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Runtz Muffin™ da Barney’s Farm é o resultado da fusão diligente de Zkittlez X 
Gelato. Este descendente gratificante de Cookies vai-te deliciar com os seus 
sabores notáveis e a sua natureza potente e equilibrada. O laboratório depois 
juntou delicadamente Orange Punch, não só para aumentar a percentagem 
de Indica mas também para adicionar benefícios significativos de produção. 
Experimentar esta iguaria é como ser embrulhado em um cobertor cheiroso 
de felicidade de lavanda perfumada com um leve toque de clementina. O 
fumo denso e fumegante proporciona um toque frutado de alegria e euforia 
que se estende ao longo do dia. Afasta as tuas preocupações e conflitos 
num mar sumptuoso de sabores frutados, com buds literalmente pingando 
um xarope intoxicante, empurrando o ponteiro para um prodigioso 29% de 
THC. Descobre aromas deliciosos extraídos diretamente da loja de doces da 
tua infância - muitas vezes, podem-se encontrar notas de maçapão-laranja 
em desenvolvimento durante o final da floração. Uma infinidade de terpenos 
saborosos tornam esta delícia de morango uma maravilhosa experiência para 
cultivadores de qualquer nível. Subtis tons de roxo e verde profundo podem ser 
encontrados nos buds quando terminados. Uma verdadeira alegria de se ver, 
brilhando como as jóias da coroa. 

ENTRA NUM MUNDO NOVO FRUTADO DE AMOR COM RUNTZ MUFFIN

NOVOS LANÇAMENTOS 2021

Sementes feminizadas 
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 dias

 Início de outubro

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.pt/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ da Barney’s Farm. Criado para os verdadeiros conhecedores, 
apresentando duas das variedades premium e mais elusivas dos EUA. O 
laboratório cruzou Biscotti; já uma espécime superior 80% Indica com nosso 
exclusivo e delicioso fenótipo Mintz. Os resultados foram impressionantes, a 
variante Cookies X linhagem OG Kush forneceu a incrível potência e uma espinha 
dorsal de sabor, que adicionando a infusão da cremosa e suave genética Mintz, 
criou esta nova estirpe campeã de fazer água na boca, uma edição totalmente 
exclusiva ao nosso catálogo. Biscotti Mintz™ é predominantemente uma planta 
roxa escura com produção de tricomas que rebenta a escala.

Lemon Tree™ é uma combinação premiada das clássicas Lemon Skunk & Sour 
Diesel dos EUA com níveis deliciosamente elevados de Limoneno e Mirceno. Esta 
híbrida perfeitamente equilibrada maioritariamente Indica (55%) de crescimento 
fácil, oferece rendimentos significativos de buds cristalizados verdes-claros 
suculentos, combinados com uma espessa camada de tricomas que libertam 
aromas cítricos de limão fresco, um verdadeiro prazer sensorial de cultivar. No 
interior, utilizando técnicas de baixo stress, esta planta atinge alturas finais de 
cerca de 90-100 cm, com uma produção de até 650 g/m2, após um período de 
floração relativamente curto de apenas 65-70 dias. No exterior, com maior tempo 
de evolução, Lemon Tree™ pode atingir até 2 metros e produzir até 1,5 kg por 
planta acabando em meados ou final de Outubro.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 dias

 Outubro

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 dias

 Outubro

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 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.pt/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.pt/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.pt/biscotti-mintz-555
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Mimosa X Orange Punch™ da Barney’s Farm. A evolução de Mimosa continua 
com esta nova explosiva sensação super-compacta com sabor de laranja. Eis 
uma nova super-variedade do laboratório da Barney’s Farm. Engenhosamente 
criado por um cruzamento cuidadoso do nosso famoso Orange Punch com a 
sensação de 2020, Mimosa EVO™. Essa infusão genética adicional resultou 
numa produção espantosa e rápida de buds de cheiro delicioso; os terpenos 
beta-cariofileno, linalol e limoneno criam um aroma doce e cítrico sensacional 
de rebuçado de tangerina. Este cruzamento produziu uma planta ainda mais 
compacta em comparação com Mimosa EVO™, mas consegue manter o 
desempenho de alta produção impressionante.

Blue Sunset Sherbert™ da Barney’s Farm. Uma estirpe híbrida maioritariamente Indica 
que oferece rendimentos massivos sem se tornar incontrolável, com uma infinidade de 
ramos laterais, cada um com a capacidade de suportar as agregações mais pesadas. 
Floração super-rápida em apenas 59 a 63 dias e produção de 650-700 g/m2. De estatura 
compacta, produção de tricomas acima da média e crescendo até cerca de 80cm 
dentro de casa, é um verdadeiro deleite. Ao ar livre ela pode chegar a mais de dois 
metros e produzir até 1kg por planta. Blue Sunset Sherbert™ completa uma exibição 
deslumbrante durante seus dias finais, exibindo uma transformação mágica produzindo 
um caleidoscópio hipnotizante de folhas de cores exóticas, pêlos laranja brilhantes, 
colados com resina cobrindo os buds bem formados, cintilando com tricomas 
congelados. Produz inacreditáveis níveis de THC testados até 28%. 

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 dias

 Setembro

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 dias

 Outubro

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 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.pt/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.pt/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.pt/mimosa-x-orange-punch-552
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Watermelon Zkittlez™ da Barneys Farm: Este híbrido maravilhosamente 
equilibrado exibe pesados padrões de crescimento de sativa   que ajudam a 
torná-lo uma fábrica de produção de grande rendimento, com alguns produtores 
capazes de atingir mais de 1kg por planta quando tratadas com amor! No interior, 
conseguirás cerca de 550 g/m2. Um efeito revigorante e altamente energético 
vem da degustação desta variedade de cannabis, a qual é uma maravilhosa 
pérola. Bonita e perfumada, Watermelon Zkittlez™ irá deslumbrá-lo com seus 
efeitos optimistas que iluminam o teu corpo e a tua alma. Um verdadeiro tónico 
para os problemas e tensões do dia-a-dia. Ela fá-los desaparecer numa nuvem 
de fumo, como por mágica. 

Outra adição muito tentadora à nossa colecção Cali. Um cocktail tropical 
hipnotizante de sabores frescos e frutados, poder intransigente e extraordinário 
potencial de rendimento. Este híbrido notável é doce, pegajoso, elevado, 
altamente potente e deixará os cultivadores ofegantes com sua a genética de 
alto desempenho. A Barney’s Farm domesticou esta híbrida predominantemente 
sativa (60% Sativa, 40% Indica) e enfeitou-a com enormes quantidades de tricomas 
brilhantes e perfumados com frutas tropicais. O casamento perfeitamente criado 
entre Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) e um toque de Banana Kush, infunde 
uma influência Indica calmante. Deixe a sua personalidade cintilante guiá-lo para 
um mundo de efervescência e mistério eufóricos.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 dias

 Final de setembro

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 dias

 Meados de Outubro

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.pt/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.pt/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.pt/watermelon-zkittlez-536
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O tão aguardado lançamento do laboratório da Barney’s Farm finalmente 
aconteceu e a nossa reviravolta nesta genética monstruosa tem seu selo de 
aprovação. Nasce Mimosa EVO™! Evoluiu de um famoso corte de Emerald 
Triangle, originalmente criado pela Symbiotic Genetics, agora reforçado com 
a nossa inestimável Orange Punch! Esta hibrída maioritariamente Indica (60%) 
fica repleta de grandes cabeças cristalinas, ricas em canabinóides e terpenos 
magníficos. Os cultivadores vão adorar o seu sabor cítrico a limão tropical 
com notas de frutos silvestres para acompanhar os seus efeitos eufóricos e, 
ao mesmo tempo, relaxantes. Mimosa EVO™ é um verdadeiro alimento para o 
cérebro. Podes contar com uma sensação de flutuação ao longo do dia.

Wedding Cake™ Feminizada: Uma viagem inesquecível para a terra do prazer 
começa com um único gostinho desta estirpe demoníaca, maioritariamente Indica 
e SUPER POTENTE. A sua linhagem familiar exala aromas agridoces terrosos, 
com inconfundíveis fragrâncias de baunilha e velhos toques suaves de Skunk. É 
uma fusão aclamada, famosa por suas propriedades de relaxamento criativas, 
inspiradoras e eufóricas. O laboratório escolheu uma versão 80% Indica + 20% 
Sativa para a nossa Wedding Cake™, optando por evoluir ainda mais a genética 
original de Pink Cookies, também conhecida como “ wedding cake”. Pink Cookies 
foi criada originalmente pela Seed Junky Genetics e guardada no cofre da Barney’s 
Farm . 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 dias

 Finais de Outubro

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 dias

 Finais de Setembro

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/mimosa-510
https://www.barneysfarm.pt/mimosa-510
https://www.barneysfarm.pt/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.pt/wedding-cake-511
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A colecção Cali da Barney´s Farm recebe outro choque de superpoder com esta 
colecção explosiva de terpenos, reunidos através de alguns dos fenótipos de cannabis 
dos EUA mais surpreendentes do mundo. O Dos Si Dos foi desenvolvido a partir de 
OG Kush Breath, um fenótipo avassalador de Girl Scout Cookies cruzado com Face 
Off OG, depois cruzado novamente com a nossa lendária Cookies Kush (fenótipo OG 
Kush X GSC). E isso é apenas metade da história. Adicione uma mistura subtil de 
Gelato # 33 ao pote, com sua herança fascinante de Sunset Sherbet X Thin Mint GSC e 
boom! Nasceu um novo campeão: uma explosão sativa de energia eufórica é seguida 
por tranquilidade com propriedades sedativas capazes de tranquilizar alegremente 
um elefante, se fores excessivamente zeloso ou não iniciado!

A Barney’s Farm continua a trazer-lhe uma genética impressionante de todo 
o mundo com outra potência da costa oeste dos EUA de uma estirpe Purple 
Punch™. A fusão delicada dos seus pais dominantes Índica Larry OG X Granddaddy 
Purple proporcionou uma verdadeira jóia fascinante. Os deliciosos sabores 
suaves e sensuais da Tarte de Maçã com Cravo-da-índia esmaltado com mirtilos 
caramelizados e cerejas combinam-se perfeitamente com os efeitos calmantes 
sedativos que a Purple Punch™ exala. Espere uma planta encorpada e curta, 
com numerosos rebentos carregados de botões surpreendentes, ramos de alto 
rendimento, a verter uma resina testada a 25% THC. Esta planta tem um sério 
problema de esteróides genéticos!!! 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 dias

 Meados de Setembro

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.pt/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.pt/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.pt/purple-punch-483
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Estamos deleitados por introduzir esta novíssima criação da Barney’s Farm 
com sabor de morango e limão. O cruzamento da potente Strawberry com a 
nossa fenomenal Lemonade OG resultou numa variedade que faz as narinas 
efeverscer, as papilas gostativas explodir e o cérebro borbulhar. Uma gama 
de terpenos com sabor a fruta leva-te para um mundo relaxante e colorido 
de morango, aliviando a dor e deixando uma sensação de energia e vigor. 
Strawberry Lemonade™ é muito popular para actividades diurnas, e os testes de 
laboratório indicam um teor de THC massivo acima dos 20%.

Se os Estúdios da Marvel criassem uma variedade de Cannabis dos Avengers, 
seria esta! Glookies™. Testemunha o poder deste super-herói Índica dominante de 
uma variedade, criada pela fusão cuidadosa de duas super-estrelas de Cannabis 
ecléticas. Gorilla Glue e The Original Thin Mint Girl Scout Cookies, que não precisam 
de introdução. Chega mais uma incrível adição à nossa Colecção Cali. Um efeito 
super enebriante será experimentado juntamente com energias motivacionais que 
irão transformar o teu dia, enchendo-o de energia. O sabor de Glookies™ tem que ser 
experimentado para que acredite nele. Imagine alguns toques de Sour Diesel, Key 
Lime e Nozes a colidir para criar um dos buquês mais exóticos criados no mundo 
da Cannabis.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 dias

 Início de Outubro

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 dias

 Início de Outubro

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

Strawberry Lemonade™

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.pt/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.pt/glookies-485
https://www.barneysfarm.pt/glookies-485
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Orange Sherbert™, é uma híbrida predominantemente Indica potente e 
revigorante, com um efeito intoxicante e que faz ficar com água na boca. Esta 
é uma variedade completamente Americana que une Orange Cream, Purple 
Urkle e Cherry Pie numa planta fantástica com sabor de doce/laranja. Dá as 
mais espetaculares e densas flores laranjas e roxas que se pode imaginar, 
com um sabor notável a laranja. Um efeito relaxante próprio de Indica deixa 
o corpo e a mente num estado pacífico e zen. Esta planta é uma das mais 
fáceis de cultivar. Cresce até 1.3 metros e produz enormes concentrações de 
deliciosas cabeças. Os ramos laterais precisam de apoio nas últimas semanas 
de floração.

Liberta o poder gigantesco das genéticas da Costa Oeste com uma fusão 
fantástica de GG 4 e Zkittlez. Apresentamos a nova Gorilla Zkittlez™ da Barney’s 
Farm. Uma celebração requintada de tricomas recompensará a paciência após 
60 dias de floração. Não te esquecerás da primeira vez que experimentares os 
seus frutos fertéis. Pertencendo mais ao lado Indica do espectro da cannabis, 
esta favorita emergente é uma beleza poderosa e que nos faz pensar, e cujos 
pistilos reluzentes carregados de tricomas irão encantar todos os que a 
experimentarem. Deixa-te seduzir pelo seu nivél médico de THC de 24% que 
te deixa num mundo de descanso e relaxamento do qual não vais querer sair! 

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 dias

 Finais de Setembro

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 dias

 Início de Outubro

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.pt/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.pt/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.pt/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ é o nosso novo super-cruzamento de Bluberry com variedades da 
Costa Oeste. Foi criada a partir do cruzamento da famosa Blueberry com a Thin 
Mint Girl Scout Cookies e com Sunset Sherbert, uma Indica fresca e frutada. 
Blue Gelato 41™ faz-te cair rapidamente num poço de prazer psicadélico. Muitos 
fenótipos demonstram flores azuis/roxas, todos eles estão envolvidos numa 
resina densa e emanam aromas cítricos doces e terrosos. Deixa esta Indica de 
qualidade fascinar o teu paladar e tirar as dores deixando apenas satisfacação 
e alegria. Apesar dos aromas de Gelato serem maravilhosamente intoxicantes, 
os efeitos são de lucidez e energéticos.

Pink Kush™ é uma deslumbrante e conceituada familiar da OG Kush que desafia 
visualmente a realidade com os seus tons rosa e roxos capazes de tirar o fôlego. 
As suas flores são densas e cintilam na luz com tricomas brilhantes em menos 
de 70 dias. Produz cabeças densas pelo que é preferível uma humidade baixa. 
Muitos encontram nesta jóia com aroma de baunilha o antídoto perfeito para 
sérios distúrbios de sono, já que é extremamente eficaz contra a dor e a insónia. 
Devido ao seu lado OG devem-se esperar efeitos pesados, balançados com 
uma sensação de leveza muito apreciada que proporciona satisfacção sensual 
garantida. Rica em terpenos, Pink Kush™ seduz as narinas e limpa os sentidos.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 dias

 Meados de Outubro

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 dias

 Início de Outubro

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

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

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.pt/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.pt/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.pt/pink-kush-455
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Cookies Kush™ é a mais procurada entre as novas variedades. Cruzámos um 
fenótipo de Girl Scout Cookies especialmente selecionado com a potentíssima 
OG Kush (fenótipo Rolex) e os resultados desta experiência foram incríveis 
desde o início: as grandes qualidades da OG Kush fundem-se com o poderoso 
sabor a chocolate e menta, com um aroma de acabado de sair do forno, 
caracteristico da Girl Scout Cookies. Esta variedade é resistente a condições 
adversas, tornando-se fácil de cultivar. São de esperar bons resultados após 8 
semanas de floração em cultivo interior.

Misturar duas das mais marcantes variedades do mundo e reproduzir as 
características de ambas as nobres genéticas não foi uma tarefa fácil. Com 
a Blueberry OG™ fomos bem sucedidos a criar uma variedade com o poder de 
indica clássico da Blueberry com o elemento psicoativo da infame OG Kush.
Esta híbrida altamante compensadora vai deixar qualquer grower incrédulo. 
Grandes ramos com cabeças compactas desenvolvem se na planta madura. 
Uma fragrância rica de citrino doce e almíscar presente em todas as colheitas. 
A planta cresce até um a altura média com muitas ramos laterais proveitosos, 
permitindo uma colheita até 700gr/m2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 dias

 Meados de Outubro

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.pt/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.pt/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.pt/blueberry-og-278
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A Phantom OG™ foi criada através do cruzamento da predominantemente Sativa 
Phantom Cookies com a OG Kush. Esta híbrida predominantemente Sativa 
tem um período de floração curto, e apresenta também uma produção mais 
elevada e maiores níveis de canabinóides, conservando simultaneamente as 
cores únicas da Phantom Cookies, assim como os seus sabores a noz e frutos 
silvestres. A Phantom OG™ cresce até aos 1,2 m em interior e atinge facilmente 
os 1,50 m no exterior, com flores de crescimento rápido e que atingem a 
excelência em apenas 55 a 65 dias. A produção é enorme! Com uma colheita 
de deliciosas cabeças de cor púrpura com sabor a nozes, produz um caloroso 
efeito cerebral e um confortante efeito de relaxamento corporal.

Chegar com a nossa variedade Shiskaberry™ até este patamar foi um trabalho 
contínuo e complexo que levou anos Estamos deleitados por finalmente 
introduzir esta variedade única e maravilhosa no nosso catálogo. Shiskaberry™ 
é uma experiência única. As suas notas pungentes a terra e especiarias deixam 
um memorável gosto posterior. A sua fragrância a bagas vai-te submergir numa 
dimensão mais profunda de deleite e introspecção. Shiskaberry™ é uma Indica 
deslumbrante que te vai deixar onde precisas e manter-te lá. Pode libertar-te a 
língua, fazer-te feliz, antes de te fazer uma massagem corporal integral. Quem 
poderia pedir mais? Devem-se esperar tempos de floração em interior de 8-9 
semanas e uma colheita vasta. 

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 dias

 Meados de Outubro

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 dias

 Finais de Setembro

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

CALI SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 9.50 

3  € 26

5  € 42 

10  € 78

5  € 41 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.pt/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.pt/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.pt/shiskaberry-458
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Esta planta notável é de facto descendente da famosa genética descoberta 
originalmente por alguém conhecido apenas como ‘Bubbha’ nos Estados 
Unidos. Agora foi estabilizado pela equipa e elevado a um padrão que condiz 
com sua história e reputação bem conhecidas. Esta é certamente uma das 
Índicas mais amadas do mundo, com uma percentagem supreendente de 
THC de 29%. Bubba Kush™ é uma planta atrevida porém produtiva, que não 
se tornará excessivamente alta durante o seu rápido período de floração de 
8 a 9 semanas. Por causa dessa característica, ela pode ser uma candidata 
ideal para quem busca uma variedade poderosa que não ocupe muito espaço 
durante a fase de floração.

A fronteira montanhosa entre o Afganistão e o Paquistão é tradicionalmente 
conhecida como a casa de um dos melhores haxixes do mundo. Depois de 
muitos anos de cuidadosa seleção e cruzamento entre as melhores genéticas 
desta região, criámos uma variedade muito fácil de cultivar, que floresce na 
maioria das condições, mesmo nas mais adversas. Esta planta pequena mas 
robusta (uma boa escolha tanto para cultivos SOG como ScrOG) cresce larga 
e com folhas escuras, produzindo densas cabeças que se formam em ramos 
grossos. Os sabores são os clássicos próprios de Kush: terroso e almíscar, 
com intensos toques condimentados.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 dias

 Início de outubro

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 dias

 Meados de Setembro

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

SEMENTES FEMINIZADAS

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.pt/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.pt/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.pt/bubba-kush-537
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Esta jóia pouco conhecida tem-se mostrado particularmente popular entre os novos 
cultivadores e especialistas, graças à sua produção surpreendentemente alta. 
Prepara-te para conhecer o King Kong das variedades de cannabis - Moby Dick™. 
Uma cuidadosa fusão de White Widow e Haze, as quais têm alguns dos maiores 
rendimentos que podes encontrar, só poderia significar uma coisa. Rendimentos de 
tirar o fôlego de mais de 700 g/m2 fáceis de alcançar por todos. Efeitos inspiradores 
de longa duração. O que mais poderias pedir numa variedade de cannabis? Esta 
menina irá catapultar-te ferozmente para uma realidade à parte de criatividade e 
produção, desencadeando rapidamente um efeito que irá manter-te totalmente 
energizado durante o dia, sem acabar contigo. 

Cheese™ Feminizado da Barney’s Farm! Não é necessária introdução para este 
clássico de todos os tempos do cofre da Barney’s Farm. Este espécime genuíno 
altamente protegido levar-te-á para outra galáxia baseada em queijo, transbordando 
criatividade e amor pulsantes. Um prazer absoluto de cultivar, esta usina fedorenta 
desenvolverá uma quantidade prodigiosa de ramos laterais carregados com 
delícias brilhantes de queijo. Em jardins interiores consegue-se alcançar 600 g/m2, 
enquanto os especialistas em cultivos exteriores conseguem mais de 1kg de uma 
única planta. Tudo isso depois de apenas oito semanas de floração. A experiência 
cativante de Cheese™ tornará o teu dia sonhador e delicioso, criando um impulso 
impressionante de criatividade e sociabilidade que fará com que tudo fique um 
pouco mais iluminado.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 dias

 Outubro

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 dias

 Outubro

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/cheese-538
https://www.barneysfarm.pt/cheese-538
https://www.barneysfarm.pt/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.pt/moby-dick-533
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Graças aos progressos pioneiros da Barney’s no âmbito da genética, a 
qualidade da nossa Acapulco Gold™ superou o mítico e idealizado efeito 
do passado. Porém, para nós era tão importante melhorar a sua qualidade 
como capturar a sua essência. Como diz o nome, a Acapulco Gold™ floresce 
com pontas grossas e firmes, decoradas com sépalas douradas e vermelhas 
e repletas de uma quantidade notável de tricomas. O intenso cocktail de 
sabores afrutados produz uma forte sensação que perdura no paladar. 
Predominantemente Sativa, oferece um duradouro efeito tranquilizante e 
relaxante que ajuda a reduzir o stress.

Barney’s e Soma venceram a Cannabis Cup 2004 com uma potentíssima Amnesia 
Haze. Depois deste feito, Soma forneceu o seu melhor fenótipo de Amnesia aos 
laboratórios da Barney’s. Amnesia Lemon™ é o cruzamento daquela clássica 
Haze com Lemon Skunk. Os sabores destas duas genéticas combinam-se com 
o poder e resistência de ambas as linhagens. De efeito positivo, levanta o ânimo 
com um efeito mental, própria das Sativas, ainda que, surpreendentemente, a 
Amnesia Lemon™ tenha um ciclo de floração de apenas 8 a 9 semanas. Cresce 
até uma altura média e dá umas flores lindas e densas.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 dias

 Meados de Outubro

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.pt/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.pt/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.pt/amnesia-lemon-31
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A Barney’s recebeu como oferta, há alguns anos atrás, sementes de Red River 
Delta. Ao cruzá-las com a Master Kush original, deparamo-nos com a planta 
perfeita: Ayahuasca Purple™ apresenta quase todas as características de uma 
Indica, enquanto as suas folhas largas e estrutura compacta mas robusta 
trarão consigo densas e potentes cabeças que irão adquirir um fascinante 
tom violeta nas últimas duas semanas de floração. Esta planta necessita de 
especial atenção até à ultima semana, mas os deliciosos e invulgares aromas 
entre avelã e papaia juntamente com o seu efeito relaxante farão com que todo 
o cuidado valha a pena.

Bad Azz Kush™ é uma variedade fruto da tradição Indica mais ortodoxa, cuja 
origem remonta a Los Angeles pré-98. O seu percurso começa com uma seleção 
precisa e um processo de cultivo minucioso realizado pelos nossos amigos de 
LA. Cruzou-se, em primeiro lugar, a OG Original com Afghan Kush, para em 
seguida cruzar o resultado com uma Urkel. Nomeada em honra ao rapper Bad 
Azz (associado a Snoop Dog e Dr.Dre), esta variante especial de Kush é uma 
valente produtora de resina e é muito provável que alargue bastante durante 
o processo de floração, pelo que nessecitará de espaço para se formarem as 
enormes flores centrais.

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dias

 Finais de Setembro

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.pt/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.pt/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.pt/bad-azz-kush-19
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Esta versão Barney’s Farm da Blue Cheese™ é, sem dúvida, a melhor e mais 
forte do mercado e garante deixar-te “virado do avesso” quando a provares. 
Uma variedade produtiva e fácil de cultivar, a sua incrível fragância será 
sinónimo de saborosas cabeças. Os característicos e intensos sabores a 
queijo velho são suavizados com um doce travo a bagas silvestres. Esta planta 
baixa e robusta tem fortes ramos laterais que desenvolvem flores compactas 
e resinosas num curto período de floração. Os potentes efeitos são calmantes 
e relaxantes, uma verdadeira sensação para os amantes das Indicas. Agora 
também disponível numa versão automática.

Critical Kush™ é uma mistura da famosa Critical Mass com OG Kush. Esta 
robusta e vigorosa Indica produz imensas quantidades de potentíssima 
Kush. Floresce após somente 8 semanas em interior, atinge uma altura média 
com uma excecional proporção entre folhas e flores. Desfruta do seu toque 
pegajoso e aromas únicos, das suas cabeças cobertas de tricomas e do seu 
efeito altamente relaxante. O sabor da Kush é inconfundível e a produção de 
cada planta notável. Este novo híbrido é um avanço de referência no cultivo 
moderno da cannabis e a sua natureza Indica pura torna-o ideal tanto para 
momentos de relaxamento como para alívio da dor.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 dias

 Meados de Setembro

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.pt/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-23
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Nomeada em honra do nosso herói, o brilhante investigador, autor e 
impulsionador da cannabis, Dr. Lester Grinspoon, esta variedade provém de 
uma herança puramente Sativa. A planta cresce delgada e alta, necessitando 
de um tempo de floração maior. Uma vez madura, as pontas apresentar-se-ão 
compactas, com tons verdes rodeados de um precioso vermelho-acastanhado, 
aguentando-se sobre delgados ramos polvilhados de tricomas. Emana fortes 
fragâncias a sumagre e limão e um fumo ligeiro com aromas a frutas citrícas 
e tropicais. Dr. Grinspoon™ proporciona um efeito forte e de longa duração, 
enérgico e mental. Uma autêntica Sativa da velha escola e com a mais alta 
qualidade.

Quisemos elevar a lenda da G13 a níveis superiores, cruzando-a com a nossa 
Sativa Havaiana favorita. O resultado foi uma planta que produz flores com 
uma estrutura extraordinariamente densa e uma quantidade de resina notável, 
ideal para os métodos de cultivo SOG e ScrOG. A G13 Haze™ não oferece apenas 
colheitas abundantes e saudáveis com altos níveis de THC, mas também o seu 
fumo é digno de saborear. Os intensos aromas e sabores de fruta e especiarias 
dão ao consumidor um efeito cerebral potente.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 dias

 Meados de Novembro

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 dias

 Meados de Outubro

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.pt/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.pt/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.pt/g13-haze-6
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Criámos esta Laughing Buddha™ cruzando uma Sativa Tailandesa indígena 
pura com o nossa híbrida jamaicana e o que obtivemos foi esta estirpe, 
praticamente Sativa na sua totalidade. Um período de floração mais longo 
trará grandes recompensas: plantas de um metro de altura repletas de flores 
grandes e compactas. A planta necessitará de estar bem apoiada nas ultimas 
três semanas de floração. Laughing Buddha™ é uma preciosa variedade 
aromática com concentração de fragâncias a frutas exóticas e sabores doces 
e com efeito energético, característico de Sativa.

Resultado do cruzamento entre a nossa G13 com uma automática de floração 
rápida ChemDawg 91, a Liberty Haze™ apresenta características tanto de Indica 
como de sativa, com um tempo de floração curto de 8 a 9 semanas. Uma planta 
de tamanho médio com uma grossura considerável e com sépalas largas e 
grandes, a Liberty Haze™ comporta-se de forma excelente cultivada em interior 
ou exterior. As pontas largas e densas crescerão ainda mais durante as últimas 
três semanas, produzindo bonitas flores que irão contrastar com as sépalas 
avermelhadas e púrpura. O efeito da Liberty Haze™ é imediato e duradouro, 
proporcionando um estado energético e de euforia.

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 dias

 Finais de Outubro

THC  22% CBD   1.6%

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  25% CBD   1.3%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.pt/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.pt/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.pt/liberty-haze-9
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Nomeada LSD™ pela equipa da Barney’s Farm devido ao seu intenso efeito 
psicadélico. A LSD™ é uma planta resistente a fungos e pragas que se adapta 
muito bem a todas as condições. Fácil de plantar, com apenas atenção e 
cuidados adequados, a LSD™ dará ao produtor um alto rendimento com 
grandes resultados. O sabor lembra a intensa castanha terrosa, com um doce 
aroma almiscarado, produzindo efeitos intensos e eufóricos no consumidor.

Cruzámos a famosa Pineapple da Barney’s com a nossa própria Cheese/Skunk 
#1 procurando dotar esta nova variante com a essência e sabor destas duas 
deliciosas variedades. O resultado é uma planta extremamente vigorosa e 
estável, resistente a fungos e enfermidades. As caraterísticas da Pineapple 
Chunk™ são óbvias: aromas terrosos complementam uma forte e deliciosa 
reminiscência a ananás. Generosa em todos os aspectos, com uma alta 
produção de THC e um alto índice de CBD. Efeito potente e extremamente 
relaxante.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 dias

 Finais de Setembro

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/lsd-10
https://www.barneysfarm.pt/lsd-10
https://www.barneysfarm.pt/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.pt/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ provém do cruzamento entre Peyote Purple e a nossa 
lendária Cookies Kush™. Uma seleção detalhada aliada ao processo de 
cruzamento juntaram as melhores qualidades de ambos os progenitores 
numa só estirpe. Este cruzamento resultou num híbrido vigoroso, robusto e 
de crescimento fácil. A Peyote Cookies™ cresce pesada e densa, com troncos 
fortes, necessários para suportar o peso das flores cobertas de resina. Em 
estado de floração a planta apresenta um delicioso degradé de vermelho rubi 
para roxo. Esta estirpe é resistente ao bolor e a fungos e cresce bastante bem, 
tanto em interior como em exterior.

A Peyote Critical™ foi criada a partir do cruzamento de Peyote Purple com 
Critical Kush™. O resultado é uma Indica híbrida que combina todo o poder 
bruto da Critical Kush™ com o sabor doce e o brilho colorido característicos 
da Peyote Purple. Estas duas plantas combinam perfeitamente, com as suas 
semelhanças a produzir uma mistura harmoniosa. Ambas as plantas mãe têm 
um período de floração curto, dão boas colheitas e não são sensivéis. Desperta 
os sentidos, com sabores doces a terra, e aromas de madeira envelhecida e 
café doce.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dias

 Meados de Outubro

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 dias

 Início de Outubro

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.pt/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.pt/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.pt/peyote-critical-339
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Fruto do cruzamento entre Pakistani Kush e uma estirpe autêntica de Sativa 
Brasileira, estas flores causam um efeito de Sativa exótico, único e imediato 
ao qual se segue, minutos mais tarde, um efeito maravilhoso relaxante que 
perdura. As cabeças curadas libertam aromas a goiaba fresca. Red Dragon™ 
atingirá uma altura média-baixa (80-90 cm), produzindo pontas consideráveis 
com maravilhosas cabeças vermelhas e verdes. O tempo de floração é curto 
(apenas 8 semanas), dando grandes colheitas de um produto altamente 
apreciado. A Red Dragon termina seu ciclo em exterior até finais de Setembro.

A Sweet Tooth™ tomou o mundo de assalto no início dos anos 2000, conquistando 
três Cannabis Cup consecutivas. A sua potência e encanto ainda nos fascinam 
e é para nós um prazer continuar esta longa relação. Sweet Tooth™ é fácil de 
cultivar e produz boas colheitas de cabeças grandes e resinosas. A planta 
cresce até uma altura média com ramos laterais consideráveis e fortes que 
precisam de apoio nas últimas semanas. As flores curadas de Sweet Tooth™ 
têm um sabor complexo de manga doce misturado com noz-moscada.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.pt/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.pt/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.pt/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ é uma variedade predominantemente Indica que oferece 
doces sabores a tangerina, causando um efeito cerebral relaxante. O períodode 
floração de 65 dias da Tangerine Dream™ é surpreendentemente curto, e estas 
plantas, que chegam a alcançar um metro de altura com robustos ramos 
laterais, irão produzir umas impressionantes 600gr por metro quadrado .A 
planta necessitará de apoio ao aproximarem-se as últimas semanas, pois o 
resultado serão pontas grandes e pesadas, cobertas de brilhantes tricomas 
vermelhos e alaranjados.

Triple Cheese™ é fruto de um objetivo: querer juntar a Blue Cheese™ da Barney’s 
Farm com a potente Cheese Original, proveniente de um fenótipo de Skunk#1. 
Depois de uma exaustiva seleção e dezenas de experiências, conseguimos 
criar este magnífico espécime e o resultado é exatamente o que queríamos 
atingir: o inconfundível sabor da Cheese que domina esta variedade. Fácil de 
cultivar, produz flores densas que satisfazem o paladar (ao sabor da Cheese 
juntam-se toques de amora e frutos do bosque) e a mente (altos níveis de THC 
que facilmente superam 22%).

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dias

 Meados de Setembro

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.pt/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.pt/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.pt/triple-cheese-21
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Criada a partir de uma estirpe brasileira predominantemente Sativa e 
vencedora de vários prémios, foram múltiplos cruzamentos repetidos com 
plantas especialmente selecionadas que nos deram como resultado a Utopia 
Haze™. Ao ver finalmente a luz em 2008, converteu-se de imediato na favorita 
do júri da Cannabis Cup desse ano, vencendo tanto a competição geral como 
a de Sativa. Esta planta cresce até uns 130 cm, é generosa na produção e 
resistente a fungos e doenças. Utopia Haze™ é uma explosão de sabores 
cítricos e menta, causando um efeito próprio das Sativas: potente, mental e 
duradouro.

Vanilla Kush™ é uma criação que resulta do cruzamento duma Indica afegã de 
rápida floração com uma variedade de Kashmir. A planta Kashmir é única pelos 
seus aromas invulgares a baunilha e a sua grande capacidade para produzir 
haxixe. Vanilla Kush™ une a potência das melhores genéticas afegãs com os 
aromas das altas montanhas do Vale de Caxemira. Com folhosas ramos laterais, 
Vanilla Kush produz colheitas generosas, dando lugar a densas e bonitas pontas 
cobertas por sépalas vermelhas e douradas. As flores bem curadas convertem-se 
em cabeças lindas de se ver, com um aroma a baunilha selvagem e pinheiro, e o 
efeito ao consumi-la é forte e duradouro, assim como relaxante.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 dias

 Finais de Outubro

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 dias

 Finais de Setembro

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

SEMENTES FEMINIZADAS

SEMENTES FEMINIZADAS

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.pt/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.pt/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.pt/utopia-haze-32
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Após o grande sucesso do lançamento de Runtz não havia absolutamente nenhuma 
outra opção a não ser criar uma versão de auto-floração do nosso trabalho anterior. 
Esta automática consegue proporcionar os mesmo atributos fantásticos, mas num 
período de tempo menor - apenas 70 dias a partir da semente! Podem ser esperadas 
alturas de crescimento finais de cerca de 120 cm. Os rendimentos são muito bons - 
com a experiência e as condições de iluminação corretas, é possível chegar a 600 g/
m2. Assim como o original, ela pode dissipar as tuas preocupações e conflitos em um 
mar sumptuoso de sabores frutados, com buds assassinos que são untados numa 
camada inebriante de diversos canabinóides. Conseguimos até preservar alguns dos 
sabores ultrajantes que o original tinha nesta versão, pelo que poderás ter a mesma 
quantidade de diversão e prazer em uma janela de cultivo muito menor! 

Cuidado, porque Watermelon Zkittlez Auto™ tem o poder de te pôr a andar de lado. 
Descubre os seus sabores frutados distintos enquanto eles espumam e borbulham 
desta fenomenal fábrica de THC carregada com tricomas. Uma planta de autofloração 
fácil de cultivar e muito inspiradora, é capaz de produzir prodigiosos rendimentos 
superiores a 550 gr/m² em mãos experientes. Dito isso, ela é uma planta simples que 
praticamente cresce sozinha, pelo que pode ser uma opção ideal para iniciantes e 
especialistas. Este espécime sensacional florescerá em apenas 70 dias, um verdadeiro 
demónio da velocidade. Tem um trim fácil que torna a colheita uma harmonia. Mais 
tarde, seus efeitos efervescentes irão mimá-lo suavemente para um estado de espírito 
extremamente pacífico. 

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 dias

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 dias

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.pt/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.pt/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.pt/watermelon-zkittlez-auto-531
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Chegou o Skywalker OG super auto. Abre caminho ao longo do dia com esta 
excelente variedade de cannabis de auto-floração. O teu sabre de luz pulsará 
e piscará quando experimentares Skywalker e liberares o poder da força pela 
primeira vez. Um dos favoritos em laboratório para reprodução, este espécime 
foi testado por TONI13 e, devido aos excelentes resultados, decidiu-se lançá-
lo em formato de auto-floração para o mundo. Esta planta de auto-floração 
aromática explode literalmente numa árvore de Natal com sabor a pinho em 
apenas 70-75 dias a partir da semente, produzindo uma abundância de flores 
kushy gloriosas que derramam cristais brilhantes de THC. Podes esperar uma 
altura final de até 1,2 metros.

Cruzando Purple Punch™ com o nosso monstro BF Auto Critical™ tem sido nada 
menos do que espetacular. Imagine o sabor, efeitos relaxantes incríveis e 
rendimentos potenciais desta inacreditável linhagem USA X Barneys Farm! 
Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Esta beleza Índica 
dominante, 80cm, 18% THC, 1% CBD autoflorescente serve uma combinação 
de dar água na boca, garantindo uma sensação alegre, eufórica e relaxante, 
ideal para o stress após um longo dia. Combine isto com um sabor distinto de 
tarte de Apple Pie com cravo-da-índia, juntamente com os aromas provocantes 
que lembram a sua padaria favorita.

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 dias

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 dias

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.pt/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.pt/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.pt/purple-punch-auto-484
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Estás pronto para experienciar Glue Gelato Auto™? Foram descobertos e misturados 
os melhores cortes da Costa Oeste, resultando numa jóia de autofloração. Certifica-
te que provas esta mistura perfeita de Gelato e Glue que te vai deixar água na 
boca. Subitamente, vai-te levar para um estado sublime e calmo. Deixa-a libertar 
a sua magia em ti enquanto sensações celestiais percorrem o teu corpo, as tuas 
preocupações desaparecem e um estado mental de tranquilidade se apodera de ti. 
Pode-se confiar em Glue Gelato para mudar o humor para melhor. Não percas esta 
poderosa festa de pistilos - é fácil levá-la de semente a cabeça em somente 70 dias. 
Dá uma oportunidade a Glue Gelato Auto™ e vais ficar contente com a experiência.

A combinação de sabores frutados com a nossa premiada OG foi meticulosamente 
trabalhada, resultando em algo que nunca pensamos possível numa planta de 
autofloração. Uma combinação esmagadora de genéticas de excelência que produz 
uma experiência de calma cósmica. Após apenas 70 dias de crescimento, vais sentir 
uma alegria desmesurada quanto ao desempenho desta campeã autoflorescente. 
Abunda em aromas incrivéis e, antes de dares por isso, vais carregar os seus frutos 
raros na tua mão. Transbordando THC, as suas cabeças suculentas cobertas com 
camada de açúcar são uma maravilha de contemplar e vão neutralizar as tuas dores 
antes de te envolver numa dimensão diferente, mais contemplativa. Não percas 
esta estravagante genética americana em variedade de autofloração.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dias

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 dias

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Sementes de Auto-floração

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.pt/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.pt/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.pt/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ é uma nova e extraordinária super raça de auto-floração 
predominantemente Indica (65% Indica / 35% Sativa), que encaixa perfeitamente 
na nossa crescente coleção Cali de auto-floração. Esta jóia reúne o poder 
histórico dos pais Face Off OG X Girl Scout Cookies, agora cruzados com o 
nosso BF Super Auto #1 = Maior rendimento, potência e produção de tricomas, 
proporcionando a Dos Si Dos Auto™ um sério impulso genético. Dos Si Dos 
Auto™ alivia a ansiedade e a dor e suaviza o seu dia de todas as formas. Os 
sabores persistentes de limão lembram um pouco a torta de merengue e limão 
da Avó, acabada de sair do forno. Este demónio de velocidade fascinante cresce, 
em interior, até uma altura de 100 cm e até 140 cm ao ar livre.

Gorilla Glue Auto™ da Barney’s Farm é uma híbrida de floração rápida que te colará 
onde quer que estejas. Esta não é uma planta para iniciantes e os seus efeitos 
duros devem ser tratados com respeito. A nova versão super rápida 55% Indica da 
nossa gloriosa Gorilla Glue, cruzada com a emocionante BF Super Auto #1, produz 
enormes rendimentos de 600g / m2, crescendo até uma altura de 110cm. Deliciosos 
aromas de café e creme podem ser detectados durante a floração. Combinado com 
notórios níveis de THC de 25%, podes entender o profundo amor que as pessoas 
sentem por esta planta única. Em apenas 70-75 dias, enormes flores perfumadas 
com um espaçamento nodal muito apertado surgirão dessa monstruosa planta 
autoflorescente.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 dias

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 dias

THC  25%

CBD  0.1%

Dos Si Dos Auto™

Gorilla Glue Auto™

Dos Si Dos X BF Super Auto #1

Gorilla Glue X BF Super Auto #1

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.pt/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.pt/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.pt/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto™ - O best-seller da nossa coleção Cali feminizada acaba de 
receber o tratamento super auto. Borbulha e crepita através do dia com Gorilla 
Skittlez Auto™.O teu paladar vai explodir quando experimentares os seus sabores 
frutados pela primeira vez. Um cruzamento inicial de Gorilla Glue e Zkittlez, 
novamente cruzado com o nosso BF Super auto #1, o que lhe forneceu uma incrível 
força e resistência a insetos e stress. A estrutura radicular transmitida pela nossa 
Super Auto #1 está presente desde o primeiro dia. Esta planta de autofloração 
incrivelmente aromática literalmente explode numa árvore de Natal com sabor de 
pinho em meros 75 dias, produzindo uma abundância de flores ‘kushy’ gloriosas 
cobertas por grandes quantidades de tricomas suculentos. 

Revestida com deliciosos cristais de açúcar , como um bolo fino, a nossa Super 
Wedding Cake Auto™ é um complemento perfeito para a nossa coleção Cali de 
floração automática. Os resultados da fusão do Wedding Cake e do nosso BF 
Super Auto #1 não decepcionarão. Com força aumentada pelas características de 
Skywalker OG na nossa super auto, tem uma maior resistência a insetos e stress, 
enquanto a estrutura da raiz entra em vida desde o primeiro dia. Para os amantes 
de estirpes brancas com cabeças cobertas de cristais, Wedding Cake Auto™ é um 
verdadeiro deleite. É uma Indica dominante 65% repleta de cabeças, que possui 
espaçamento muito estreito entre os nós. Apenas algumas semanas após o cultivo, 
começam a tomar forma cabeças pesadas que   brilham como jóias à luz. 

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 dias

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 dias

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 SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CALI SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

NOVOS LANÇAMENTOS

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.pt/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.pt/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.pt/wedding-cake-auto-514
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A versão automática, altamente produtiva e muito fácil de plantar da nossa 
clássica Blue Cheese™ . Estas sementes autoflorescentes são o produto de um 
cruzamento inédito entre a Blue Cheese™ e uma estirpe especial de Ruderalis. 
As plantas começam a florescer automáticamente na quinta semana e a sua 
fragância característica e sabor terroso vão-te trazer água à boca como a Blue 
Cheese™ original. Esta variedade cresce com pouco esforço e na maioria das 
condições ambientais.

A nossa legendária Critical Kush™ já está disponível na sua versão automática. 
Esta conhecida estirpe estará pronta em apenas 8 a 9 semanas. Produto do 
cruzamento da Critical Kush™ com as nossas estirpes autoflorescentes mais 
avançadas,a planta mudará o seu ciclo na quinta semana e depois de quatro 
semanas de floração, crescerá até 75 cm com densas cabeças cheias de 
resina tanto no tronco principal como nos ramos laterais. Deliciosos aromas 
a pinheiro acompanham o sabor da Kush nesta planta predominantemente 
Indica.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 dias

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 dias

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.pt/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-auto-41
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Estamos extasiados por poder anunciar a chegada de LSD Auto™. Um cruzamento 
da nossa lendária LSD™ com a nossa linhagem autoflorescente. Como a sua 
famosa predecessora, é capaz de dar um estouro e mandar-te a voar para outra 
dimensão. Ela actua rápido e a tua realidade começa a distorcer como um 
quadro psicadélico. Não é uma variedade recomendada para iniciantes. Apesar 
do seu efeito poderoso, é simples de cultivar e qualquer pessoa pode aproveitar-
se desta rota super rápida para obter uma genética incrivel. Permite que o seu 
poder atravesse a tua mente e alma. Porque não deixares-te levar numa viagem 
com LSD Auto™?

A planta de Charas Malana é uma das mais importantes na cultura da Cannabis. 
Sagrada entre os Sadhus, ela é utilizada no culto à deusa Shiva .Filha do 
vale de Malana, tem sido o estandarte dos nossos programas de cultivo ao 
longo dos anos. Malana Bomb™ é o fruto do cruzamento entre esta clássica 
estirpe e a Lowryder#1. O resultado é uma planta grande, estável e produtiva, 
carregada de flores grossas que emanam ricos aromas a pinheiro e sabores 
das montanhas dos Himalaias. A planta muda do período vegetativo para o da 
floração ao fim de apenas três semanas e termina num total de 60/70 dias.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 dias

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 dias

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.pt/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.pt/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.pt/malana-bomb-auto-39
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Versão automática da Pineapple Chunk™ original, a Pineapple Express Auto™ é 
uma planta resistente, fácil de cultivar e rápida a florescer que dá generosas 
quantidades de flores robustas cobertas de resina. A Pineapple Express Auto™ 
produz umas surpreendentes 60 a 100gr por planta duma deliciosa Indica de 
sabor terroso e com aromas doces como uma intensa salada de frutas onde 
predomina, evidentemente, o ananás. O efeito é de relaxamento corporal, 
reduzindo o stress e proporcionando tranquilidade. O período de vegetação 
é de apenas quatro semanas, seguindo-se um período de floração de apenas 
30 dias.

Uma variedade de autofloração com alto rendimento da nossa legendária 
Sweet Tooth™. Criada através do cruzamento da Sweet Tooth #1™ com a nossa 
mais actual família de plantas autoflorescentes. Os principais elementos da 
planta original encontram-se nesta variedade automática, mas nesta versão 
a mudança de vegetação para floração dá-se em 35 dias, crescendo com 
estatura curta mas compacta (cerca de 80 cm), com uma floração rápida e 
uma produção de flores abundante (até 200 gr por planta se cultivada em 
exterior). A Sweet Tooth Auto™ leva apenas entre 75 a 80 dias a converter-se 
numa planta preciosa.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 dias

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 dias

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.pt/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.pt/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.pt/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ foi criada a pensar nos que amam a nossa Tangerine 
Dream™, campeã e clássico da Cofeeshop. O melhor de dois mundos 
para fumadores e cultivadores, sendo uma planta divertida de plantar. 
Tangerine Dream Auto™ tem uma duração de 70 dias desde a germinação, é 
impressionantemente baixa, e os seus 70cm com ramos laterais numerosos 
e fortes produzem uma boa colheita. Esta variedade de autofloração 
predominantemente sativa oferece o mesmo aroma e sabor cítrico doce 
intenso, com um pouco menos de THC e mais CBD, criando um efeito cerebral 
relaxante equilibrado.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 dias

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.pt/tangerine-dream-auto-330
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Os produtores da Barney’s Farm e da CBD Crew associaram-se para criar uma 
estirpe campeã com alto teor de CBD e autoflorescente, a CBD Lemon Potion 
Auto™, que é simultaneamente terapêutica e sensacionalmente saborosa. A 
colaboração produziu um rácio de CBD/THC de 2:1, com um teor de Cannabidiol 
(CBD) de até 15% e uma deliciosa varieade autoflorescente enriquecida com CBD, 
que é combinação de uma Lemon Kush da Barney’s Farm com a estirpe da CBD 
Crew com alto teor de CBD, cruzada com uma estirpe de auto-floração. CBD Lemon 
Potion Auto™ é uma generosa e espessa planta que cresce até pouco menos de 1 
metro de altura. As cabeças com resina gotejante aglomeram-se densamente em 
todos os ramos e fragrâncias de limão condimentado emanam da planta.

Fruto de uma colaboraçâo entre a CBD Crew e a Barney’s, CBD Blue Shark™ é uma 
planta predominantemente Indica: a sua composição baseia-se na Blueberry 
cruzada com a clássica Shark Shock e posteriormente cultivada com a nossa 
sativa com alto teor de CBD. Percentagens iguais de CBD e THC convertem estas 
flores no ideal para reduzir dores e náuseas. Perfeita para relaxar e desfrutar 
do seu efeito tranquilizador, esta planta floresce rápido, estando pronta para 
ser colhida após 8 ou 9 semanas. Robusta, resistente a fungos e altamente 
produtiva. As flores têm um sabor afrutado cítrico com alusão a Jasmim.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 dias

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 dias

 Início de Outubro

THC  16% CBD   16%

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

CBD SEMENTES DE AUTO-FLORAÇÃO

CBD SEMENTES FEMINIZADAS

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.pt/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.pt/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.pt/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.pt/cbd-blue-shark-11
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A lendária e predominantemente Indica Critical Kush™ cruzada com a variedade 
melhorada de CBD de Shanti Baba, resultou nesta planta de rápida floração 
que produz flores grandes e pesadas, cheias de resina e com excepcionais 
níveis de CBD, que podem necessitar de suporte nos últimos dias do ciclo. O 
CBD e o THC compartilham uma relação de interdependência muito especial, 
trabalhando em conjunto para aumentar mutuamente as suas propriedades 
terapêuticas. As flores da CBD Critical Cure™ possuem um intenso sabor 
terroso com um toque doce no paladar.

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

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 dias

 Finais de Setembro

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dias

 Finais de Setembro 

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 SEMENTES FEMINIZADAS

CBD REGULAR
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.pt/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.pt/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.pt/cbd-caramel-_-regular-431
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A Afghan Hash Plant™ foi selecionada a partir de sementes colhidas na década 
de 1970, pelos melhores produtores tradicionais de haxixe na região de Mazari 
Sharif. Decorreu então um excitante período de alguns anos que foi dedicado 
ao crescimento e seleção dos fenótipos mais poderosos e saborosos do 
nosso stock reprodutivo,a partir do qual nasceu a Afghan Hash Plant™. É uma 
variedade campeã de produção de haxixe e constitui uma das nossas estirpes 
favoritas de Indica pura. A Afghan Hash Plant™ desenvolve flores com uma 
produção densa de resina, libertando um rico aroma a sândalo, subtilmente 
cortado por uma fragrância de citrino.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Sementes Regulares 
Escolha do Breeder

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 dias

 Finais de Setembro

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

REGULAR

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.pt/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Para conhecedores que procuram a derradeira reprodutora Critical Kush™ . Esta 
planta resulta da fusão de duas das variedades genéticas mais consagradas 
no mundo, a Critical Mass (Mr Nice) e a nossa OG Kush. A híbrida Critical 
Kush™ é uma planta Indica extremamente vigorosa, que produz quantidades 
enormes de flores bonitas e bastante potentes. O sabor a Kush é inconfundível 
e a produção por planta é fenomenal. Com uma floração até à perfeição de 
apenas 7 a 8 semanas em interior, a planta cresce até uma altura média com 
ramos laterais que necessitam de apoio adicional para suportar o peso das 
cabeças bem desenvolvidas. A Critical Kush™ produz flores densas e pesadas.

A manutenção da nossa mística lenda G13 através do seu cruzamento com 
uma Skunk#1 clássica, constituiu uma evolução perfeita do precioso pedigree 
genético da G13. Ao cruzar a G13 X Skunk#1 com a nossa favorita Hawaiian 
Sativa, a Barney’s Farm elevou a lendária G13 para um nível celestial, criando 
a famosa G13 Haze™. Esta planta produz um efeito psicoativo que cobre o 
espectro completo de sensações, com uma pedra corporal integral combinada 
com um efeito psicadélico da Sativa. A combinação é potente, celestial e 
inesquecível. A G13 Haze™ cresce até uma altura considerável e produz uma 
estrutura floral extraordinariamente generosa, com uma produção saudável 
de resina.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 dias

 Finais de Setembro

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 dias

 Finais de Outubro

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

REGULAR

REGULAR

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.pt/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.pt/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.pt/critical-kush-_-regular-426


39

A Pineapple Haze™ é o resultado da junção da lendária Afghan X Skunk#1 
de sabor terroso e a condimentada Old School Haze. Esta combinação 
produziu uma híbrida suprema predominantemente Sativa com uma colheita 
extravagante, deliciosos aromas a ananás, associada a um efeito cerebral 
divinal. A produção média é de 600 g/m2 em interior, embora um período de 
floração mais prolongado aumente a produção até aos 700 g/m2. A Pineapple 
Haze™ prospera em exterior na maioria dos climas, sendo usuais produções 
de 1,5kg por planta. A planta é resistente aos fungos, robusta e recompensa 
até o produtor menos experiente. Os níveis de CE com um máximo de 1,70 CE 
durante o período de florescência ajudarão a planta a desenvolver até à sua 
melhor forma.

A Widow Remedy™ foi criada cruzando primeiro a estirpe Tijuana Sativa com a 
Kerala, que criou uma bela planta predominantemente Sativa,com uma floração 
com níveis elevados de canabinóides. A estirpe foi então desenvolvida através 
da combinação com uma Afghan pura, principalmente para o desenvolvimento 
de potência, encurtar o período de floração, e com o bónus adicional do 
aumento da potência de CBD na seleção final. O resultado final desta mistura 
de três estirpes é um híbrido notável com uma linhagem próxima da estirpe 
widow com CBD adicional. A Widow Remedy™ constitui uma cura eficaz da dor e 
da insónia e proporciona conforto em casos de náusea. A melancolia dos dias 
chuvosos evapora-se na sua névoa.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 dias

 Finais de Outubro

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 dias

 Finais de Setembro

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

REGULAR

REGULAR

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

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


Para mais informação sobre os nossos produtos, visite-nos em: 
www.barneysfarm.com

Estas variedades únicas de sementes de Cannabis são 
disponibilizadas apenas por: Barney’s Farm Seed Company 

Aviso Legal
Distribuimos as nossas sementes de marijuana mediante a não utilização 
destas em atividades que infrinjam as leis nacionais. Os consumidores 
devem estar cientes de que sementes de cannabis são ilegais em alguns 
países. A Barney’s Farm distribui as sementes na condição destas não 
serem transportadas para países onde são ilegais. A Barney’s Farm não 
assume responsabilidades pelo mau uso dos produtos.

CATÁLOGO DE SEMENTES
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www.barneysfarm.com

http://www.barneysfarm.pt
http://www.barneysfarm.pt

