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Barneys Farm Runtz Muffin™ er et resultat av den flittige kryssingen av Zkittlez 
X Gelato, denne fantastiske etterkommeren av Cookies vil glede deg med sine 
bemerkelsesverdige smaker og kraftige, balansert natur. Laboratoriet tok deretter 
med fin hånd vår orange punch og blandet den inn, ikke bare for å øke indikaprosenten, 
men legge til betydelige produksjonsfordeler. Å oppleve denne delikatessen er som 
å bli pakket inn i et teppe parfymert med søt lavendel lykke med et svakt hint av 
klementin. Tett, ulmende røyk gir et fruktig slag av glede og eufori som strekker seg 
hele dagen. Skyll bort bekymringene og stridene dine i et overdådig hav av fruktige 
smaker, Buds som bokstavelig talt drypper av berusende sirup som skyter opp til 
vidunderlig 29% THC. Oppdag herlige aromaer tatt rett fra smågodt butikken - ofte 
kan hint av Appelsin, marsipan bli utviklet under sen blomstring. Et mangfold av 
smakfulle terpener gjør denne jordbærgleden til en fantastisk læring opplevelse for 
ethvert nivå av dyrkere. På de ferdige Budsa kan du finne subtile lilla og dypgrønne 
fargetoner, virkelig en glede å se, glitrende som kronjuveler. Høyder på opptil 2 
meter kan forventes utendørs, mens innendørs vil denne delikatessen ende på rundt 
110-120 cm etter en 4 ukers vekstperiode. Denne balanserte og saftige hybriden vil 
raskt gi deg et annet nivå av avslapning, Fjærne eventuelle mentale spenninger og 
sørge for at du kan fortsette dagen din fri fra bekymringer i en beskyttende ring av 
svimlende positivitet. Runtz Muffin lar deg utforske og føle på helt nye måter og den 
vil berolige tankene dine i fredelige og filosofiske drømmer som vandrer til en vakker 
fjellbekk, boblende forsiktig i det skimrende sollyset.

HENGI DEG I EN FRUKTIG VÆRDEN AV KJÆRLIGHET MED RUNTZ MUFFIN

NYE SORTER 2021

Feminiserte frø 
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 dager

 Tidlig i oktober

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.no/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ fra Barneys Farm er laget for ekte kjennere med to av USAs 
premium og mest sjeldene Cannabis varianter. Barneys Laboratoriet krysset 
Biscotti; allerede en vinnende variant verden over 80% Indica-dominant, med vår 
eksklusive og deilige Mintz-fenotype. Resultatene var imponerende, Cookies-
varianten x OG Kush-foreldre ga den en utrolig styrke og er en smaksbombe, legg 
til infusjonen av den kremete myke Mintz-genetikken, skapte denne fristende nye 
mester av en Cannabis variant, en helt unik utgave i katalogen vår. Biscotti Mintz™ 
har ofte en dyp lilla farge med trikomproduksjon utenom det vanlige. I løpet av 
slutten på blomstrings tiden viser bladene et vakkert utvalg av lilla, appelsiner og 
greener som omslutter de tett formede, sterkere mørkegrønne buds med dristige 
lilla høydepunkter og lange oransje hår.

Lemon Tree™ er en prisvinnende kombinasjon av amerikanske klassikere, Lemon 
Skunk & Sour Diesel som oser av deilig Limonene og Myrcene i store mengder. 
Denne lett å dyrke planten er perfekt balanserte 55% Indica-hybrid og den gir 
betydelige utbytte av saftige, kompakte, frostgrønne og lysegrønne knopper, 
med et tykt belegg av trichomer som gir friske sitronsitron aromaer, en ekte 
sensorisk glede å dyrke. Innendørs ved bruk av lavt stress metode når denne 
planten høyder på rundt 90-100 cm, med en avling på opptil 650 g/m2, etter en 
relativt kort blomstringsperiode på bare 65-70 dager. Utendørs med lengre tid 
til å utvikle seg kan Lemon Tree™ nå opptil 2 meter og gi opptil 1,5 kg per plante 
klar til å høstes fra midten til slutten av oktober. 

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 dager

 Oktober

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 dager

 Oktober

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

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.no/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.no/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.no/biscotti-mintz-555
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Mimosa-evolusjonen fortsetter med denne nye eksplosive, superkompakte 
apelsinsmakende sensasjon, en helt ny Cannabis variant fra laboratoriet på 
Barney’s Farm. Genialt skapt av en ytterligere forsiktig tilbakekryssing av vår 
berømte Orange Punch med Mimosa Evo fra 2020. Denne genetiske infusjonen 
resulterte i en forbløffende rask produsent av nydelig luktende buds, beta-
karyofyllen, linalool og limonen terpenenene skaper en oppsiktsvekkende 
sitruslignende, mandarin og godteri søt aroma. Denne kryssingen produserte 
en ekstra kompakt plante sammenlignet med Mimosa Evo, men klarer likevel 
å opprettholde den svimlende høy produksjonsytelsen. Uten tvil en av de mest 
fargerike utgavene i Cali-samlingen vår.

Blue Sunset Sherbert™ fra Barney’s Farm er en Indica dominant hybrid som gir 
enorme avlinger uten å bli uhåndterlig men med et mangfold av sidegrener, 
hver gren med kapasitet til å støtte de tyngste klyngene med buds. Superrask 
blomstrings tid på bare 59 til 63 dager og produserer 650-700 g/m2. Kompakt 
i vekst, trikromproduksjon over gjennomsnittet og strekker seg til rundt 80 cm 
innendørs og er en skikkelig godbit, utendørs kan hun nå svimlende to meter pluss 
og høste opptil 1 kg per plante. Blue Sunset Sherbert™ utfører et spektakulært 
tricome show i løpet av de siste dagene i blomstringstiden, og viser en magisk 
transformasjon som produserer et fascinerende kalejdoskop av eksotisk fargede 
blader og produserer THC-nivåer testet opp til utrolige 28%.

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 dager

 September

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 dager

 Oktober

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

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.no/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.no/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.no/mimosa-x-orange-punch-552
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Denne fantastisk balanserte hybriden viser tunge sativa vekstmønstre som er 
med på å gjøre henne til en kraftig produksjonsfabrikk, med noen produsenter 
som kan oppnå mer enn 1 kg per plante når de behandles med kjærlighet! 
Innendørs skal du se på rundt 550 g/m2. En oppkvikkende og svært energigivende 
effekt kommer fra prøvetaking av denne fantastiske rosen av en cannabis variant. 
Vakker og duftende, vannmelon Zkittlez vil blende deg med sine positive effekter 
som antenner kropp og sjel. En skikkelig tonic for dagens stress og problemer. 
Hun får dem til å forsvinne i en sky av røyk, som ved magi. Før 63 dager har gått i 
blomstrings fasen, vil denne skjønnheten komme til å blomstre som en rakett og 
produsere ruvende colaer full av knopper som henger tungt fra hver gren.

Nok et kjempe fristende tillegg til Cali-kolleksjonen. En fascinerende 
tropisk cocktail med friske og fruktige smaker, kompromissløs styrke og 
ekstraordinært produksjons potensiale. Denne bemerkelsesverdige hybriden 
er søt, sticky, pumpet opp, veldig potent og vil la dyrkere gispe i ærefrykt 
over disse høytytende genetikkene. Barney’s Farm har temmet denne Sativa 
Dominant-hybriden (60% Sativa, 40% Indica) og pyntet den med enorme klynger 
av glinsende, søte tropiske fruktduftende trichomer. Et perfekt utformet 
ekteskap med Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) og en vri av Banana 
Kush gir en beroligende Indica-innflytelse. La hennes brusende personlighet 
lede deg inn i en verden av euforiske fizz og mystikk.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 dager

 Slutten av september

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 dager

 Midten av oktober

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.no/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.no/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.no/watermelon-zkittlez-536
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Den etterlengtede utgivelsen fra denne Barneys Farm varianten har endelig skjedd, og 
vår vri på denne super genetikken har vi dems godkjennelese. Mimosa EVO™! Avlet opp 
fra en kjent Emerald Triangle stikling, opprinnelig produsert av Symbiotic Genetics og 
er nå super opplada! en uvurderlig type i Barneys Farms katalog. Denne 60% indica 
dominante favoritten er fullpakket med store frostede buds, rike på stjernespekkede 
terpener og cannabinoider. Sativa-elskere vil elske hennes frodige tropiske sitron-
smaken med hint av bær forfulgt av energigivende euforisk effekt. Mimosa EVO™ er 
en ideell dagtid variant, ekte mat for hjernen, forvent en gradvis oppbygging av energi, 
motivasjon og den oppløftende effekten som gir deg energi kombinert med en klar 
lykkefølelse gjennom hele dagen.

En uforglemmelig reise inn i gledens land begynner med en enkelt smak av 
denne Indica-dominerende SUPER POTENTE-funnet av en variant. Familietreet 
til denne planten oser av søte og sure jordiske dufter, med lett gjennkjennelige 
vaniljearomaer og gamle skunky undertoner. En anerkjent fusjon, kjent for sine 
kreative, oppløftende og euforiske avslapningsegenskaper. Laboratoriet vårt 
har valgt en mer Indica-dominerende, 80% Indica + 20% Sativa, versjon for vår 
Wedding Cake™, og velger å videreutvikle den originale Pink Cookies genetikken 
“aka bryllupskake” fra Barneys Farm hvelvet, opprinnelig opprettet av Seed Junky 
Genetics. Wedding Cake arver mye av sin kraft fra foreldrene til Girl Scout Cookies, 
krysset med Cherry Pie, og bringer en sofistikert vri fra sin OG og Durban Poison X 
Granddaddy Purple-arv. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 dager

 Slutten av oktober

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 dager

 Slutten av september

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/mimosa-510
https://www.barneysfarm.no/mimosa-510
https://www.barneysfarm.no/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.no/wedding-cake-511
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Barneys Farm’s Cali Collection får nok en super sterk plante med denne eksplosive 
samlingen av terpener som er smeltet sammen fra noen av verdens mest 
forbløffende Amerikanske cannabisfenotyper. Dos Si Dos™ ble utviklet fra OG Kush 
Breath, en knockout Girl Scout Cookies-feno krysset med Face Off OG, og deretter 
krysset igjen med vår legendariske Cookies Kush (OG Kush pheno X GSC), OG DET 
BARE HALV AV HISTORIEN. Legg i en subtil blanding av Gelato # 33 i potten med 
berømte Sunset Sherbet X Thin Mint GSC-arv og bom! En ny mester plante ble 
født: Sativa-spreng av euforisk energi blir fulgt av avslapning med beroligende 
egenskaper som er i stand til å berolige en elefant! Innendørs kan du forvente deg 
opptil 700g fantastiske buds per m2, med en kompakt høyde på bare 90 cm.

Barney’s Farm fortsetter å gi deg verdighetsinbydene genetikk fra hele verden 
med enda en av USA-vestkyst kraftfull variant Purple Punch™. Den delikate 
sammensmeltingen av sine indica dominerende foreldre Larry OG X Granddaddy 
Purple har gitt en utsøkt og fristende perle av genetikk. Den sensuelle smaken 
av bakt eplepai med nellik, glasert med karamellisert blåbær og kirsebær blandet 
perfekt med den beroligende effekten som Purple Punch™ oser av. Forvent en kort og 
tøff plante med en rekke forbløffende trichome-belagte, høytrekkende grener som 
bare drypper av resin, testet ved 25% THC. Denne planten har et alvorlig genetisk 
steroide problem! Det vil blomstre i 50-60 dager og nå opptil 1,5 M ute og produsere 
opptil 2 kg per plante.

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 dager

 Midten av september

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.no/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.no/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.no/purple-punch-483
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Vi er glade for å introdusere denne splitter nye Strawberry & Lemon smaks 
fylte skapelsen fra Barneys Farm. En miks av den svært potente og for det 
meste sativa Strawberry med vår fenomenale Lemon OG, produserte en variant 
som frister neseborene, smaksløkene eksploderer og hjernen bobler. En rekke 
saftige terpener transporterer deg til en jordbær farget verden av avslapning, 
lindrer smerte og lar deg føle deg forfriskende og energisk. Strawberry 
Lemonade™ er enormt populært for dagtids-aktiviteter, med laboratorietester 
som rapporterer et massivt THC-innhold på over 20%! En liten bit av Lemonade 
går langt!

Hvis Marvel Studios skulle ha laget en Avengers cannabis-variant, ville det være 
denne! Glookies™. Opplev kraften fra denne Indica dominante superhelten av et 
cannabis frø, skapt ved en delikat sammensmelting av to eklektiske cannabis 
superstjerner. Gorilla Glue og The Original Thin Mint Girl Scout Cookies 
trenger ingen introduksjon. Enda ett utrolig nytt tillegg til vår Cali Collection 
er ankommet. En super stoney-effekt sammen med motiverende energier som 
vil forandre dagen og fyller den med engasjement. Smaken av Glookies™ må 
oppleves for å bli trodd. forestill deg hint av sour diesel, Lime og valnøtter som 
blandes sammen for å skape en av de mest eksotiske duftene som er opprettet 
i cannabisverdenen.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 dager

 Tidlig oktober

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 dager

 Tidlig oktober

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

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 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.no/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.no/glookies-485
https://www.barneysfarm.no/glookies-485
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Orange Sherbert™ er en kraftig og forfriskende Indica dominant hybrid med 
berusende og appetittvekkende effekter. Dette er en helt amerikansk variant 
som samler sammen Orange Cream, Purple Urkle og Cherry Pie i en fantastisk 
Candy / appelsin smakende plante. Den sprer ut de mest fantastiske tette 
oransje og lilla blomster du kan forestille deg, med en smak som er en utrolig 
enestående dyp appelsin. Svært indica avslappende effekt, som etterlater 
kroppen og sinnet i et rolig og fredelig sted. Denne planten er en av de enkleste 
å dyrke. Planter vil gro opp til 1.3 meter og produserer store colas av deilig 
buds. Sidegrener bør støttes i de siste ukene under blomstring.

Slipp løs den gigantiske kraften til vestkyst-genetikken med en fantastisk 
blanding av GG 4 og Zkittlez. Vi presenterer Barney’s Farm helt nye Gorilla 
Zkittlez™. En utsøkt trichome feiringen venter deg etter 60 dager i blomst. Du 
vil ikke glemme første gang du opplever hennes fruktbare buds. Den heller mot 
Indica-siden av cannabis spektret, og gjør denne fremvoksende favoritt planten 
til en kraftig og tankevekkende skjønnhet, og dens trichom-belagte glitrende 
pistiller vil glede alle dyrkere. Hvorfor ikke la denne 24% THC planten, med 
medisinske egenskaper, føre deg til et varmt rike av hvile og avslapning som 
du aldri vil forlate.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 dager

 Slutten av september

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 dager

 Tidlig oktober

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.no/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.no/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.no/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ er vår sensasjonelle nye Blueberry super-krysning med genetikk 
fra vestkysten. Hun ble opprettet ved å krysse den berømte Blueberry med Thin 
Mint Girl Scout Cookies med den friske og fruktige Indicaen, Sunset Sherbert. 
Blue Gelato 41™ vil raskt bringe deg til et roligt sted med kraftig psykedelisk 
nytelse. Mange fenotyper viser blå / lilla blomster, alle er fyldt med et tykt 
lag av resin og oser av søte og jordiske sitrus smaker. La denne fabelaktige 
Indicaen fascinere smaksløkene dine og massere smerte bort, og etterlate 
en tilfredsstillelse og glede. Selv om Gelato har aromaer som er fantastisk 
berusende, sà er effekten generelt tydelige og energiske.

Denne fantastiske og anerkjente slektningen til OG Kush, slår visuelt ut virkeligheten 
med sine fantastiske rosa og lilla fargetoner. Blomstene hennes er tette og glitrer i 
lyset med trichomer på mindre enn 70 dager. Produserer tette buds, så en lav fuktighet 
foretrekkes. Mange finner denne vanilje duftende juvelen som den perfekte motgift 
mot alvorlige søvnproblemer, da den er ekstremt effektivt for både smertelindring 
og søvnløshet. OG i henne betyr at du kan forvente veldig tung effekt, i tillegg til en 
lystfølelse som gir garantert sensuell tilfredsstillelse. Rik på terpener, tenner Pink 
Kush™ neseborene og renser sansene. Blomstring innendørs er normalt fullført på 9 
uker, utendørs er et tørt klima er foretrukket. Høye utbytter kan forventes 600-700 gr/
m², selv om høyden er en beskjeden 1.2 m.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 dager

 Midten av oktober

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 dager

 Tidlig oktober

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

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.no/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.no/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.no/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.no/pink-kush-455
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Cookies Kush™ har raskt blitt et fenomen innen cannabis-samfunnet. Denne 
fantastiske planten ble avlet frem ved å krysse vår phenotype av Girl Scout 
Cookies med en kraftig OG Kush. Dette prosjektet ga fantastiske resultater 
fra begynnelsen, den blandet den kraftige mint sjokolade-smaken med den 
fantastiske lukten og smaken av Girl Scout Cookies. Denne planten er svært 
tilgivende for vanskelige dyrke-forhold og generelt en lett plante å dyrke. Du 
kan med innendørs blomstring forvente store avlinger på 8 uker.

Å blande to av verdens mest fremtredende varianter, for så å reprodusere 
de beste egenskapene fra begge disse edle genetikkene, var en kompleks 
oppgave. I Blueberry OG™ har vi lykkes med å skape en plante med den 
klassiske Indica-kraften fra Blueberry-planten med den rike psykoaktive 
ryggraden til den beryktede OG Kush. Denne eksklusive, høyverdige hybrid 
planten slà pusten ut av noen dyrkere. Store klaser av pakket buds utvikler seg 
på de blomstrende plantene. En rik duft av søt sitrus og moskus kommer fra 
hver avling. Planten vokser til middels høyde og med mange sidegrener som gir 
en avling opp til 700gr/m2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 dager

 Midten av oktober

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.no/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.no/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.no/blueberry-og-278
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Phantom OG™ ble avlet frem ved å krysse den Sativa dominante Phantom 
Cookies med OG Kush, og dette ga en plante med store fordeler. Den Sativa 
dominante hybrid planten har ikke bare en kort blomstringstid, men gir også 
et høyere utbytte og høye cannabinoid nivåer, samtidig som Phantom Cookies 
har unike farger og smaker av valnøtt og ville bær. Phantom OG™ vokser til 1.2 
meter innendørs og enkelt til 1.50 meter ute, med buds som raskt vokser til 
enestående resultater på bare 55 til 65 dager. Produksjonen er enorm! Med 
en avling av lilla dekket deilig nøtte buds som frigjør en varm høy og varm 
behagelig “stein” effekt.

Å få vår Shiskaberry™ -variant til dette stadiet har vært et komplekst arbeid 
pågående i mange år, og vi er glade for å endelig introdusere denne unike 
og fantastiske planten til katalogen vår. Shiskaberry™ er en unik opplevelse. 
Hennes skarpe, jordsmak og hint av krydder gir den en minneverdig, deilig 
ettersmak. Hennes vakre duft av bær vil nedsenke deg i en dypere dimensjon 
av glede og innsikt. Shiskaberry™ er en fantastisk Indica som vil sette deg der 
du trenger å være og holde deg der. Hun kan få deg til å skravle, også gjør hun 
deg glad, før hun gir deg en fullstendig avslappende massasje. Kan man ønske 
seg mer? For et stort utbytte, la den få en blomstringstid innendørs på 8-9 uker.

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 dager

 Midten av oktober

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 dager

 Slutten av september

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI FEMINISERTE FRØ

CALI FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.no/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.no/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.no/shiskaberry-458
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Denne bemerkelsesverdige planten stammer faktisk fra den berømte genetikken 
som opprinnelig ble oppdaget av noen som var kjent som ‘Bubbha’ i USA. Den 
har nå blitt stabilisert av Barneys teamet og hevet til en standard som passer 
sin velkjente historie og omdømme. Dette er absolutt en av de mest elskede 
Indikaene i verden, og måler oppsiktsvekkende 29% THC. Bubba Kush™ er 
en frekk, men produktiv plante som ikke blir for høy i løpet av den raske 
blomstringsperioden på 8 til 9 uker. På grunn av denne karakteristikken kan hun 
være en ideell kandidat for de som søker en kraftig hardtslående plante som ikke 
tar mye plass mens den blomstrer. Ytelsen kompromitteres ikke på noen som 
helst måte, men med en avkastning på opptil 600 g/m2 innendørs som lett kan 
nås ved å gi litt kjærlighet og omsorg for Bubbas behov.

Det fjellrike grenseområdet mellom Afghanistan og Pakistan er tradisjonelt 
kjent som kilden til noe av den beste hasjen i verden. Etter mange års selektiv 
innavling av overlegne genetikk fra denne regionen, kan vi nå tilby en Cannabis 
varietet som er veldig lett å gro og blomstre selv under ugunstige forhold. 
Denne robuste, korte planten er et godt valg for både SOG og ScrOG metoder. 
Den vokser bredt, med mørke blader og produserer tette buds som dannes på 
tykke stengler. Smaken er klassisk Kush: jordnær og musky, med dype krydrete 
aksenter.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 dager

 Tidlig i oktober

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 dager

 Midten av september

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

FEMINISERTE FRØ

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

FEMINISERTE FRØ

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.no/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.no/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.no/bubba-kush-537
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Denne lite kjente perlen har vist seg å være spesielt populær blant nye produsenter 
og eksperter, takket være den utrolig store avlingen. Forbered deg på å møte King 
Kong av cannabis varianter - Moby Dick™. En forsiktig sammenslåing av White Widow 
og Haze, noen av de største plantene du kan finne, kan bare bety en ting. Fantastisk 
utbytte på over 700 g/m2 som er lett å oppnå for alle som dyrker. Oppegående 
langvarig effekt. Hva mer kan du be om i en cannabis variant? Denne planten vil 
katapultere deg voldsomt inn i en egen virkelighet av kreativitet og skaperglede og 
slippe løs et raskt treffende høy som vil holde deg helt energisk gjennom dagen uten 
å utmatte deg. THC kan komme helt opp på 27%. Det er Moby Dick™. Og det er derfor 
planten er en så stor favoritt av så mange i den voksende virksomheten. 

Barneys Farm Feminized Cheese™! Denne Cannabis varianten trenger ingen 
introduksjon, en sann klassikeren fra hvelvet til Barney’s Farm. Dette eksemplaret av 
genetikk som tar deg med inn i en annen Cheese basert galakse, full av pulserende 
kreativitet og kjærlighet. Denne varianten er en stor glede å dyrke, og vil utvikle 
en utrolig mengde stinkende sidegrener lastet med glitrende Cheese delikatesser. 
Innendørs gartnere kan høste opp til 600 g / m2 mens med utendørs eksperter kan 
oppnå godt over 1 kg fra en enkelt plante. Alt dette etter bare åtte ukers blomstring. 
Den fengslende Cheese opplevelsen vil gjøre dagen din drømmende og herlig, og 
gir deg et imponerende løft i kreativitet og omgjengelighet som får alt til å glitre litt 
lysere. Vokt dere for overdreven høy, da det ikke er noe tak for det høyeste av denne 
cannabis varianten. 

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 dager

 Oktober

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 dager

 Oktober

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/cheese-538
https://www.barneysfarm.no/cheese-538
https://www.barneysfarm.no/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.no/moby-dick-533
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Takket være de siste fremskrittene i Cannabis genetikk som er banebrytende på 
Barneys Farm Labs, går kvaliteten på Acapulco Gold™ enda lengre enn den ofte 
ønskede røyken fra de tidligere dager. Like viktig for oss var å fange dens ånd. 
Som den opprinnelige navnebroren, Acapulco Gold™ , blomstene blir fete colas 
som er pakket med gull og rødbrune hår med meget synlige THC krystaller. 
Den intense frukt cocktailen av smaker er pakket med en sterk følelse som 
virkelig henger igjen i munnen etterpå. Acapulco Gold™ er sativa dominant som 
tilbyr en langvarig høy som balanserer en oppløftende effekt som gir kroppen 
avslappende og stressreduserende ro.

Barneys Amsterdam sammen med Soma vant Cannabis-cupen med Amnesia 
Haze i 2004. Amnesia Lemon™ er en krysning av Soma’s Amnesia Haze og 
Lemon Skunk. Med en deilig blanding av Amnesia Haze og Lemon Skunk 
smaker og med styrken og hardføre i begge variantene, produserte vi denne 
klassiske Amnesia Lemon™. Den oppløftende og cerebrale effekten er definitivt 
Sativa, men utrolig nok har Amnesia Lemon™ en blomstring syklus med bare 8 
til 9 uker. Planten vokser middels høy og leverer lange og tette klynger av buds.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 dager

 Midten av oktober

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.no/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.no/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.no/amnesia-lemon-31
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The Farm mottok en gave av disse Red River Delta-frøene for noen år siden. 
Når de ble dyrket fram, var disse utrolig vakre lilla / rubinrøde plantene 
en åpenbaring. Ved å krysse de med den originale Master Kush fant vi en 
perfekt plante. Ayahuasca Purple™ viser nesten rene Indica egenskaper. Brede 
vifteblader og en kort sterk struktur som bærer kolossale tette Buds som 
vender seg til en vakker lilla glans i de siste to ukene med blomstring. Grenene 
trenger støtte i den siste uken av blomstringen. Denne Varianten skaper 
en himmelsk, avslappende og tilfredsstillende effekt med en rik, sjelden 
hasselnøtt og papaya aroma.

Bad Azz startet livet fra et spesielt utvalg fra våre venner i LA over år med 
forsiktig og vedvarende arbeid. Vi krysset Original OG med Afghan Kush og 
derfra krysset vi den med Urkel. Bad Azz Kush™ er det endelige resultatet. Bad 
Azz Kush™ er en plante med kraftig harpiks produksjon.. Planten kan strekke seg 
i blomstringsperioden og vil trenge litt plass for enorme colas til å utvikle seg. 
En unik dank og lette skog frukt aromaer. Oppkalt etter vår venn og Rapper Bad 
Azz fra Tha Dogg Pound Gangsta Crips (Takk Jamarr).

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dager

 Slutten av september

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.no/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.no/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.no/bad-azz-kush-19
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Denne varianten av Blue Cheese™ er en av de beste og sterkeste på markedet, 
og er garantert å slå deg ut. Dette er en lett plante å dyrke, som gir et utrolig 
utbytte av duftende og smakfulle buds. Den intense smaken av moden ost gir 
en myk ettersmak av søt blåbær. Denne korte planten har sterke sidegrener 
som utvikler tunge klebrige colas med en kort blomstringstid. Forbered deg på 
å slappe av, fordi dette er en sann nytelse for Indica-entusiaster. Den er også 
tilgjengelig i en autoflower versjon.

Critical Kush™ er en blanding av den berømte Critical Mass og OG Kush. Dette 
er en kraftig og ekstremt sterk Indica-plante, som gir store mengder av en 
vakker, veldig potent Kush. Blomstrer på bare 8 uker innendørs og vokser til 
middels høyde med et stor blomst til blad-forhold. Gled deg over en aromatisk 
duft, sticky og krystall dekkede buds og en knockout effekt. Kush smaken er 
lett gjenkjennelig, og utbytte per plante fenomenal. Denne nye hybrid planten 
er et betydelig fremskritt i moderne cannabis avl. Den Indica dominerende 
naturen gjør den ideell for avslapning, smertelindring og kvelds-røyking, 
en god “nattings”.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 dager

 Midten av september

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.no/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-23
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Navngitt til ære for vår helt, den briljante cannabis forkjemper, forsker og 
forfatter Dr. Lester Grinspoon, er dette en ren heirloom Sativa. Planten vokser 
tynn og høy, og krever en lengre blomstringstid. Når den er voksen, ser budsene 
ut som kompakte, grønne og rødbrune perler, løst spunnet på tynne stammer 
med et strøssel av THC krystaller. Duften av budsene er en blanding av 
Sumac og sitron, røyken er lett og tangy med sitrus og tropiske frukt aromaer. 
Dr. Grinspoon™ tilbyr en sterk, langvarig, energisk og cerebral effekt. Old School 
Sativa av høyeste rang.

Vi tar G13-legenden til et enda høyere nivå ved å krysse det med vår favoritt 
Hawaiian Sativa. Det resulterte at planten gir en ekstraordinær tetthet av 
blomster med tung resin produksjon. G13 Haze™ vokser medium kort og 
kompakt for en Sativa dominerende variant, og er ideell for SOG og ScrOG 
metoder. Ikke bare gir G13 Haze™ gode, sunne utbytter og et høyt THC-nivå, 
røyken er også verdt å nyte. De intense aromaene og smaken av frukt og 
krydder fører til kraftige, cerebrale effekter.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 dager

 Midten av november

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 dager

 Midten av oktober

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.no/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.no/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.no/g13-haze-6
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Vi avlet Laughing Buddha™ ved å krysse en ren landrace Thai Sativa med vår 
jamaicanske hybrid. Laughing Buddha™ er en nesten ren Sativa-variant. En 
større belønning kommer fra lengre blomstringstid. Resultatet er en meter høy 
plante stinkende med store, tette, tunge buds. Planten må være godt støttet 
i de tre siste ukene av blomstring. Laughing Buddha™ er en velduftende plante 
med konsentrerte aromaer av eksotiske frukter og søte smaker. En energisk 
høy Sativa.

Liberty Haze™ har både Indica og sativa egenskaper med rask blomstringstid på 
8 til 9 uker. En middels høy og bred plante og fete calyxes, hun utfører utmerket 
i både innendørs og utendørs omgivelser. Lange tett cola begynner å fylle seg 
ut de siste tre ukene med tett bud produksjon og med vakre kontrast farger i 
rød og lilla. Liberty Haze™ buzz er umiddelbar og med en langvarig årvåken og 
euforisk effekt. Den har en tydelig og forfriskende lime smak og duft. Lab-
tester har vist THC-innhold opp til 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 dager

 Slutten av oktober

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.no/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.no/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.no/liberty-haze-9
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LSD™ ble oppkalt av Barneys Farm crew på grunn av sin kraftige trippy effekt. 
LSD™ er en sterk mugg og sykdomsresistent plante som trives godt under alle 
vekstforhold. Veldig lett å dyrke og med litt stell og oppmerksomhet gir LSD™ 
svært høye avlinger, prisvinnende og kraftfulle resultater. Smaken minner om 
en intens kastanje med en søt, musky lukt. LSD™ produserer en euforisk og 
veldig kraftig “stein” effekt.

Pineapple Chunk™ ble avlet frem ved å krysse “Barney’s Farm” Sweet Pineapple 
med Cheese / Skunk #1, med hensikt for at denne nye sorten skulle bevare 
essensen og smaken av disse deilige variantene. Resultatet er en ekstremt 
kraftig og stabil plante. Mugg og sykdoms motsandsdyktig. Essensen og 
smaken av Pineapple Chunk™ er åpenbar. Dens aroma av earthy Cheese X 
Skunk er styrket av den fantastiske essensen av søt ananas. Smaken er deilig 
og unik. Jord smakene er støttet opp av den sterke appetittvekkende ananas 
ettersmaken. En massiv THC mengde og høy CBD, som gir en kraftig “couch 
lock” effekt.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dager

 Slutten av september

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/lsd-10
https://www.barneysfarm.no/lsd-10
https://www.barneysfarm.no/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.no/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ stammer fra en krysset Peyote Purple og med vår Legendariske 
Cookies Kush™. En stor og grundig utvalg- og tilbakekryssingsprosess, isolerte 
de aller beste egenskapene til begge foreldrene i en cannabis variant. Den 
resulterende varianten er en kraftig hybrid, robust og lett å dyrke. Peyote 
Cookies™ vokser til en tung og kompakt plante med sterke grener som trengs 
for å støtte dens tette og resin fylte Buds. Under blomstrings tiden viser den 
et blendende rubinrødt og lilla fargespill. Denne planten er mugg og mildew 
resistent og vokser flott både innendørs og utendørs. Peyote Cookies™ har 
en svært intense guava og jord smaker, med hint av vanilje og kaffe, med en 
kraftig, avslappende og langvarig effekt.

Peyote Critical™ - avlet frem ved å krysse Peyote Purple og Critical Kush™. 
Resultatet er en Indica hybrid som kombinerer all den rå kraften til Critical 
Kush™ med den beryktede søte smaken og fargerike glansen av Peyote 
Purple. Disse to plantene passer perfekt sammen, deres slående likheter 
gjør dette til en virkelig harmonisk blanding. Begge foreldre plantene har kort 
blomstringstid, de produserer eksepsjonelle avlinger og er også robuste. En 
plante for sansene, deilige søte jord smaker og aromaer av modent treverk og 
søt kaffe. Kraftig, søtsmak og med en stor avkastning.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dager

 Midten av oktober

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 dager

 Tidlig oktober

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.no/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.no/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.no/peyote-critical-339
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Red Dragon™ ble avlet frem ved å krysse Pakistansk Kush med en ekte 
brasiliansk Sativa. Disse budsene har en tydelig og umiddelbar eksotisk sativa 
effekt, men etter noen minutter følger en fantastisk, veldig kraftig avslappende 
effekt som bare varer og varer. Ferdige buds har en smak og lukt av søt guava 
frukt. Red Dragon™ vokser medium kort, (80-90cm) og produserer tunge colas 
med unike rød / grønne buds. Blomstringen er kort, bare 8 uker, og gir store 
avlinger av et høyt verdsatt produkt. Red Dragon™ vil være ferdig utendørs 
innen slutten av september.

Barneys Farm Sweet Tooth #1™ tok cannabis-verdenen med storm tidlig 
pà 2000-tallet, og har i tre år vunnet Cannabis Cup premier. Dens styrke og 
attraksjon er fortsatt fenomenal, og vi er glade for å fortsette vårt lange forhold 
til denne varianten. Sweet Tooth #1™ er lett å dyrke, produserer høye avlinger 
av store sticky colas med resin. Planten vokser middels høyt med betydelige 
sterke sidegrener som trenger støtte i de siste ukene. Sweet Tooth #1™ “cured 
buds” har en fantastisk kompleks søt mango X musk aroma.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.no/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.no/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.no/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ er en sativa dominerende variant som gir en tangy mandarin 
aroma og mandarin smaker. Den gir en avslappende og cerebral “høy” effekt. 
Denne planten har en kort blomstringstid på bare 65 dager; men den vil trenge 
støtte i sine siste uker. Tangerine Dream™ vokser opp til en meter høy, og dens 
sterke sidegrener gir en imponerende 600g per kvadratmeter. Colas vokser 
stort og tungt, vakkert belagt med røde og oransje trichomes.

Triple Cheese™ er en kryssing av vår Blue Cheese™ med den kraftige Original 
Cheese (Skunk #1-fenotype), opprettet over mange generasjoner gjennom 
utvelgelse og tilbakekryssing for å skape denne fantastiske Varianten. Triple 
Cheese™ er alt vi ønsket å skape og mer. Men vent, det blir bedre; Denne planten 
er lett å dyrke og produserer tette buds med en bemerkelsesverdig blåbær og 
moden ostesmak som dominerer denne varianten og pakker en punch hvor den 
ofte når opp til 22% THC.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dager

 Midten av september

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.no/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.no/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.no/triple-cheese-21
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Utopia Haze™ is bred from a prized Sativa dominant Brazilian landrace. 
Continuous backcrossing of selected plants of this wonderful strain ended 
with Utopia Haze™. When finally released in 2008 Utopia Haze™ was the overall 
favourite at the 2008 Cannabis Cup, winning both the Cannabis and Sativa 
Cups. Utopia Haze™ grows tall, up to 130cm and is Høy yielding and mould 
and disease resistant. Utopia Haze™ bursts with citrus and mint flavour, with a 
powerful long lasting cerebral Sativa Høy.

Vanilla Kush™ kombinerer en raskt blomstrende afghansk cannabis variant med de 
unike kashmirfrøene som er samlet av Barneys på midten av 1980-tallet. Vanilla 
Kush™ blander seg med Indica-styrken til den beste afghanistiske genetikken 
med Kashmir-dalens høye fjell aromaer. Vanilla Kush™ vokser til middels høyde 
med tette “bushy” sidegrener. Disse gir gode avlinger av tette colas, dekket med 
vakkert rødt og gull skimmer. “Cured” planter produserer praktfulle buds som 
er innkapslet i duften av vill vanilje og furu. Resultatet er en sterk, langvarig og 
avslappende “høy”.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 dager

 Slutten av oktober

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dager

 Slutten av september

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

FEMINISERTE FRØ

FEMINISERTE FRØ

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.no/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.no/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.no/utopia-haze-32
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Etter den raske suksessen til Runtz var det absolutt ingen andre muligheter enn å lage 
en autoflowering versjon av vårt tidligere arbeid. Denne autoplanten klarer å levere 
den samme enestående varianten av en planter, men med en kortere tidsramme - 
bare 70 dager fra frø! En veksthøyde på rundt 120 cm kan forventes. Utbyttene er 
fortsatt stort - med erfaring og de riktige lysforholdene er det mulig å skyve henne 
så langt som 600 g/m2. Akkurat som originalen, kan den bade dine bekymringer og 
stridigheter i et overdådig hav av fruktige smaker, med dødlige buds som er smurt 
inn i et berusende lag med forskjellige cannabinoider. Vi har til og med klart å bevare 
noen av de absurd gode smakene som originalen hadde i denne versjonen, så du vil 
kunne ha like mye moro og glede med en mye kortere voksperiode! 

Se opp, fordi Watermelon Zkittlez Auto™ har makten til å sprette deg sidelengs som 
en sprettball. Oppdag hennes forskjellige fruktige smaker når de skummer og 
spruter fra denne fenomenale trichombelastede THC-fabrikken. En plante som er 
lett å dyrke, men samtidig imponerende, og kan produsere fantastiske avlinger på 
mer enn 550 gr/m² i erfarne hender. Når det er sagt, er hun en plante som gan`ske 
mye vokser av selv og ikke trenger så mye stell, så det kan være et ideelt alternativ 
for både nybegynnere og eksperter. Dette oppsiktsvekkende eksemplaret kommer 
til å blomstre på bare 70 dager etter planting, en ekte hastighetsdemon. En lett 
plante å trimme gjør høsting til en synkronisering. Senere vil plantens sprudlende 
effekter skjemme deg bort i en ekstremt fredelig sinnstilstand. 

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 dager

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 dager

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI AUTOFLOWERING

CALI AUTOFLOWERING

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.no/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.no/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.no/watermelon-zkittlez-auto-531
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Skywalker OG super auto har kommet, kom deg gjennom dagen med denne 
enestående autoflowering cannabis varianten. Lyssabelen din fekter og lyser 
når du opplever Skywalker og slipper løs “the force” for første gang. En favoritt 
i laboratoriet for avl av denne prøven ble testet i sin egen rett av TONI13, og på 
grunn av de fremragende resultatene ble det besluttet å slippe den i autoflowering-
format for hele verden. Denne aromatiske autofloweren eksploderer bokstavelig 
talt til et duftende juletre på bare 70-75 dager fra planting av frø, og produserer 
en overflod av strålende kushy blomster som drypper av glitrende THC-krystaller. 
Forvent en endelig høyde på opptil 1,2 meter. Opplev spenningen med dem mordere 
USA genetikken ‘Skywalker OG’ som er faglig pakket inn i en saftig forbløffende 
autoflower-pakke på 23% THC av teamet på Barneys Farm. 

Kryssingen av Purple Punch™ med monsteret BF Auto Critical™ har vært intet 
mindre enn spektakulært. Forestill deg smaken, den utrolige avslappende 
effekten og potensielle utbytte fra denne utrolige USA X Barneys Farm herkomst! 
Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Denne indica dominante, 
80cm, 18% THC, 1% CBD autoflower skjønnheten serverer en uimotståelig 
kombinasjon som sikrer deg en god, euforisk, avslappende følelse ideell for å 
stresse ned etter en lang dag. Kombiner det med en særegen smak av nybakt 
søt eple pai med nellik og aromaer som fremkaller minner om ditt favoritt bakeri. 
Forvent deg et enormt utbytte på opp til 350-400 gram per plante med vår Purple 
Punch Auto™ -Klar for høsting fra frø på bare 50-60 dager!

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 dager

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 dager

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI AUTOFLOWERING

CALI AUTOFLOWERING

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

w
e

st  coast

NY
E UTGIVELSER 

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.no/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.no/purple-punch-auto-484
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Er du klar til å oppleve Glue Gelato Auto™? Elite West Coast utvalgte stiklinger har 
blitt oppdaget og krysset inn i en autoflowering juvel. Pass på at du prøver denne 
blandingen som vil gi deg lyst pà mer, en Gelato Glue kryss på sitt beste. Plutselig 
sender hun deg til en sublime og beroligende tilstand. La henne slippe løs sin 
fascinerende magi på deg mens himmelske følelser ruller inn over kroppen din, 
bekymringer forsvinner, og en rolig avslappet sinnstilstand tar over. Du kan stole 
på Glue Gelato for å forandre humøret til det bedre. Ikke gå glipp av denne pistil-
festen, det er en veldig enkel sak å ta henne fra frø til bud på bare 70-dager Dyrk 
denne planten og du vil være glad du prøvde Barney’s Glue Gelato Auto™.

Fruktige smaker kombinert med vår dyrebare OG har blitt omhyggelig jobbet 
sammen til noe vi aldri trodde var mulig med en autoflower. En glimrende 
kombinasjon av nydelig genetikk kombinert for å gi en kosmisk beroligende 
opplevelse. Etter bare 70 dager vil du være fornøyd med ytelsen til denne 
autoflowering-mesteren. Utrolige aromaer florerer, og før du vet det, vil du 
holde hennes sjeldne frukter i dine hender. Med masse THC i sine saftige 
sukkerbelagte buds er det en glede å oppleve. Og den vil nøytralisere dine 
smerter før du drar videre til en annen mer drømmende dimensjon. Pass på at 
du ikke går glipp av denne unike varianten av amerikansk genetikk i autoflower 
form.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dager

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 dager

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Autoflowering

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI AUTOFLOWERING

CALI AUTOFLOWERING

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.no/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.no/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.no/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ er en ekstraordinær ny supervariant av autoflower og er Indica-
dominerende med 65% Indica / 35% Sativa, passer perfekt inn i vår stadig voksende 
Autoflowering Cali Collection. Denne juvelen samler den historiske foreldrekraften til 
Face Off OG X Girl Scout Cookies, nå krysset med vår BF Super Auto #1 som resulterer 
i økt utbytte, kraft og trichomproduksjon har gitt Dos Si Dos Auto™ et alvorlig 
genetisk løft. Dos Si Dos Auto™ letyer på angst og smerte og myker opp dagen på 
alle måter. Langvarige citrus smaker vil minne om bestemors sitronmarengspai, frisk 
ut av ovnen. Denne utrolig imponerende planten vokser opp til en innendørshøyde på 
100cm og opp til 140cm utendørs. Planten eksploderer fra frø til høsting på bare 70-
75 dager og gir et overveldende utbytter på opptil 600 g/m2, med THC målt over 20%.

Gorilla Glue Auto™ av Barney’s Farm er en rask blomstrende hybrid som vil 
lime deg fast uansett hvor enn du måtte være. Dette er ikke en plante for 
nybegynnere og dens potente effekt bør behandles med respekt. Denne nye 
super raske versjonen 55% Indica fra vår fantastiske Gorilla Glue krysset med 
den spennende neste generasjons BF Super Auto #1 som gir et enormt utbytte 
på 600 g/m2 med en høyde på opptil 110 cm. Nydelige dufter av kaffe og krem   
kan kjennes under blomstring. Kombinert med notoriske THC-nivåer på 25% 
kan forstå den dype kjærligheten folk føler for denne unike planten. I løpet av 
bare 70-75 dager vil enorme velduftende blomster med veldig tette buds bryte 
ut av denne fantastiske autofloweren. 

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 dager

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 dager

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 AUTOFLOWERING

CALI AUTOFLOWERING

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.no/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.no/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.no/gorilla-glue-auto-515


30

Vår bestselgende feminiserte frø i Cali-samlingen har akkurat fått super Auto 
behandling. Boble og flyt deg gjennom dagen med Gorilla Skittlez Auto™. 
Smaksløkene dine vil eksplodere når du opplever de fruktige smakene for første gang. 
Først kryssing av Gorilla Glue og Zkittlez, krysset nå igjen med vår BF Super auto nr. 
1 som gir en utrolig motstand mot bugs og stress. Rotstrukturen som er fra vår Super 
auto #1 starter fra dag 1. Denne utrolige aromatiske autofloweren bokstavelig talt 
eksploderer til et furu-smaksatt juletre på bare 75 dager, og produserer en overflod 
av strålende kushy blomster dekket med enorme mengder av saftige trikomer med 
en høyde innendørs på ca 80-100 cm kan forventes, og produsere gjennomsnittlig 
420 gr/m².

Dekket i velsmakende sukkerkrystaller, som en flott kake, har vår Super 
Wedding Cake Auto™ et veldig frostig rykte og er et perfekt tillegg til vår 
Autoflowering Cali Collection. Resultatene fra en sammensmelting av Wedding 
Cake™ og vår BF Super Auto #1, denne planten vil ikke skuffe! Med forhøyet 
potens fra Skywalker OG-trekkene, noe som skaper økt motstand mot skadedyr 
og stress, mens rotstrukturen strekker seg ut inn i livet fra dag 1. For elskere 
av hvite varianter med krystalldekket knopp, er Wedding Cake Auto™ en virkelig 
godbit. Indica dominerende 65%, med masse knopper som står veldig tett i tett 
. Bare noen få uker etter plantingen begynner solide knopper, som skinner som 
juveler, å komme frem i lyset.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 dager

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 dager

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 AUTOFLOWERING

CALI AUTOFLOWERING

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nye sorter

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.no/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.no/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.no/wedding-cake-auto-514
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En veldig lett å dyrke og svært produktiv autoflower versjon av vår klassiske 
Blue Cheese™. Denne banebrytende Blue Cheese™ er en autoflower-versjon av 
den banebrytende Barneys Farm Blue Cheese™. Og en unik ruderalis genetikk 
for avl. Grofasen skifter automatisk til blomstring i femte uke. Duften av ost og 
jordiske smaker fra den opprinnelige Blue Cheese™ dominerer denne autoflower 
planten, som vokser med liten innsats og vil blomstre under de fleste forhold.

Vår legendariske Critical Kush™ er nå tilgjengelig som en autoflower-variant. 
Denne veldig populære autoflower-monsteret er klart på bare 8 til 9 uker. Avlet 
frem ved å krysse Critical Kush™ med våre mest avanserte autoflower planter 
som vi bruker for avl. Blomstringen begynner i femte uke, og i løpet de neste 
fire ukene av blomstringen vil planten bli 75 cm høy, med hovedstamme og flere 
sidegrener pakket med kompakte, tunge og smakfulle buds. En lekker jordisk 
furu og Kush smak vil være tydelig.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 dager

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 dager

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

AUTOFLOWERING

AUTOFLOWERING

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.no/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-auto-41
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Vi er veldig glade for å kunngjøre lanseringen av vår LSD Auto™. En kryssning 
av vår legendariske LSD™ med vårt monster fra autoflower familien. Som sin 
legendariske forgjenger, gir LSD Auto™ virkelig en punch og sender deg raskt til 
en annen dimensjon. LSD Auto™ gjør at før du vet ordet av det befinner du deg i 
en psykedelisk tilstand. Dette er ikke en variant som anbefales for nybegynnere. 
Til tross for den kraftige effekten, er hun enkel å dyrke, og alle kan dra nytte 
av denne superraske blomstringstiden fra en eksepsjonell genetikk. La hennes 
skarpe kraft trenge seg gjennom din tanke og sjel - hvorfor tar du ikke en tur 
ned LSD-avenyen med LSD Auto™?

Malana Charas-planten er en av de viktigste plantene innen cannabis-kulturen. 
Den er hellig blant Sadhuene i sin tilbedelse av Shiva, den hinduistiske guden av 
ødeleggelse. Malana-planten har i løpet av årene vært en hoved plante for våre 
avlsprogrammer. Malana Bomb™ er en kryssing med Lowryder #1 og produserer 
en stabil stor plante med bra avling og med ferske colas, som dufter rikt av furu 
og har smaken fra Himalaya-fjellene. Malana Bomb™ sin vokst-periode endres 
naturlig til blomstring etter bare 3 uker og avsluttes på totalt 60 / 70 dager.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dager

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 dager

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

AUTOFLOWERING

AUTOFLOWERING

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.no/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.no/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.no/malana-bomb-auto-39
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Pineapple Express Auto™ er autoflower-versjonen av den originale Pineapple 
Chunk™. Pineapple Express Auto™ er en stabil plante med rask blomstring, en 
lett å dyrke cannabis plante som gir sjenerøse avlinger av tunge buds fylt 
med resin. Pineapple Express Auto™ produserer en imponerende 60 til 100 
gram per plante av deilig Indica. Pineapple Express Auto™ aromaer er søt 
med en intens ananas smak. Denne planten hjelper kroppen til å slappe av 
ved å skape harmoni for kropp og sjel. Vekstperioden er bare 4 uker med en 
blomstringsperiode på bare 30 dager.

En autoflower variant med stor avling, laget av vår legendariske Sweet 
Tooth™. Avlet frem ved å krysse Barneys originale Sweet Tooth™ med den mest 
oppdaterte varianten fra vår autoflower-familie. De primære elementene fra 
Sweet Tooth™ lever gjennom denne autoflower planten. Sweet Tooth Auto™ 
bytter fra vekst til blomstring etter 35 dager. Denne varianten er kompakt 
og vokser opp til ca. 80cm. Dette gir vanligvis opptil 200 gram per utendørs 
plante. Sweet Tooth Auto™ bruker bare 75 / 80 dager på å vokse seg ferdig.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dager

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 dager

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

AUTOFLOWERING
Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

AUTOFLOWERING

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.no/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.no/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.no/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ er laget som en godbit for elskere av vår prisbelønte 
Coffeshop klassisker Tangerine Dream™. Det beste fra begge verdener for 
røykere og dyrkere og er en morsom plante å dyrke. Tangerine Dream Auto™ 
har en 70-dager syklus fra frø til avling, som er bemerkelsesverdig kort. Den 
70cm høye planter med sine sterke og mange sidegrener gir en imponerende 
avling. Nå er den enda raskere og enklere å dyrke. Denne sativa dominante 
autoflower varianten tilbyr de samme tangy, intense søte sitrus aromaene og 
smaker. Med litt mindre THC og en CBD-boost som skaper en balansert, “høy” 
og avslappende effekt.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 dager

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

AUTOFLOWERING

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.no/tangerine-dream-auto-330
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Barneys Farm og CBD Crew oppdrettere slo seg sammen for å skape en mester av 
en CBD-rik autoflower variant. CBD Lemon Potion Auto™, som er både terapeutisk 
og sensasjonelt velsmakende. Samarbeidet produserte CBD / THC forhold på 2: 
1; med Cannabidiol innhold (CBD) opp til 15%. En flott autoflower CBD-rik variant, 
kombinert av Barneys Farm Lemon Kush X CBD Crew CBD-rik variant X Auto. CBD 
Lemon Potion Auto™ er en sjenerøs plante med mye greiner, som vokser til nesten 
1 meter i høyden.Resin dryppende buds som sitter tett sammen på alle grener og 
med en sterk krydret sitron duft som oser fra plantene.

Blue Shark er en Indica dominerende CBD-beriket variant. CBD Blue Shark™ er 
Blueberry krysset med den klassiske Shark Shock og avlet videre med vår CBD-
berikede Sativa. Med 1: 1 CBD / THC prosenter gjør planten ideell for smerte og 
kvalme avlastning. Flott for avslapping og har en svært tilfredsstillende, rolig 
effekt. Planten har raskt blomstring, klar til høsting etter 8 til 9 uker blomstring. 
CBD Blue Shark™ er hardfør, motstandsdyktig mot mugg og gir gode avlinger. 
Budsene har fruktige sitrus smaker med et hint av Jasmine.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 dager

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dager

 Tidlig oktober

THC  16% CBD   16%

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

CBD AUTOFLOWERING

CBD FEMINISERTE FRØ

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.no/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.no/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.no/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.no/cbd-blue-shark-11
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Den legendariske Indica dominante Critical Kush krysset med Shantibabas 
CBD-rike variant. CBD Critical Cure™ blomstrer raskt og produserer store, tunge 
buds, og planten må være godt støttet i den siste blomstringstiden. Budsene er 
fulle av resin og har eksepsjonelt høye CBD-nivåer. CBD og THC har et spesielt 
gjensidig forhold og samarbeider for å øke hverandres terapeutiske fordeler. 
CBD Critical Cure™ buds har en intens og jordaktig smak med et snev av søthet.

CBD Caramel™ er en CBD-beriket eksotisk 3-veis fusjon. En 70%/30% Indica 
dominant variant med 1:1 CBD-THC. Planten har en dynamisk vekst fra starten. 
Planten produserer veldig mye resin, har en Sativa lik struktur, som er klar 
på bare 60 dager! Et innendørs utbytte på 500 gr/m² er lett tilgjengelig. CBD 
Caramel™ er også ideell for utendørs dyrking. CBD Caramel™ produserer søte 
sticky buds, med en myk psykoaktiv effekter, cerebral og beroligende for 
pasienter som trenger å medisinere seg uten å få en sà veldig “stein” effekt.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dager

 Slutten av september

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dager

 Slutten av september 

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 FEMINISERTE FRØ

CBD VANLIGE FRØ
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.no/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.no/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.no/cbd-caramel-_-regular-431
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Afghan Hash Plant™ ble utvalgt fra frø samlet inn i 1970, fra de beste tradisjonelle 
hash-makere i Mazari Sharif-regionen. Noen spennende år ble deretter brukt 
til å dyrke ut og velge de sterkeste og mest smakfulle fenotypene for avls 
stammen, og derfra ble Afghan Hash Plant™ oppgradert. Den er en mester for 
hash produksjon og er en av våre favoritter av rene Indica-varianter. Dette har 
blitt en viktig byggekloss i andre Barneys Farm hybrider, og med bare 8-uker 
blomstringstid, utvikler Afghan Hash Plant™ tette krystall dryppende blomster, 
som frigir en rik sandeltre-aroma som er underskåret med en sitronblomst.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Vanlige frø 
Oppdretters eget utvalg

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 dager

 Slutten av september

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

VANLIGE FRØ

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.no/afghan-hash-plant-_-regular-427
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For kjennere på jakt etter den ultimate Critical Kush™ moren. Dette er en 
sammensmelting av to av verdens mest fremstående genetikk, Critical 
Mass (Mr. Nice) og vår egen OG Kush. Critical Kush™ hybriden er kraftfull og 
dynamisk , Den gir enorme mengder med vakre og svært sterke blomster. Kush-
smaken er umiskjennelig og avlingen per plante er fenomenal. Planten vokser 
til middels høyde med sidegrener som trenger ekstra støtte for å bære vekten 
av de vakkert utviklede og majestetiske klyngene av buds. Critical Kush™ 
produserer tette, tunge blomster.

Vi opprettholder vår mystiske G13-legende ved å krysse G13 med en klassisk 
Skunk #1. Med en G13 X Skunk #1, krysset med vår favoritt Hawaiian Sativa, 
tok Barney’s Farm G13-legenden til en himmelsk høyde og skapt den berømte 
G13 Haze™. Denne planten produserer et fullt spekter av effekter, med en full 
kropps-avslapping kombinert med en psykedelisk Sativa høy. Kombinasjonen 
er kraftig, himmelsk og uforglemmelig. G13 Haze™ vokser relativt høy og 
produserer en fremragende generøs blomster konstruksjon med sunn resin 
produksjon.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dager

 Slutten av september

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 dager

 Slutten av oktober

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

VANLIGE FRØ

VANLIGE FRØ

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.no/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.no/critical-kush-_-regular-426
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Pineapple Haze™ er sammenslåingen av den legendariske afghanske X 
Skunk #1 og den krydrede Old School Haze. Dette produserte en Supreme 
Sativa dominant hybrid med en ekstravagant avling, deilige ananas smaker 
sammen med en himmelsk “høy” følelse. Gjennomsnittlig utbytte er 600 
gr/m² innendørs, men med en lengre vekstperiode vil det øke opp til 700 
gr/m². Pineapple Haze™ trives utendørs i de fleste klimaer og å høste 1.5 
kg per plante er ikke uvanlig.Planten er resistent mot mugg, sterk og 
givende for selv den mest uerfarne dyrker. EC-nivå på maksimalt 1,70 Ec i 
blomstringsperioden vil være det beste for planten.

Widow Remedy™ ble opprettet ved å krysse Tijuana Sativa med Kerala som 
skapte en vakker Sativa dominant plante som blomstrer med høye nivåer av 
cannabinoider. Varianten ble videreutviklet ved å kombinere den med en ren 
Afghan variant, hovedsakelig for å øke utbyttet, forkorte blomstringstiden og 
den ekstra bonusen av økt CBD-potens i det endelige utvalget. Resultatet fra 
denne treveiskryssingen er en bemerkelsesverdig hybrid med slektskap som 
nærmer seg Widow, bare med tilsatt CBD.Widow Remedy™ er en effektiv kur 
for smertelindring, søvnløshet og komfort for kvalme. Grå dager forsvinner i 
dens tåke.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 dager

 Slutten av oktober

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 dager

 Slutten av september

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

VANLIGE FRØ

VANLIGE FRØ

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.no/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.no/widow-remedy-_-regular-429
https://www.barneysfarm.no/pineapple-haze-_-regular-430
https://www.barneysfarm.no/pineapple-haze-_-regular-430


For informasjon om alle våre produkter besøk oss på:  
www.barneysfarm.com

Disse unike variantene av cannabisfrø er bare tilgjengelige fra: 
Barney’s Farm Seed Company 

Ansvarsfraskrivelse
Vi sender våre marihuana frø med forbehold om at de ikke vil bli brukt i strid 
med nasjonale lover. Kunder må være oppmerksomme på at cannabis frø 
er ulovlige i enkelte land. Barney’s Farm selger disse frøene på betingelse 
av at de ikke blir brakt inn til land der de er ulovlige. De som gjør det, er 
ansvarlige for sine egne handlinger, og Barney’s Farm tar ingen ansvar i 
denne forbindelsen. 
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http://www.barneysfarm.no
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