
ZAADCATALOGUS 2023

Breeder of Champions

RUNTZ X 

LAYER CAKE

STRAWBERRY 

CHEESECAKE 
AUTO

GELATO  
#45

SKYWALKER 

OG AUTO

KUSH 
MINTZ

RUNTZ 
AUTO

PINEAPPLE 

EXPRESS

MIMOSA X 

ORANGE PUNCH
AUTO

www.barneysfarm.nl



Acapulco Gold 3

Amnesia Lemon 4

Ayahuasca Purple 5

Banana Punch CALI 6

Biscotti Mintz CALI 7

Blue Gelato 41 CALI 8

Blue Sunset Sherbert CALI 9

Blueberry Cheese 10

Blueberry OG CALI 11

Bubba Kush 12

Cheese 13

Cookies Kush CALI 14

Critical Kush 15

Dos Si Dos #33 CALI 16

Dr. Grinspoon 17

G13 Haze 18

Gelato #45 CALI 19

Glookies CALI 20

Gorilla Zkittlez CALI 21

Kush Mintz CALI 22

Laughing Buddha 23

Lemon Tree CALI 24

Liberty Haze 25

LSD 26

Mimosa EVO CALI 27

Mimosa X Orange Punch CALI 28

Moby Dick 29

Orange Sherbert CALI 30

Peyote Cookies 31

Peyote Critical 32

Pineapple Chunk 33

Pineapple Express 34

Pink Kush CALI 35

Purple Punch CALI 36

Runtz Muffin CALI 37

Runtz X Layer Cake CALI 38

Shiskaberry CALI 39

Strawberry Lemonade CALI 40

Tangerine Dream 41

Triple Cheese 42

Tropicanna Banana CALI 43

Watermelon Zkittlez CALI 44

Wedding Cake CALI 45

White Widow XXL 46

Amnesia Haze Auto 47

Blueberry Cheese Auto 48

Critical Kush Auto 49

Dos Si Dos Auto CALI 50

Glue Gelato Auto CALI 51

Gorilla Glue Auto CALI 52

Gorilla Zkittlez Auto CALI 53

LSD Auto 54

Mimosa X Orange Punch Auto CALI 55

Moby Dick Auto 56

Pineapple Express Auto 57

Purple Punch Auto CALI 58

Runtz Auto CALI 59

Skywalker OG Auto CALI 60

Strawberry Cheesecake Auto 61

Tangerine Dream Auto 62

Watermelon Zkittlez Auto CALI 63

Wedding Cake Auto CALI 64

White Widow XXL Auto 65

Zkittlez OG Auto CALI 66

Autoflower

Feminized



3www.barneysfarm.nl

Dankzij een recente vooruitgang in de genetica van marihuana, geleidt door 
Barneys Farm Labs, is de kwaliteit van onze Acapulco Gold zijn grandioze 
verleden ontstegen. Echter, wat net zo belangrijk voor ons is, is het behouden 
van zijn essentie. Net als de originele naamgenoot bevat de Acapulco Gold 
bloemen dike colas en is bevlekt met een goud en roodbruine calyx met zeer 
zichtbare THC kristallen. Deze intense fruitcocktail van smaken geeft een 
zeer sterke sensatie die je bij zal blijven. Acapulco Gold bevat vooral sativa 
waardoor deze een lange, blijvende Hoog garandeert die wordt gebalanceerd 
met positieve effecten die het lichaam relaxeren en kalmeren waardoor stress 
vermindert wordt.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 dagen

 Midden oktober

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Feminized

1  € 10 3  € 27 5  € 42 10  € 801  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/acapulco-gold-26
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Barneys Amsterdam won samen met Soma de Cannabis Cup met Amnesia 
Haze in 2004. Amnesia Lemon is een cruising van Soma’s Amnezia Haze en 
Lemon Skunk. De Amnesia Lemon bestaat uit een heerlijke mix van de smaken 
van Amnesia Haze en Lemon Skunk met het vermogen en de wilskracht van 
beiden rassen. Deze creëert een positieve Hoog diep in de hersenen die zeker 
kan worden gekenmerkt door Sativa, maar verbazend genoeg heeft de Amnesia 
Lemon een bloeiperiode van slechts 8 tot 9 weken. Deze plant groeit tot op een 
medium-hoog niveau en heeft lange en dichte colas.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/amnesia-lemon-31
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Barneys Farm ontving een aantal jaren geleden een cadeautje van deze zaden 
uit de Rode Rivierdelta. Wanneer deze uitgroeien zullen ze bloeien tot prachtige 
paars/robijn rode platen. Wanneer je deze samen kruist met de originele Master 
Kush ontstaat er een perfecte plant. Ayahuasca Purple toont bijna pure Indica 
eigenschappen. Door de brede bladeren gepaard met een korte en sterke 
bladstructuur en de immense dichtheid van de buds, groet de plant uit tot een 
prachtig paarse bloem in de laatste twee weken van de bloeiperiode. Zijn taken 
hebben steun nodig in de laatste week van de bloeiperiode. Dit ras geeft je een 
hemelse, relaxende en een bevredigend gevoel dat gepaard gaat met een rijk 
aroma van zeldzame hazelnoot en papaya.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 dagen

 Eind september

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/ayahuasca-purple-18
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Barneys Farm’s BANANA PUNCH is weer een nieuw resultaat van de veredelings 
masterclass van het Barney’s Farm-lab en een volgende heerlijke toevoeging 
aan onze prestigieuze uitzonderlijke bloemencollectie. Hier werden twee van 
de meest gewilde genetica Banana OG en Purple Punch gecombineerd! We 
selecteerden een buitengewone kalmerende, 55% Indica variatie om te evolueren 
tot een consequent hoger opbrengstpotentieel in combinatie met een kortere 
bloeiperiode van slechts 60-65 dagen. BANANA PUNCH is een sterke stevige 
plant die extreem veelzijdig is voor een breed scala aan kweektechnieken. 

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/banana-punch-554


7www.barneysfarm.nl

Biscotti Mintz van Barney’s Farm. Speciaal voor de echte kenners gemaakt 
uit twee van de beste en meest zeldzame strains uit de VS. Het lab kruiste 
Biscotti, een wereldwijd bekende soort die voor 80% uit Indicia bestaat, met 
onze exclusieve en heerlijke Mintz Phenotype. De resultaten waren verbluffend: 
de van OG Kush afkomstige Cookies variant zorgde voor ongelooflijke potentie 
en smaak. De infusie van de roomzachte Mintz kenmerken creëerden deze 
nieuwe kampioensstrain waar je van gaat watertanden. Het is een totaal unieke 
toevoeging aan onze catalogus. Biscotti Mintz is een overwegend dieppaarse 
plant die trichomen produceert. De bladeren laten tijdens hun laatste dagen een 
prachtig scala aan paars, oranje en groen zien.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 dagen

 Oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 is onze nieuwe sensationele Blueberry superkruising met de 
westkust. Ze is ontstaan door de beroemde Blueberry te kruisen met Thin mint 
Girl Scout Cookies en de frisse fruitige Indica, Sunset Sherbert. Blue Gelato 
41 zal je onmiddelijk in een diepe serene staat brengen die garant staat voor 
krachtig psychedelisch genot. Veel fenotypes bezitten blauwe/paarse bloemen, 
die allemaal besmeurd zijn met een dikke hars een zoet slijk en een aardsgezinde 
citrussmaak. Laat deze fabelachtige Indica je smaakpapillen fascineren, je pijn 
wegmasseren en je achterlaten met een gevoel van puur genot en plezier. Ook 
al zijn de aroma’s van Gelato bedwelmend, de effecten maken je energetisch en 
geeft je duidelijkheid.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 dagen

 Midden oktober

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/blue-gelato-41-456
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Blue Sunset Sherbert van Barney’s Farm. Dit is een naar Indica neigende hybride 
die een enorme opbrengst geeft zonder onhandelbaar te worden. Er groeit een 
veelvoud aan zijtakken aan, die elke de capaciteit hebben om de zwaarste cola’s 
te ondersteunen. Bloeit supersnel in slechts 59 tot 63 dagen en produceert 
650-700 g/m2. Deze regelrechte traktatie is compact van gestalte, heeft een 
bovengemiddelde trichoomproductie en groeit binnenshuis tot een hoogte van 
ca. 80 cm. Buiten kan de plant maar liefst meer dan twee meter worden en een 
oogst produceren tot 1 kg per plant. Blue Sunset Sherbert heeft ook tijdens zijn 
laatste dagen een schitterende aanblik. Hij laat een magische transformatie zien 
met een betoverende caleidoscoop van exotisch gekleurde bladeren.

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 dagen

 Oktober

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/blue-sunset-sherbert-551
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Deze versie van Barneys Farm Blue Cheese is met uitstek de beste en sterkste 
die te vinden is op de markt en hij zal je gegarandeerd versteld doen staan. 
Het is een zeer productief ras dat makkelijk te groeien is en bevat zeer geurige 
en smakelijke buds. De karakteristieke smaak van intense oude kaas wordt 
verzacht door de nasmaak van een zoete bosbes. Deze kleine gazette plant 
heeft sterke takken aan de zijkant en ontwikkelt zware en plakkerige colas die 
bloeien tijdens een korte bloeiperiode. De effecten van deze plant zijn krachtig, 
kalmerend en relaxend en is een echte belevenis voor Indica fanaten. Nu ook 
beschikbaar in een autoflowering ras.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 dagen

 Midden september

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

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

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 dagen

 Midden oktober

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/blueberry-og-278
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Waarom zou je niet er voor kiezen om je eigen Bubba Kush plantjes te telen? 
Daarmee sluit je je aan bij het groeiende aantal kwekers die deze variant cannabis 
kweken om haar geschiedenis en positieve effecten. Zo verwijst de naam Bubba 
naar een zekere Bubbha, die gezien wordt als de Amerikaanse ontdekker van 
de fantastische genetische eigenschappen van deze plant. Kush herinnert aan 
de originele Afghaanse afkomst van dit product, waarvan de smaak het meest 
overeenkomt met dat van een overheerlijke Turkse chocoladereep. Bubba Kush 
behoort daarom tot de indicasoort en bevat een THC gehalte van maar liefst 29 
procent. Hierdoor vergeet je al je zorgen en waan je je bij elk gebruik in een echt 
exotisch oosters sprookje.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Begin oktober

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/bubba-kush-537
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Een van de meest authentieke en bekende wietsoorten uit de kwekerij van 
Barneys Farm is onze feminized Cheese! Het helpt je al bij de eerste trek te 
belanden in een kaasparadijs, die je niet gauw zal willen verlaten. Cheese is een 
van onze klassiekers die binnen twee maanden uitgroeit tot een vol uitziende 
naar kaas reukende plant, met heel wat vertakkingen. Indien je graag kaas eet 
zou je door de indringende geur wel eens geneigd kunnen zijn in je plant te 
happen, wat natuurlijk niet de bedoeling is. Je kunt deze voornamelijk vrouwlijke 
Cheese wiet planten zowel binnen als buiten kweken. Hou je het binnen dan is 
de opbrengst ongeveer 600 gram per vierkante meter. 

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Oktober

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/cheese-538
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Een nieuwe fenomeen brengt schokgolven door de cannabisgemeenschap. 
Cookies Kush onstaat door het kruisen van het fenotype van onze geweldige 
Girl Scout Cookies met de krachtige OG Kush (Rolex feontype), vanaf het begin 
leverde dit project geweldige resultaten. De goede kwaliteit van de OG kush 
smelt samen met de krachtige mintchocolade/bakkerij geur en smaak van de 
Girl Scout Cookies. Het ras is zeer sterk in zware omstandigheden en makkelijk 
om te groeien. Verwacht goede resultaten binnen 8 weken nadat je bent 
begonnen met binnenshuis telen.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/cookies-kush-20


15www.barneysfarm.nl

Critical Kush is een mix van de beroemde Critical Mass met de OG Kush. Dit is een 
sterke en extreem krachtige Indica plant die een gigantische hoeveelheid aan 
prachtige Kush opbrengsten levert. De bloemen zullen klaar zijn binnenshuis in 
slechts 8 weken en groeien tot een medium hoogte met een geweldig bloem tot 
blad ratio. Haal plezier uit de plakkerigheid van de plant, de aromatische geur en 
de door kristallen omringde buds waarvan je knetterstoned wordt. De smaak van 
de Kush is onmiskenbaar en de opbrengst per plant is fenomenaal. Deze nieuwe 
hybride is een geweldige stap vooruit in de moderne marihuanateelt. Zijn Indica 
dominante natuur maakt hem ideaal om te relaxen, pijn te verminderen en om 
diep in de avond te roken.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/critical-kush-23
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De Cali-collectie van Barneys Farm krijgt nog een schok van superkracht met 
deze explosieve verzameling terpenen samengesmolten met enkele van ‘s 
werelds meest verbazingwekkende Amerikaanse cannabisfenotypes. Dos 
Si Dos is ontwikkeld op basis van OG Kush Breath, een knock-out Girl Scout 
Cookies-feno gekruist met Face Off OG en vervolgens opnieuw gekruist met 
onze legendarische Cookies Kush (OG Kush-feno X GSC) EN DAT IS ALLEEN 
DE HELFT VAN HET VERHAAL. Voeg een subtiele mix van Gelato # 33 toe aan 
de pot met zijn fascinerende Sunset Sherbet X Thin Mint GSC erfgoed en Bam! 

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/dos-si-dos-33-495
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Genoemd naar onze held, de briljante voorvechter voor cannabis, onderzoek 
en auteur Dr. Lester Grinspoon, is de Dr. Grinspoon een puur erfstuk Sativa. 
De plant groeit dun en lang en vereist een lange bloeiperiode. Wanneer deze 
volwassen is zullen de colas lijken op compacte groene en rode bruine kralen 
die losjes om de stam zullen hangen samen met een laagje THC kristallen. 
De geur van de kralen is van sumac en citroen, de rook is lich ten pikant met 
een mix van citrus en tropische fruit aroma’s. Dr. Grinspoon bidet een sterke, 
langhoudende en energetische Hoog. Old School Sativa van de hoogste plank.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 dagen

 Midden november

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

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


18www.barneysfarm.nl

We nemen de legende van de G13 tot een nog hoger niveau door deze te kruisen 
met onze favoriete Hawaiaansee Sativa. De plant die hieruit voortkomt brengt 
ongelofelijk resultaten in termen van dichtheid van de bloemstructuur en hevige 
harsproductie. G13 Haze groeit tot een medium-kleine hoogte en is compact 
voor een Sativa dominant ras en is ideaal voor SOG en ScrOG tuinen. Niet 
alleen geef de G13 Haze goede en gezonde THC niveaus, ook is het waard om 
te genieten van de rook. De intense aroma’s en smaken van fruit en specerijen 
leiden tot sterke, hemelse effecten.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/g13-haze-6
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Deze soort is een perfect voorbeeld van hoe de selectieve veredeling bij het 
Barney’s Farm-lab een succes wordt. GELATO #45 met Sunset Sherbert en Thin 
Mint Girl Scout Cookies als ouders, zorgden na de selectie voor een prachtig 
uitgebalanceerde 60% Indica-hybride. Deze dame is een perfecte keuze voor 
kwekers die zowel beginners zijn als ervaringsdeskundigen. Ze is extreem 
vergevingsgezind naar kleine foutjes in de teelt maar ook zeer veelzijdig voor 
een breed scala aan kweektechnieken. Gelato #45 is een sterke robuuste plant 
die binnen 100-120 cm bereikt, tijdens haar groeiperiode en heeft een bloeitijd 
van slechts 70 dagen. Buiten kan ze gemakkelijk 2 tot 2,5 m hoog worden en het 
duurt tot begin oktober voor de planten volwassen worden.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/gelato-45-590
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Als Marvel Studios een Avengers-wietsoort zou maken, dan hadden ze deze 
plant gemaakt hebben: Glookies. Ervaar zelf de kracht van deze dominante 
indica superheld! Gecreëerd door twee mega supersterren van cannabis 
zorgvuldig te fuseren. De Gorilla Glue en The Original Thin Mint Girl Scout 
Cookies hebben geen introductie meer nodig. Deze nieuwe toevoeging aan 
onze Cali Collectie is zeker welkom! Laat je dag transformeren door deze super 
stoney effect gecombineerd met een motiverende energie boost. De smaak 
van Glookies is met geen woorden te omschrijven, dit moet je proeven om te 
geloven. Alsof Sour Diesel, Key Lime en Walnuts met elkaar een prachtig bloem 
boeket vormen.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/glookies-485
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Ontketen de geweldige kracht van de westkust genetica met een geweldige 
mix van GG 4 en Zkittlez. Barney’s Farm introduceert de spiksplinternieuwe 
Gorilla Zkittlez. Een exquisiete trichoom viering wacht de geduldige person die 
60 dagen wacht totdat deze in bloei staat. Je zal nooit meer de eerste keer 
vergeten dat je haar vruchtbare fruiten ervaart. Leunend naar de Indica kant 
van het cannabis spectrum, deze opkomende favorite is een krachtige en 
breinkrakende parel, wiens trichoom-beladen fonkelende stampers ieder teler 
zal blij maken. Waarom laat je haar medische 24% THC graad je niet verleiden in 
een warme staat van rust en stilte waar je nooit meer uit wil gaan.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/gorilla-zkittlez-459
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De veredelaars van Barneys Farm hebben tijdens hun selectieproces op Biscotti 
Mintz een Critical Kush-feno geïntroduceerd die een ongebruikelijke 30% 
sativa-karakteristiek vertoonde. Dit in combinatie met de heerlijke Mintz, bracht 
hun werk iets heel spannends op tafel, een 70% indica dominante plant, totaal 
uniek in hun befaamde catalogus met verbazingwekkende eigenschappen. 
KUSH MINTZ met haar krachtige Himalayan OG Kush-lijn is extreem krachtige, 
sterke indica maar nu met een statige boost van 30%. De explosie van de 
Critical genetica infusie levert enorme opbrengsten op, zowel binnen als buiten, 
met buitenhoogten tot 2 meter. Het zijn supersterke en stevige planten met 
ongelooflijke productiemogelijkheden.

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/kush-mintz-578
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Wij hebben Laughing Buddha kunnen maken door een puur landras Thai Sativa 
te kruisen met een Jamaicaanse hybride. Laughing Buddha is een bijna puur 
Sativa ras. Geweldige opbrengsten komen van de langere bloeperiode. Het 
resultaat is een 1 meter lange plant met lange, strakke en zware buds. De plant 
moet goed worden ondersteund in de laatste drie weken van de bloeiperiode. 
Laughing Buddha is een prachtige geurige plant met geconcentreerde aroma’s 
van exotisch fruit en zoete smaken. Hij geeft je een energetische Sativa Hoog.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 dagen

 Eind oktober

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/laughing-buddha-8
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Lemon Tree is een bekroonde combinatie van de Amerikaanse klassiekers 
Lemon Skunk en Sour Diesel die bol staat van heerlijk hoge gehaltes limoneen en 
myrceen. Deze makkelijk te kweken en perfect uitgebalanceerde Indica hybride 
levert aanzienlijke opbrengsten van sappige, compacte, ijzige, lichtgroene 
toppen die een dikke laag trichomen bevat. Deze geven frisse, citrusachtige 
aroma’s af, een echt zintuigelijk genot om te kweken. Als je binnenshuis low 
stress technieken gebruikt, kan deze plant een totale lengte van 90-100 cm 
bereiken met een opbrengst tot 650 g/m2, na een relatief korte bloeiperiode van 
slechts 65-70 dagen. 

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 dagen

 Eind oktober

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/lemon-tree-553
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Liberty Haze heeft zowel Indica en sativa eigenschappen met een bloeiperiode 
van 8 tot 9 weken. Een medium-lange plant met een substantiele omtrek en grote 
dikke bloemkelken, zorgt zij ervoor dat ze zowel binnen als buiten excelleert. 
Lange dichte colas zullen in de laatste drie weken erg dik worden met de dicht 
budproductie en een prachtig contrast van een rode en paarse calyx. De Liberty 
Haze roes is onmiddelijk merkbaar en blijft lang aan met en alert en euphorisch 
gevoel. Hij heeft een makkelijk te onderscheiden limoen- smaak en geur. Onze 
lab tests hebben de THC waarde gemeten op 25%.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/liberty-haze-9
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Barneys Farm noemde haar LSD door het krachtige trippende gevoel dat ze je kan 
geven. LSD is een taaie Schimmel en ziekte resistante plant die goed reageert 
op alle groeiomstandigheden. Zeer makkelijk om te groeien en met slechts een 
beetje aandacht kan de LSD je zeer goede resultaten geven. De smaak doet 
je denken aan een aardsgezinde kastanje met een zoete muskusgeur. LSD 
produceert een euphorisch en zeer krachtig stoned gevoel.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/lsd-10
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Mimosa EVO Gefeminiseerd: de langverwachte komst uit het lab. op Barneys 
Farm is eindelijk een feit en onze twist van deze monster genetica heeft hun 
goedkeuring. Sta op Mimosa EVO! Voortgekomen uit een beroemde Emerald 
Triangle-cut, oorspronkelijk gekweekt door Symbiotic Genetics, nu supergeladen! 
Een onschatbare stoet uit de kluis van Barneys Farm. Deze 60% indica-dominante 
favoriet zit boordevol grote frosted toppen, rijk aan met sterren bezaaide 
cannabinoïden en terpenen. Liefhebbers van Indica zullen dol zijn op deze pittige, 
tropische citroenachtige citrussmaak met hints van bessen om de stimulerende 
euforische effecten te begeleiden. Mimosa EVO is een ideale soort voor overdag, 
echte voeding voor de hersenen.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 dagen

 Eind oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/mimosa-evo-510
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Mimosa X Orange Punch van Barney’s Farm. De Mimosa-evolutie gaat verder 
met deze nieuwe, explosieve, supercompacte sensatie met sinaasappelsmaak. 
Het is wederom een geheel nieuwe supersoort van het lab van Barney’s 
Farm. Het is op ingenieuze wijze gemaakt door het zorgvuldig kruisen van 
onze beroemde Orange Punch met Mimosa EVO, de sensatie van 2020. Deze 
toegevoegde genetische infusie resulteerde in een verbazingwekkend snelle 
producent van heerlijk ruikende toppen: bèta-caryofylleen, linalool en limoneen 
terpenen creëeren een sensationeel, citrusachtig aroma van mandarijn in 
combinatie met snoep. 

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 dagen

 September

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/mimosa-x-orange-punch-552
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This little known gem has been proving particularly popular with new growers 
and experts alike thanks to its astoundingly heavy yields. Prepare to meet the 
King Dong of cannabis strains - Moby Dick. A careful merging together of White 
Widow and Haze, some of the biggest yielders you can find could only mean Je 
zou kunnen denken dat een wietsoort die de naam van een alles vernietigende 
walvis draagt, niet goed kan zijn. Gelukkig klopt dat in het geval van onze Moby 
niet! Het enige dat deze cannabis variant na gebruik kapot maakt, is je gebrek 
aan motivatie om tot actie over te gaan. Tevens zorgt het voor een oppepper van 
je creativiteit waardoor je productiviteit gedurende de dag vergroot wordt. 

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 dagen

 Eind oktober

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/moby-dick-533
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Orange Sherbert, een machtige Indica dominante hybride met bedwelmende 
en heerlijke bijwerkingen. Dit is een echt Amerikaans ras dat samen met de 
Orange Cream, Purple Urkle en Cherry Pie in 1 geweldige smaak valt vergelijk 
met snoep/mandarijnen. De plant groeit uit de meest geweldige dichte oranje 
en paarse bloemen met een smaak die doet denken aan een diepe mandarijn. 
Het effect dat de indica geeft is een zeer relaxt en vredig gevoel. De plant is 
een van de makkelijkste om te groeien. Planten zullen groeien tot wel 1.3m en 
produceren grote colas van heerlijke buds.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 dagen

 Eind september

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies zijn ontstaan door de Peyote Purple te kruisen met onze 
legendarische Cookies Kush. Een grote en gedetailleerde selectie zorgde ervoor 
dat alleen de beste kwaliteiten van beiden ouders tot dit ras werden gemaakt. 
Het eindresultaat is een machtige hybride, robuust en makkelijk om te groeien. 
Peyote Cookies groeit uit tot een zware en dicht gezette plant met sterke 
takken die ondersteuning nodig hebben voor zijn harsachtige buds. De plant 
heeft een prachtig robijnen en paarse teint. Dit ras is resistant voor Schimmel 
en meeldauw en groeit zowel binnen- als buitenshuis geweldig. Peyote Cookies 
heeft een zeer intense guava en aardsgezinde smaak, met een hint van vanille 
en koffie met een krachtig en langhoudend effect.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Midden oktober

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/peyote-cookies-328
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Peyote Critical is gemaakt door Peyote Purple te kruisten met Critical Kush. 
Het resultaat is een ndica hybride dat de rauwe kracht van de Critical Kush 
combineert met de beruchte zoete smaak en kleurrijke magie van de peyote 
Purple. Deze twee planten zijn perfect samen gekomen met hun opvallende 
overeenkomsten maken ze een echte harmonieuze mix. Beiden ouders hebben 
een korte bloeiperiode en hebben geweldige oogstresultaten en zijn ook nog 
een zeer sterk. Goed voor de zintuigen, heerlijk zoet en aardsgezinde smaken 
en aroma’s van gerijpt hout en zoete koffie. Krachtig, zoete smaken en met 
geweldige resultaten.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/peyote-critical-339
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We hebben de beroemde “Barney’s” Pineapple met onze Cheese/Skunk #1 
gekruist met de intentie om de essentie en smaken van deze twee rassen in 
een nieuwe variatie te vormen. Het resultaat is een geweldig krachtige en 
stabiele plant. Hij is schimmel en ziekte resistant. De essentie en smaken 
van de Pineapple Chunk is onmiddelijk merkbaar. Het aroma van de Cheese X 
Skunk is ondersteunt door een tweede geur van ananas. De smaak is heerlijk en 
uniek. Aardsgezinde smaken zijn onderstut door een sterk smakende ananas 
naschok. De Pineapple Chunk heeft een geweldige THC output en een hoog CBD 
percentage waardoor het een krachtig relaxend effect geeft.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

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

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Feminized

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/pineapple-express-609
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Pink Kush is een prachtige neef van de OG Kush, wiens esthetica jouw 
werkelijkheid versteld zal doen staan met haar adembenemende roze en 
paarse kleuren. Haar bloemen zijn dicht en schijnen door het licht waardoor 
de trichomen in slechts 70 dagen klaar zijn. Pink Kush produceert dichte 
buds waardoor een lage vochtigheid gewenst is. Je kan zware gevolgen 
verwachten in samenwerking met de geliefde lichte sensuele gevoelens die 
je gegarandeerd top laten voelen. Rijk in terpeen, Pink Kush bevrijdt de neus 
en opent je zintuigen. Binnenshuis deze plant groeien zal je 9 weken kosten, 
maar een buitenshuis droog klimaat wordt geprefereerd. Hoge resultaten kun 
je verwachten: 600-700 g/m2.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/pink-kush-455
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Met deze krachtige wietsoort afkomstig uit de Amerikaanse Westkust blijft 
Barneys Farm u adembenemende genetica van over de hele wereld bezorgen. 
Door de delicate kruising van de Indica dominante Larry OG en Granddaddy 
Purple is een echte prachtige diamant ontstaan. De smaak komt sterk overeen 
met een heerlijke, zoete appeltaart met kruidnagels, Gekrameliseerde bosbes 
en kersen. Deze smaak past perfect bij de rustgevende en kalmerende effecten 
die de Purple Punch liefhebbers ervaren. Verwacht een korte plant met 
grote volle dikke toppen, Druipend van de Trichomen met THC percentages 
van boven de 25%. Deze plant heeft een ernstig probleem met onnatuurlijke 
voedingsmiddelen!

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 dagen

 Midden september

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/purple-punch-483
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Barneys Farm Runtz Runtz Muffin is het resultaat van de ijverige samensmelting 
van Zkittlez X Gelato, deze bevredigende afstammeling van Cookies zal je 
verrassen met haar opmerkelijke smaken en krachtige, uitgebalanceerde aard. 
Het ervaren van deze delicatesse is alsof je wordt gewikkeld in een zoet ruikende 
deken van geparfumeerde lavendelzaligheid met een vleugje clementine. 
Dichte, smeulende rook levert een fruitige hit van vreugde en euforie op die 
zich de hele dag uitstrekt. Baad je zorgen en strijd in een weelderige zee van 
fruitige smaken, toppen die letterlijk druipen van een bedwelmende siroop die 
de naald naar een wonderbaarlijke 29% THC duwen.

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagen

 Begin oktober

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

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

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/runtz-x-layer-cake-597
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Om onze Shiskaberry ras tot dit moment te brengen heeft Jaren van complex 
werk gekost en we zijn ongelofelijk blij om dit unieke en geweldige ras te 
introduceren. Shiskaberry is een unieke ervaring. Haar scherpe aardgeszinde 
en pittige karakter geeft je een memorabel en heerlijke nasmaak. Haar 
geweldige bessengeur zal je naar een nieuwe dimensie brengen. Shiskaberry 
is een geweldige Indica die je in een geweldige plek zal brengen en je daar zal 
houden. Misschien laat ze je wat meer praten, of maakt ze je blij voordat ze je 
een full body massage geeft. Wie kan er nou meer willen?

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Feminized

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/shiskaberry-458
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Wij zijn ongelofelijk blij om dit merk van Strawberry & Lemon te introduceren. 
Door de krachtige & vooral Sativa Strawberry te kruisen met de fenomenale 
Lemonade OG, kregen wij een geweldig ras dat je neus wakker maakt en je 
smaakpapillen doet exploderen. Verschillende fruitsmaken transporteren 
jou in een wereld van aardbei en rust waardoor je pijn wordt verlicht en je 
daarna geweldig zult voelen. Strawberry Lemonade is immense populair 
voor verschillende activiteiten op de dag. Wat je ook doet, mis deze nieuwe 
toevoeging aan ons assortiment niet!

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 dagen

 Begin oktober

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Feminized

1  € 12 3  € 32 5  € 49 10  € 94

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream is een Sativa dominant ras dat een zoete mandarijn 
representeert in zowel aroma’s als smaken. Het geeft een zeer rustig en 
hemels effect. Tangerine Dream heeft een korte bloeiperiode van slechts 65 
dagen en is 1 meter lang met zijn sterke en vele zijtakken is de opbrengst 
ongeveer 600 g/m2. De plant heeft ondersteuning nodig in zijn laatste weken. 
Colas groeien lang en zwaar waardoor ze er prachtig uitzien met hun rode en 
oranje trichomen.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Feminized

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/tangerine-dream-24
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Triple Cheese is gefokt door Barneys Farm Blue Cheese te kruisen met de 
krachtige Original Cheese (Skunk #1 fenotype) en na vele generaties van 
selecteren en fokken hebben we dit prachtige exemplaar gemaakt. Triple 
Cheese is precies wat we wilden bereiken. De onmiskenbare vochtige 
kaassmaak domineert de plant. Triple Cheese is heel makkelijk om te groeien 
en produceert dichte buds met een ongelofelijke smaak van bosbessen en oude 
kaas. Het geeft ook een sterke Kick, met THC levels rond de 22%.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 dagen

 Midden september

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Feminized

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/triple-cheese-21
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Alweer een smaakvolle toevoeging aan onze Cali-collectie. Een betoverende 
tropische cocktail van frisse en fruitige smaken, ongecontroleerde kracht en 
buitengewoon hoge opbrengst potentie. Deze opmerkelijke hybride is zoet, 
plakkerig, opgepompt, zeer krachtig en laat kwekers vol ontzag snakken naar 
deze groots presterende genetica. Barney’s Farm heeft deze Sativa Dominante 
hybride (60% Sativa, 40% Indica) gestabiliseerd en versierd met enorme klodders 
glinsterende, zoet tropisch fruit geurende trichomen. Een perfect vervaardigd 
huwelijk van Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) en een vleugje Banana 
Kush geeft een kalmerende Indica-effect. Laat haar bruisende persoonlijkheid 
je begeleiden in een wereld van euforie en mysterie.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 dagen

 Midden oktober

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/tropicanna-banana-500
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Watermelon Zkittlez by Barneys Farm is een goeie keus voor degenen die op 
zoek zijn naar een plant die zowel binnen als buiten geteelt kan worden. Het is 
een staviasoort, wat haar groeispurt in de lengte verklaart. Het heeft daarom 
ook grotere toppen die echter niet compact zijn. De Watermelon Zkittlezby 
Barneys Farm begint na negen weken te bloeien, hetgeen je in staat stelt om 
naar de tiende week toe de bloemen tijdens diverse fasen in hun rijpingsproces 
te bewonderen en te oogsten. Watermelon Zkittlez brengt binnen ongeveer 550 
gram per vierkante meter op, terwijl je buiten met gemak een opbrengst van een 
kilo kunt halen. De geur van deze hybride wiet soort is fruitig wat je alvast in de 
juiste stemming brengt.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 dagen

 Eind september

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/watermelon-zkittlez-536
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Een onvergetelijke reis naar het land van genot begint met een keer deze Indica 
dominante SUPER POTENTE duivel van een soort proeven. De familielijn ademt 
zoetzure aardse geuren met het onmiskenbare vanille-aroma’s en oude op 
skunk lijkende ondertonen. Een volprezen fusie, beroemd om zijn creatieve, 
opbeurende en euforische, ontspannende eigenschappen. Het lab. heeft een 
meer Indica dominante 80% Indica + 20% Sativa-versie gekozen voor onze 
Wedding Cake, en heeft er ook voor gekozen om de originele Pink Cookies-
genetica “Aka bruidstaart” verder te ontwikkelen uit de Barneys Farm-kluis, 
oorspronkelijk gecreëerd door Seed Junky Genetics.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagen

 Eind september

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Feminized

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW XXL van Barneys Farm is reeds decennia lang, een echte 
authentieke Amsterdamse klassieker die de onmiskenbare scherpe skunky en 
hartige zoete aroma’s symboliseert, waarbij de geur je doet herinneren aan de 
Amsterdamse straten en iconische grachten. De evolutie van deze legendarische 
soort gaat steeds verder. Onze WHITE WIDOW XXL heeft dezelfde Braziliaanse 
Sativa-high, maar met een verbeterde 75% super harsachtige Zuid-Indiase 
Indica soort. Ze is ideaal voor alle omstandigheden en kweektechnieken wat 
van WHITE WIDOW XXL een extreem veelzijdige plant maakt.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 dagen

 Begin oktober

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Feminized

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO is waarschijnlijk één van de meest opwindende creaties 
die Barney’s Farm in de loop der jaren heeft gerealiseerd. Deze variant is 
een langverwachte en achterstallige evolutie van een echte klassieker. De 
voorouders van AMNESIA HAZE genetica zijn fantastisch gekruiste landrassen 
uit Zuidoost-Azië (Thailand, Cambodja, Laos) met een scheutje Jamaicaanse 
Haze-variëteiten die aangevuld werden met snel groeiende eigenschappen van 
Afghaans/Hawaiiaanse genetica. Bijna twee decennia geleden schonk Soma 
één van zijn beste AMNESIA HAZE-fenotypes aan de Barneys Farm Laboratoria. 

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 dagen

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/amnesia-haze-auto-563
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Een versie van onze klassieke Blue Cheese die zeer makkelijk te groeien zijn en 
een zeer productief autoflowering system bezitten. Deze baanbrekende Blue 
Cheese autoflowering versie is het eindproduct van een innovatieve manier 
om Barneys Farm Blue Cheese te kruisen met een uniek ruderalis teeltras. 
De vegetatie verandert automatisch in de vijfde week. De geur gecombineerd 
met smaken die lijken op kaas en de aarde domineren de Blue Cheese waarvan 
je moet watertanden. Ook zal deze plant met weinig moeite in verschillende 
omgevingen bloeien.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 dagen

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/blueberry-cheese-auto-44
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Onze legendarische Critical Kush is nu beschikbaar al seen autoflowering ras. 
Deze meest populaire autoflowering gigant is klaar binnen slechts acht tot 
negen weken. Gemaakt door het kruisen van de Critical Kush met onze meest 
geavanceerde autoflowering teeltplanten. Het bloeien begint in de vijfde week 
en in de daaropvolgende vier weken zal de bloei van de plant een top bereiken 
van 75 cm lang, samen met een hoofdstam en verscheidene zijtakken die 
tjokvol compacte, zware en smakelijke colas zitten. Heerlijke aardsgezinde 
dennenhout en Kush smaken komen hier vrij.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 dagen

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto is een buitengewoon nieuw superras van autoflower dat 
Indica-dominant is met 65% Indica en 35% Sativa, perfect passend bij onze 
steeds groeiende Autoflowering Cali Collectie. Dit juweel brengt de historische 
ouderlijke kracht van Face Off OG-x Girl Scout Cookies samen, nu gekruist met 
onze BF Super Auto #1 = Verhoogde opbrengsten, kracht en trichoom productie, 
waar Dos Si Dos Auto een serieuze genetische boost van krijgt. Dos Si Dos Auto 
verzacht angst en pijn en verzacht uw dag in alle opzichten. De overheersende 
limoensmaken doen denken aan oma’s citroenschuimtaart, vers uit de oven. 
Deze betoverende snelheidsduivel groeit en klimt tot een binnenhoogte van 100 
cm en tot 140 cm buitenshuis.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagen

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/dos-si-dos-auto-513
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Ben jij er klaar voor om de Glue Gelato Auto te ervaren? Elite westkust incisies 
zijn gevonden en gevormd in een autoflowering pareltje. Zorg ervoor dat je deze 
geweldige mix van Gelato en Glue een keertje probeert. Opeens zal deze mix 
je in een sublieme en rustige staat brengen. Laar haar de betoverende magie 
op je ontketenen waardoor je de hemelse gevoelens over je lichaam heen kan 
laten komen. Al je zorgen smelten als sneeuw voor de zon en je wordt immens 
rustig. Glue Gelato zorgt er gegarandeerd voor om je stemming beter te maken. 
Binnen kun je opbrengsten tot 600 g/m2 verwachten, terwijl het buiten in ideale 
omstandigheden mogelijk is om tot 400 g chocoladeachtige toppen per plant 
te oogsten.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 dagen

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto van Barney’s Farm is een snel bloeiende hybride die je vastpakt 
waar je ook bent. Dit is geen plant voor beginners en de hard inslaande effecten 
moeten met respect worden behandeld. Deze nieuwe supersnelle versie van 55% 
Indica van onze glorieuze Gorilla Glue gekruist met de opwindende volgende 
generatie BF Super Auto #1 produceert enorme opbrengsten van 600 g per m2 en 
groeit tot een hoogte van maximaal 110 cm. Tijdens de bloei ontstaan heerlijke 
geuren van koffie en room. Gecombineerd met het beruchte THC-gehalte van 25% 
en je begrijpt de diepgaande liefde die mensen voelen voor deze unieke plant. 
In slechts 70-75 dagen zullen enorme geurige bloemen met zeer nauwe knop 
afstanden uit deze monsterlijk grote autoflower losbarsten.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagen

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/gorilla-glue-auto-515
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Onze gefeminiseerde Bestseller uit de Cali collectie heeft net de super auto 
behandeling gekregen. Bubbel en bruis je een weg door de dag met Gorilla 
Skittlez Auto. Je smaakpapillen zullen exploderen als je voor het eerst de 
fruitige smaken ervaart. Een eerste kruising van Gorilla Glue en Zkittlez, nu 
opnieuw gekruist met onze BF Super auto #1 die verbazingwekkende kracht 
en weerstand tegen insecten en stress toevoegt, de wortelstructuur die van 
onze Super auto #1 is overgegaan, komt vanaf de eerste dag tot leven. Deze 
ongelooflijk aromatische autoflower explodeert letterlijk in slechts 75 dagen in 
een kerstboom met dennen smaak en produceert een overvloed aan glorieuze 
zachte bloemen bedekt met enorme hoeveelheden sappige trichomen.

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 dagen

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/gorilla-zkittlez-auto-512
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We zijn ongelofelijk blij om de aankomst van onze LSD AUTO aan te kondigen. 
Een kruising tussen de legendarische LSD met onze monsterlijke autoflowering 
nakomelingen. Net als haar legendarische voorganger geeft ze een echte kick 
en zal ze je snel naar een andere dimensie brengen. Ze komt snel aan net voordat 
je werkelijkheid begint te verbrijzelen en ze je stort in een psychedelische 
werkelijkheid. Dit is niet een ras dat kan worden aangeraden voor beginners. 
Ondanks haar sterke effect is ze erg makkelijk om te groeien en kan iedereen 
voordeel nemen van deze super snelle route naar deze ongelofelijke genetica. 
Laat haar scherpe kick je lichaam en ziel penetreren. Waarom bring jij geen 
tripje langs de LSD boulevard met LSD AUTO?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 dagen

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

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

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 dagen

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick Auto van Barneys Farm is gemaakt door het kruisen van White 
Widow, één van ‘s werelds meest populaire soorten in de afgelopen twee 
decennia met onze Cup-winnende G13 Haze. Met deze twee legendarische 
soorten die vakkundig werden versmolten door Barneys Farm, is MOBY DICK 
opnieuw geëvolueerd en werd nu gekruist met onze BF Super Auto #1. Met deze 
soorten als ouders, die gekend staan als grootste opbrengers die je kunt vinden, 
maar één ding betekenen; een adembenemende productie met sterke, robuuste 
en perfect uitgebalanceerde genetica die een zeer schimmelresistente Sativa-
dominante krachtcentrale creëren.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 dagen

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/moby-dick-auto-562
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Pineapple Express Auto is de autoflowering versie van de originele Pineapple 
Chunk. Pineapple Express Auto is een taaie, snel bloeiende plant die makkelijk 
is om te groeien. Ook geeft hij enorme resultaten in cannabis door zijn buds die 
omgeven zijn door hars. Pineapple Express Auto produceert een ongelofelijk 
aantal van 60-100 gram per plant van heerlijke aardgsgezinde Indica. Pineapple 
Express heeft zoete aroma’s met een intense ananassmaak. Dit ras helpt 
het lichaam te relaxen door een stressverminderende staat te creëren. De 
vegetatieperiode is slechts vier weken met een bloeiperiode van slechts 30 
dagen.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagen

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/pineapple-express-auto-37
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Door Purple Punch te kruissen met ons monster BF Auto Critical is een ronduit 
spectaculair resultaat gecreëerd. Deze geest veruimende amerikaanse soort 
heeft een onvoorstelbare smaak gecombineerd met een ontspannende 
uitwerking. Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Deze Indica-
dominante cannabis wordt gemiddeld 80 cm, bevat 18% THC en 1% CBD. Deze 
prachtige autoflowering soort genereert een verrukkelijke combinatie van een 
vrolijke, euforische, ontspannende sensatie, ideaal voor de stress na een lange 
werkdag. Combineer dat met een onderscheidende smaak van gebakken zoete 
appeltaart, een hoge opbrengst van maar liefst 350-400 gram per plant, en dan 
weet je wat je kan verwachten.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 dagen

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoflower

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/purple-punch-auto-484
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In navolging van het succes van Runtz hadden wij van Barneys Farm, geen andere 
keus dan een zelf bloeiende versie van deze wietsoort te ontwikkelen. Dit ging niet 
ten koste van de kwaliteit waardoor je bij de aanschaf van deze hybride plant over 
dezelfde superieure wiet kunt beschikken als haar voorloper, maar dan binnen een 
korter tijdsbestek! Ongeacht de hoeveelheid daglicht waaraan de plant bloot wordt 
gesteld, is het thans mogelijk om reeds binnen tien weken je eerste knopjes wiet te 
oogsten. De plant heeft dan een lengte van 120 cm bereikt en stelt ervaren telers in 
staat om met gemak 600 gram per vierkante meter geplante Runtz, te produceren. 
Door de excellente samenstelling van cannabinoïden levert deze versie van Runtz 
de perfecte fruitige ontspanning die je nodig hebt om te ontstressen.

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 dagen

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/runtz-auto-534
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Goede wiet behoeft als wijn ook geen krans, een uitspraak die zeker ook geldt 
voor onze Skywalker OG super auto variëteit! Door het te gebruiken zet je al 
je zintuigen op scherp, ontspan je jezelf volledig en lukt het je om moeiteloos 
verbanden te leggen tussen de problemen waar je mee zit. Je komt dan met 
gemak op nieuwe creatieve ideeën en oplossingsmodellen voor vrijwel al je 
problemen. Skywalker OG super auto is de automatische zelf bloeier versie van 
TONI13. Ook is het feminized wat je lekker veel vrouwelijke planten oplevert. De 
Skywalker OG super auto begint tussen de tien en elf weken te spruiten en kan 
wel 1.2 meter hoog worden. De plant laat je denken aan een dennenboom, met 
kush-achtige bloemen.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 dagen

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/skywalker-og-auto-535
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Met een totaal unieke twist zette Barneys Farm zijn zoektocht verder in het 
creëren van baanbrekende genetica met onze eigen Strawberry Cheesecake 
Auto. Na uitgebreid en selectief kweken met onze verschillende soorten die 
aardbeienterpeen bevatten, kozen ze voor een verleidelijk subtiele Strawberry 
Pie-feno. Het lab kruiste dit vervolgens met een zeldzame stek van een Afghaanse 
OG. De infusie van deze Indica dominante Kush eigenschappen zorgt voor snelle 
groei, ongelooflijke productiemogelijkheden en een sterke vergevingsgezinde 
structuur. Door deze creatie te kruisen met onze BF Super Auto #1, kan Strawberry 
Cheesecake Auto ook gedijen in koelere klimaten, groeit ze hoger dan de meeste 
autoflowers, maar ze blijft compact en voltooit haar levenscyclus in een oogwenk.

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 dagen

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/strawberry-cheesecake-auto-569


62www.barneysfarm.nl

Tangerine Dream Auto is ontwikkeld al seen cadeautje voor liefhebbers van 
onze prijswinnende Coffeeshop klassieker Tangerine Dream. Het beste van 
beiden werelden van zowel rokers al telers en een leuke plant om te groeien. 
Tangerine Dream Auto heeft slechts 70 dagen nodig om tot bloei te komen 
en met zijn 70cm lengte brengt geweldige opbrengsten. Dit sativa dominante 
autoflowering ras bidet dezelfde intens zoete aroma’s en smaken als de 
Tangerine Dream met een iets lager THC en CBD level voor dat perfecte gevoel.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflower #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 dagen

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Watermelon Zkittlez Auto by Barneys Farm, is onze wietsoort die boordevol 
trichomen zit wanneer het eenmaal begint te bloeien. Deze haartjes produceren 
voornamelijk de cannabinoïde THC, wat je telkens weer het onvergetelijke 
psychoactieve effect van cannabis, garandeert. De Watermelon Zkittlez Auto 
is een zelfbloeier die het oogsten binnen zeventig dagen mogelijk maakt. 
Gedurende deze dagen behoeft de plant niet intensief verzorgd te worden, wat 
haar dus ideaal maakt voor zowel beginnende kwekers als degenen die al wat 
meer ervaring met het telen van wiet hebben. Ook als je weinig tijd hebt of een 
druk bestaan leidt, maar het liefst je eigen high produceert, is deze kruising 
voor jou bestemd.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 dagen

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/watermelon-zkittlez-auto-531
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Bekleed met smakelijke suikerkristallen, net als een fijne cake, heeft onze 
Super Wedding Cake Auto een zeer ijzige reputatie en is een perfecte aanvulling 
op onze Autoflowering Cali Collectie. De resultaten van het versmelten van 
Wedding Cake en onze BF Super Auto #1, deze plant zal niet teleurstellen met 
verhoogde kracht van de skywalker OG eigenschappen in onze super auto, 
waardoor er meer weerstand ontstaat tegen insecten en stress, terwijl de 
wortelstructuur vanaf dag 1 tot leven komt. Voor liefhebbers van witte strains 
met door kristallen bedekte toppen is Wedding Cake Auto een echte traktatie. 
Indica dominant 65% bezaaid met toppen, deze plant heeft een zeer kleine 
afstand tussen de knooppunten.

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 dagen

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoflower

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO van Barneys Farm is een echte Amsterdamse klassieker 
van formaat en nu verkrijgbaar in deze autoflowering variant. Hiermee gaat de 
evolutie van deze legendarische soort steeds verder. WHITE WIDOW XXL AUTO 
is een geweldige kruising van een Braziliaanse Sativa met de super harsachtige 
Zuid-Indiase Indica waardoor ze 70% Indica-dominantie vertoont. Deze twee 
prachtige soorten werden vakkundig versmolten met Barneys Farm Super Auto 
#1. WHITE WIDOW XXL AUTO is een extreem veelzijdige plant, ze doet het prima 
in alle omstandigheden en kweektechnieken. Ze is een schimmel resistente soort 
die ook bestand is tegen insecten en ze doet het zelfs goed in koudere klimaten 
dus, vrij eenvoudig voor zowel beginners als ervaren rotten in het vak. 

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 dagen

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autoflower

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Fruitige smaken gecombineerd met onze prijswinnende OG heeft geleidt tot iets 
wat we nooit hadden verwacht in een autoflower. Een geweldige combinatie 
van prachtige genen gecomineerde met een kosmisch kalmeren ervaring. Na 
slechts 70 dagen van groeitijd zal je ongelofelijk blij zijn met de prestaties van 
deze autoflowering kampioen. De buds die omringd zijn door suiker zullen een 
genot zijn om te gebruiken en neutraliseren je pijn voordat je in een nieuwe, 
droomachtige, dimensie zal vallen. Zorg ervoor dat je dit geweldige staaltje 
genetica niet mist in zijn autoflower vorm. Wanneer je Zkittlez OG Auto binnen 
kweekt, kunt u prachtige opbrengsten tot 600 g per m2 verwachten, een hele 
prestatie voor een auto.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 dagen

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoflower

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.nl/zkittlez-og-auto-472


www.barneysfarm.nl

Disclaimer

Voor informatie over al onze producten kunt u ons bezoeken op:  
www.barneysfarm.nl

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

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