωσης 
του υπέροχου Gorilla Glue με τη συναρπαστική επόμενη γενιά BF Super Auto #1 
παράγει τεράστιες αποδόσεις 600 γρ./μ² φτάνοντας σε ύψος έως 110cm. Κατά 
τη διάρκεια της ανθοφορίας αναδύονται υπέροχα κρεμώδη αρώματα καφέ, 
που σε συνδυασμό με τα αδιανόητα επίπεδα THC 25% δικαιώνουν τη βαθιά 
αγάπη που νιώθουν οι άνθρωποι για αυτό το μοναδικό φυτό.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 γρ./μ²

 100 cm

 70/75 ημέρες

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/8-ball-kush-36
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Ο κορυφαίος σε πωλήσεις θηλυκός σπόρος της Cali συλλογής μας τώρα 
διαθέσιμος και σε σπόρο σούπερ αυτόματης άνθισης. Περιπλανηθείτε 
ευχάριστα μέσα στη μέρα με το Gorilla Skittlez Auto. Το Gorilla Skittlez Auto 
θα προκαλέσει έκρηξη στους γευστικούς σας κάλυκες όταν δοκιμάσετε 
τις φρουτώδεις γεύσεις του για πρώτη φορά. Μια αρχική διασταύρωση 
των Gorilla Glue και Zkittlez τώρα διασταυρωμένο και με το BF Super Αuto 
#1 που κληροδοτεί στο φυτό μια μοναδική δομή ριζών, και επιπρόσθετη 
αντίσταση σε ασθένειες και στο στρεσάρισμα του φυτού. Αυτό το απίστευτα 
αρωματικό φυτό αυτόματης άνθισης μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε ένα 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με αρώματα πεύκου σε μόλις 75 ημέρες.

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 γρ./μ²

 80/100 cm

 75 ημέρες

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/gorilla-zkittlez-auto-512
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Πετάμε στο φεγγάρι από τη χαρά μας να ανακοινώσουμε την άφιξη του 
δικού μας LSD Auto. Μια διασταύρωση του θρυλικού μας LSD με την 
δική μας τερατώδη ποικιλία αυτόματης άνθισης. Όπως και η θρυλική 
προκάτοχος της, έχει πολύ γερό χτύπημα που θα σας στείλει αδιάβαστους 
σε άλλη διάσταση. Έρχεται με δύναμη να μετατρέψει την πραγματικότητα 
σε ένα παλλόμενο ψυχεδελικό πίνακα. Αυτή η ποικιλία δεν συνίσταται για 
αμύητους. Παρότι έχει πολύ ισχυρά αποτελέσματα, το φυτό είναι πολύ 
εύκολο στην καλλιέργεια, με τις ρίζες του να δυναμώνουν γρήγορα. Η 
παρανοϊκή αυτή ποικιλία θα διαπεράσει την ψυχή και το μυαλό σας, σε ένα 
ταξίδι στη λεωφόρο του LSD Auto.

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 γρ./μ²

 90 cm

 65/70 ημέρες

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Αυτόματα

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/lsd-auto-470
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Η εξέλιξη της Mimosa συνεχίζεται με αυτή τη νέα σούπερ συμπαγή αίσθηση 
με γεύση πορτοκαλιού με αυτόματη άνθηση, το MIMOSA X ORANGE PUNCH 
AUTO Αρχικά δημιουργήθηκε από μια λεπτή πίσω διασταύρωση του διάσημου 
Orange Punch με το φαινόμενο Mimosa Evo του 2020, το εργαστήριο έχει 
εξελιχθεί ξανά παρουσιάζοντας το BF Super Auto # 1. Ακριβώς όπως η 
θηλυκή εκδοχή, οι βαθιές διαβαθμίσεις από μωβ και αντίθετες σκούρες 
πράσινες ελιάς δημιουργούν ένα εντυπωσιακό και όμορφο φυτό, ενώ τα 
τερπένια βήτα-καρυοφυλλίνης, λιναλοόλης και λιμονενίου δημιουργούν ένα 
εντυπωσιακό γλυκό άρωμα σαν εσπεριδοειδή, μανταρίνι-καραμέλα.

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 γρ./μ²

 70/80 cm

 65/70 ημέρες

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Το Moby Dick από την Barneys Farm δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το 
White Widow, ένα από τα πιο δημοφιλή στελέχη στον κόσμο τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες και στη συνέχεια διασταυρώθηκε με το G13 Haze που κέρδισε 
το Κύπελλο. Διαθέτοντας αυτά τα δύο θρυλικά στελέχη που συνδυάστηκαν 
με επιδεξιότητα από την Barneys Farm, το MOBY DICK έχει εξελιχθεί για 
άλλη μια φορά και τώρα συνδυάζεται με το BF Super Auto #1. Με τους γονείς 
του μερικές από τις μεγαλύτερες αποδόσεις που μπορείτε να βρείτε θα 
μπορούσαν να σημαίνουν μόνο ένα πράγμα.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 γρ./μ²

 100 cm

 65/70 ημέρες

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Αυτόματα

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/moby-dick-auto-562
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Το Pineapple Express Auto είναι η αυτόματης άνθισης εκδοχή του γνήσιου 
Pineapple Chunk. Το Pineapple Express Auto είναι ένα ανθεκτικό φυτό 
κάνναβης με σύντομη περίοδο ανθοφορίας, εύκολο να καλλιεργηθεί και με 
γενναιόδωρη απόδοση από βαριά άνθη επικαλυμμένα με ρητίνη. Το Pineapple 
Express Auto με εντυπωσιακή συγκομιδή 60 με 100 γραμμάρια ανά φυτό, έχει 
νόστιμα, γήινα Indica αρώματα με μια γλυκιά, έντονη γεύση ανανά. Η ποικιλία 
αυτή, βοηθά το σώμα να χαλαρώσει μειώνοντας το άγχος. Η περίοδος 
βλάστησης είναι μόνο τέσσερις εβδομάδες, με περίοδο ανθοφορίας μόλις 
τριάντα ημερών.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 γρ./μ²

 100/110 cm

 60/65 ημέρες

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Αυτόματα

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/pineapple-express-auto-37
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Η ένωση του Purple Punch με το τέρας μας που ακούει στο όνομα BF Auto Critical 
ήταν απολύτως εντυπωσιακή. Φανταστείτε τη γεύση, τις απίστευτες χαλαρωτικές 
επιδράσεις και τις πιθανές αποδόσεις από αυτή την αμερικανική σειρά του Barney’s 
Farm! Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1 Αυτή το διαμάντι αυτοάνθησης 
όπου κυριαρχεί η Ινδική, με τα 80cm, με 18% THC (τετραϋδροκανναβινόλη), με 1% 
κανναβιδιόλη, εξυπηρετεί έναν τρομερά γευστικό συνδυασμό εξασφαλίζοντας μια 
ευχάριστη, διασκεδαστική, χαλαρωτική αίσθηση, ιδανική για να χαλαρώσετε μετά από 
μια κουραστική μέρα. Συνδυάστε αυτήν την αίσθηση με μια ξεχωριστή γεύση ψημένης, 
γλυκιάς μηλόπιτας με γαρίφαλο, μαζί τα αρώματα που προκαλούν το μυαλό σας και σας 
θυμίζουν το αγαπημένο σας αρτοποιείο.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 γρ./μ²

 70/80 cm

 50/60 ημέρες

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Αυτόματα

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/purple-punch-auto-484
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Runtz Auto από την Barney’s Farm: Μετά την μεγάλη επιτυχία του Runtz, δεν 
υπήρχε άλλη επιλογή από το να δημιουργήσουμε μια έκδοση αυτόματης άνθισης 
της προηγούμενης ποικιλίας. Αυτό το φυτό αυτόματης άνθισης καταφέρνει να 
παράξει τα ίδια εξαιρετικά αποτελέσματα, σε μικρότερο χρονικό διάστημα - μόλις 
70 ημέρες από τη σπόρα! Να περιμένετε τελικό ύψος περίπου στα 120 εκατοστά. 
Οι αποδόσεις του εξακολουθούν να εντυπωσιάζουν - με εμπειρία και τις σωστές 
συνθήκες φωτισμού είναι δυνατόν να δώσει μέχρι τα 600 γρ./μ². Ακριβώς όπως και 
το πρωτότυπο, μπορεί να αλαφρύνει τις ανησυχίες σας και να σας βυθίσει σε μια 
υπέροχη θάλασσα από φρουτώδεις γεύσεις, με άνθη - δολοφονους που καλύπτονται 
απο στρώματα διαφορετικών κανναβινοειδών.

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 γρ./μ²

 80/100 cm

 63/70 ημέρες

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/runtz-auto-534
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Το Skywalker OG super auto έφτασε! Εκτοξεύστε τη μέρα σας με αυτή τήν εξαιρετική 
ποικιλία κάνναβης αυτόματης άνθισης. Το Skywalker θα κάνει το φωτόσπαθό σας 
να λαμπει και να αναβοσβήνει όταν δοκιμάσετε να απελευθερώσετε τη Δύναμη 
για πρώτη φορά. Ένα από τα αγαπημένα στο εργαστήριο αναπαραγωγής φυτών, 
πρώτα δοκιμάστηκε από τον TONI13 και λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων 
αποφασίσαμε να το κυκλοφορήσουμε σε ποικιλία αυτόματης άνθισης για 
όλο τον κόσμο. Αυτό το αρωματικό φυτό αυτόματης άνθισης, κυριολεκτικά 
μεταμορφώνεται σε χριστουγεννιάτικο δέντρο με έντονα αρώματα πεύκου, μέσα 
σε μόλις 70-75 ημέρες από τη βλάστηση του σπόρου, παράγοντας μια αφθονία 
από kushy άνθη που στάζουν με αστραφτερά κρύσταλλα THC.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 γρ./μ²

 80/90 cm

 70 ημέρες

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/skywalker-og-auto-535
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Διαθέτοντας μια εντελώς μοναδική ανατροπή, η Barneys Farm συνεχίζει την 
αναζήτησή της στη δημιουργία πρωτοποριακής γενετικής με το δικό μας 
Strawberry Cheesecake Auto. Μετά από εκτεταμένη εκλεκτική αναπαραγωγή 
με τα διάφορα στελέχη μας πλούσια σε τερπένια φράουλας, επιλέξαμε ένα 
δελεαστικά διακριτικό φαινίδιο Strawberry Pie. Στη συνέχεια, το εργαστήριο 
το διέσχισε αυτό με μια σπάνια κοπή ενός αφγανικού OG. Η έγχυση αυτών των 
κυρίαρχων χαρακτηριστικών Kush της Indica εξασφαλίζει ταχεία ανάπτυξη, 
απίστευτες δυνατότητες παραγωγής και μια ισχυρή δομή συγχωρήσεως. 

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 γρ./μ²

 100 cm

 75/80 ημέρες

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/strawberry-cheesecake-auto-569
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Το Tangerine Dream Auto αναπτύχθηκε ως μια απόλαυση για τους λάτρεις του 
βραβευμένου και κλασικού πλέον στα Coffeshop του Άμστερνταμ, Tangerine Dream. 
Ότι καλύτερο για τους καπνιστές αλλά και τους καλλιεργητές αφού παρέχει μια 
ξεκούραστη καλλιέργεια. Ο χρόνος που απαιτείται από τη βλάστηση μέχρι τη 
συγκομιδή του Tangerine Dream Auto είναι εξαιρετικά σύντομος, μόλις 70 μέρες 
και το ύψος του φυτού μόλις στα 70 εκατοστά, με τα πολυάριθμα και ισχυρά πλαϊνά 
κλαδιά του να αποφέρουν μια εντυπωσιακή συγκομιδή. Αυτό το κυρίαρχα Sativa φυτό 
αυτόματης άνθισης προσφέρει τα ίδια πικάντικα, έντονα γλυκά εσπεριδοειδή αρώματα 
και γεύσεις του Tangerine Dream με ελαφρώς λιγότερο THC και με ενισχυμένο CBD, 
προκαλώντας ένα ισορροπημένο εγκεφαλικό, χαλαρωτικό αποτέλεσμα.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflower #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 γρ./μ²

 60/70 cm

 70/75 ημέρες

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Αυτόματα

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Watermelon Zkittlez Auto από τη Barney’s Farm: Προσέξτε, γιατί το Watermelon 
Zkittlez Auto έχει τη δύναμη να σας κάνει να πεταχτείτε σαν ελλατήριο. 
Ανακαλύψτε τις ξεχωριστές φρουτώδεις γεύσεις που αναβλίζουν από 
αυτό το εκπληκτικό εργοστάσιο παραγωγήε THC. Αυτό το φυτό αυτόματης 
άνθισης είναι εύκολο στην καλλιέργεια, και σε έμπειρα χέρια είναι ικανό να 
παράγει εξαιρετικές αποδόσεις άνω των 550 γρ./μ². Παρ’ όλα αυτα, είναι ένα 
φυτό που μεγαλώνει μόνο του, χωρις πολύ κόπο, οπότε μπορεί να είναι μια 
ιδανική επιλογή και για αρχάριους αλλα και για έμπειρους καλλιεργητές. Η 
εντυπωσιακή αυτή ποικιλία είναι ένας πραγματικά γρηγορος δαίμονας που 
θα ανθίσει σε μόλις 70 ημέρες από τη βλάστηση.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 γρ./μ²

 120/140 cm

 70 ημέρες

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/watermelon-zkittlez-auto-531
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Επικαλυμμένο με ζαχαρωμένους κρυστάλλους, όπως κάθε καλό κέικ, το 
Super Wedding Cake Auto έχει μια “κρυσταλλωμένη” φήμη και αποτελεί 
την τέλεια προσθήκη στη συλλογή αυτόματης άνθισης Cali. Αποτελέσμα 
του συνδυασμού του Wedding Cake με το BF Super Auto #1, αυτό το φυτό 
δεν θα απογοητεύσει, ενώ με την αυξημένη αντοχή από τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του Skywalker OG και του BF Super Auto #1, έχει αυξημένη 
αντίσταση στα έντομα και στο στρεσάρισμα του φυτού, ενώ ο σπόρος 
ξυπνάει από την 1η ημέρα με αποτέλεσμα μια μοναδική δομή ριζών. Για τους 
λάτρεις των λευκών από κρύσταλλα ποικιλιών, το Wedding Cake Auto είναι 
μια πραγματική απόλαυση. 

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 γρ./μ²

 90 cm

 70/75 ημέρες

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Αυτόματα

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO της Barneys Farm Ένα πραγματικό κλασικό του 
Άμστερνταμ από τη Barneys Farm, το White Widow xxl είναι τώρα διαθέσιμο σε 
μια ποικιλία αυτόματης άνθησης. Η εξέλιξη συνεχίζεται αυτού του θρυλικού 
στελέχους, το WHITE WIDOW XXL AUTO είναι ένας πολυτελής σταυρός 
κυρίαρχης κατά 70% Indica μιας βραζιλιάνικης σούπερ ρητινώδους Νότιας 
Ινδίας Indica Sativa X, συντηγμένη με επιδεξιότητα με το Barneys Farm Super 
Auto #1. Το WHITE WIDOW XXL AUTO είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο φυτό, 
Ιδανικό για όλες τις συνθήκες και τεχνικές καλλιέργειας, ένα στέλεχος 
ανθεκτικό στη μούχλα, ανθεκτικό στα ζωύφια και αντιμετωπίζει καλά 
ακόμη και σε ψυχρότερα κλίματα τόσο απλό για όλα τα επίπεδα εμπειρίας.

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 γρ./μ²

 80/90 cm

 70/75 ημέρες

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Αυτόματα

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Χρειάστηκε πολύ δουλειά για να συνδυάσουμε καταπληκτικές φρουτώδεις 
γεύσεις με το βραβευμένο μας OG σε μια ποικιλία αυτόματης άνθισης που 
φάνταζε αδύνατη. Ένας εκρηκτικός συνδυασμός μοναδικών ποικιλιών που 
προσφέρουν μια εμπειρία κοσμικής γαλήνης. Μετά από μόνο 70 ημέρες 
καλλιέργειας, θα εκπλαγείτε από τις αποδόσεις αυτού του πρωταθλητή 
αυτόματης άνθισης και τα απίστευτα αρώματα που αναδύει. Πριν ακόμη το 
καταλάβετε θα μπορείτε να χαρείτε τα ζουμερά της άνθη που αναβλύζουν 
με THC και που θα εξουδετερώσουν τους πόνους, πριν σας βυθίσουν σε μια 
ονειρική κατάσταση. Αυτή η υπερπαραγωγή με ποικιλίες των Ηνωμένων 
Πολιτειών είναι κάτι που δεν πρέπει να χάσετε.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 γρ./μ²

 100 cm

 70/77 ημέρες

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Αυτόματα

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.gr/zkittlez-og-auto-472
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Για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, 
επισκεφθείτε μας στο: www.barneysfarm.gr
Οι μοναδικές αυτές ποικιλίες σπόρων κάνναβης είναι διαθέσιμοι μόνο 
από το: Barney’s Farm Seed Company

Αποποίηση ευθύνης
Αποστέλλουμε τους σπόρους κάνναβης με την επιφύλαξη ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθούν σε αντίθεση με την κρατική νομοθεσία. Οι πελάτες θα 
πρέπει να γνωρίζουν ότι οι σπόροι κάνναβης είναι παράνομοι σε κάποιες 
χώρες. Η Barney’s Farm προμηθεύει αυτούς τους σπόρους με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα εισαχθούν σε χώρες οπού είναι παράνομοι. Όσοι πράτουν 
αντιθέτως, φέρουν την ευθύνη των πράξεων τους και η Barney’s Farm δεν 
αποδέχεται καμία ευθύνη ως προς τα ανωτέρω.
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