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Runtz Muffin™ od Barneys Farm jest wynikiem starannego połączenia Zkittlez 
X Gelato, ten wdzięczny potomek Cookies zachwyci Cię niezwykłym smakiem 
i silnym, zrównoważonym charakterem. Następnie laboratorium delikatnie 
połączyło nasz Orange Punch, aby nie tylko zwiększyć procentową zawartość 
indiki, ale także zapewnić znacznie wyższe wyniki produkcyjne. Spróbowanie 
tego przysmaku jest jak bycie owiniętym w słodko pachnący koc pachnącej 
lawendy z delikatną nutą klementynki. Gęsty, tlący się dym dostarcza 
owocowego uderzenia radości i euforii, które rozciągają się przez cały dzień. 
Zanurz swoje zmartwienia i konflikty w obfitym morzu owocowych smaków, 
pąki dosłownie ociekające w odurzającym syropie przy akompaniamencie 29% 
THC. Odkryj cudowne aromaty zaczerpnięte prosto ze słodyczy z dzieciństwa 
- często można znaleźć ślady pomarańczowego marcepanu rozwijające się 
podczas późnego kwitnienia. Mnogość smacznych terpenów sprawia, że   ta 
truskaweczka zachwyca wspaniałym doświadczeniem dla każdego ogrodnika. 
Na gotowych pąkach można znaleźć subtelne fioletowe i ciemnozielone 
odcienie, co sprawia prawdziwą radość, lśni jak klejnoty koronne. Na zewnątrz 
można spodziewać się wysokości do 2 metrów, podczas gdy w pomieszczeniu 
ten przysmak zakończy się na około 110-120 cm po 4 tygodniach wegetacji. 

WSKOCZ DO NOWEGO OWOCOWEGO ŚWIATA MIŁOŚCI Z RUNTZ MUFFIN

NOWE WYDANIA 2021

Nasiona Feminizowane 
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 dni

 Początek października

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.pl/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ firmy Barneys Farm. Stworzony dla prawdziwych koneserów, 
zawiera dwa najlepsze i najbardziej nieuchwytne odmiany z USA. Laboratorium 
skrzyżowało Biscotti z światową i cudowną 80% Indica , naszą ekskluzywną 
i pyszną Mintz. Rezultaty były oszałamiające, wariant Cookies X OG Kush 
zapewnił niesamowitą moc i bukiet smakowy, dodał napar z kremowo gładkiej 
genetyki Mintz i ujawnił ten apetyczny nowy mistrzowski szczep, całkowicie 
unikalną edycję w naszym katalogu. Biscotti Mintz™ to głównie ciemnofioletowa 
roślina z produkcją włosków poza skalą, podczas ostatnich dni kwitnienia 
liście prezentują piękną gamę fioletów, pomarańczy i zieleni, owijając ciasno 
uformowane ciemnozielone pąki z odważnymi fioletowymi refleksami i długimi 
pomarańczowymi włoskami.

Lemon Tree™ firmy Barneys Farm Lemon Tree™ to wielokrotnie nagradzana 
kombinacja amerykańskich klasyków Lemon Skunk & Sour Diesel z cudownie 
wysokimi poziomami limonenu i mircenu. Ta łatwa w uprawie, doskonale 
zbalansowana hybryda 55% Indica zapewnia znaczące plony soczystych, 
zwartych, mroźnych, jasnozielonych pąków pokrytych grubą warstwą trichomów 
uwalniających świeży cytrynowo-cytrusowy aromat, co daje prawdziwą 
zmysłową przyjemność w uprawie. W uprawie indoor, wykorzystując techniki 
LST, roślina ta osiąga końcową wysokość około 90-100 cm, z wydajnością do 
650 g/m2, po stosunkowo krótkim okresie kwitnienia wynoszącym zaledwie 65-
70 dni.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 dni

 Październik

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 dni

 Październik

THC  25% CBD   0.9%

Biscotti Mintz™

Lemon Tree™

Biscotti X Mintz

Lemon Skunk X Sour Diesel

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 15 

3  € 40

5  € 59 

10  € 113

5  € 63 

10  € 120

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.pl/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.pl/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.pl/biscotti-mintz-555
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Mimosa X Orange Punch™ z Barneys Farm. Ewolucja Mimosa jest kontynuowana 
z tym nowym, super kompaktowym doznaniem o wybuchowym smaku 
pomarańczy, oto kolejny zupełnie nowy super szczep z laboratorium w 
Barney’s Farm. Starannie stworzony przez dalsze ostrożne skrzyżowanie 
naszego słynnego Orange Punch z sensacją 2020 Mimosa Evo. Ta dodatkowa 
infuzja genetyczna zaowocowała zdumiewająco szybkim producentem 
cudownie pachnących pąków; beta-kariofilen, linalol i terpeny limonenowe 
tworzą rewelacyjny, cytrusowo-słodki aromat mandarynkowo-cukierkowy. Ta 
krzyżówka tworzy wyjątkowo zwartą roślinę w porównaniu z Mimosa Evo, ale 
udaje jej się utrzymać zdumiewająco wysoką wydajność produkcyjną.

Blue Sunset Sherbert™ z Barney’s Farm. Hybryda oparta na Indica zapewniająca ogromne 
plony, która nie staje się niemożliwa do opanowania dzięki wielu bocznym odgałęzieniom, 
z których każda może wytrzymać najcięższe topy. Bardzo szybkie kwitnienie, w ciągu 
zaledwie 59 do 63 dni, a produkcja wynosi 650-700 g/m2. Kompaktowa sylwetka, 
ponadprzeciętna produkcja trichromów i wzrost do około 80 cm w pomieszczeniu to 
prawdziwa uczta, na zewnątrz może osiągnąć zdumiewające dwa metry plus i zbierać do 
1 kg na roślinę. Blue Sunset Sherbert™ dopełnia olśniewający pokaz podczas ostatnich 
dni, ukazując magiczną przemianę, która tworzy hipnotyzujący kalejdoskop egzotycznych 
kolorów liści, jasnopomarańczowych włosków, sklejonych żywicą pokrywającą ciasno 
uformowane pąki, mieniących się matowymi włoskami, osiągając szalony poziom THC 
28% (testowane).

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 dni

 Wrzesień

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 dni

 Październik

THC  26-28% CBD   0.5%

Mimosa X Orange Punch™

Blue Sunset Sherbert™

Mimosa Evo X Orange Punch

Sunset Sherbet X Purple Punch

CALI FEMINIZED

CALI FEMINIZED

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.pl/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.pl/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.pl/mimosa-x-orange-punch-552
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Watermelon Zkittlez™ firmy Barneys Farm: ta cudownie zbilansowana hybryda 
wykazuje silne wzorce wzrostu sativy, które sprawiają, że jest to fabryka produkująca 
duże plony, a niektórzy hodowcy są w stanie osiągnąć ponad 1 kg na roślinę, gdy 
są traktowani z miłością! Wewnątrz będziesz wyglądać na około 550 g / m2. 
Pobudzający i bardzo energetyzujący efekt daje próbka tej cudownej róży konopi. 
Piękna i pachnąca Watermelon Zkittlez oczaruje Cię optymistycznymi efektami, 
które rozpalą Twoje ciało i duszę. Prawdziwy tonik na codzienne stresy i problemy. 
Sprawia, że   znikają w chmurze dymu, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
Przed upływem 63 dni to piękno wystrzeli w kwiat jak rakieta, produkując wysokie 
topy wypełnione pąkami, które w ilości zwisają z każdej gałęzi.

Kolejny kuszący dodatek do naszej Kalifornijskiej kolekcji. Hipnotyzujący tropikalny 
koktajl o świeżych i owocowych smakach, bezkompromisowej mocy z niezwykłym 
potencjałem gigantycznych plonów. Ta niezwykła hybryda jest słodka, lepka, 
tłuściutka i bardzo silna dzięki czemu hodowcy są zachwyceni tą genetyką. Barney’s 
Farm oswoił tę hybrydę Sativy (60% Sativa, 40% Indica) i przyozdobił mnóstwem 
lepkich, twardych, słodkawych, małych topów pachnących owocami tropikalnymi. 
Idealnie połączenie Tropicanny (Girl Scout Cookies X Tangie) i mocne zacięcie 
Banana Kush`em wprowadzają uspokajający wpływ Indica. Już niewielka ilość 
wprowadza nas do świata euforii i tajemnic. Tropicanna Banana™ to bardzo silna 
roślina, która jest w stanie zapewnić potworne ilości plonu, gdy znajduje się w 
odpowiednich rękach.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 dni

 Koniec września

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 dni

 Połowa października

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.pl/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.pl/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.pl/watermelon-zkittlez-536
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Feminizowane Mimosa EVO™: W końcu nastało długo oczekiwane wydanie z 
laboratorium w Barneys Farm, a nasza odmiana genetyki potworów ma swoją pieczęć 
aprobaty. Powstań Mimosa EVO™! Wyewoluował ze słynnego szmaragdowego 
trójkąta, pierwotnie hodowanego przez Symbiotic Genetics, teraz doładowany! 
bezcenny ćwiek w skarbcu Barneys Farm. Ten 60% faworyt dominujący indica jest 
pełen dużych matowych pąków, bogatych w kannabinoidy i terpeny. Miłośnicy Sativa 
uwielbiają jej ostry cytrusowy smak cytryny z nutami jagodowymi, aby towarzyszyć 
energetyzującym efektom euforii. Mimosa EVO™ to idealna odmiana w ciągu dnia, 
prawdziwe pożywienie dla mózgu, oczekuj stopniowego przypływu energii, motywacji 
i podnoszącego na duchu efektu “zing”:, który ożywi Cię w połączeniu z wyraźnym, 
szczęśliwym hajem przez cały dzień.

Niezapomniana podróż do krainy rozkoszy rozpoczyna się od skosztowania tego 
dominującego w Indyce SUPER POTENCKIEGO potwora. Jej rodzinna linia emanuje 
słodko-kwaśnymi ziemistymi zapachami z niepowtarzalnymi aromatami wanilii 
i starymi skunksowymi tonami. Uznana fuzja, znana ze swoich kreatywnych, 
podnoszących na duchu i euforycznych właściwości relaksacyjnych. Laboratorium 
wybrało bardziej dominującą wersję Indica 80% Indica + 20% Sativa dla naszego 
Wedding Cake™, decydując się na dalszy rozwój oryginalnego genetyki Pink 
Cookies „aka wedding cake” ze skarbca Barneys Farm, pierwotnie stworzonego 
przez Seed Junky Genetics. Wedding Cake dziedziczy wiele mocy od rodzica Girl 
Scout Cookies, skrzyżowanego z Cherry Pie, wnosząc wyrafinowany zwrot z tradycji 
OG i Durban Poison X Granddaddy Purple. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 dni

 Koniec października

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 dni

 Koniec września

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/mimosa-510
https://www.barneysfarm.pl/mimosa-510
https://www.barneysfarm.pl/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.pl/wedding-cake-511
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Kalifornijska Kolekcja Barneys Farm zyskuje kolejny zastrzyk super mocy dzięki tej 
wybuchowej kolekcji terpenów połączonych z jednymi z najbardziej zdumiewających 
fenotypów marihuany na świecie. Dos Si Dos został stworzony z OG Kush Breath`a, 
kosmicznie nokautującego Girl Scout Cookies`a i skrzyżowanego z Face Off OG, a 
następnie ponownie skrzyżowanego z naszymi legendarnym Cookie Kush`em (OG 
Kush pheno X GSC). Ale to nie wszystko, TO TYLKO POŁOWA HISTORII... Jako 
wisienkę na torcie do tego wszystkiego dodaliśmy subtelną mieszankę Gelato # 33 
czyli miks Sunset Sherbet i Thin Mint GSC i boom! gotowe. Narodził się nowy mistrz: 
po potężnym strzale euforycznej sativy następuje mega uspokajająca bania, na tyle 
potężna że wściekłego słonia by udobruchała.

Barney’s Farm kontynuuje dostarczanie inspirującej genetyki z całego świata dzięki 
innej potężnej sile Purple Punch™ z zachodniego wybrzeża USA. Delikatne połączenie 
jego dominujących rodziców z Indiki, Larry OG X Granddaddy Purple, stanowi 
prawdziwy kuszący klejnot. Wyśmienite, zmysłowe smaki Pieczonej Szarlotki z 
goździkami oszklonymi karmelizowaną jagodą i wiśniami doskonale komponują się 
z uspokajającym działaniem, które emanuje Purple Punch™. Spodziewaj się krótkiej, 
krępej rośliny z licznymi zaskakującymi trichomami, wysokowydajnymi gałęziami 
ociekającymi żywicą wykazująca w testach 25% THC. Ta roślina ma poważny 
problem ze steroidami genetycznymi !!! 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 dni

 Środek września

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.pl/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.pl/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.pl/purple-punch-483
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Strawberry Lemonade™: Cieszymy się, że możemy przedstawić tę nową markę 
o smaku truskawkowym i cytrynowym z gospodarstwa Barneys. Krzyżując 
bardzo silną truskawkową sative z naszym fenomenalnym Lemonade`em OG 
stworzyliśmy odmianę, która sprawia, że nozdrza musują, kubki smakowe 
eksplodują, a mózgi pękają. Zestaw terpenów o owocowym smaku przenosi 
Cię w świat relaksacji w kolorze truskawkowym, łagodząc ból i pozostawiając 
uczucie orzeźwienia i energii. Strawberry Lemonade™ cieszy się ogromną 
popularnością w ciągu dnia. Testy laboratoryjne wykazały ogromną zawartość 
THC, powyżej 20%! 

Jeśli Studio Marvel`a stworzyło by odmianę konopi Avengers, to byłoby to! 
Glookies™. Doświadcz mocy tego superbohatera dominującego w Indica, 
stworzonego przez staranne połączenie dwóch eklektycznych superodmian 
marihuany. Ciasteczka Gorilla Glue i The Original Thin Mint Girl Scout nie 
wymagają wprowadzenia. Przybył kolejny niesamowity nowy dodatek do naszej 
kolekcji Cali. Efekt super upalenia będzie doświadczany wraz z energiami 
motywacyjnymi, które zmienią twój cały dzień, wypełniając go hajem. Smak 
Glookies™ należy doświadczyć, aby uwierzyć. Wyobraź sobie, że kolizje Kwaśnego 
Diesla, Limonki i Orzecha Włoskiego tworzą jeden z najbardziej egzotycznych 
bukietów stworzonych w świecie konopi.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 dni

 Początek października

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 dni

 Początek października

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

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 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.pl/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.pl/glookies-485
https://www.barneysfarm.pl/glookies-485
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Orange Sherbert™, silna i orzeźwiająca hybryda Indica z odurzającymi i 
przepysznymi efektami. Jest to amerykański szczep, który łączy w sobie 
Orange Cream, Purple Urkle i Cherry Pie w jedynej w swoim rodzaju cukierkowo-
pomarańczowej roślinie i nie chodzi nam tutaj tylko o kolor. Wypuszcza 
niesamowicie gęste, pomarańczowe i fioletowe kwiaty, z niewyobrażalnym 
smakiem dojrzałej pomarańczy. Bardzo relaksujący efekt Indica przechodzi 
przez ciało, wycisza umysł i układa wygodnie na kanapie. Roślina ta jest 
jedną z najłatwiejszych w hodowli. Rośliny dorastają do 1,3 metra i produkują 
ogromne topy pełne pączków. Boczne gałęzie lubią wsparcie w ciągu ostatnich 
kilku tygodni kwitnienia.

Uwolnij gigantyczną moc genetyki Zachodniego Wybrzeża dzięki niesamowitej fuzji GG 
4 i Zkittlez. Przedstawiamy nową markę Barney’s Farm Gorilla Zkittlez™. Na doskonałe 
trichomy trzeba cierpliwie poczekać 60 dni aby zakwitły. Nigdy nie zapomnisz pierwszego 
spotkani z dojrzałymi owocami Gorilla Zkittlez™. Pochylając się w kierunku strony Indica, 
ten wschodzący faworyt jest potężny i prowokująco piękny, połyskujące trichomy 
zadowolą wszystkich. Dlaczego by nie pozwolić medycznym właściwościom tej 24% THC 
odmianie, uwieść Cię w ciepłej sferze wypoczynku i relaksu, której nigdy nie będziesz 
chciał opuścić. Oczekiwany czas kwitnienia to 8-9 zamkniętych pomieszczeniach; na 
zewnątrz kwitnienie kończy się na początku października. Oczekuj do 2,5kg z dobrze 
poprowadzonej rośliny na outdoor, końcowa wysokość do 1,7 m. Przygarnij kilka Gorilla 
Zkittlez™ od Barneys Farm już dziś.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 dni

 Koniec września

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 dni

 Początek października

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.pl/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.pl/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.pl/orange-sherbert-475


11

Blue Gelato 41™ to nasza rewelacyjna nowa krzyżówka Blueberry z West Coast. Została 
stworzona przez skrzyżowanie słynnego Blueberry z Thin Mint Girl Scout Cookies oraz świeżą 
i owocową Indicą, Sunset Sherbert. Blue Gelato 41™ szybko zanurzy Cię w uspokajającym 
basenie silnej psychodelicznej przyjemności. Wiele fenotypów ma niebiesko-fioletowe 
kwiaty, i wszystkie są umazane grubą warstwą żywicy i wydzielają słodki ziemisto cytrusy 
aromat i smak. Niech ta legendarna Indica zafascynuje Twoje kubki smakowe i rozmasuje ból 
pozostawiając czystą satysfakcję i radość. Chociaż aromaty Gelato są cudownie odurzające, 
efekty są ogólnie jasne i energetyczny. Czas kwitnienia w pomieszczeniu wynosi od 9 do 
10 tygodni; na zewnątrz Blue Gelato 41™ może osiągnąć nawet 2 metry, zwykle dochodzi w 
październiku. Spodziewaj się wyjątkowej wydajności! Z rozciągniętej przed kwitnieniem rośliny 
może uzyskać do 3 kg zapierający dech w piersiach topów.

Pink Kush™ to oszałamiający i ceniony OG Kush, który wizualnie przeciwstawia się 
rzeczywistości dzięki swojej zapierającej dech w piersiach różowo purpurowej barwie. 
Kwiaty są gęste i migoczą w świetle połyskującymi włoskami w mniej niż 70 dni. Pink Kush™ 
wytwarza gęste pąki, przez co preferuje niski poziom wilgoci. Wielu uważa ten pachnący 
wanilią klejnot za perfekcyjne antidotum na poważne problemy ze snem, ponieważ jest 
niezwykle skuteczny zarówno na ból jak i bezsenność. OG w tej odmianie oznacza, że 
możesz spodziewać się ciężkiego efektu upalenia z delikatnym efektem zmysłowego 
uniesienia i zadowolenia. Bogaty w terpeny, Pink Kush™ kusi nozdrza i oczyszcza zmysły. 
Kwitnienie w pomieszczeniach jest zwykle zakończone w ciągu 9 tygodni; na zewnątrz 
preferowany jest suchy klimat. Wysokie wydajności można oczekiwać 600-700gr / m2, mimo 
że wysokość jest niewielka ok. 1,2m.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 dni

 Połowa października

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 dni

 Początek października

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

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.pl/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.pl/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.pl/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.pl/pink-kush-455
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Cookies Kush™ szybko stało się fenomenem wśród miłośników konopii. 
Taniesamowita odmiana została stworzona przez skrzyżowanie 
fenotypu GirlScout Cookies z mocnym OG Kush. Ten projekt zaowocował 
niewiarygodniedobrymi wynikami od samego początku, łącząc mocny smak 
miętowejczekolady ze wspaniałym aromatem Girl Scout Cookies. Ten gatunek 
bardzodobrze radzi sobie w trudnych warunkach I jest prosty w uprawie. 
Oferujerównież obfite plony w zaledwie 8 tygodni kwitnienia w uprawie indoor.

Mieszanie dwóch najbardziej rozpoznawalnych szczepów świata i odtwarzanie 
najlepszych cech obu tych szlachetnych genetyków było złożonym zadaniem. 
W Blueberry OG™ - udało się nam stworzyć szczep o klasycznej mocy rośliny 
Blueberry z bogatym psychoaktywnym szkieletem niesławnego OG Kush. 
Ten ekskluzywny, wysoce satysfakcjonująca hybryda pozostawi każdego 
producenta bez tchu. W laboratorium dojrzewają i rozwijają się duże ziarna. 
Bogaty zapach słodkich owoców cytrusowych i piżma zalewa każde zbiory. 
Roślina rośnie średniej wysokości, a wiele nagradzanych gałęzi bocznych 
pozwala na zbiory do 700gr / m2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 dni

 Połowa października

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.pl/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.pl/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.pl/blueberry-og-278
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Phantom OG™ został utworzony poprzez skrzyżowanie Phantom Cookies z 
dominującą Sativą z OG Kush; efektem tego jest odmiana oferująca ogromne 
korzyści. Tę hybrydę z dominującą Sativą charakteryzuje nie tylko krótki okres 
kwitnienia, ale również znacznie obfitsze plony i wyższe stężenie kannabinoidu, 
przy czym zachowuje ona charakterystyczną dla odmiany Phantom Cookies 
niepowtarzalną kolorystykę oraz orzechowo-jeżynowy posmak. Phantom OG™ 
rośnie na wysokość 1,2 metra przy uprawie wewnątrz oraz osiąga z łatwością 
wysokość do 1,50 metra przy uprawie na zewnątrz, zaś jej topy dojrzewają w 
zaledwie 55 do 65 dni.

Doprowadzenie szczepu Shiskaberry™ do tego etapu było długoletnim i 
skomplikowanym procesem, cieszymy się, że w końcu możemy wprowadzić 
ten wyjątkowy i wspaniały szczep do naszego katalogu. Shiskaberry™ to 
unikatowe doświadczenie. Jej ostre, ziemiste, pikantne nuty pozostawiają 
niezapomniany, pyszny posmak. Jej piękna jagodowa woń zanurzy Cię w 
głębszy wymiar rozkoszy i podświadomości. Shiskaberry™ to oszałamiająca 
Indica, która położy Cię tam gdzie chcesz być i zatrzyma na długo. Może 
rozluźnić język, a potem sprawi, że będziesz szczęśliwy, zanim odpręży i 
zrelaksuje całe ciało. Czy można prosić o więcej?

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 dni

 Połowa października

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 dni

 Koniec września

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

CALI NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.pl/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.pl/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.pl/shiskaberry-458
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Ta niezwykła roślina faktycznie wywodzi się ze słynnej genetyki odkrytej pierwotnie 
przez kogoś znanego w USA jako „Bubbha”. Został teraz ustabilizowany przez 
zespół i podniesiony do standardu, który pasuje do jego dobrze znanej historii i 
reputacji. To z pewnością jeden z najbardziej lubianych Indica na świecie, ważący 
zaskakująco 29% THC. Bubba Kush™ to bezczelna, ale produktywna roślina, 
która nie stanie się nadmiernie wysoka podczas szybkiego, trwającego od 8 do 
9 tygodni kwitnienia. Ze względu na tę cechę może być idealnym kandydatem 
dla osób poszukujących mocnej, mocno uderzającej odmiany, która nie zajmuje 
dużo miejsca podczas pączkowania. Wydajność nie jest jednak w żaden sposób 
zagrożona, a ostateczne plony do 600 g/m2 w pomieszczeniu łatwo osiąga się, 
stosując odrobinę miłości i troski do potrzeb Bubby.

Najlepszy na świecie haszysz można znaleźć na górzystej granicyAfganistanu 
i Pakistanu. Po wielu latach starannej hodowli najlepszychokazów 
z okolicy,otrzymaliśmy gatunek który jest prosty w uprawie nawetw 
najtrudniejszych warunkach. Ta krótka I krzepka roślina jest świetnymwyborem 
do ogródków SOG I ScrOG. 8 Ball Kush™ jest szeroka, ma gruby pieńI ciemne 
liście które produkują gęste topy. Mieszanka smaków I zapachówprzypomina 
klasyczny Kush, ziemisty i piżmowy, z lekko pikantnym akcentem.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 dni

 Początek października

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 dni

 Środek września

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

NASIONA FEMINIZOWANE

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.pl/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.pl/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.pl/bubba-kush-537
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Ten mało znany klejnot zyskał szczególną popularność zarówno wśród nowych 
hodowców, jak i ekspertów dzięki zdumiewająco dużym plonom. Przygotuj się na 
spotkanie z King Dong odmian konopi - Moby Dick™. Staranne połączenie White 
Widow i Haze, jedne z największych plonów, jakie można znaleźć, może oznaczać 
tylko jedno. Zapierające dech w piersiach plony ponad 700 g/m2, które są łatwe 
do osiągnięcia dla wszystkich chętnych. Optymalne długotrwałe efekty. Czego 
więcej można chcieć od odmiany konopi? Ta dziewczyna zaciekle katapultuje Cię 
w oddzielną rzeczywistość kreatywności i produkcji, wyzwalając szybki haj, który 
zapewni Ci pełną energię przez cały dzień, nie niszcząc Cię. THC wynosi 27%. To 
jest Moby Dick™. I właśnie dlatego jest tak zdecydowaną faworytką tak wielu w 
rozwijającym się biznesie.

Feminizowany Cheese™od Barneys Farm! Ten klasyczny klasyk ze skarbca Barney’s 
Farm wymaga niewielkiego wprowadzenia. Ten pilnie strzeżony okaz w dobrej 
wierze przeniesie Cię do innej galaktyki opartej na serze, przepełnionej pulsującą 
kreatywnością i miłością. Ta śmierdząca potęga, będąca absolutną radością z 
uprawy, rozwinie ogromną ilość bocznych gałęzi wypełnionych błyszczącymi 
serowymi przysmakami. Ogrodnicy w pomieszczeniach są w stanie przyjąć 600 g/
m2, a eksperci zewnętrzni osiągają znacznie ponad 1 kg dla pojedynczej rośliny. 
Wszystko to po zaledwie ośmiu tygodniach kwitnienia. Urzekające doznania serowe 
sprawią, że Twój dzień będzie senny i zachwycający, dając imponujący zastrzyk 
kreatywności i towarzyskości, które sprawią, że wszystko będzie trochę jaśniejsze. 

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 dni

 Październik

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 dni

 Październik

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/cheese-538
https://www.barneysfarm.pl/cheese-538
https://www.barneysfarm.pl/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.pl/moby-dick-533
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Barneys Farm cały czas pracuje nad udoskonalaniem genetyki 
marihuany,poprawiając wybór nasion I process hodowli aby stworzyć coś, 
co zapiera dechw piersiach. Acapulco Gold™ to nowa generacja marihuany. 
Jak jej oryginalnyimiennik, Acapulco Gold™ tworzy gęste topy, pokryte 
pięknymi czerwonobrązowymi włoskami oraz kryształkami THC. Dym ma 
intensywny smakkoktajlu owocowego który utrzymuje się godzinami. Jest 
to przeważająca Sativa która oferuje długotrwałego haja, redukuje uczucie 
stresu i dodajeoptymizmu. Acapulco Gold™ jest zdecydowanie lepsza niż 
klasyczny dym.

Amnesia Lemon™ stworzona przezwspółpracę Barney’s Farm I legendarną Soma, 
wygrywając Cannabis Cup w2004. Po tym ogromnym sukcesie Soma przekazała 
najlepszy fenotyp AmnesiaHaze do laboratorium Barneys Farm. Amnesia Lemon™ 
to cudowna krzyżówkastworzona z Amnesia Haze i Lemon Skunk. Kuszące smaki 
połączone zmocą I wytrzymałością obu gatunków stworzyły ten spektakularny 
genotyp.Optymistyczny, mózgowy haj jest zdecydowanie charakterystyczny dla 
Sativy isprawi że będziesz chciał więcej. Amnesia Lemon™ ma cykl kwitnienia 
wynoszącyod 8 do 9 tygodni i jest średniej wielkości oraz produkuje długie, gęste 
topy.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 dni

 Połowa października

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.pl/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.pl/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.pl/amnesia-lemon-31
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Barney’s Farm otrzymało jakiś czas temuw prezencie nasiona Red River 
Delta. Po posadzeniu, te cudowne purpuroworubinowe roślny okazały się 
niesamowitym odkryciem. Skrzyżowalismy je znaszym Master Kush co 
zaowocowało doskonałym gatunkiem. Ayahuasca Purple™ ma cechy czystej 
Indici, oferując jednocześnie dużą zawartość THC iCBD. Szeroki wachlarz liści 
I niska, tęga struktura dźwiga na sobie ogromne,gęste topy które wymagają 
wsparcia przez ostatni tydzień kwitnienia. Tengatunek wydziela intensywny 
aromat orzechów laskowych I papai oraz oferujenieziemski, satysfakcjonujący 
efekt rozluźnienia.

Bad Azz Kush™ to gatunek stworzonyprzez skrzyżowanie czystej Indici, której 
bogata historia zaczęła się w LosAngeles w ‘98. Bad Azz powstała przez 
usilne, wieloletnie i staranne krżyżowaniewybranych gatunków przez naszych 
przyjaciół w L.A. Skrzyzowanie Original OGz Afghan Kush a potem z Urkel, dało 
początek Bad Azz Kush™. Roślina potrafibardzo urosnąć w okresie kwitnienia 
I będzie potrzebować dużo miejscaaby mogły sie na niej utworzyć jej ogromne 
topy. Gatunek wydziela bardzodużo żywicy o kuszącym, delikatnym i wilgotnym 
aromacie owoców leśnych.Stworzenie tego gatunku zawdzięczamy naszemu 
przyjacie lowi, Bad Azz z Tha Dogg Pound Gangsta Crips.

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dni

 Koniec września

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.pl/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.pl/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.pl/bad-azz-kush-19
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Ta odmiana Blue Cheese™ jeste jedną z najlepszych I najmocniejszych 
odmiani gwarantuje mocne odurzenie. Jest prosta w uprawie I oferuje 
obfite plonysmacznych I aromatycznych topów. Maja one intensywny smak 
dojrzałegosera, który miesza się ze słodkim jagodowym posmakiem. Ta krótka 
I kręparoślina ma mocne gałęzie na których w krótkim okresie kwitnienia 
tworzą sięciężkie, kleiste topy. Przygotuj się na odprężenie gdyż to prawdziwa 
sensacjadla fanów Indici. Jest teraz dostępna w wersji automatycznie 
kwitnącej.

Critical Kush™ powstała ze zmieszania sławnej Critical Mass z naszą OG Kush.To 
niesamowicie energiczna I mocna roślina Indica która daje ogromne plonyKushu. 
Możesz delektować się kleistymi topami, pokrytymi kryształkami oprzyjemnym 
zapachu, lecz nie zapominaj o ich nokautujących właściwościach.Ta nowa 
hybryda jest dużym krokiem dla przyszłości upraw konopii, a jejdominująca 
przewaga Indici sprawia że jest idealna dla rozluźnienia orazdziała przeciwbó 
lowo. Na tej średniej wysokości roślinie możesz spodziewaćsię kwiatów w 
ciągu 8 tygodni.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 dni

 Środek września

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

http://ciach.Ta
https://www.barneysfarm.pl/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.pl/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-23
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Genotyp nazwany ku czci wspaniałego znawcy, badacza i zwolennika 
konopii,doktora Lestera Grinspoona. To czysta Sativa, wysoka z rozrzedzonymi 
liścmi. Ta roślina kwitnie nieco dłużej, lecz wynagradza to drobnymi 
czerwonobrązowymitopami pokrytymi kryształkami THC, które wiszą na 
chudychgałązkach. Topy pachną mieszanką cytryny oraz sumaku i tworzą lekki 
dym zpikantną nutką owoców tropikalnych. Dr. Grinspoon™ oferuje klasyczną 
Sativęnajwyższej jakości, która daje mocnego, długotrwałego, mózgowego 
haja.

Co się stanie gdy zmieszasz legendarną G13 z naszą ulubioną Hawaiian 
Sativa. Otrzymasz roślinę o niezwykłej zdolności do produkcji gęstych 
struktur pełnychżywicy. G13 Haze™ oferuje obfite zbiory o dużej zawartości 
THC. Intensywnysmak i aromat owoców oraz przypraw daje mocny, mózgowy 
haj i zachęca dodelektowania się dymem. Roślina nie jest zbyt wysoka ani 
rozłożysta jak naprzeważający genotyp Sativa, i jest idealna do ogródków SOG 
i ScrOG.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 dni

 Połowa listopada

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 dni

 Połowa października

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.pl/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.pl/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.pl/g13-haze-6
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Laughing Buddha™ to prawie czysty genotyp Sativa, stworzony 
przezskrzyżowanie tajskiej Sativy z Jamaican Hybrid. Ta roślina ma 
dłuższy czasdojrzewania, lecz wynagrodzi cię potężnymi topami z około 
metrowegodrzewka. Wymaga ono wsparcia przez ostatnie trzy tygodnie 
kwitnienia.Roślina jest bardzo aromatyczna; wydziela skoncentrowany słodki 
zapachegzotycznych owoców. Wynikiem jest mocny haj charaktreystyczny 
dla Sativy.

Liberty Haze™ to skrzyżowanie G13 z szybko kwitnącąChemDawg 91. Szczep 
ma właściwości Indica jak i Sativa oraz ma szybki czasdojrzewania wynoszący 
8-9 tygodni, podczas którego rośnie do przeciętnejwysokości. Pień rośliny ma 
pokaźny obwód co sprawia że drzewko świetniesobie radzi zarówno indoor jak 
i outdoor. Długie, gęste topy zaczynają siępojawiać w ciągu ostatnich kilku 
tygodni i są otoczone pięknym czerwonofioletowym kielichem. Efekty są 
natychmiastowe i długotrwałe, dając uczucieeuforycznego, mózgowego haju. 
Gatunek ma wyraźny smak i zapach limonki. Testy laboratoryjne wykazują 
zawartość THC na poziomie 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 dni

 Koniec października

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.pl/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.pl/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.pl/liberty-haze-9
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LSD™ jest wyrzymałą roślina, odporną na choroby i pleśń oraz przyjmującą 
się wkażdych warunkach. Została tak nazwana przez ekipę Barney’s Farm 
ponieważdaje potężnego kopa. Roślina jest bardzo prosta w uprawie i oferuje 
pokaźnezbiory uznanych topów z potencjałem. LSD™ oferuje euforyczny, 
psychodelicznyi mocny trip, dając fantastycznego mózgowego haja. Ma ona 
słodki piżmowyzapach z intensywną nutą kasztanów.

Krzyżówka naszej sławnej Pineapple z genotypami Cheese i Skunk #1stworzyła 
ta nową niesamowicie energiczną i stabilną rośline. Ta odporna nachoroby I 
pleśń odmiana skupia aromaty i smaki tych trzech niesamowitychgatunków. 
Ziemisty smak Cheese i Skunk przechodzą w ciekawy ananasowyposmak 
dając tej odmianie wspaniały, niespotykany smak i aromat. Roślinaoferuje 
duże plony, o ogromnej zawartości THC i CBD które wbiją cię w fotel.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dni

 Koniec września

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/lsd-10
https://www.barneysfarm.pl/lsd-10
https://www.barneysfarm.pl/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.pl/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ pochodzi ze skrzyżowania Peyote Purple i naszego 
legendarnego Cookies Kush™. Przeprowadzając długi i szczegółowy proces 
selekcji i krzyżowaniawstecznego odizo lowano najlepsze cechy obojga 
rodziców do jednegoszczepu. Rezultatem jest silna hybryda, solidna i łatwa w 
uprawie. Peyote Cookies™ wyrasta na mocną i gęstą roślinę o silnych gałęziach 
potrzebnych dowspierania swoich gęstych i żywicznych pąków. Roślina 
kwitnąca olśniewaswoimi rubinowymi i fioletowymi kolorami. Ta odmiana 
jest odporna na pleśńi rośnie znakomicie zarówno wewnątrz lub na zewnątrz. 
Peyote Purple mabardzo intensywny smak ziemi i guawy, mocno odczuwalna 
jest wanilia i kawa, co gwarantuje relaksujący i długotrwały efekt.

Czy jesteś gotowy na coś wyjątkowego z laboratorium Barneya? Przygotuj 
się na Peyote Critical™. To ekskluzywna, limitowana edycja czystej hybrydy 
Indica, z niesamowitym potencjałem plonowania i fantastycznymi cechami 
odporności na szkodniki. Peyote Critical „limited edition” został stworzony 
przez skrzyżowanie Peyote Purple i Critical Kush. Rezultatem jest hybryda 
Indica, która łączy w sobie całą siłę Critical Kush™ z słynnym słodkim smakiem 
i barwnym blaskiem Purple Peyote. Te dwie rośliny są idealnie dopasowane, 
ich uderzające podobieństwa sprawiają, że jest to naprawdę harmonijna 
mieszanka.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dni

 Połowa października

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 dni

 Początek października

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.pl/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.pl/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.pl/peyote-critical-339
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Krzyżówka Pakistani Kush z czystą brazylijską Sativą utorowała drogędla jednej 
z naszych najbardziej egzotycznych odmian. Red Dragon™ oferujewyraźnego, 
natychmiastowego I egzotycznego haja, jak i długotrwały efektrozluźnienia. 
Dojrzałe topy mają unikalny czerwono-zielony kolor orazzawierają smak I 
zapach owoców guawy. Red Dragon™ osiąga średnie rozmiaryI ma krótki okres 
dojrzewania, wynoszący 8 tygodni. Roślina oferuje sporeplony najwyższej 
jakości, lecz kończy dojrzewać outdoor pod koniec września.

Sweet Tooth #1™ błyskawicznie podbił świat na początku lat 2000, wygrywając 
trzy kolejne Cannabis Cup (Puchary Marihuany) z rzędu. Słynący ze swojego 
intensywnego, słodkiego grejpfrutowego smaku i doskonałej wydajności, 
szczep Sweet Tooth #1™ posiada zbitą strukturę i szybko kwitnie, rodząc 
niesamowicie obfite plony w postaci zbitych pąków ociekających ogromną 
ilością żywicy. W końcowych tygodniach kwitnienia gałęzie potrzebują 
dodatkowego podparcia. Z nasion Sweet Tooth #1™ wyrasta odporna na pleśń 
roślina, będąca w stanie dostosować się do ekstremalnych warunków, dzięki 
czemu jest łatwa w uprawie na wszystkich etapach wzrostu. 

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.pl/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.pl/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.pl/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ jest dominującą odmianą indyjską która oferuje pikantnysmak 
I aromat mandarynek, dając natychmiastowego, relaksującego,mózgowego 
haja. Roślina ma krótki okres dojrzewania wynoszący około 65dni, lecz 
wymaga wsparcia podczas kilku ostatnich tygodni. Tangerine Dream™ osiąga 
około metra wysokości, a jej mocne gałęzie oferują imponujące plony 
-600g na metr kwadratowy. Topy są duże, ciężkie I są pokryte czerwonymi 
orazpomarańczowymi włoskami.

Triple Cheese™ jest efektem skrzyżowania Blue Cheese™ z mocnym 
OriginalCheese (fenotyp Skunk#1), stworzonym przez krzyżowanie (również 
wsteczne)wielu pokoleń roślin aby otrzymać tą wspaniałą odmianę. Triple 
Cheese™ towszystko co chcieliśmy otrzymać, do tego z nawiązką. Ale na tym 
nie koniec;ta roślina jest prosta w uprawie i produkuje gęste topy o znakomitym 
smakujagód i Old Cheese. Ten niezaprzeczalny I wyrażny smak klasycznego 
Cheesedominuje w tej odmianie, oraz daje mocnego kopa dzięki poziomowi 
THC wynoszącym 22%!

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dni

 Środek września

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.pl/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.pl/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.pl/triple-cheese-21
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Utopia Haze™ jest wynikiem krzyżowania wstecznego wielu 
pokoleńwielokrotnienagradzanej rdzennej odmiany brazylijskiej. Podczas 
jej pierwszej Cannabiscup, Utopia Haze™ wygrała oba Cannabis i Sativa 
Cup, oraz została okrzyniętafaworytem konkursu. To wysoka roślina, 
odporna na pleśń i choroby, osiągająca wysokość do 130cm, i potrafi 
wyprodukować imponujące 650gna metr kwadratowy. Oferuje cudowny 
smak mięty i cytrusów, oraz da cidługotrwałego mózgowego haja.

Vanilla Kush™ łaczy w sobie szybko dojrzewający gatunek afgański z 
unikalnyminasionami kaszmiru zebranymi przez ekipę Barney’s Farm w 
latach 80’. Vanilla Kush™ łączy moc indyjki o najlepszych afgańskich genach z 
wysokogórskimaromatem Doliny Kaszmirowej. Vanilla Kush™ osiąga średnią 
wysokość i makrzaczaste gałęzie, które dają dobre zbiory gęstych topów, 
pokrytych złotoczerwonymiwłoskami. Łączą one w sobie aromat wanilii I dzikiej 
sosny.Wynikiem jest mocny, długotrwały I rozluźniający haj.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 dni

 Koniec października

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dni

 Koniec września

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

NASIONA FEMINIZOWANE

NASIONA FEMINIZOWANE

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.pl/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.pl/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.pl/utopia-haze-32
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Runtz Auto od Barneys Farm: Po niesamowitym sukcesie Runtz nie było absolutnie 
żadnej innej opcji, jak stworzenie automatycznie kwitnącej wersji naszej poprzedniej 
pracy. To auto dostarcza ten sam wyjątkowy pakiet topów, ale w krótszym 
czasie - zaledwie 70 dni od nasion! Można spodziewać się końcowych wysokości 
wzrostu około 120 cm. Plony wciąż są mocne - z doświadczeniem i odpowiednimi 
warunkami oświetleniowymi można ją zepchnąć nawet do 600g / m2. Podobnie jak 
oryginał, potrafi zatopić Twoje zmartwienia i konflikty w obfitym morzu owocowych 
smaków, z zabójczymi pąkami, które są pokryte odurzającą warstwą różnorodnych 
kannabinoidów. Udało nam się nawet zachować niektóre z oburzających smaków 
oryginału w tej wersji, dzięki czemu będziesz mógł cieszyć się taką samą ilością 
zabawy i radości w znacznie mniejszym oknie uprawy!

Uważaj, ponieważ Watermelon Zkittlez Auto™ ma moc aby ściągnąć cię z planszy. Odkryj 
jej wyraźne owocowe smaki, gdy pienią się i musują w tej fenomenalnej fabryce THC z 
trichomami. Jest to łatwa w uprawie, ale inspirująca automatycznie kwitnąca roślina, 
która w doświadczonych rękach jest w stanie uzyskać ogromne plony przekraczające 
550 gr/m². Prawdę powiedziawszy, Watermelon Zkittlez Auto™ jest prostą rośliną, która 
prawie rośnie sama, więc może być idealną opcją zarówno dla początkujących, jak i 
ekspertów. Ten rewelacyjny okaz zakwitnie po zasadzeniu w ciągu zaledwie 70 dni, 
prawdziwy demon szybkości. Łatwa do przycięcia dziewczyna sprawia, że   zbiory są 
synchroniczne. Później jej musujące efekty delikatnie wprowadzą Cię w niezwykle 
spokojny stan umysłu.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 dni

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 dni

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

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.pl/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.pl/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.pl/watermelon-zkittlez-auto-531
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Skywalker OG super auto jest już dostępny, przebij się przez cały dzień dzięki 
tej wyjątkowej automatycznie kwitnącej odmianie konopi. Twoja świetlna 
szabla będzie pulsować i migać, gdy doświadczysz Skywalkera i uwolnisz falę 
mocy po raz pierwszy. Faworyt w laboratorium do hodowli tego okazu został 
przetestowany samodzielnie przez TONI13 i ze względu na znakomite wyniki 
zdecydowano się wypuścić go w formacie automatycznie kwitnącym dla 
świata. Ta aromatyczna automatycznie kwitnąca roślina dosłownie eksploduje 
w choinkę o smaku sosny w zaledwie 70-75 dni od nasion, produkując obfitość 
wspaniałych, kushy kwiatów ociekających błyszczącymi kryształami THC. 
Spodziewaj się końcowej wysokości do 1.2 metrów.

Skrzyżowanie Purple Punch™ z naszym potworem BF Auto Critical™ jest 
efektem co najmniej spektakularnym. Wyobraź sobie smak, niewiarygodnie 
relaksujący efekt i potencjalne wielkie plony tego niesamowitego miksu 
genetyk USA X Barneys Farm! Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X 
Skunk # 1 Ta dominująca Indica, 80 cm, 18% THC, 1% CBD automatycznie 
kwitnąca ślicznotka zapewnia przepyszną kombinację, gwarantując radosne, 
euforyczne i relaksujące uczucie idealne na odstresowanie po długim dniu . 
Połącz to z wyrazistym smakiem pieczonej słodkiej szarlotki z goździkami 
oraz powstającymi w ten sposób prowokującymi aromatami przypominającymi 
domowe świąteczne wypieki. 

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 dni

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 dni

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

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.pl/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.pl/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.pl/purple-punch-auto-484
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Czy jesteś gotowy, aby doświadczyć Glue Gelato Auto™? Elitarne szczepy Zachodniego 
Wybrzeża zostały odkryte i połączone w automatycznie kwitnącą perełkę. Wypróbuj 
przepyszną mieszankę Gelato i Glue w najlepszym wydaniu. Bez ostrzeżenia 
wciągnie cię do wzniosłego i ukojonego stanu umysłu. Hipnotyzuje i magicznie 
rozwiewa wszystkie problemy kłębiące się w głowie i trawiące umysł zostawiając 
jedynie błogi spokój i relaks. W pomieszczeniu można oczekiwać wydajności do 600 
g / m2, podczas gdy na zewnątrz można zebrać do 400 g plonu z rośliny w całkowicie 
idealnych warunkach wzrostu. Nie odpuszczaj tej niesamowitej odmianie - jest 
naprawdę prosta i szybka, od pestki do pączka w zaledwie 70 dni, daj jej szansę, 
będziesz zadowolony, że wypróbowałeś Barney Glue Gelato Auto™.

Owocowe smaki w połączeniu z naszym cenionym OG zostały starannie 
połączone w coś, co nigdy nie uważaliśmy za możliwe w automacie. Zkittlez OG 
Auto™ to oszałamiające połączenie wspaniałych kombinacji genetycznych które 
zapewniającej kosmiczną banię i błogie uspokojenie. Mnóstwo niesamowitych 
aromatycznych nutek na wyciągnięcie dłoni w około 70 dniach, efekt i możliwości 
tego niesamowitego automatu po prostu zachwycają. Sącząca się po cukrowych 
topkach lepka żywica przesiąknięta THC z miejsca uwalnia od bólu i trosk. Go 
jedna z tych perełek amerykańskiej genetyki jakiej nie wolno przegapić. Oprawiając 
Zkittlez OG Auto™ w pomieszczeniu, możesz spodziewać się plonu do 600 g na m2, 
co jest fantastycznym wynikiem jak na automat.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dni

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 dni

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
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ey's farm 

nowe w y danie

cali collecti
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nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.pl/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.pl/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ to niezwykła nowa super rasa kwiatów automatycznych 
dominujących Indica z 65% Indica / 35% Sativa, idealnie pasująca do naszej 
stale rosnącej kolekcji Cali z automatycznie kwitnącymi kwiatami. Ten klejnot 
łączy historyczną moc rodzicielską Face Off OG X Girl Scout Cookies teraz 
skrzyżowane z naszym BF Super Auto # 1 = Zwiększone plony, moc i produkcja 
trychomów, zapewniając Dos Si Dos Auto™ poważny zastrzyk genetyczny. Dos 
Si Dos Auto™ łagodzi lęk i ból oraz zmiękcza Twój dzień pod każdym względem. 
Trwałe smaki limonki przypominają trochę cytrynowego ciasta bezowego 
świeżego z pieca. Ten czarujący demon prędkości rośnie, wspina się na 
wysokość wewnętrzną 100 cm i do 140 cm na zewnątrz.

Gorilla Glue Auto™ przez Barney’s Farm jest szybko kwitnącą hybrydą, która sklei cię 
w dowolnym miejscu. To nie jest roślina dla początkujących, a jej silne uderzenia 
należy traktować z szacunkiem. Ta nowa superszybka wersja 55% Indica naszego 
wspaniałego Gorilla Glue™ w połączeniu z ekscytującą nową generacją BF Super 
Auto # 1 daje ogromne plony 600 g / m2, rosnąc do wysokości 110 cm. Wspaniałe 
zapachy kawy i śmietany można wyczuć podczas kwitnienia. W połączeniu z 
notowanymi na poziomie 25% poziomami THC możesz zrozumieć głęboką miłość 
ludzi do tej wyjątkowej rośliny. W ciągu zaledwie 70-75 dni z tego monstrualnego 
kwiatu kwitną ogromne pachnące kwiaty o bardzo wąskich odstępach między 
węzłami.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 dni

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 dni

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
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nowe w y danie

cali collecti
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nowe w y danie

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.pl/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.pl/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.pl/gorilla-glue-auto-515
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Nasza feminizowana kolekcja Cali bestseller właśnie dostał super automatyczną 
kurację. Bzyczenie i buzowanie przez cały dzień z Gorilla Skittlez Auto™. Twoje 
kubki smakowe eksplodują, gdy po raz pierwszy doświadczysz owocowych smaków. 
Początkowe skrzyżowanie Gorilla Glue i Zkittlez`a ponownie skrzyżowało się z 
naszym BF Super auto nr 1, dodając niesamowitą siłę i odporność na amatorskie 
błędy i stres, struktura korzenia przeszła z naszego Super auto nr 1 ożywa od 
pierwszego dnia. Ten niewiarygodnie aromatyczny automat dosłownie eksploduje 
w sosnową choinkę w zaledwie 75 dni, tworząc obfitość wspaniałych kuszących 
kwiatów pokrytych ogromnymi ilościami soczystych włosków o końcowej wysokości 
w pomieszczeniu 80-100 cm, co daje średnią 420 gr / m².

Pokryty smacznymi kryształkami cukru , podobnie jak delikatne ciasto, nasza Super 
Wedding Cake Auto™ ma bardzo mroźną reputację i jest doskonałym dodatkiem 
do naszej kolekcji Cali z automatycznie kwitnącymi kwiatami. Wyniki połączenia 
Wedding Cake™ i naszego BF Super Auto # 1, roślina ta nie zawiedzie cię dzięki 
podwyższonej sile cech Skywalker OG w naszym super auto, tworząc zwiększoną 
odporność na amatorskie błędy i stres, podczas gdy struktura korzenia ożywa 
od pierwszego dnia Dla miłośników białych szczepów z kryształowymi pąkami 
Wedding Cake Auto™ to prawdziwa gratka. Dominująca w Indica 65% wysadzona 
pączkiem, roślina ta ma bardzo wąskie odstępy między węzłami. Zaledwie kilka 
tygodni po posadzeniu zaczną przybierać na wadze ciężkie pąki mieniące się jak 
klejnoty w świetle.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 dni

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 dni

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
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Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.pl/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.pl/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.pl/wedding-cake-auto-514
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Klasyczny Blue Cheese™ jest teraz dostępny w wersji automatycznie kwitnącej. 
Gatunek jest prosty w uprawie, a jego wysoka produktywność czyni go jednym z 
najlepszych automatycznie kwitnących gatunków na rynku. Ten przełomowy gatunek 
jest efektem skrzyżowania Blue Cheese™ z unikalnym gatunkiem Ruderalis. Roślina 
nie potrzebuje dużo uwagi i zakwitnie w większości rodzajów środowiska; wegetacja 
automatycznie przechodzi w dojrzewanie w piątym tygodniu. Ziemisty zapach i 
serowy smak oryginalnego, apetycznego Blue Cheese™ dominuje w tej automatycznie 
kwitnącej odmianie, która sprawi że zawsze będziesz chcieć więcej. 

Jedna z najbardziej popularnych odmian od Barneys Farm® jest teraz dostępna 
w wersji automatycznie kwitnącej – oto Critical Kush Auto™. Gatunek został 
stworzony poprzez skrzyżowanie Critical Kush`a z naszą najbardziej zaawansowaną 
automatycznie kwitnącą rośliną, i może być twoja już w 8-9 tygodni. Dojrzewanie 
zaczyna się w piątym tygodniu, a dojrzała roślina osiąga wysokość 75 cm. Z 
głównego pnia wyrasta wiele gałązek które są wyładowane smakowitymi, drobnymi 
lecz gęstymi topami. Nie zapominajmy też o wyśmienitym ziemistym smaku sosny i 
oryginalnego Kush. To świetny wybór dla miłośników dobrej Indici. 

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 dni

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 dni

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.pl/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.pl/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-auto-41
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Pękamy z dumy ogłaszając nadejście naszego LSD Auto™. Skrzyżowanie naszego 
legendarnego LSD z naszą potwornie mocną linią automatycznie kwitnących 
odmian. Podobnie jak jej legendarny poprzednik LSD Auto™ naprawdę daje mega 
kopa i szybko wysyła w inny wymiar z przytupem. LSD Auto™ wchodzi się szybko, 
a w tym samym momencie rzeczywistość zacznie się zniekształcać w pulsujący 
obraz psychodeliczny. Nie jest to szczep zalecany dla początkujących. Pomimo jej 
potężnego efektu, ta odmiana jest łatwa w uprawie i każdy może sobie z nią dać 
radę z ta genetyczną perfekcją. Podczas uprawy LSD Auto™ na zewnątrz można 
oczekiwać wydajności do 400 g twardych topów na roślinę, przy uprawie wewnątrz 
plon oscyluje na bardzo wysokim poziomie 650 gramów / m2.

Ekipa Barneys Farm® stara się tworzyć jak najlepsze odmiany, więc przy 
tworzeniu Malana Bomb Auto™ użyliśmy jednej z najważniejszych roślin w 
świecie marihuany: Malana Charas – świętej rośliny używanej przez mnichów 
ku czci hinduskiego boga zniszczenia - Sziwy. Malana Bomb jest krzyżówką 
tej świętej rośliny z Lowryder #1, co daje nam dużą i stabilna roślinę. Topy 
wydzielają intensywny zapach sosny, który kojarzy się ze smakami i aromatami 
Himalajów. Malana Bomb Auto™ naturalnie przechodzi w dojrzewanie w ciągu 3 
tygodni, i kończy tenproces w około 60-70 dni. 

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dni

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 dni

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.pl/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.pl/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.pl/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.pl/malana-bomb-auto-39
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Światowej sławy Pineapple Chunk™ jest teraz dostępny w wersji automatycznie 
kwitnącej. Pineapple Express Auto™ jest wytrzymałą, szybko kwitnącą i prostą w 
uprawie odmianą konopi, która oferuje obfite zbiory ciężkich topów pokrytych 
żywicą. Pineapple Express Auto™ produkuje imponujące 60 do 100 gramów 
pysznej, ziemistej Indiki z jednej rośliny. Okres wegetacji trwa tylko 4 tygodnie, 
a kwitnienia około 30 dni. Pineapple Express Auto™ wydziela apetyczny, słodki 
zapach ananasa. Ta niesamowita odmiana pozwoli ci się odprężyć i uspokoić, 
co obniży twój poziom stresu.

Niezrównana, legendarna Sweet Tooth™ jest teraz dostępna w wersji 
automatycznie kwitnącej. Oryginalna Sweet Tooth™ od Barney’s została 
skrzyżowana z najnowszym gatunkiem ze zbioru naszych automatycznie 
kwitnących roślin, lecz nadal zawiera podstawowe elementy Sweet Tooth™. 
Sweet Tooth Auto™ przechodzi z wegetacji do kwitnienia po 35 dniach i osiąga 
wysokość około 80 cm. Potrzebuje tylko 75-80 dni aby stać się piękną rośliną 
która produkuje około 200 gramów na roślinę w uprawie na zewnątrz.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dni

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 dni

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.pl/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.pl/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.pl/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.pl/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ został opracowany jako gratka dla miłośników 
naszego nagradzanego klasyka Tangerine Dream™. To co najlepsze zarówno 
dla palaczy jak i hodowców oraz fajna roślina do uprawy. Tangerine Dream 
Auto™ ma niezwykle krótki 70-dniowy czas dojrzewania od kiełkowania, 
a rośliny o wysokości 70 cm z silnymi i licznymi gałęziami bocznymi dają 
imponujące plony. Ta automatyczna odmiana dominującej Sativy oferuje takie 
same pikantne, intensywne słodkie aromaty cytrusowe i smaki z nieznacznie 
mniejszą ilością THC i zwiększonym CBD, tworząc zrównoważony relaksujący 
efekt mózgowy. 

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 dni

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.pl/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.pl/tangerine-dream-auto-330
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Hodowcy z Barneys Farm i CBD Crew wspólnie stworzyli wyśmienitą, automatycznie 
kwitnącą odmianę wzbogaconą o CBD, o nazwie CBD Lemon Potion Auto™, oferującą 
zarazem działanie terapeutyczne i niesamowity smak. Owocem tej współpracy jest 
pyszna, automatycznie kwitnąca i wzbogacona o CBD odmiana o stosunku CBD/
THC na poziomie 2:1, i o zawartości kannabinolu (CBD) do 15%, uzyskana poprzez 
zestawienie Barneys Fam Lemon Kush ze wzbogaconym o CBD szczepem CBD i 
odmianą automatycznie kwitnącą. CBD Lemon Potion Auto™ to bujna roślina o gęstym, 
krzaczastym pokroju, rosnąca na wysokość sięgającą prawie 1 metra. Ociekające 
żywicą pąki są ściśle upakowane na każdej gałązce, wydzielając intensywny, 
cytrynowo-przyprawowy aromat.

CBD Blue Shark™ to dominujący szczep Indica stworzony przez skrzyżowanie 
Skunk #1 i CBD Enhanced. Blueberry została skrzyżowana z klasycznym Shark 
Shock a potem z naszą bogatą w CBD Sativą aby otrzymać niezrównanyrezultat. 
Stosunek CBD do THC wynoszący 1:1 sprawia że jest idealna do walkiz bólem 
i nudnościami oraz daje użytkownikowi upajające uczucie relaksu i błogiego 
spokoju. Roślina kwitnie bardzo szybko; zbiory można uzyskać jużw 8-9 
tygodni kwitnienia. Roślina jest wyrzymała i odporna na pleśń oraz daje spore 
plony o smaku owoców cytrusowych z nutką jaśminu.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 dni

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dni

 Początek października

THC  16% CBD   16%

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

CBD AUTOFLOWERING

CBD NASIONA FEMINIZOWANE

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.pl/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.pl/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.pl/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.pl/cbd-blue-shark-11
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Krzyżówka Indica Critical Kush oraz bogatej w CBD odmianie od Shanti Baba. 
To szybko kwitnąca odmiana która produkuje duże, ciężkie topy, leczy wymaga 
wsparcia w ostatnich tygodniach kwitnienia. Jej kwiaty są pełne żywicy o 
wyjątkowo wysokiej zawartości CBD. CBD Critical Cure™ ma instensywny, 
lekko słodki, ziemisty smak. CBD i THC świetnie współpracują aby wzajemnie 
poprawiać swoje wartości terapeutyczne.

CBD Caramel™ to egzotyczna, potrójna krzyżówka odmian, wzbogacona o CBD, 
zwieńczona dominującym szczepem Indica 70%/30% ze stosunkiem CBD-THC 
1:1. Roślina ta od samego początku charakteryzuje się dynamicznym wzrostem, 
dlatego okres wegetacyjny może zostać ograniczony do minimum. Owocem 
okresu kwitnienia są ciężkie od żywicy struktury topów, jak te charakterystyczne 
dla Sativy, które osiągają swoją dojrzałość w niespełna 60 dni! Średni plon przy 
uprawie wewnątrz (typu indoor) wynoszący 500 g/m2 jest łatwy do osiągnięcia i 
CBD Caramel™ jest idealny do uprawy na zewnątrz (outdoor) i w wilgotnym klimacie.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dni

 Koniec września

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dni

 Koniec września 

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 NASIONA FEMINIZOWANE

CBD NASIONA REGULARNE
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.pl/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.pl/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.pl/cbd-caramel-_-regular-431
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Odmiana Afghan Hash Plant™ została wyselekcjonowana z nasion zebranych w 
latach 70. przez najlepszych, tradycyjnych producentów haszyszu w regionie 
Mazari Sharif. Kilka ekscytujących lat trwała uprawa i dobór najsilniejszych i 
najsmaczniejszych fenotypów do naszego zaplecza uprawnego, skąd wywodzi się 
odmiana Afghan Hash Plant™. Jest to pierwszorzędny gatunek marihuany i jeden 
z naszych ulubionych czystych szczepów Indica. Stał się on istotnym elementem 
budulcowym innych hybryd BF i w ciągu zaledwie 8 tygodni kwitnienia Afghan Hash 
Plant™ tworzy gęste, żywiczne topy, uwalniając bogaty aromat drzewa sandałowego 
z subtelną nutą owoców cytrusowych.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Nasiona Regularne 
Wybór hodowców

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 dni

 Koniec września

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

NASIONA REGULARNE

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.pl/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Teraz dostępna! Dla koneserów poszukujących najdoskonalszej macierzystej 
odmiany Critical Kush™. Roślina ta jest połączeniem dwóch z najbardziej 
znanych na świecie legendarnych odmian genetycznych Critical Mass (Mr 
Nice) oraz wyhodowanego przez nas OG Kush. Hybryda Critical Kush™ jest 
pełną siły i wigoru rośliną z gatunku Indica, dającą plony w postaci ogromnej 
ilości pięknych i niezwykle wydajnych topów. Gatunek Kush posiada nieomylny 
smak i pozwala osiągnąć niesamowity plon na roślinę.

Utrzymanie naszego owianego mistyczną legendą szczepu G13 poprzez 
skrzyżowanie G13 z klasycznym Skunk # 1 okazało się idealnym posunięciem, 
aby w pierwszym rzucie wzbogacić niezwykle cenny rodowód genetyczny G13. 
Następnie, poprzez skrzyżowanie G13 X Skunk#1 z naszą ulubioną hawajską Sativą, 
Barneys Farm wyniosła legendarny G13 na niebiańskie wyżyny, tworząc słynny G13 
Haze™. Roślina ta powoduje haj o szerokim spektrum doznań, z pełnym efektem 
wbicia w kanapę połączonym ze specyficznym dla Sativy psychodelicznym hajem. 
Zestawienie to jest mocne, iście niebiańskie i niezapomniane.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dni

 Koniec września

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 dni

 Koniec października

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

NASIONA REGULARNE

NASIONA REGULARNE

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pl/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.pl/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.pl/critical-kush-_-regular-426
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Pineapple Haze™ to połączenie legendarnego, ziemistego Afghan X Skunk#1 z 
zaprawionym aromatem przypraw Old School Haze. Efektem tego połączenia 
jest hybryda z dominującą, wysokojakościową Sativą, dająca niesamowite 
plony, o przepysznym, ananasowym posmaku i powodująca iście niebiański 
umysłowy haj. Oferuje ona zbiory wynoszące średnio 600 g/m2 przy uprawie 
wewnątrz (indoor), jednak w przypadku dłuższego okresu poprzedzającego 
kwitnienie, ulegają one zwiększeniu do 700g/m2. Pineapple Haze™ rośnie na 
zewnątrz (w outdoorze) w większości klimatów, zaś zbiory wynoszące 1,5 kg 
na roślinę nie są rzadkością. 

Widow Remedy™ został utworzony poprzez skrzyżowanie najpierw Tijuana Sativy 
z Kerala, w efekcie czego uzyskano przepiękną roślinę z dominującą Sativą i 
charakteryzującą się wysokim stężeniem kannabinoidów w okresie kwitnienia. 
Szczep ten został następnie udoskonalony poprzez jego połączenie z czystą 
odmianą Afgana, głównie w celu zwiększenia ilości uzyskiwanych plonów, skrócenia 
okresu kwitnienia oraz - w końcowej selekcji - uzyskania dodatkowego bonusu 
w postaci kannabidiolu o zwiększonej mocy działania. Końcowym rezultatem 
tej potrójnej krzyżówki trzech odmian jest niesamowita hybryda o rodowodzie 
zbliżonym do szczepu Widow, z dodanym CBD. 

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 dni

 Koniec października

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 dni

 Koniec września

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

NASIONA REGULARNE

NASIONA REGULARNE

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

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


Informacje na temat wszystkich naszych produktów możesz znaleźć 
pod adresem: www.barneysfarm.pl

Te unikalne odmiany nasion konopi są dostępne tylko w firmie: 
Barney’s Farm Seed Company 

Zastrzeżenie
Wysyłamy nasze nasiona marihuany z zastrzeżeniem, że nie będą one 
używane w konflikcie z przepisami prawa krajowego. Klienci muszą mieć 
świadomość, że nasiona konopi są nielegalne w niektórych krajach. Barney’s 
Farm dostarcza te nasiona, pod warunkiem, że nie zostaną wykorzystane w 
krajach, w których są one nielegalne. Ci, którzy wykorzystują nasiona konopi 
niezgodnie z prawem ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje działania i 
Barney’s Farm nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym względzie.
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