
1

MAGKATALÓGUS 2021

Breeder of Champions

Runtz
Muffin

Watermelon 
Auto

Mimosa 
Evo

Skywalker  

OG Auto

Purple 
Punch

Dos Si  
Dos Auto

Watermelon
Zkittles

Runtz
Muffin Auto

www.barneysfarm.com

http://www.barneysfarm.hu


2

FEMINIZÁLT MAGOK

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

MAGAS CBD 
gyógyászati fajták

REGULAR MAGOK 
Nemesítők válogatása

FEMINIZÁLT MAGOK 
Cali Collection

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK 
Cali Collection

Runtz Muffin™  3
Biscotti Mintz™  4
Lemon Tree™  4
Mimosa X Orange Punch™  5
Blue Sunset Sherbert™  5
Watermelon Zkittles™  6
Tropicanna Banana™  6
Mimosa EVO™  7
Wedding Cake™  7
Dos Si Dos 33™  8
Puple Punch™  8
Strawberry Lemonade™  9
Glookies™  9
Orange Sherbert™  10
Gorilla Zkittlez™  10
Blue Gelato 41™  11
Pink Kush™  11
Cookies Kush™  12
Blueberry OG™  12
Phantom OG™  13
Shiskaberry™  13

Bubba Kush™  14
8 Ball Kush™  14
Moby Dick™  15
Cheese™  15
Acapulco Gold™  16
Amnesia Lemon™  16
Ayahuasca Purple™  17
Bad Azz Kush™  17
Blueberry Cheese™  18
Critical Kush™  18
Dr. Grinspoon™  19
G13 Haze™  19
Laughing Buddha™  20
Liberty Haze™  20
LSD™  21
Pineapple Chunk™  21
Peyote Cookies™  22
Peyote Critical™  22
Red Dragon™  23
Sweet Tooth #1™  23
Tangerine Dream™  24
Triple Cheese™  24
Utopia Haze™  25
Vanilla Kush™  25

Runtz Auto™  26
Watermelon Zkittles Auto™  26
Skywalker OG Auto™  27
Puple Punch Auto™  27
Glue Gelato Auto™  28
Zkittlez OG Auto™  28
Dos Si Dos Auto™  29
Gorilla Glue Auto™  29
Gorilla Zkittlez Auto™  30
Wedding Cake Auto™  30

Blueberry Cheese Auto™  31
Critical Kush Auto™  31
LSD Auto™  32
Malana Bomb Auto™  32
Pineapple Express Auto™  33
Sweet Tooth Auto™  33
Tangerine Dream Auto™  34

CBD Lemon Potion Auto™  35

CBD Blue Shark™ FEM  35

CBD Critical Cure™ FEM  36

CBD Caramel Regular™  36

Afghan Hash Plant Regular™  37

Critical Kush Regular™  38

G13 Haze Regular™  38

Pineapple Haze Regular™  39

Widow Remedy Regular™  39



33

A Barney's Farm Runtz Muffin™ a Zkittlez és a Gelato igyekvő egysítésének 
eredménye. Ez a hálás Cookie-k leszármazottja, figyelemre méltó ízeivel és 
erőteljes, kiegyensúlyozott természetével biztosan el fog gyönyörködtetni. A 
laboratórium ezt követően finoman megspékelte egy kis Orange Punch-csal, 
hogy ne csak növelje az indika %-ot, hanem termelékenységet is jelentősen 
megdobja. Ennek a finomságnak a megtapasztalása olyan, mintha egy édes, 
levendula és mandarin illatú takaróba lennénk becsomagolva. A sűrű, parázsló 
füst gyümölcsös ízzel üt és olyan eufóriát idéz elő, amely egész nap kitart. 
Engedd el aggodalmaidat és küzdelmeidet, e pazar, gyümölcsös ízű tengerbe 
merülve. A Runtz Muffin rügyei szó szerint bódító sziruptól csöpögnek, a mutatót 
elképesztő 29% THC-ra állítva. Fedezd fel a gyermekkorod édességboltjából 
olyan jól ismert elragadó, kellemes aromákat - a virágzás utolsó szakaszában 
narancsos marcipán felhangokkal. Az ízletes terpének sokasága miatt ez az 
eperízű gyönyörűség csodálatos növekedési élményt nyújt bármilyen szintű 
kertész számára. A kifejlett rügyek finom lila és sötétzöld színárnyalatban 
pompáznak, valódi öröm látni őket, ahogy csillognak, mint a koronaékszerek. 
Kültéren akár 2 méter magasság is várható, míg fedett helyen ez a finomság 
négy hetes vegetatív idő után 110–120 cm körülire nő meg.

UGORJ BE EGY ÚJ, GYÜMÖLCSÖS SZERETETVILÁGBA A RUNTZ MUFFINNAL

ÚJDONSÁGOK 2021

Feminizált magok 
Cali Collection
• Biscotti Mintz™

• Lemon Tree™

• Mimosa X Orange Punch™

• Blue Sunset Sherbert™
• Watermelon Zkittlez™

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 napok

 Október eleje

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.hu/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™a Barney's Farm-tól. Az igazi ínyencek számára készült, az 
USA két prémium és leginkább megfoghatatlan törzséből. A labor keresztezte 
a Biscottit, a 80%-ban Indica domináns világsztárt, az exkluzív és finom Mintz 
fenotípusunkkal. Az eredmények lenyűgözőek voltak, a Cookie-k variáns x OG 
Kush szülők biztosítják a hihetetlen hatékonyságot és az ízgerincet. Ehhez 
adódik hozzá a krémes sima Mintz genetika, amely létrehozta a törzs ezen 
ínycsiklandó új bajnokát, katalógusunk teljesen egyedi kiadását. A Biscotti 
Mintz™ túlnyomórészt egy mélylila növény, amelynek trichóma termelése 
egészen elképesztő. Az utolsó napokon levelek gyönyörű lila, narancs és zöld 
színekben pompáznak, amelyek szorosan körbeveszik a merész lila csíkokkal és 
hosszú narancssárga szőrökkel díszített sötétzöld rügyeket.

Lemon Tree™ a Barney's Farm-tól. A Lemon Tree™ az amerikai klasszikus Lemon 
Skunk & Sour Diesel díjnyertes kombinációja, amely ínycsiklandóan magas 
mennyiségű limonént és mircént tartalmaz. Ez a könnyen növekvő, tökéletesen 
kiegyensúlyozott, 55%-os Indica hibrid jelentős hozamú zamatos, kompakt, 
fagyos, világoszöld rügyeket eredményez, vastag trichóma bevonattal, friss 
citrusos aromákat szabadítva fel. Igazi érzékszervi öröm termeszteni. Alacsony 
feszültségű technikákat alkalmazó beltérben ez a növény viszonylag rövid, 
mindössze 65-70 napos virágzási időszak után eléri a 90-100 cm végmagasságot, 
650 g/m2 teljesítménnyel. Ha hosszabb ideig fejlődik a szabadban, a Lemon Tree™ 
akár a 2 métert is elérheti, növényenként pedig 1,5 kg-ot hozható ki belőle október 
közepétől végéig.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 napok

 Október

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 napok

 Október

THC  25% CBD   0.9%

Biscotti Mintz™

Lemon Tree™

Biscotti X Mintz

Lemon Skunk X Sour Diesel

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 15 

3  € 40

5  € 59 

10  € 113

5  € 63 

10  € 120

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.hu/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.hu/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.hu/biscotti-mintz-555
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Mimosa X Orange Punch™ a Barneys Farm-tól. A Mimosa evolúciója ezzel az új 
robbanásveszélyes, narancsízű, szuper kompakt érzéssel folytatódik, íme egy 
újabb vadonatúj szuper törzs a Barney's Farm laboratóriumából. Ötletesen 
létrehozva a híres Orange Punch-nak a 2020-as szenzációs Mimosa EVO™-val 
való óvatos hátkeresztezésével. Ez a további genetikai fúzió elképesztően 
gyors, csodálatos illatú rügy termelőjét eredményezte; a béta-kariofilén, a 
linalool és a limonén terpének szenzációs citrusszerű, mandarin-cukorkás 
édes aromát teremtenek. Ez a keresztezés a Mimosa EVO™-hoz képest 
rendkívül kompakt növényt eredményezett, amely mégis képes megőrizni a 
megdöbbentően magas hozamot.

Blue Sunset Sherbert™ a Barney's Farm-tól. Indicás hibrid, amely hatalmas 
hozamokat eredményez anélkül, hogy kezelhetetlenné válna az oldalágak 
sokaságával, amelyek mindegyike képes a legnehezebb rügyeket is megtartani. 
Szupergyors virágzás mindössze 59–63 nap alatt, 650–700 g/m2-t eredményezve. 
Kompakt termetű, átlagon felüli trichóma-termelése és beltéri 80 cm körüli 
magassága igazi élvezet. A szabadban elérheti a két méter feletti megdöbbentő 
magasságot, és növényenként akár 1 kg-ot is betakaríthatunk. A Blue Sunset 
Sherbert™ káprázatosan néz ki az utolsó napokban, mágikus átalakulást mutatva, 
amely egzotikus színű levelek és élénk narancssárga szőrök hipnotizáló 
kaleidoszkópja.

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 napok

 Október

THC  26-28% CBD   0.5%

Mimosa X Orange Punch™

Blue Sunset Sherbert™

Mimosa Evo X Orange Punch

Sunset Sherbet X Purple Punch

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.hu/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.hu/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.hu/mimosa-x-orange-punch-552
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Watermelon Zkittlez™ a Barney's Farm-tól: Ez a csodálatosan kiegyensúlyozott hibrid 
súlyos sativa növekedési mintázatokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik, hogy 
nagy hozamú termelőüzemmé váljon. Néhány termelő növényenként több mint 1 
kg-ot is képes elérni, ha szeretettel kezeli! Beltéri körülmények között 550g/m2 
körüli mennyiségre számíthatunk. A kannabisz-törzsek e csodálatos példányának 
fogyasztása élénkítő és erősen energizáló hatást eredményez. A szép és illatos, 
Watermelon Zkittlez elkápráztat majd jókedvű hatásával, amely feldobja a testet és 
a lelket. Igazi gyógyír a napi stresszre és problémákra. Ezek mind csodával határos 
módon eltűnnek a füstfelhőben. 63 napon belül, ez a szépség virágba borul mint egy 
rakéta, és magas ágakat növeszt, amelyek rengeteg rüggyel vannak tele.

Cali kollekciónk újabb ízgazdag tagja. Hipnotikus hatású trópusi koktél friss és 
gyümölcsös ízekkel, kompromisszumoktól mentes erővel és rendkívüli termési 
potenciállal felvértezve. Ez a figyelemre méltó hibrid édes, ragacsos, felpörgött, 
erőteljes hatású, és remekül teljesítő genetikája a termesztők őszinte bámulatát 
váltja ki. A Barney’s Farm megszelídítette ezt a Sativa-domináns hibridet (60% Sativa, 
40% Indica), és óriási, csillogó, édes trópusi gyümölcs illatú trichomokkal díszítette 
ki. A Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) és némi Banana Kush tökéletesen 
kidolgozott összeházasítása nyugtató Indica-hatást kölcsönöz. Engedje, hogy a 
fajta pezsgő személyisége bevezesse az eufórikus izgalom és rejtély világába. A 
Tropicanna Banana™ rendkívül életteli növény, amely megfelelő kezekben hatalmas 
hozamra képes.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 napok

 Szeptember vége

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 napok

 Október közepéig

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.hu/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.hu/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.hu/watermelon-zkittlez-536
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Mimosa EVO™ Feminizált: Végre megtörtént a régóta várt nyilvánosságra hozatal a 
Barney’s Farm laboratóriumából és jóváhagyási pecsét is került e szörnygenetikán 
alkalmazott csavarra. Feltámadt a Mimosa EVO™! A híres Emerald Triangle-től 
származik, amelyet eredetileg a Symbiotic Genetics tenyésztett, most felturbózva! 
Egy felbecsülhetetlen drágakő a Barney’s Farm kollekciójában. Ez a 60%-ban 
indica domináns kedvenc roskadozik a glazúros rügyektől és csillagszórású 
kannabinoidokban és terpénekben gazdag. A szatíva szerelmesei imádni fogják 
pikáns trópusi citrusos ízét, mely leheletnyi erdei gyümölcs zamattal kíséri az 
energizáló eufórikus hatást. A Mimosa EVO™ ideális nappali fajta, valódi táplálék az 
agy számára.

Egy felejthetetlen utazás az élvezet földjére ennek az indica domináns, 
SZUPERERŐS, ördögi fajtának egyetlen kóstolásával kezdődik. Az ebbe a családba 
tartozó variánsok édes-savanyú, földes illatot árasztanak, eltéveszthetetlen 
vanília aromával és öreg skunkos tónusokkal. Ez egy elismert fúzió, amely 
kreatív, felemelő és eufórikus relaxációs tulajdonságairól híres. A laboratórium 
egy indica dominánsabb 80% indica + 20% szatíva verziót választott a Wedding 
Cake™ készítéséhez, és úgy döntött, hogy továbbfejleszti az eredeti Pink Cookies 
genetikát, azaz “esküvői tortát” a Barney’s Farm alagsorából, amelyet eredetileg a 
Seed Junky Genetics készített. A Wedding Cake erejének nagy részét a Girl Scout 
Cookies felmenőktől örökölte, amelyet Cherry Pie-jal kereszteztek, így kifinomult 
csavart létrehozva az OG és Durban Poison X Granddaddy Purple örökségéből. 
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 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 napok

 Október vége

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 napok

 Szeptember vége

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/mimosa-510
https://www.barneysfarm.hu/mimosa-510
https://www.barneysfarm.hu/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.hu/wedding-cake-511
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 A Barney’s Farm Cali kollekciója újabb szupererős lökést kap ezzel a kirobbanó 
hatású terpéncsoporttal, amelyet az Egyesült Államok legbámulatosabb kannabisz-
fenotípusaiból alakítottunk ki. A Dos Si Dos fajtát az OG Kush Breath-ből 
fejlesztettük ki, amely egy igazán ütős, a Girl Scout Cookies fenotípus és a Face 
Off OG keresztezéséből, majd a legendás Cookies Kush (OG Kush fenotípus X GSC) 
fajtánkkal történő újbóli vegyítéséből készült, ÉS EZ MÉG CSAK A TÖRTÉNET EGYIK 
FELE. Adjuk hozzá a Gelato #33 finom keverékét a cseréphez, világhírű Sunset 
Sherbet X Thin Mint GSC örökségével, és bumm! Új bajnok született: egy olyan 
sativa, ahol az eufórikus energiarobbanás után akkora bódult nyugalom következik, 
amely simán lenyugtatna egy elefántot, ha túlzásba viszi vagy kezdő a témában.

A Barney’s Farm továbbra is elhozza Önnek a lélegzetelállító géneket a világ 
minden tájáról. Ezúttal az Államok nyugati partjáról érkező erőteljes Purple 
Punch™ törzset ajánljuk. „Szülei,” a jórészt Indica jellemzőkkel bíró Larry 
OG és a Granddaddy Purple ötvözése egy igazán ízgazdag gyöngyszemet 
eredményezett. A kitűnő, sima és érzéki ízben megtalálható a sült almáspite, 
valamint a karamellizált fekete áfonyával és cseresznyével bevont cseresznye, 
és ezek tökéletesen elegyednek a Purple Punch™ árasztotta nyugtató 
hatásokkal. Egy rövid, zömök növésű növényre számítson, számos bámulatos, 
trichomákkal teli, magas hozamú ágakkal, amelyek csöpögnek a gyantától, és 
25%-os THC-tartalommal bírnak.

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 napok

 Szeptember közepén

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.hu/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.hu/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.hu/purple-punch-483
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Örömmel adunk hírt a Barney’s Farm legfrissebb eper és citrom ízű kreációja, 
a Strawberry Lemonade™ megszületéséről. A bivalyerős, főként sativa 
típusú Strawberryt fenomenális Lemon OG-nkkel keresztezve egy olyan 
fajtát alkottunk, amelytől garantáltan elzsibbadnak a szaglóreceptorok, 
felrobbannak az ízlelőbimbók és pezsegni kezd az agy. A gyümölcsös ízű 
terpének előbb a relaxáció eperpiros világába katapultálják a fogyasztót, 
aztán szertefoszlatják a fájdalmat és energetizálnak. A Strawberry Lemonade™ 
nappali ellátásra is kiválóan alkalmas – döbbenetesen magas, a 20 százalékot 
is meghaladó THC-tartalmát laboratóriumi vizsgálatok igazolják! 

Ha a Marvel Studios egy Bosszúállók kannabisztörzset hozna létre, ez lenne 
az! Glookies™. Tapasztalja meg ezen domináns Indica szuperhős törzs erejét, 
amelyet két eklektikus kannabisz szupersztár gondos ötvözésével hoztunk 
létre. A Gorilla Glue és a The Original Thin Mint Girl Scout Cookies fajta nem 
szorul bemutatkozásra. Cali kollekciónk egy bámulatos újabb taggal bővült. 
Szuper kiütős hatást fog megélni olyan motivációs energiák mellett, amelyek 
átalakítják a napját, és ösztönzően hatnak rá. A Glookies™ ízét meg kell élni 
ahhoz, hogy elhiggye. Képzelje el a savanyú dízel, lime és dió érzetét, amelyek 
azért találkoznak, hogy a kannabisz világának egyik leginkább egzotikus csokrát 
állítsák elő.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 napok

 Október elején

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 napok

 Október elején

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

Strawberry Lemonade™

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.hu/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.hu/glookies-485
https://www.barneysfarm.hu/glookies-485
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Az Orange Sherbert™ egy erőteljes és élénkítő Indica domináns hibrid, melyet 
mámorító és ínycsiklandó hatások jellemeznek. Ez egy amerikai törzs, 
amely egyesíti az Orange Cream, Purple Urkle és a Cherry Pie tulajdonságait 
egy csodálatos édes-narancsos ízű növényben. A legcsodálatosabb sűrű 
narancssárga és lila virágokat hozza egy elképzelhetően kiemelkedő, 
hihetetlenül mély narancs ízzel. Kifejezetten relaxáló indica hatása a testet 
és az elmét nyugodt chill állapotban hagyja. Ezt a növényt a legegyszerűbb 
megtermeszteni. A növények 1,3 méterre nőnek és csodálatos virágokat 
hoznak létre, amit az oldalágak is megtámogatnak a virágzás utolsó néhány 
hetében.

A GG 4 és a Zkittlez elképesztő fúziója megsokszorozza a West Coast genetika 
eleve gigantikus erejét. Íme, a Barney’s Farm vadonatúj Gorilla Zkittlez™ fajtája! 
A 90 napos virágzási időszakot követően valóságos trichoma orgia vár a 
páciensekre. Az érett „gyümölcsök” leszüretelése feledhetetlen élmény. Ez a 
kannabisz spektrum indica törzséhez közelebb álló feltörekvő favorit potens 
és gondolatébresztő gyönyörűség, amelynek csillogó fedőszőreitől mindenki 
elélvez. 24 százalékos THC-tartalmánál fogva a nyugalom és ellazulás meleg 
birodalmába juttatja az embert, ahonnan a legszívesebben sosem térne vissza 
a rideg valóságba.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 napok

 Szeptember vége

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 napok

 Október elején

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.hu/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.hu/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.hu/orange-sherbert-475
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Új szenzációnk, a Blue Gelato 41™ a Blueberry and a West Coast szuperhibridje. 
A híres Blueberryt a Thin Mint Girl Scout Cookiesszal, illetve a friss, 
gyümölcsös Sunset Sherbert nevű indicával kereszteztük. A Blue Gelato 41™ 
pillanatok alatt a pszichedelikus gyönyörök tengerébe meríti bele az embert. 
Számos fenotípusa – kék vagy lila virágú változata – létezik, amelyek közös 
jellemzője a vastag gyantaréteg és az édes, földes-citrusos ízvilág. Engedje, 
hogy ez a mesés indica elvarázsolja az ízlelőbimbóit, és kimasszírozza Önből 
a fájdalmat, amelynek helyét így betöltheti a teljes megnyugvás és a boldogító 
élvezet. Habár aromája egészen mámorító, a Gelato általában mégsem tompítja 
az érzékeket, hanem inkább energetizál.

A Pink Kush™ az OG Kush elképesztően jó és nagyra értékelt rokona, amely pazar 
rózsaszín és lila tónusaival vizuális élménynek sem utolsó. Sűrű, a trichomákon 
megcsillanó gyantától ragyogó virágai kevesebb mint 70 nap alatt kifejlődnek. 
Tömött rügyeket hoz, ezért alacsony páratartalmat igényel. Sok alvászavaros 
esküszik erre a vanília illatú csodára, amelynek fájdalomcsillapító és alvásjavító 
hatása is egészen kiváló. OG-elődja a garancia arra, hogy az érzéki kielégülést 
kínáló, népszerű könnyűség érzet mellett nehézsúlyú hatásokat is produkál. A 
magas terpéntartalmú Pink Kush™ kényezteti a szaglósejteket és kihegyezi az 
érzékeket.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 napok

 Október közepéig

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 napok

 Október elején

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

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

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.hu/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.hu/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.hu/pink-kush-455
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A kannabisz társadalmat újabban ez a fenomén tartja lázban. A Cookies Kush™ 
saját kiemelkedő Girl Scout Cookies fenotípusunk és az erőteljes OG Kush 
(Rolex fenotípus) keresztezéséből származik, amelyben az előbbi mentolos 
csokoládés–hajnali friss pékárus illata és íze az utóbbi magas minőségével 
feldúsulva fantasztikus végeredményt produkált. A nélkülözést is remekül 
viselő fajta termesztése semmilyen nehézséget nem okoz. Beltérben a 8 hetes 
virágzási szakaszt követően bő hozammal örvendezteti meg a kertészeket.

A világ két legnemesebb származási vonalának egyesítése, és ezek 
legkívánatosabb tulajdonságainak megőrzése roppant komplex feladat elé 
állított bennünket. A Blueberry OG™ azonban egy olyan fajta lett, amelyben a 
Blueberry klasszikus indica powerje és a híres OG Kush gazdag pszichoaktív 
gerince egyaránt tetten érhető. Ettől a pompás hibridtől minden termesztőnek 
eláll majd a lélegzete. A közepes magasságot elérő, számos oldalágat és 
hatalmas, rügyekkel teli bugákat fejlesztő növény átható édes citrus- és 
pézsmaillatot áraszt. Hozama elérheti a négyzetméterenként 700 grammot.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 napok

 Október közepéig

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

http://
http://
https://www.barneysfarm.hu/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.hu/blueberry-og-278
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A Phantom OG™ a főként sativa-tulajdonságokat felvonultató Phantom Cookies 
és az OG Kush keresztezéséből született. A sativa-dominált hibridnek nemcsak 
rövidebb a virágzási ideje, de sokkal jobb hozamot és magasabb kannabinoid 
szinteket is produkál, miközben megőrizte a Phantom Cookies egyedi szín-
, illetve diós–erdei gyümölcsös ízvilágát. A Phantom OG™ zárt térben 1,2 
méteresre nőhet, a szabadban viszont akár az 1,5 méteres magasságot 
is elérheti, a virágai pedig 55–65 nap alatt eljutnak a betakarításra kész 
állapotig. Hozama hatalmas! Lilás színű, finom, diós ízű rügyei meleg szellemi 
és megnyugtató fizikai hatással ajándékozzák meg a szmókereket.

A Shiskaberry™ megszületését évekig tartó, komplex munka előzte meg, most 
azonban végre felvehettük a katalógusunkba ezt az unikális és csodálatos 
fajtát. A Shiskaberry™ egészen különleges élményt kínál. Átható földes–
fűszeres zamata emlékezetes, finom utóízt képez. Gyönyörű bogyós gyümölcs 
illata az élvezetek és az intuíciók mélyebb bugyraiba vezeti el a szmókereket. 
A Shiskaberry™ egy olyan indica, amelyik pontosan oda röpíti el az embert, 
ahol lenni szeretne – és ott is tartja! Lehet, hogy előbb megoldja a nyelvet, és 
csak aztán tesz boldoggá, végül pedig egy az egész testet érintő relaxációs 
masszázsban részesít. 

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 napok

 Október közepéig

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 napok

 Szeptember vége

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

CALI FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.hu/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.hu/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.hu/shiskaberry-458
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Afganisztán és Pakisztán magasan fekvő határvidéke közismerten a világ 
legjobb hasisainak származási helye. Miután sok-sok éven át szelektíven 
kereszteztük az ebből a régióból származó csúcsgenetikájú növényeinket, 
sikerült végre egy olyan fajtát kinemesítenünk, amely amellett, hogy 
egyszerűen termeszthető, a legmostohább körülmények között is szépen 
fejlődik. Ez az igénytelen, alacsonyra törő növény mind a SOG, mind a ScrOG 
módszert alkalmazó kertészek számára ideális választás. Széles, sötét színű 
leveleket, vastag hajtásain pedig sűrű bugákat növeszt. Aromája klasszikusan 
kushos: a földes és édeskés háttérből mély, fűszeres jegyek bontakoznak ki.

Ez a figyelemre méltó növény valóban annak a híres genetikának a leszármazottja, 
amelyet eredetileg egy olyan ember fedezett fel, akit csak az Egyesült Államokban 
csak „Bubbha” néven ismernek. A csapat mostanra stabilizálta és emelte olyan 
szintre, amely megfelel a jól ismert történetének és hírnevének. Ez kétségtelenül 
a világ egyik legkedveltebb indikája, amely megdöbbentő 29%-os THC-vel 
rendelkezik. A Bubba Kush egy pimasz, mégis termékeny növény, amely nem nő túl 
magasra a gyors 8–9 hetes virágzása alatt. Ezen jellemzője miatt ideális jelölt lehet 
azok számára, akik erőteljes hatású fajtára vágynak, amely nem sok helyet foglal el 
bimbózás közben. A teljesítmény semmilyen módon nem sérül, a beltéri akár 600g/
m2 végtermés pedig könnyen elérhető, ha egy kis szeretettel és gondossággal 
szolgáljuk a Bubba igényeit. 

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 napok

 Szeptember közepén

THC  20% CBD   0.6%

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 napok

 Október eleje

THC  29% CBD   0.8%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

FEMINIZÁLT MAGOK

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.hu/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.hu/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.hu/bubba-kush-537
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Ez a kevéssé ismert gyöngyszem különösen népszerűnek bizonyult az új termesztők 
és a szakértők körében egyaránt, döbbenetesen bőséges termésének köszönhetően. 
Készülj fel egy találkozásra a kannabisz-törzsek King Dongjával - Moby Dick™-kel. A 
kiemelkedő hozamú White Widow és a Haze gondos egyesítése csak egyet jelenthet: 
700 g/m2 feletti lélegzetelállító termést, amelyet mindenki könnyen elérhet. Derűs, 
hosszan tartó hatás. Mit várhatsz még egy kannabisz törzstől? Ez a fajta gyorsan a 
kreativitás és a produktivitás világába katapultál, állandó energiát biztosítva a nap 
folyamán, anélkül, hogy befárasztana. THC-tartalma 27%. Ez a Moby Dick™. És ezért 
olyan sok termesztő kifejezett kedvence. A 70 napos virágzási időszak tovább növeli 
e világbajnok törzs vonzerejét. 

Feminizált Cheese™ a Barney's Farm-tól! Ehhez a mindenkori klasszikushoz egy kis 
bemutatás dukál. Ez a szigorúan őrzött eredeti törzs egy újabb sajtos galaxisba 
visz, amely lüktető kreativitással és szeretettel van tele. Termesztése kifejezetten 
élményszámba megy. E büdös erőmű óriási mennyiségű, sajttól csillogó oldalágat 
fog növeszteni. A beltéri kertészek 600 g/m2-t szüretelhetnek, kültéri szakértők 
jóval 1 kg-ot meghaladó eredményt érhetnek el egyetlen növénynél. És mindezt 
csupán nyolc hét virágzási idő után. A magával ragadó sajtélmény álomszerűvé 
és elragadóvá varázsolja a napod, lenyűgöző lendületet adva a kreativitásnak 
és a társasági életnek, amely mindettől egy kicsit fényesebbé válik. Vigyázz a 
túlfogyasztással, mivel ennek a kannabisznak nincs felső határa.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 napok

 Október

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 napok

 Október

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/cheese-538
https://www.barneysfarm.hu/cheese-538
https://www.barneysfarm.hu/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.hu/moby-dick-533
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A Barney’s Farm laboratóriumában folyó úttörő jelentőségű genetikai 
kutatásoknak köszönhetően az Acapulco Gold™ fajtánk minősége jócskán 
meghaladja klasszikus elődjéét. Számunkra azonban legalább ennyire fontos 
volt, hogy a nagy öreg lelke is továbbéljen benne. Akárcsak híres névadója, az 
Acapulco Gold™ bugáit is aranyszínű és vörösesbarna, THC-kristályokkal borított 
kelyhek pettyezik. Intenzív gyümölcsös íze rendkívül hosszú lecsengésű. Az 
Acapulco Gold™-ban a sativa jelleg dominál, tehát tartós betépettséget idéz elő, 
amivel a stresszt oldva, nyugtatólag hatva kompenzálja a flesseket.

A Barney’s Amsterdam és a Soma Amnesia Haze nevű fajtája 2004-ben Kannabisz 
Kupát nyert. Az Amnesia Lemon™ a Soma Amnesia Haze-ének és Lemon 
Skunkjának keresztezése, amelyben mindkét variáns ízei pompásan elegyednek. 
Ráadásul a származási vonalak powerje és ellenállóképessége is összeadódik 
benne. Felemelő szellemi hatása egyértelműen sativás, miközben az Amnesia 
Lemon™ virágzási szakasza mindössze 8–9 hétig tart. Közepesen magasra nő és 
hosszú, sűrű bugákat fejleszt.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 napok

 Október közepéig

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.hu/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.hu/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.hu/amnesia-lemon-31
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Farmunk néhány éve ajándékba kapta az első Red River Delta magokat. Az 
ezekből kikelt, majd felcseperedett növények elképesztően gyönyörű lila–
rubinvörös virágokkal örvendeztettek meg bennünket. Az eredeti Master Kush-
sal visszakeresztezve aztán egy tökéletes növényt kaptunk. Az Ayahuasca 
Purple™ szinte kizárólag indica jegyeket hordoz. Széles, legyezőszerű leveleket 
növeszt, rövid, erős ágait pedig csaknem teljesen ellepik a rügyek, amelyek a 
virágzási periódus utolsó két hetében pazar lilás árnyalatot öltenek. Az utolsó 
héten meg is kell támasztani a termény súlya alatt roskadozó ágakat. Azon túl, 
hogy az ínyenceket földöntúli relaxációs élményhez juttatja, ez a fajta intenzív, 
ritka mogyoró és papaja ízével emelkedik ki a sorból.

A Bad Azz felmenői Los Angeles-i cimboráink körültekintő és kitartó szelekciós 
munkájának gyümölcseként jutottak el hozzánk, mi pedig az Original OG-t előbb 
az Afghan Kush-sal, majd az ebből származó utódokat Urkellel kereszteztük. 
A végeredmény egy magas gyantatartalmú fajta lett: a Bad Azz Kush™. A 
növény a virágzási szakaszában jelentősen megnyúlhat, de a helyigénye már a 
hatalmas bugái miatt is számottevő. Aromája különlegesen „nyirkos” és enyhén 
erdei gyümölcsös. Nevét barátunk, Bad Azz, a Tha Dogg Pound Gangsta Crips 
formáció egyik rappere után kapta (kösz, Jamarr!).

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 napok

 Szeptember vége

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.hu/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.hu/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.hu/bad-azz-kush-19
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A Barney’s Farm Blue Cheese™-e messze a legjobb, legütősebb változat a 
piacon, amitől mindenki garantáltan eldobja az agyát. E rendkívül bőven termő, 
könnyen termeszthető fajta elképesztően illatos és zamatos rügyeket hoz. Az 
érett sajtéra emlékeztető jellegzetes bukéját szépen lekerekíti az édes fekete 
áfonyát idéző utóíze. Az alacsony, bokros növény erős oldalágain a rövid 
virágzási szakaszban ólomnehéz, ragacsos bugák fejlődnek. Megnyugtat és 
relaxál – az indica erős szedatív hatását kedvelőknek biztosan bejön majd. 
Már autovirágzó variánsként is beszerezhető.

A Critical Kush™ a híres Critical Mass és az OG Kush házasításából született. Ez 
az erőteljes növekedésű, rendkívül életerős indica növény hatalmas mennyiségű 
pompás, méregerős kusht szolgáltat. Zárt térben már 8 hét elteltével virágba 
borul, közepes magasságúra fejlődik és pazar virág–levél arányt produkál. 
Ragacsos tapintásával, aromás illatával, kristályokkal teli rügyeivel és 
fizikai betépést eredményező hatásával hívja fel magára a figyelmet. Kush 
íze félreismerhetetlen, hozama pedig egészen fenomenális. Ez az új hibrid 
komoly előrelépést jelent a marihuána termesztésben. Mivel az indica jellegek 
dominálnak benne, ellazulásra, fájdalomcsillapításra és késő éjszakai szívásra 
egyaránt eszményi választás.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 napok

 Szeptember közepén

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.hu/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-23
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Ez a fajtatiszta sativa példaképünk, a fű legalizálásáért küzdő, számos 
könyvet jegyző híres pszichiáter, Dr. Lester Grinspoon után kapta a nevét. 
Ez a nyúlánk növény aránylag hosszan virágzik. Vékony száron ülő, kompakt, 
THC-kristályréteggel borított zöld és vörösesbarna színű érett bugái olyanok, 
mintha gyöngyök lennének. A rügyek sumac és citromillatot árasztanak, füstjük 
vékony és csípős, citrusos–trópusi gyümölcsös aromával. A Dr. Grinspoon™ 
erős, hosszan tartó, energetikus és felemelő szellemi élményt nyújt. Igazi 
csúcsminőségű, old school sativa.

A G13-as legendát kedvenc sativánkkal keresztezve sikerült egy még 
magasabb szintet megugranunk. Az ebből a házasításból származó növény 
különlegesen sűrű virágszerkezetével és intenzív gyantakiválasztásával hívja 
fel magára a figyelmet. Annak ellenére, hogy dominánsan sativa, a G13 Haze™ 
közepesen magas és kompakt lesz, ezért SOG és ScrOG kultúrákban is könnyen 
termeszthető. Nem elég, hogy bő hozammal és magas THC-tartalommal 
ajándékoz meg, de a G13 Haze™ füstje is megér egy misét. Az intenzív aroma, a 
gyümölcsös–fűszeres íz felemelő szellemi élménnyel társul.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 napok

 November közepén

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 napok

 Október közepéig

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.hu/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.hu/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.hu/g13-haze-6
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A Laughing Buddhá™-t egy tájjelegű thai sativa és saját jamaicai hibridünk 
keresztezésével hoztuk létre. A Laughing Buddha™ így szinte tisztán sativa 
típusjegyeket hordoz. Hosszabb virágzási periódusa igazán előnyére válik. A 
végeredmény ugyanis egy egyméteres növény tele hatalmas, sűrű és nehéz 
rügyekkel. A virágzási szakasz utolsó három hetében ezért jól fel is kell 
polcolni az ágait. A Laughing Buddha™ kellemesen illatos növény, amelynek 
édeskés aromájába egzotikus gyümölcsök íze vegyül. Hatása energetikus 
sativa-betépés.

A gyorsan (8–9 hét alatt) levirágzó Liberty Haze™-ben indica és sativa 
jellemvonások is felfedezhetők. A közepesen magas, meglehetősen vastag 
törzsű, nagy, kövér kelyheket fejlesztő növény bel- és kültéren egyaránt 
kiemelkedően teljesít. A hosszú, sűrű bugák az utolsó három hétben kezdenek 
el hízni, amikor beindul a gyönyörű, kontrasztos vörös–lila kelyhű rügyek 
termelése. A Liberty Haze™ egyszerre élénkít és biztosít azonnali, hosszan 
tartó felemelő szellemi kielégülést. Jellegzetes, frissítő lime íze és illata van. 
A laboratóriumi vizsgálatok 25 százalékos THC-tartalmat mutattak ki benne.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 napok

 Október vége

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.hu/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.hu/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.hu/liberty-haze-9
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Ez a fajta erős trippes hatása miatt kapta az LSD™ nevet a Barney’s Farm 
csapatától. Az LSD™ szívós, a gombás és egyéb betegségeknek ellenálló fajta, 
amely a legkülönfélébb kultúrákban szépen fejlődik. Könnyen termeszthető, és 
már a csekély törődést is tetemes, díjnyertes hozammal hálálja meg. Aromája 
intenzív földes mogyoróíz, émelyítő pézsmaillattal. Az LSD™ eufóriát okozó, 
nagyon erős betépéssel ajándékozza meg a szmókereket.

Azért kereszteztük a híres „Barney’s” Pineapple-jét saját Cheese × Skunk #1 
hibridünkkel, hogy mindkét fajta esszenciáját és ízét továbbörökítsük ebbe 
az új változatba. Az eredmény egy rendkívül életerős, stabil növény lett, 
amely jól ellenáll a gombás és egyéb betegségeknek. A Pineapple Chunk™ 
esszenciája és íze rögtön megnyilvánul. A Cheese × Skunk földes aromája 
mögött másodlagosan a Pineapple illata is kifejezésre jut. Íze fenséges és 
egyedülálló. Az alapot adó földes ízeket a Pineapple rengeti meg. A masszív 
THC-outputtal és magas CBD-tartalommal bíró jószág valósággal odaszögezi 
a fotelhez a szmókereket.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 napok

 Szeptember vége

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/lsd-10
https://www.barneysfarm.hu/lsd-10
https://www.barneysfarm.hu/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.hu/pineapple-chunk-15
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 A Peyote Cookies™ a Peyote Purple és saját legendás Cookies Kush™-
unk hibridje. A hosszas és alapos szelekciós, illetve visszakeresztezési 
folyamat egy olyan fajtát eredményezett, amelyben a szülők összes pozitív 
tulajdonsága kifejezésre jut. Az életerős hibrid robusztus növekedésű és 
könnyen termeszthető. A Peyote Cookies™ nehéz és sűrű, zömök növénnyé 
terebélyesedik, amelynek ágait meg kell támasztani, hogy elbírják a sűrű, 
gyantás rügyeket. A virágba borult növény rubinvörös és lila színekben 
pompázik. Ez a fajta kiválóan ellenáll a gombabetegségeknek, és mind bel-, 
mind kültéren szépen fejlődik. A Peyote Cookies™ igen intenzív guava és földes 
ízébe egy lehelletnyi vanília és kávé vegyül, hatása pedig erőteljes, tartós 
relaxáció.

A Peyote Critical™ a Peyote Purple és a Critical Kush™ keresztezése. Az így 
létrejött indica-hibridben ötvöződik a Critical Kush™ nyers ereje a Peyote Purple 
hírhedten szirupos aromájával és színpompás ragyogásával. E két változat 
tökéletesen kiegészíti egymást, ugyanakkor a köztük lévő hasonlóságok miatt 
tökéletesen harmonikus elegyet alkotnak. Mindkét szülő rövid virágzási idejű, 
kivételesen bőtermő és ellenálló fajta. A Peyote Critical™ finom édes–földes 
ízeivel, valamint korhadt fára és édes kávéra emlékeztető aromájával ragadja 
meg az érzékeket, miközben a hozamára sem lehet panasz.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 napok

 Október közepéig

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 napok

 Október elején

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.hu/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.hu/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.hu/peyote-critical-339
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A Red Dragon™-t egy pakisztáni kush és egy vérbeli brazil sativa 
keresztezésével állítottuk elő. E fajta rügyei jellegzetes és azonnal ütő, 
egzotikus sativa betépést biztosítanak, amely azonban néhány perccel 
később csodálatos, nagyon intenzív és hosszan tartó relaxációban 
folytatódik. Az érett bimbók a guava édes illatát és ízét idézik. A Red Dragon™ 
közepesen magasra (80–90 cm) nő és nehéz bugákat fejleszt, különleges 
piros–zöld rügyekkel. Virágzási szakasza rövid (mindössze 8 hét), miközben 
komoly, jóféle terményt produkál. A Red Dragon™ ciklusa szabadtéren 
szeptember végére fejeződik be.

A Barney’s Farm Sweet Tooth #1™ fajtája a kétezres évek elején hatalmasat szólt: 
három évben is elnyertük vele a Kannabisz Kupát. Potenciálja és vonzereje a 
mai napig fenomenális, ezért szívesen foglalkozunk vele a továbbiakban is. 
A Sweet Tooth #1™ könnyen termeszthető, komoly hozamot produkál a nagy, 
potens, gyantától ragacsos bugákból. A növény közepesen magasra nő és 
meglehetősen vastag oldalágakat fejleszt, amelyeket az utolsó hetekben 
mégis érdemes karózni. A Sweet Tooth #1™ érett bimbóinak csodálatosan 
összetett, édes mangót és szerecsendiót idéző ízük van.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.hu/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.hu/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.hu/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ nevű indica-dominált fajtánk bódítóan édeskés mandarin 
aromájával, valamint az egyszerre felpörgető és lenyugtató hatásával hívja 
fel magára a figyelmet. 65 napos virágzási szakasza rendkívül rövidnek 
számít. A körülbelül méteresre növő, számos vastag oldalágat fejlesztő 
Tangerine Dream™ négyzetméterenként 600 gramm hozamot produkál. Az 
utolsó hetekben támasztékot igényel. Bugái nagyok és nehezek, tele vörös és 
narancsszínű trichomákkal.

A Triple Cheese™ a Barney’s Farm Blue Cheese™-ének és az erőteljes Original 
Cheese (Skunk#1 fenotípus) házasításával keletkezett, de számos generációt 
felölelő szelekcióra és visszakeresztezésére volt szükség ahhoz, hogy 
elnyerje jelenlegi formáját. A Triple Cheese™ pontosan olyan lett, amilyennek 
megálmodtuk. Bukéjában kétségkívül a sajtszag dominál. A Triple Cheese™ 
roppant egyszerűen termeszthető, sűrű rügyei markáns áfonya és érett 
sajtszagot árasztanak. A 22 százalékot rendszeresen meghaladó THC-
tartalmánál fogva elég nagyot is üt.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 napok

 Szeptember közepén

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.hu/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.hu/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.hu/triple-cheese-21
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Az Utopia Haze™-t egy elsőrangú, főleg sativa típusú brazil fajtából fejlesztettük 
ki. A gondosan kiválogatott növények többszöri visszakeresztezésével kaptuk 
meg a végeredményt. Amikor 2008-ban először piacra dobtuk, abban az évben 
az Utopia Haze™ lett a Kannabisz Kupa fődíjasa, sőt a Kannabisz Kupa mellett a 
Sativa Kupát is elhozta nekünk. Az Utopia Haze™ 130 cm magasra is megnő, igen 
bőven terem, miközben jól ellenáll a gombás és más betegségeknek. Szinte 
kicsattan a citrusos és mentolos aromáktól, hatását tekintve pedig erőteljes 
és hosszantartó szellemi élménnyel ajándékozza meg a szmókereket.

A Vanilla Kush™ egy gyorsan levirágzó afgán indica törzs és egy kasmíri magból 
kinevelt fajta keveréke. A kasmíri növény azért különleges, mert szokatlanul 
erős vanília aromája van és rengeteg hasist ad. A Vanilla Kush™ a legjobb afgán 
genetikájú indica erejét a Kasmír-völgy magashegységi aromájával ötvözi. A 
Vanilla Kush™ bokros oldalágakat fejleszt és bőségesen terem. Méretes tömör, 
szemet gyönyörködtető bugáit vörös és aranyszínű kelyhek borítják. A pompás 
kinézetű érett bimbók átható vanília- és fenyőillatot árasztanak. Hatása intenzív 
és hosszan tartó fizikai megnyugvás.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 napok

 Október vége

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 napok

 Szeptember vége

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

FEMINIZÁLT MAGOK

FEMINIZÁLT MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.hu/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.hu/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.hu/utopia-haze-32
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Runtz Auto™ a Barney's Farm-tól: A Runtz elsöprő sikere után egyáltalán nem volt 
más lehetőség, mint létrehozni korábbi munkánk autovirágzó változatát. Ezzel az 
autoval ugyanazt a kiemelkedő növénycsomagot állíthatjuk elő, de gyorsabban - a 
vetőmagtól számítva mindössze 70 nap alatt! Végső növekedési magasságként 
kb. 120 cm várható. A hozamok továbbra is ütősek - tapasztalattal és megfelelő 
fényviszonyok mellett akár 600 g/m2 is elérhető. Csakúgy, mint az eredeti, ez a fajta 
is pazar gyümölcsízű tengerrel mossa el gondjaidat-bajaidat. Killer rügyei vannak, 
amelyek különféle, részegítő kannabinoid rétegektől nehezek. Sikerült megőriznünk 
néhány olyan elképesztő ízt, amely az eredetiben is megvolt, így ugyanolyan örömre 
és élvezetre számíthatsz, csak sokkal rövidebb növekedési idő alatt! 

A Barneys Farm Watermelon Zkittlez Auto™-ja: Vigyázz, mert a Watermelon Watermelon 
Zkittlez Auto™ erejétől szétesel, mint a tekebábuk egy jó gurítás után. Fedezd fel a 
különféle gyümölcsös aromáit, miközben habzanak és pezsegnek ebből a fenomenális, 
szőrezettel borított THC-gyárból. Ez a fajta könnyen növekszik, mégis egy legnyűgöző 
autovirágzó. Tapasztalt kezekben óriási hozamot képes produkálni, amely meghaladja 
az 550 gr/m²-t. Ez azt jelenti, hogy egy egyszerű növény, amely lényegében magától 
megnő, így ideális választás lehet kezdőknek és szakértőknek egyaránt. Ez a 
szenzációs fajta ültetés után már 70 nappal virágzani fog, egy igazi sebességdémon. 
Nagyon könnyű trimmelni, így a betakarítása gyerekjáték. Pezsgő hatása finoman 
kényeztet és rendkívül békés lelkiállapotba ringat. 

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 napok

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 napok

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.hu/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.hu/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.hu/watermelon-zkittlez-auto-531
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A Skywalker OG szuper autovirágzó megérkezett. Söpörj végig a napon 
ezzel a kiemelkedő autovirágzó kannabisz törzzsel. Fénykardod lüktetni és 
villogni fog, amikor megtapasztalod a Skywalkert és először szabadítod fel 
az erő hatalmát. A laboratórium nagy kedvence volt ennek a példánynak a 
kitenyésztése. TONI13 saját maga próbálta ki, és a kiemelkedő eredmények 
miatt úgy döntöttünk, hogy autovirágzó formátumban bocsájtjuk forgalomba. 
Ez az aromás autovirágzó szó szerint fenyő ízesítésű karácsonyfává robban 
csupán 70-75 nap alatt, rengeteg dicsőséges, erőtől duzzadó virágot 
termesztve, amelyek csillogó THC kristályoktól roskadoznak. Végső 
magassága legfeljebb 1,2 méter. 

A Purple Punch™ és a hatalmas BF Auto Critical™ fajtánk keresztezése elképesztő 
eredményeket hozott. Csak képzelje el ezen USA X Barney’s Farm vonal ízét, 
bámulatos ellazító hatását és lehetséges hozamát! Granddaddy Purple X Larry 
OG X Big Bud X Skunk #1. Ez a javarészt Indica jellemzőkkel rendelkező, 80 cm-
es, 18% THC- és 1% CBD-tartalommal rendelkező, önvirágzó szépség ínycsiklandó 
kombinációval szolgál, amely boldog, eufórikus, pihentető érzetet kölcsönöz, így 
ideális egy hosszú nap utáni lazításhoz. Kombinálja mindezt a szegfűszeggel 
sütött édes almáspite kiemelkedő ízével, ahol a keletkező ínycsiklandó aromák a 
kedvenc pékségének illataira emlékeztetik. Akár óriási, 350-400 grammos hozamra 
számíthat a Purple Punch Auto™ fajtánkból növényenként, a virágzáshoz pedig 
magállapottól mindössze 50-60 napon belül eljut!

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 napok

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 napok

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.hu/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.hu/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.hu/purple-punch-auto-484
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Készen áll, hogy megtapasztalja a Glue Gelato Auto™ hatásait? Ez az autovirágzó 
csoda számos West Coast vonal egyesítésével keletkezett. Tesztelje Ön is a mennyei 
Glue Gelatót ebben az új minőségében! Gyorsan megtisztít, megnyugtat és tetőtől 
talpig elvarázsolja az embert. A fenséges érzés az összes porcikát áthatja, elillan 
minden negatív gondolat, és a helyükbe békés nyugalom költözik. A Glue Gelato 
ideális kedélyjavító. Beltérben akár 600 gramm/négyzetméteres hozamot is várhat, 
míg kültéren növényenként akár 400 grammnyi csokis jóságot érhet el teljesen 
ideális termesztési körülmények között. Vigye el Ön is egy menetre bibés bébinket – 
mindössze 70 nap leforgása alatt bárki gond nélkül kinevelheti. Próbálja ki a Barney’s 
Glue Gelato Auto™-ját, ígérjük, hogy nem fogja megbánni!

Híres-neves OG-nkbe addig pakoltuk a gyümölcsös ízeket, míg egy minden 
várakozásunkat felülmúló autovirágzó fajtát nem kaptunk. Ez az ízig-vérig szexi 
kombó kozmikus nyugalmat biztosít. Autovirágzó bajnokunk már 70 nap után 
megcsillantja, mi van a tarsolyában. Az arcunkba tolja ínycsiklandó aromáit, és 
mire észbe kapunk, már be is takaríthatjuk értékes termését. THC-ban tobzódó, 
szikár, cukormázas rügyeit öröm kézbe venni. Miután elillantották a fájdalmat, 
egy különleges, álomszerű dimenzióba repítik a szmókert. Próbálja ki Ön is ezt az 
amerikai gén-extravaganzát autovirágzó változatban! Zkittlez OG Auto™ zárt térben 
történő termesztése esetén csodálatos, akár 600 gramm/négyzetméteres hozam 
várható, ami egy önvirágzó fajtától igen komoly teljesítmény. Kültéri hozam terén 
akár 400 grammot is jelentettek növényenként.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 napok

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 napok

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Autovirágzó magok

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.hu/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.hu/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.hu/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ egy rendkívüli új autovirágzó szuperfajta, amely indica-
domináns, 65% indicával / 35% szatívával, tökéletesen illeszkedve az egyre 
növekvő Autovirágzó Cali kollekciónkba. Ez a drágakő összehozza a Face Off OG 
X Girl Scout Cookies történelmi szülői erejét, most keresztezve a BF Super Auto 
#1-gyel = Megnövekedett hozamok, teljesítmény és trichome termelés, amely 
a Dos Si Dos Auto™-nak komoly genetikai lendületet ad. A Dos Si Dos Auto™ 
enyhíti a szorongást és a fájdalmat és minden szempontból kellemesebbé teszi 
a napot. A hosszan tartó citromíz a nagyi citromos habcsókpitéjére emlékeztet, 
amit épp most vett ki a sütőből. Ez a lenyűgöző sebességű démon beltérben 100 
cm-re, kültérben 140 cm magasságra nő.

A Barney’s Farm Gorilla Glue Auto™-ja egy gyors virágzású hibrid, amelytől az ember 
ottragad, bárhol is legyen. Ez nem egy kezdőknek való növény és súlyos hatásait 
tisztelettel kell kezelni. Ez a dicsőséges Gorilla Glue új, szupergyors 55%-os indica 
verziója, keresztezve az izgalmas következő generációs BF Super Auto #1-gyel. 
Hatalmas, 600 g/m2-es a terméshozama és akár 110cm magasra is megnőhet. A 
kávé és a tejszín csodálatos illata észlelhető a virágzás során. Hírhedt, 25% THC-
szinttel rendelkezik, úgyhogy érthető az emberek mély szeretete ezen egyedülálló 
növény iránt. Mindössze 70-75 nap alatt hatalmas, illatos virágok nagyon szoros 
csomópont-távolsággal bukkannak ki ebből az óriási autovirágzó fajtából. Élvezze 
az Autovirágzó Cali kollekciónk indica-domináns új tagjától származó gazdag 
pszichedelikus élményt, a Barney’s Farm Gorilla Glue Auto™-ját.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 napok

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 napok

THC  25%

CBD  0.01%

Dos Si Dos Auto™

Gorilla Glue Auto™

Dos Si Dos X BF Super Auto #1

Gorilla Glue X BF Super Auto #1

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.hu/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.hu/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.hu/gorilla-glue-auto-515
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A feminizált Cali kollekciónk nagy sikerű tagja megkapta a szuper auto kezelést. 
Bugyborékolja és pezsegje át a napot a Gorilla Skittlez Auto™ segítségével. Az 
ízlelőbimbói felrobbannak, amikor először tapasztalja meg a gyümölcsös ízeket. 
A kezdeti keresztezés után, most újra kereszteztük a Gorilla Glue és Zkittlez 
fajtákat a BF Super auto #1-gyel, amely további elképesztő erőt és ellenállást 
adott a kártevők és a stressz ellen, illetve a gyökérzet szerkezete, amely 
Super auto #1-től származik, az első naptól kezdve élettel telve fejlődik. Ez a 
hihetetlenül aromás, autovirágzó fajta szó szerint fenyő ízesítésű karácsonyfává 
alakul mindössze 75 nap alatt, és rengeteg ragyogó, erőteljes virágot hoz létre, 
amelyeket hatalmas mennyiségű lédús szőrzet borít.

Ízletes cukorkristályokkal bevonva, mint egy finom sütemény, a szuper Wedding 
Cake Auto™ hírneve szerint is rendkívül cukormázas és így tökéletesen kiegészíti 
az Autovirágzó Cali kollekciónkat. Ez a növény a Wedding Cake™ és a BF Super 
Auto #1 összeolvasztásának eredménye, így nem fognak csalódni a skywalker 
OG tulajdonságainak megnövekedett erejében e szuper autovirágzónkban, amley 
fokozott ellenállást biztosít a kártevők és a stressz ellen, miközben a gyökérzet 
az első naptól kezdve élettel telve fejlődik. Wedding Cake Auto™ valódi csemege a 
kristályokkal borított rügyekkel rendelkező fehér törzsek szerelmeseinek. Indica-
domináns, 65%-ban bimbóval teli növény, nagyon szoros csomópont-távolsággal. 
Mindössze néhány héttel az ültetés után a súlyos rügyek olyan csillámlónak tűnnek, 
mint az ékszerek a fényben.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 napok

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 napok

THC  25%

CBD  2.4%

Gorilla Zkittlez Auto™

Wedding Cake Auto™

Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

Wedding Cake X BF Super Auto #1

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CALI AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

uj fajtak

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.hu/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.hu/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.hu/wedding-cake-auto-514
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Saját klasszikus Blue Cheese™-ünk pofonegyszerűen termeszthető és 
rendkívül bőven termő, autovirágzású változata. Az úttörő Blue Cheese 
Auto™ a Barney’s Farm Blue Cheese™-ének és egy különleges ruderalis törzs 
keresztezésének eredménye. Érdekessége, hogy a vegetációs időszaka az 
ötödik héten magától átcsap virágzásba. Autovirágzó növényünk ínycsiklandó 
illata és sajtos-földes íze egyértelműen a Blue Cheese™ bukéját idézi, 
termesztése ugyanakkor semmilyen nehézséget sem okoz, mivel a legtöbb 
kultúrában jól fejlődik.

Legendás Critical Kush™-unk immár autovirágzó változatban is beszerezhető. 
Az autovirágzó szörnyetegek legnépszerűbbike alig 8–9 hét alatt beérik. A 
Critical Kush™ és legújabb autovirágzó tenyésznövényeink keresztezésével 
alakítottuk ki. Az ötödik héten kezd el virágozni, ezt követően maximálisan 
75 centiméter magasra nő, miközben a központi és oldalágain megannyi 
kompakt, nehéz és ízletes bugát fejleszt. Aromájában a finom, földes 
fenyőillat kush ízekkel keveredik.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 napok

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 napok

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.hu/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-auto-41
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Hatalmas öröm számunkra, hogy bejelenthetjük LSD Auto™-nk világra jöttét, amely 
legendás LSD-nk és egy autovirágzó szörnyeteg édesgyermeke. Akárcsak jó nevű 
elődje, ez a fajta is irdatlan nagyot üt, és pillanatok alatt egy másik dimenzióba 
repíti az embert: egyetlen hatalmas, pulzáló pszichedelikus festménnyé varázsolja 
a rideg valóságot. Kezdőknek semmiképpen sem ajánljuk. Habár az átlagnál 
potensebb, a termesztése roppant egyszerű, így bárki kipróbálhatja, milyen érzés 
egy kaleidoszkopikus szupersztrádán száguldani. Szakadjon ki Ön is a térből és az 
időből az LSD Auto™ segítségével! Az LSD Auto™ szabadban történő termesztésekor 
növényenként akár 400 gramm pézsmaillatú, földes rügyhozamra számíthat, a beltéri 
hozam pedig az igen figyelemre méltó 650 gramm/négyzetméter lehet.

A charast szolgáltató Marana az egyik legfontosabb növény a marihuána 
kultúrában. A pusztítás hindu istenét, Sívát imádó szadhuk szentként tekintenek 
rá. Az idők folyamán a mi termesztői programunkban is folyamatosan jelen 
volt. A Malana Bomb™ a Lowryder #1-gyel történt keresztezés eredménye, amely 
stabilan bő hozamot produkál, és amelynek kövér bugái intenzív fenyőillatot 
árasztanak és a Himalája ízeit idézik. Mivel vegetációs szakasza mindössze 
három hét elteltével magától átcsap virágzásba, a Malana Bomb™ alig 60–70 
napos korában kész a betakarításra.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 napok

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 napok

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.hu/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.hu/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.hu/malana-bomb-auto-39
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A Pineapple Express Auto™ az eredeti Pineapple Chunk™ autovirágzó változata. 
A Pineapple Express Auto™ szívós, gyorsan virágzó és könnyen termeszthető 
kenderfajta, amely bő hozamot produkál a gyantával borított, nehéz rügyekből. 
A Pineapple Express Auto™ tövenként 60–100 gramm finom, földes ízű indicát 
ad. Aromája édeskés, intenzív ananász jegyekkel. Nyugtatólag hatva, a 
stresszt csökkentve segíti a test ellazulását. Vegetációs periódusa mindössze 
négy hét, és a virágzási szakasza is véget ér 30 nap elteltével.

Legendás Sweet Tooth™-unk bőtermő, autovirágzó változata, amely a Barney’s 
eredeti Sweet Tooth™-a és egy korszerű autovirágzó fajta keresztezéséből jött 
létre. A Sweet Tooth™ főbb jellemvonásai természetesen ebben az autovirágzó 
variánsban is fellelhetők. A Sweet Tooth Auto™ 35 nap elteltével vált át a 
vegetációs szakaszból virágzásra. Kompakt növekedésű, mintegy 80 cm 
magasságot elérő fajta. A szabadban termesztve tövenként átlagosan 200 
grammos hozamot produkál. A Sweet Tooth Auto™ 75–80 nap alatt éri el ciklusa 
végét.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 napok

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 napok

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK
Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.hu/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.hu/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.hu/sweet-tooth-auto-38
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A Tangerine Dream Auto™-t ráadásnak szántuk díjnyertes coffeeshop 
klasszikusunk, a Tangerine Dream™ kedvelőinek. A szmókerek és a termesztők 
egyaránt elégedettek lehetnek az eredménnyel. A Tangerine Dream Auto™ 
a csírázástól számítva 70 napos ciklusa különlegesen rövidnek számít. 
Ugyanakkor ahhoz képest, hogy csak 70 cm magasra nő, számos oldalágának 
köszönhetően bő hozamot produkál. Ez a döntően indica típusú autovirágzó 
variáns ugyanazt a markáns, intenzív citrusos aromát adja valamivel 
alacsonyabb THC-tartalom mellett, CBD lökete azonban kiegyensúlyozott 
szellemi élményt biztosít.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 napok

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.hu/tangerine-dream-auto-330
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A Barney’s Farm és a CBD Crew termesztői közösen alkották meg ezt a CBD-
ben dúskáló világbajnok fajtát, a CBD Lemon Potion Auto™-t, amely terápiás 
potenciálja mellett még észveszejtően finom is. A 2:1-es CBD:THC arány, a 15 
százalékot elérő kannabidiol- (CBD-) tartalom és az autovirágzás a Barney’s 
Farm Lemon Kush, a CBD Crew CBD Enriched, illetve Auto házasításának 
eredménye. A CBD Lemon Potion Auto™ dús, bokros növekedésű, legfeljebb 1 
méter magasra fejlődő növény. Ágait sűrűn beborítják a gyantától csöpögő és 
átható citromillatot árasztó rügyek.

A Blue Shark túlnyomórészt indica felmenőktől származó, CBD-ben gazdag 
fajta. A CBD Blue Shark™ a Blueberry és a klasszikus Shark Shock, illetve 
saját, magas CBD-tartalmú sativánk keresztezése. Virágai azonos CBD:THC 
tartalmuk miatt eredményesen csillapítják a fájdalmat és szüntetik meg az 
émelygést. Emellett kiváló nyugtató és lecsendesítő hatással is bírnak. A 
rövid virágzási szakaszú növényről már 8–9 hét elteltével szüretelhetünk. A 
gombabetegségeknek ellenálló, szívós CBD Blue Shark™ hozama igen jó. A 
virágok gyümölcsös-citrusos illatában egy lehelletnyi jázmin is kifejezésre 
jut.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 napok

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 napok

 Október elején

THC  16% CBD   16%

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

CBD AUTOVIRÁGZÓ MAGOK

CBD FEMINIZÁLT MAGOK

BF Lemon Kush X CBD Crew 
CBD enriched X Auto

CBD Lemon Potion Auto™

1  € 9 

3  € 25

1  € 10 

3  € 27

5  € 39 

10  € 75

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.hu/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.hu/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.hu/cbd-blue-shark-11
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A legendás, nagyrészt indica típusú Critical Kush™ és a magas CBD-tartalmú 
Shanti Baba édesgyermeke. A gyorsan virágzó CBD Critical Cure™ óriási, 
nehéz rügyeket hoz, ezért a virágzási szakasz utolsó heteiben mindenképpen 
karózni kell. A virágok tengernyi gyantát termelnek és kivételesen magas 
CBD-tartalommal bírnak. A CBD és a THC ebben az esetben jól kiegészítik, 
sőt tovább fokozzák egymás terápiás hatását. A CBD Critical Cure™ virágainak 
izmos földes aromájába egy kevéske sziruposság vegyül.

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

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 napok

 Szeptember vége

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 napok

 Szeptember vége 

THC  18% CBD   18%

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

Brazilian X Himalaya X Afghan X CBD Enriched

CBD FEMINIZÁLT MAGOK

CBD REGULAR MAGOK
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.hu/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.hu/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.hu/cbd-caramel-_-regular-431


37

Az Afghan Hash Plant™ eredete a hetvenes évekig nyúlik vissza. Akkor szereztük 
be ugyanis az első magjainkat Mazár-e Sarif környéki hasiskészítőktől. 
Ezt követően jónéhány izgalmas esztendőt töltöttünk el a legütősebb és 
legfinomabb terményt adó növények kiválasztásával és továbbnemesítésével. 
Ebből körből rajzolódott ki azután az Afghan Hash Plant™, amely az egyik 
kedvenc, kiváló hasis alapanyagot szolgáltató, tisztán indica típusú fajánk. Az 
Afghan Hash Plant™ sűrű, gyantától csöpögő virágokat hoz, gazdag szantálfa 
aromájában pedig némi citrus íz is visszaköszön.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Regular magok 
Nemesítők válogatása

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 napok

 Szeptember vége

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

REGULAR MAGOK

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.hu/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Egy Critical Kush™ anya minden ínyenc álmainak netovábbja. Két világbajnok 
genetikájú felmenő, a Critical Mass (Mr. Nice) és saját OG Kush fajtánk 
frigyéből született. A Critical Kush™ roppant életerős, rendkívül dúsan virágzó 
hibrid, amelyben a jellegzetes kush íz minden várakozást felülmúló hozammal 
párosul. A közepesen magasra fejlődő növény oldalágait külön alá kell 
támasztani, hogy elbírják a temérdek gyönyörűséges, gyantától elnehezült 
bugát. A Critical Kush™ tömör, nehéz virágokat produkál.

Misztikus G13-as legendánkat kedvenc hawaii sativánkkal a klasszikus 
Skunk#1-gyel keresztezve új magasságokba jutottunk. Így született meg 
a Barney’s Farm híres-nevezetes G13 Haze™ változata. Ez a jófajta növény 
a hatások teljes spektrumát felvonultatja, a minden porcikára kiterjedő 
betépéstől a pszichedelikus sativa-élményekig. Márpedig ez a kombináció 
egyszerre ütős, mennyei és felejthetetlen. A G13 Haze™ viszonylag nagyra nő, 
kivételesen sok virágot hoz és tetemes mennyiségű gyantát termel.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 napok

 Szeptember vége

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 napok

 Október vége

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

REGULAR MAGOK

REGULAR MAGOK

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.hu/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.hu/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.hu/critical-kush-_-regular-426
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 A Pineapple Haze™a legendás, földes-ízű Afghan × Skunk#1 hibrid és a 
fűszeres Old School Haze édesgyermeke. A csúcsminőségű, sativa-dominált 
keresztezés extravagáns hozamot, finom ananászos ízt és mennyei szellemi 
kielégülést ígér. Beltéren négyzetméterenként átlagosan 600 grammos 
hozamot produkál, ami a virágzás előtti időszak kitolásával akár 700 grammra 
is feltornászható. A Pineapple Haze™azonban a legtöbb helyen a szabadban 
is termeszthető, ilyenkor a tövenként 1,5 kilogrammos hozam sem számít 
szokatlannak. A gombabetegségeknek ellenálló, szívós növénnyel a kezdők 
sem járhatnak pórul. A virágzási szakaszban maximum 1,70-ig feljavított talaj-
EC-érték segít kihozni belőle a legjobbat.

A Widow Remedy™ kialakításához először tijuanai sativát kereszteztünk 
keralaival, ami egy magas kannabinoid-tartalmú, gyönyörű szép, főként 
sativa jellemvonásokat mutató növényt eredményezett. Ezt kombináltuk 
aztán egy tiszta afgán fajtával – elsősorban a hozam növelése és a virágzási 
időszak lecsökkentése érdekében, ami a végső variánsban a CBD-tartalom 
emelkedésével is együtt járt. Az így keletkezett hármas hibrid a widow-típusba 
sorolható, de több CBD-t tartalmaz. A Widow Remedy™ hatékonyan csökkenti 
a fájdalmat, elmulasztja az álmatlanságot és az émelygést. Ködjében 
szertefoszlik a bánat.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 napok

 Október vége

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 napok

 Szeptember vége

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

REGULAR MAGOK

REGULAR MAGOK

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

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


www.barneysfarm.com

A termékeinkkel kapcsolatos információkért látogasson el 
honlapunkra: www.barneysfarm.com

E különleges kenderváltozatok magjainak kizárólagos forgalmazója: 
Barney’s Farm Seed Company 

Jogi nyilatkozat
A megrendeléseket kizárólag akkor teljesítjük, ha ezzel nem valósítunk 
meg bűncselekményt. Felhívjuk vevőink szíves figyelmét arra, hogy 
némely országokban törvénybe ütközik az életképes kendermagok 
birtoklása, értékesítése és szállítása. A Barney’s Farm azzal a kikötéssel 
bocsátja rendelkezésre őket, hogy a magok nem juthatnak illetéktelenek 
kezébe. Az ügyfeleink esetleges illegális tevékenysége kapcsán fellépő jogi 
következményekért semmilyen felelősséget nem vállalunk!
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