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Barneys Farm Runtz Muffin™ este rezultatul de amestic intre Zkittlez X Gelato, acest 
descendent Cookies îmbucurător vă va încânta cu aromele sale remarcabile și 
natura sa echilibrată. Laboratorul apoi a mai adaugat delicat punsul nostru Orange 
pentru a nu numai să crească indicii, dar adăugând beneficii semnificative pentru 
producție. Experiența acestei delicatese este ca și cum ai fi înfășurat într-o pătură 
mirositoare dulce parfumată de lavandă cu o răsucire slabă a Clementine-lor. Fumul 
dens și mirositor oferă o lovitură fructuoasă de bucurie și euforie care se întinde 
pe tot parcursul zilei. Lăsați-vă grijile și certurile într-o mare somptuoasă de arome 
fructate al Runtz Muffin, mugurii picurând literalmente într-un sirop intoxicant 
avind indicații de 29% al THC. Descoperă aromele încântătoare smulse direct din 
magazinul tău de dulciuri din copilărie - adesea indicii de marțipan de portocala pot fi 
dezvoltate în timpul înflorii târzii. O multitudine de terpene gustoase fac din această 
planta încântata o experiență minunată de creștere pentru orice nivel de experienta 
a grădinarului. Purpuriu deschis și nuanțele de verde intens se găsesc pe muguri 
terminați, o adevărată bucurie de privit, strălucind ca diamantele coroanei. Înălțimi 
a Runtz Muffin de până la 2 metri pot fi așteptate în aer liber, în timp ce în interior 
această delicatesă se va termina la aproximativ 110-120 cm după o perioadă de vega 
de 4 săptămâni. Acest hibrid echilibrat și sălbatic vă va livra rapid la un alt nivel de 
relaxare flagrant, spulberând tensiunile mintale și vă va asigura că puteți continua 
viața, protejat de orice griji de un inel strălucitor de pozitivitate uluitoara.

LANSĂRI NOI 2021

Seminte feminizate 
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 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ - Conceput pentru adevărat cunoscători al celor doi soiuri 
americane dintre cele mai fine și mai evazive. Laboratorul a produs Biscotti, 
care depășește deja 80% din exemplarele dominate Indica din lume cu fenotipul 
nostru Minz exclusiv și delicios. Rezultatele au fost uimitoare, varianta Cookies 
X OG Kush a oferit o potență incredibilă și o bază de aromă, adăugând o infuzie 
cremoasă de smoothie, genetica Mintz, a creat această nouă plantă delicioasă, 
o ediție complet unică pentru catalogul nostru. Biscotti Mintz™ este o plantă cu 
culoarea predominant violet închis, cu mulți trichomi. În perioada de înflorire, pe 
frunze apare un set frumos de violet, portocaliu și verde, care învelește muguri 
de culoare verde închis, dens formați, cu o formă frumoasă, cu reflexe purpurii 
strălucitoare și fire lungi de culoare portocalie. 

Lemon Tree™ este o combinație premiată de clasici americani care vin de la 
Lemon Skunk și Sour Diesel cu niveluri delicios de ridicate de Limonene și 
Myrcene. Acest hibrid ușor de cultivat, perfect echilibrat, cu o indicație de 55%, 
produce o recoltă considerabilă de muguri compacti, suculenți, de culoare 
verde deschis, străpunși cu un strat gros de tricomi, emanând un parfum 
proaspăt de lămâie-citrice - o adevărată plăcere și simplitate de a crește. În 
interior, această plantă atinge o înălțime finală de aproximativ 90-100 cm cu un 
randament de până la 650 g/m2 după o perioadă relativ scurtă de înflorire de 
doar 65-70 de zile. 

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 zi

 Octombrie

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 zi

 Octombrie

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 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/lemon-tree-553
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
https://www.barneysfarm.com/biscotti-mintz-555
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Evoluția Mimosa continuă cu o nouă planta compactă cu aroma de portocală 
exploziva, explozivă, o altă super tulpină nouă de la laboratorul Barneys Farm. 
Creat ingenios prin traversarea cu atenție a celebrului Orange Punch cu senzația 
2020 Mimosa Evo. Această fuziune genetică suplimentară a dus la o producție 
uimitor de rapidă de muguri cu miros extraordinar; Terpenele beta-cariofilene, 
linalol și limonen creează o aromă senzațională a bomboanei de mandarină 
dulce citrică. Această creatie a dus la o planta mai compactă comparativ cu 
Mimosa Evo, dar a reușit totuși să mențină rate de producție uimitor de ridicate. 
Fără îndoială, Mimosa X Orange Punch este unul dintre punctele culminante ale 
colecției noastre Cali, fotografiile însoțitoare sunt luate din evaluarea finală a 
recoltei BF Lab.

Blue Sunset Sherbert™ Un hibrid cu un avantaj de indica, această tulpină este 
capabilă să producă un randament enorm, cu multe ramuri laterale, fiecare capabil 
să reziste cei mai grei conuri. Înflorire ultrarapidă în doar 59-63 de zile în interior, 
randament 650-700 g /m2. Creștere compactă, conținut de trichom peste medie, 
creșterea până la aproximativ 80 cm în interior este o adevărată plăcere, în aer 
liber poate ajunge până la 2 metri, plus randament până la 1 kg de la plantă. Blue 
Sunset Sherbert™ completează o demonstratie orbitoare în ultimele zile de înflorire, 
prezentând o transformare magică, creând un caleidoscop fascinant de frunze de 
culori exotice, nuanțe vibrante de portocaliu pline de rășină, acoperind muguri bine 
formați, sclipind cu tricomi mat, producând THC cu un nivel de până la 28%.

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 zi

 Septembrie

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 zi

 Octombrie

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 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/blue-sunset-sherbert-551
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552
https://www.barneysfarm.com/mimosa-x-orange-punch-552
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Semințele de canabis Watermelon Zkittlez™ sunt o combinație echilibrată de 
sativa și indica, unde sativa este responsabilă pentru proprietățile vizuale ale 
tufișului și indica pentru efectul și impactul culturii asupra corpului uman. 
Toată această varietate a fost obținută de la faimoșii săi parinți Watermelon 
și Zkittlez, care i-au daruit acestei coloane doar cele mai bune caracteristici. 
O cultură înaltă continuă să crească, chiar și în perioada de înflorire, ceea ce 
nu-o împiedică să-și direcționeze principalele forțe și energie către formarea 
inflorescentelor dense, care, datorită greutății lor, ajung până la pământ, 
atârnând de ramuri. În perioada de înflorire, care este de 9 săptămâni, planta va 
forma mulți muguri bogați în canabidiol.

Încă un plus complet tentant pentru colecția noastră Cali. Un cocktail 
tropical fascinant cu arome de proaspetime si fructe, putere și potențial de 
randament extraordinar. Acest hibrid remarcabil este dulce, lipicios, pompat, 
foarte puternic și îi va lăsa pe cultivatori să retina aerul de această genetică 
performantă. Barney’s Farm a îmblânzit acest hibrid Sativa Dominant (60% 
Sativa, 40% Indica) și l-a împodobit cu niște panouri uriașe de trihome sclipitoare 
și fructe tropicale parfumate. O căsătorie perfect realizată cu Tropicanna (Girl 
Scout Cookies X Tangie) și o nota ideala de Banana Kush adauga o influență 
calmantă Indica. Lasă personalitatea ei efervescentă să te orienteze într-o 
lume de mister euforic.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/tropicanna-banana-500
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-536
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Eliberarea mult așteptată de la laboratorul de la Barneys Farm s-a întâmplat în sfârșit 
și răsucirea noastră asupra acestor genetice monstru are sigiliul lor de aprobare. 
Apăsați Mimosa EVO™! Evoluat dintr-o celebră Emerald Triangle, creată inițial de 
Genetica Simbiotică acum supraalimentată! un nucleu scump în bolta Fermei Barneys. 
Acest favorit dominant de 60% indica este la pachet cu muguri mari înghețați, bogat 
în canabinoizi și terpenele cu stele. Iubitorii de sativa vor adora gustul ei de citrice 
tropicale cu zmeură tropicală cu note de fructe de pădure pentru a însoți efectele 
euforice energizante. Mimosa EVO™ este o tulpină ideală în timpul zilei, hrană reală 
pentru creier, așteptați-vă la o explozie treptată de energie, motivație și efectul zingy 
înălțător care vă va energiza, cuplat cu un nivel clar fericit pe tot parcursul zilei. 

Wedding Cake™ Feminizată: o călătorie de neuitat în țara încântării începe cu un 
singur gust al acestui prieten SUPER POTENT dominant de Indica al unei tulpini. Linia 
sa de familie degustă mirosuri pământești dulci și acre, cu arome inconfundabile 
de vanilie și antichități minunate. O fuziune apreciată, renumită pentru proprietățile 
sale creative, înălțătoare și euforice. Laboratorul a ales o variantă mai dominantă 
Indica 80% Indica + 20% Sativa pentru Wedding Cake™, optând să evolueze mai 
mult genetica originală Cookies Pink “aka wedding cake” din bolta Barneys Farm 
creată inițial de Seed Junky Genetics. Turta de nuntă moștenește o mare parte din 
puterea sa de la părintele său Girl Scout Cookies, încrucișat cu Cherry Pie, aducând 
o răsucire sofisticată din moștenirea sa OG și Durban Poison X Granddaddy Purple. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 zi

 Sfârșitul lunii octombrie

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
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Colecția Cali de la Barneys Farm obține o altă supra putere cu această colecție 
explozivă de terpeni topite din unele dintre cele mai uluitoare fenotipuri din cannabis 
din SUA. Dos Si Dos™ a fost dezvoltat din OG Kush Breath, din puternicul Girl Scout 
Cookie, încrucișată cu Face Off OG, apoi încrucișată din nou cu legendarul nostru 
Cookies Kush (OG Kush pheno X GSC) ȘI ESTE NUMAI JUMATATE DIN POVESTE. 
Adăugați un amestec subtil de Gelato # 33 la oală cu Sunset Sherbet X Thin Mint 
Moștenire GSC și boom! Un nou campion s-a născut: o explozie de sativă energica, 
euforică este urmată de liniște, cu proprietăți sedative, capabile să tranchilizeze 
fericit un elefant, dacă sunteți excesiv sau neinițiat! În interior vă puteți aștepta 
până la 700g de flori uluitoare de pe un m2, cu o înălțime compactă de numai 90 cm. 

Purple Punch™ Barney’s Farm continuă să vă aducă o genetică uluitoare din întreaga 
lume, inca un soi de pe coasta de vest a Statelol Unite ale Americii tulpina Purple 
Punch™. Fuziunea delicată a părinților săi indico-dominanți Larry OG X Granddaddy 
Purple a oferit o adevărată bijuterie tentantă. Rafecatele gusturi senzuale netede de 
chec din mar si cu cuișoare de la cuptor, glazurate cu afine caramelizate și cireșe 
se combină perfect cu efectele calmante sedative pe careil da Purple Punch™. 
Așteptați-vă la o plantă scurtă cu numeroase trichome uimitoare, cu ramuri cu un 
randament ridicat care picură doar cu rășină testată la 25% THC. Aceasta planta are 
o problema serioasa de steroizi genetici !!! 

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 zi

 Mijlocul lunii septembrie

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 12 

3  € 32

1  € 13 

3  € 35

5  € 49 

10  € 93

5  € 55 

10  € 99

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-33-495
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-483
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Suntem foarte fericiți să vă oferim acest soi nou de lămîie-căpșună de la 
Barney’s Farm. Combinând puternicul Strawberry, care poartă tipul de Sativa 
dominantă cu fenomenala Lemonade OG, ți-am stimulat simțul mirosului, 
gustul, iar creierul l-am lăsat să se topească. Un gust de fructe te va duce într-o 
lume relaxantă colorată cu căpșuni, calmând durerea și te va umple de energie 
utilă. Strawberry Lemonade™ este foarte potrivit pentru utilizarea zilnică, iar 
nivelul de THC detectat în testele de laborator depășește 20%. Orice ai face, nu 
pierde ocazia de a încerca acest soi nou de la colecția Barney’s Farm.

Dacă Marvel Studios ar crea soiul de marijuana Avengers, asta ar fi! Glookies™. 
Asistați la puterea acestui super-erou dominant indico, creat prin contopirea 
cu atenție a celor două superstaruri eclectice de canabis. Gorilla Glue si The 
Original Thin Mint Girl Scout Cookiesnu nu au nevoie de introducere Un alt 
exemplar incredibil pentru colecția noastră Cali. Efectul pietrei, în același timp 
energic, îți va transforma ziua, umplând-o cu acțiune. Pentru a intelege gustul 
Glookies™, trebuie să incercați. Imaginează-ți o combinație Sour Diesel, Key 
Lime și Walnuts creând unul dintre cele mai exotice buchete create în lumea 
canabisului. Așteptați-vă la numeroase ramuri laterale și la o recoltă fenomenală 
de inflorescențe imense Glookies™ cu un THC ridicat pina la 25%. 

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

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 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/strawberry-lemonade-466
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
https://www.barneysfarm.com/glookies-485
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Orange Sherbert™ este un hibrid cu calități indica dominante puternice, cu efect 
relaxant și gust minunat. Gene complet americane, o combinație de Orange 
Cream, Purple Urkle și Cherry Pie într-o singură plantă cu un gust fermecator 
de dulciuri și portocale. Produce unele dintre cele mai dense conuri portocaliu-
violete, care numai vă puteți închipui. Efectele indica ale soiului lasă corpul 
și spiritul complet relaxat și sublim. Soiul este unul dintre cele mai ușor de 
îngrijit. Plantele ating o înălțime de 1,3 metri, iar ramurile cresc foarte mari 
și pline cu cola dulce. Ramurile laterale necesită sprijin aproape de sfârșitul 
perioadei de înflorire.

Dezlănțuiți puterea gigantică a geneticii West Coast și fuziunea uimitoare a GG 
4 și Zkittlez prezentate în noul Gorilla Zkittlez™. După 60 de zile de înflorire, vă 
așteaptă o vacanță rafinată de culori. Nu veți uita niciodată acel primul gust, 
acestor fructele fertile. Acest soi este o nouă Indica dominantă, cu o frumusețe 
puternică și provocatoare de gândire, ale cărei trichome strălucitoare vor fi pe 
placul tuturor. De ce să nu-i dăm voi lui THC cu 24% să vă adune într-o zonă 
caldă de recreere, nu veti parasi-o niciodata. Timp de înflorire 8-9 săptămâni în 
interior, în loc deschis la sfârșitul lunii octombrie.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-459
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
https://www.barneysfarm.com/orange-sherbert-475
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Blue Gelato 41™ este un hibrid senzațional de un nou Blueberry și West Coast. 
Acesta a fost creat prin încrucișarea a Blueberry, Thin Mint Girl Scout Cookies 
și proaspetei indică Sunset Sherbert. Blue Gelato 41™ te scufundă rapid într-o 
piscină de plăcere psihodelică puternică. Multe fenotipuri au inflorescențe de 
o culoare violetă / albăstruie, toate acoperite cu un strat gros de rășină, care 
emană arome dulci pământești și citrice. Fie că aceasta indica legendara să te 
captiveze cu gustul său și să anuleze durerea, lăsând numai plăcere și bucurie 
pură. Aromele de Gelato un pic te amețesc, dar, totuși, efectul este de obicei 
clar și energic. 

Pink Kush™ este un neam minunat și foarte apreciat a lui OG Kush, care poate 
submina elementele de bază ale realității prin culoarea ei vrăjitoare roz și 
violet. Inflorescențele sunt mari și strălucitoare cu tricomi dense până în a 
70-a zi. Pink Kush™ produce conuri foarte dense, de aceea preferată umiditatea 
scăzută. Așteptați-vă la un efect uimitor cu o senzație plăcută de ușurință care 
va aduce satisfacție senzuală. Un conținut ridicat de TCH vă va testa cu adevărat 
sentimentul de forță. Înflorirea în încăpere durează de obicei aproximativ 9 
săptămâni. In outdoore, va crește cel mai bine într-un climat uscat. Așteptați-vă 
la randament mare - 600-700 g/m2.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

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.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/blue-gelato-41-456
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
https://www.barneysfarm.com/pink-kush-455
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Un nou soi fenomenal creează emoție și sentimente placute în lumea 
canabisului. Cookies Kush™ a fost creat prin metoda de încrucișare a Girl Scout 
Cookies cu alt soi puternic OG KUSH (fenotipul Rolex), și așa a fost dat un start 
bun. Calitatea înaltă a soiului OG Kush se unește cu o aromă intensă și un gust 
deosebit de ciocolată cu mentă si copturi de Girl Scout Cookies. Planta are un 
caracter puternic și e foarte ușor de cultivat. Așteptați-vă la o recolta uriașa 
după 8 săptămâni de înflorire în Indore.

Combinarea a două feluri de soiuri mondiale și reproducerea a celor mai bune 
caracteristici ale acestor genetici a fost o problema foarte grea. Blueberry 
OG™ reprezintă o putere clasică a Blueberry și un efect psihoactiv bogat al 
legendarului OG Kush. Acest hibrid fructuos va lăsa fără de grai pe orice 
cultivator. Pe un arbust înflorit se formează inflorescente mari împachetate 
dens. Recolta emană o aromă bogată de citrice și mosc. Planta atinge o 
înălțime medie, cu o multitudine de ramuri laterale care dăruie cultivatorului o 
recolta a conurilor de până la 700 g/m2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/cookies-kush-20
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
https://www.barneysfarm.com/blueberry-og-278
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Phantom OG™ este rezultatul încrucișării a dominantului Phantom Cookies 
Sativa cu OG Kush. Hibridul dominant-sativa nu numai că are o perioadă 
scurtă de înflorire, ci și un randament mult mai mare și niveluri abundente 
de canabinoizi, păstrând în același timp culoarea unică a Phantom Cookies 
și paleta sa gustativă de nuci și fructe sălbatice. Phantom OG™ crește până 
la 1,2 metri în interior și până la 1,5 metri în aer liber, provocînd creșterea 
maximal de rapidă a conurilor în doar 55-65 de zile. Recoltarea este uriașă! 
Conurile delicioase de nuanță violetă produc un efect de „piatră” cerebral cald 
și calmant.

Procesul de selecție a Shiskaberry™ a fost foarte greu și de lungă durată, dar 
acum suntem încântați să prezentăm aceast soi unic și frumos în catalogul 
nostru. Shiskaberry™ este cu adevărat o experiență rară. Gustul ei pământesc, 
cu note picante lasă un gust memorabil. O aromă minunată de fructe de pădure 
te va cufunda într-un sentiment profund de plăcere și inspirație. Shiskaberry™ 
este o indica clasică care vă va aduce cu ușurință acolo, unde trebuie să fiți 
mult timp. Ea îți va dezlega limba, te va face fericit, apoi îți va „face” o sesiune 
de masaj relaxant al întregului corp și minte. Mai mult nici nu vă trebuie! În 
încăpere, așteptați-vă la randament mare și perioada de înflorire în regiunea 
de 8-9 săptămâni.

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI SEMINTE FEMINIZATE

CALI SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 9.50 

3  € 26

5  € 42 

10  € 78

5  € 41 

10  € 78

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/phantom-og-433
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
https://www.barneysfarm.com/shiskaberry-458
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Bubba Kush™ de la banca mondială de semințe Barneys Farm sunt foarte 
valoroase, cu un nivel uimitor de THC ridicat de până la 29%. Materialul 
genetic a fost bazat pe două soiuri Afghan Kush Landrace și OG Kush, care 
sunt cunoscute în întreaga lume ca soiuri rezistente și fertile. O plantă joasă și 
îngrijită nu va crea probleme atunci când crește, dacă creați condițiile potrivite 
și necesare pentru dezvoltarea, cresterea ei. După o creștere puternică, planta 
trece în înflorire, care durează 56-63 de zile, iar în această perioadă scurtă este 
capabilă să formeze multe conuri mari și grei pe ramuri îngrijite. Mugurii par a 
fi înveliți cu atenție sub un strat gros de rășină, care este necesară pentru un 
efect foarte puternic. 

Granița muntilor dintre Afganistan și Pakistan este cunoscută în mod 
tradițional ca sursa celui mai bun hașiș din lume. După mai mulți ani de 
consanțare selectivă a geneticii excelente din această regiune, noi va putem 
oferi un soi, care este foarte ușor de cultivat și care se simte excelent chiar 
și în condiții nefavorabile. Această plantă rezistentă și scurtă este excelentă 
pentru metodele SOG și ScrOG. Arbustii cresc voluminoși, cu frunze întunecate, 
producind conuri dense pe tulpini groase. Aromele lui Kush clasic: pământesc 
și musculos, cu accente picante.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 zi

 Mijlocul lunii septembrie

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

SEMINTE FEMINIZATE

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.com/8-ball-kush-36
https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537
https://www.barneysfarm.com/bubba-kush-537


1515

Semințele de canabis Moby Dick™. câștigă din ce în ce mai multă popularitate în 
fiecare zi, datorită calității excelente a produsului final. Istoria creării seminței este 
simplă, dar ingenioasă, deoarece cei mai buni dintre cei mai buni au fost încrucișați 
pentru formarea ei: G13 Haze și White Widow, așa ca puteți fi siguri de potențialul 
genetic al hibridului. În timpul sezonului de creștere, cultura se întinde până la 
1 m înălțime și chiar și în perioada de înflorire nu încetează să crească. Odată cu 
începerea perioadei de înflorire, primii muguri apar pe plantă, care după 63-70 de 
zile se transformă în muguri grei și frumoși.Masa acestor conuri variază de la 400 de 
grame pentru cultivatorii începători și 700 de grame pentru profesioniștii din această 
afacere interesantă.

Semințe de canabis Cheese™ de la compania remarcabilă Barneys Farm vă poate 
transfera mental într-o altă realitate „ de cașcaval”, în care totul este vesel și 
distractiv și multe emoții pozitive. Planta reprezintă 50% indica și 50% sativa, 
care pot fi o plăcere cerească dublă datorită senzațiilor explozive și amestecate. 
Ușurința de creștere va aduce o plăcere extraordinară cultivatorului. În timpul 
sezonului de creștere, planta formează ramuri laterale îngrijite, pe care se formează 
conuri „bomba” de „cașcaval” în perioada de înflorire, care strălucesc sub un strat 
rășinos gros. Cultivatorii începători pot recolta aproximativ 600 g/m2 dintr-un 
tufiș, iar cultivatorii experimentați se pot lăuda cu 1 kg de conuri prețuite, în ciuda 
faptului că perioada de înflorire a Cheese-ului durează aproximativ 56-63 de zile. 
Efectul aduce doar emoții și sentimente pozitive.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 zi

 Octombrie

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 zi

 Octombrie

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/cheese-538
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
https://www.barneysfarm.com/moby-dick-533
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Datorită progresului recent în selecția genetică a marijuanei la Barneys Farm 
Labs, calitatea Acapulco Gold™ depășește toate așteptările. De asemenea, 
pentru noi a fost important să prindem spiritul soiului original. Acapulco Gold™ 
formează mize groase si pline cu inflorescențe aurii și roșiatice cu cristale THC 
foarte mari. Un cocktail de fructe care lasă un gust puternic după mult timp. 
Acapulco Gold™ este un hibrid dominant sativa, care lasa un efect echilibrat de 
durată, se simte energetic cerebral și un calmant, relaxant in tot corpul.

În anul 2004, Barneys Amsterdam împreună cu Soma au câștigat Cupa 
Cannabis cu Amnesia Haze. Amnesia Lemon™ este o încrucișare între Amnesia 
Haze și Lemon Skunk. Amestecul aromat de arome de Amnesia Haze și Lemon 
Skunk, împreună cu puterea și presiunea ambilor genetici, au dat naștere 
acestui clasic Amnesia Lemon™. Efectul înălțător și cerebral al soiului este 
cu siguranță satisfăcător, dar este surprinzător faptul că Amnesia Lemon™ se 
estompează în numai 8-9 săptămâni. O plantă de înălțime medie, cu frunze 
dense și voluminoase.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/acapulco-gold-26
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
https://www.barneysfarm.com/amnesia-lemon-31
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În urmă cu câțiva ani, Barney’s Farm a primit în dar semințe Red River Delta. 
Din ele au apărut incredibil de frumoase plante de culoarea violetă-rosie, ceea 
ce a fost o adevărată descoperire. Când a fost încrucișat cu maestrul nostru 
original Kush, soiul a devenit perfect. Ayahuasca Purple™ prezintă caracteristici 
indice aproape perfect pure. Structura ramificată, cu frunze largi, constă in 
conuri nemaipomenite, care sunt pictate într-o nuanță violetă bogată în 
ultimele două săptămâni de înflorire. Ramurile vor avea nevoie de sprijin în 
ultima săptămână de înflorire. Are o aromă bogată de alune și papaya și are un 
efect relaxant plăcut.

Bad Azz Kush™ își ia rădăcinile dintr-un proiect foarte colosal de puternic a 
prietenilor noștri din Los Angeles. Prin metoda de încrucișare a Original 
OG, Afghan Kush și Urkel, a aparut Bad Azz Kush™. Soiul este un producător 
excelent de rășină. Planta se poate întinde în perioada de înflorire, deci poate 
avea nevoie de mai mult spațiu liber pentru a forma cole uriașe. Aromă e 
perfectă, cu un gust delicat de fructe sălbatice. Soiul este numit în cinstea 
prietenului și rapperul nostru Bad Azz de la Tha Dogg Pound Gangsta Crips. 
(Mulțumesc lui Jamarr).

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/ayahuasca-purple-18
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
https://www.barneysfarm.com/bad-azz-kush-19
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Blue Cheese™ de la Barney este probabil cel mai bun soi de pe piața modernă a 
canabisului. Planta este foarte productiva si creste foarte usor, produce conuri 
aromate și gustoase. Mirosul care ii apartine de cascaval tare este completat 
în mod eficient de un gust dulce de afine. Acest arbust de înălțime medie, 
dar cu crengi dense formează o mulțime de conuri rășinoase și grele intr-o 
perioadă scurtă de înflorire. Produce un efect puternic, sedativ și relaxant - 
o adevărată descoperire pentru iubitorii de indica. Disponibil și în versiunea 
auto-feminizată.

Critical Kush™ este un amestec din celebru Critical Mass cu O.G. Kush. Aceast 
soi reprezintă o indica puternică și extrem de revigorantă, care v-a aduce o 
recoltă uriașă a unui Kush frumos și puternic. Înflorește soiul in timp de doar 
8 săptămâni în Indore, atingând o înălțime medie și un raport ideal între conuri 
și frunze. Veți savura un miros aromat de conuri complet acoperite cu cristale 
cu efectul nemaipomenit de puternic, dar intr-a același moment ușor și plăcut. 
Gustul de Kush este nemaipomenit, dar recolta de pe planta e uimitor de bogată. 
Acest hibrid este o realizare importantă în lumea modernă de cânepă. Natura de 
indica dăruie o relaxare perfectă, reducerea durerii și o odihnă plăcută de noapte.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 zi

 Mijlocul lunii septembrie

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-34
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-23
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Sativa, numită după eroul nostru,a unui activist de excepție, cercetător și 
scriitor Dr. Lester Greenspoon, este o adevărată valoare a familiei! Planta este 
înaltă și subțire, cu o perioadă mai lungă de înflorire. Când se maturizează, 
coroana arată ca niște margele dense de culoare maro-roșu împrăștiate pe 
ramuri și acoperite cu o cantitate mare de cristale de THC. Mirosul a conurilor 
extinde aroma de lămâie picantă; fumul e ușor, se simt note citrice și tropicale. 
Dr. Grinspoon™ garantează un efect cerebral puternic, energic, de lungă durată. 
Sativa școlii vechi de cea mai înaltă calitate.

Am trimis legendarul nostru G13 la un nivel și mai înalt, încrucișindu-l cu iubita 
nostră Sativa hawaiian. Drept urmare, am obținut o plantă cu o densitate 
incredibilă de conuri și rășină densă. Planta este destul de mică și compactă, 
prin ce și se deosebesc hibriduri cu sativa dominant, deci este ideală pentru 
metodele SOG și SCROG. Soiul nu numai că dă randamente excelente și valori 
ridicate de THC, dar și fum aromat, dens cu gustul fructelor și condimentelor. 
Efect cerebral puternic.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 zi

 Ijlocul lunii noiembrie

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/dr-grinspoon-5
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-6
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Am creat Laughing Buddha™ încrucișind pur Thai Sativa cu hibridul nostru 
Hawaian. Laughing Buddha™ este un soi sativ aproape pur. O mare recompensă 
pentru cultivatori, mai ales dacă perioada de înflorire este mai lungă. O plantă 
cu conuri uriașe și grele, dense, atinge un metru înălțime și necesită sprijin 
fiabil în ultimele trei săptămâni de înflorire. Laughing Buddha™ este o plantă 
frumoasă și aromată, cu o aromă concentrată de fructe exotice și gusturi 
dulci. Are un „high” sativ energic.

Liberty Haze™ - echilibrul perfect al indica și sativa, cu o perioadă de înflorire 
rapidă (8-9 săptămâni). O plantă de înălțime medie, cu o circumferință 
serioasă și inflorescențe mari, perfect potrivită atât pentru interior cât și 
pentru exterior. Crengile lungi și dense în mod activ adăugă în masă în ultimele 
3 săptămâni de înflorire, producând o cantitate mare de conuri frumoase, cu 
inflorescențe roșii și violete. Efectul este instantaneu și persistent, cu un 
„high” euforic și cerebral. Are un gust pronunțat și aromă de lămâie revigorată. 
Testele de laborator au relevat un conținut de THC de până la 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 zi

 Sfârșitul lunii octombrie

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 11 

3  € 30

5  € 42 

10  € 80

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/laughing-buddha-8
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
https://www.barneysfarm.com/liberty-haze-9
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Soiul a fost numit de echipa Barneys Farm LSD™ pentru efectul său puternic. 
LSD™ este o plantă rezistentă la mucegai și rezistentă la dăunători, și repede 
se deprinde cu toate condițiile de creștere. LSD™ e ușor de crescut, și chiar îl 
va mulțumi pe stăpânul său pentru o atenție grijulie, cu un randament ridicat. 
Aroma pământească cu note de castane și mosc. LSD™ oferă un efect euforic 
extrem de bogat.

Am încruceșat faimosul Pineapple cu al nostru Cheese/Skunk #1, cu scopul 
de a adăuga în noul hibrid puterea și aroma acestor două soiuri delicioase. 
Rezultatul este o varietate extrem de puternică și stabilă, rezistentă la mucegai 
și dăunători. Natura și gustul Pineapple Chunk™ nu pot fi confundate cu nimic. 
Aroma pământească a Cheese X Skunk e pe al doilea loc în comparație cu 
aromă a Pineapple, care e vibrantă și unică. Soiul este un producător excelent, 
cu o producție masivă de THC și un conținut bun de CBD, ceea ce va da cu 
ușurință efectul de „lipirea pe canapea”.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/lsd-10
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
https://www.barneysfarm.com/pineapple-chunk-15
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Peyote Cookies™ a fost obținut prin metoda de încrucișare a Peyote Purple și 
legendarul nostru Cookies Kush™. Munca voluminoasă, selecția riguroasă și 
încrucișarea deplină au reunit cele mai bune calități ale ambilor părinți într-un 
singur soi. Planta obținută este un hibrid energetic, fiabil și ușor de cultivat. 
Peyote Cookies™ se dezvoltă într-o plantă ramificată, densă și bogată, cu ramuri 
puternice necesare pentru a-și menține abundente inflorescențe rășinoase. O 
plantă înflorită devine roșie în amestec cu culorea profundă de violet. În plus, 
este rezistentă la mucegai și crește splendid, atât la interior cât și la exterior. 
Peyote Cookies™ are o aromă bogată de guava cu un gust pământesc și note 
subtile de vanilie, în amestec cu cafea, care predă efectului o putere incredibilă, 
relaxantă și de lungă durată.

Peyote Critical™ reprezintă Peyote Purple și Critical Kush™, care s-au încrucișat 
pentru a crea un hibrid indica, care combină toată puterea nestăpânită a 
Critical Kush™ cu aroma dulce notorie și strălucirea magică a cristalelor Peyote 
Purple. Aceste două plante erau perfecte una pentru cealaltă, iar asemănarea 
lor izbitoare face ca această cruce să fie cu adevărat armonioasă. Ambele 
plante mamifere înfloresc rapid, producând producții excepționale. O varietate 
puternică, gustoasă și fructuoasă, cu o aromă plăcută de cafea dulce și lemn 
vechi.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 zi

 Mijlocul lunii octombrie

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 11 

3  € 30

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

5  € 46 

10  € 87

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-cookies-328
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
https://www.barneysfarm.com/peyote-critical-339
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Red Dragon™ a fost creat prin încruceșarea Pakistani Kush cu adevăratul fertil 
Brazilian Sativa. Conurile sale au un efect exotic și distinct de sativa cu o 
acțiune rapidă, care peste timp este înlocuită cu un efect relaxant și de lungă 
durată. Conurile uscate au gust și miros de guava dulce. Red Dragon™ e o plantă 
de înălțime medie (80-90 cm) și crește conuri grele de culoare roșu-verde. 
Timpul de înflorire este scurt (doar 8 săptămâni), care produce randament 
ridicat de înaltă calitate. Red Dragon™ se estompează sub cerul liber până la 
sfârșitul lunii septembrie.

Barneys Farm Sweet Tooth #1™ a preluat lumea canabisului la începutul anilor 
2000, câștigând Cupa Cannabis de trei ori la rând. Forța și atractivitatea lui sunt 
încă fenomenale și suntem încântați să continuăm relația noastră pe termen 
lung cu el. Sweet Tooth #1™ este ușor de cultivat și produce randamente mari 
de conuri mari, puternice, lipicioase de la rășină. Un soi de înălțime medie, 
cu ramuri laterale abundente, care au nevoie de sprijin în ultimele săptămâni 
de înflorire. Conurile Sweet Tooth #1™ au o gamă minunată de arome dulci de 
mango și nucă.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/red-dragon-30
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-28
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Tangerine Dream™ reprezintă un soi cu Sativa dominant, cu o aromă dulce și gust 
de mandarine, într-o echipă cu un complex de efecte cerebrale și relaxante. 
Tangerine Dream™ înflorește într-o perioadă impresionant de scurtă de 65 de 
zile. Plantele care ating 1 metru înălțime dezvoltă numeroase lăstari laterale 
și produc o recoltă impresionantă de 600 de grame pe metru pătrat. Necesită 
sprijin în faza finală de înflorire. Ramurile și infloriscentele cresc enorm și sunt 
acoperite complet de tricomi deliciose roșii și portocalii.

Varietatea uimitoare Triple Cheese™ a fost creată din Barneys Farm Blue 
Cheese™ și Original Cheese (fenotipul Skunk #1) pentru o lungă perioadă 
de timp, multe generații și multiple backcrossing. Triple Cheese™ este exact 
rezultatul pe care am dorit să îl obținem. Sigur cel mai mult se simte aroma 
incontestabilă de cascaval. Triple Cheese™ este foarte ușor de cultivat, 
produce conuri dense, cu un gust uimitor de afine și cascaval. Efectul este de 
asemenea extrem de puternic, cu niveluri de THC de peste 22%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 zi

 Mijlocul lunii septembrie

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 78

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-24
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
https://www.barneysfarm.com/triple-cheese-21
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Utopia Haze™ a fost primită din sativa-dominantă Brazilian landrace. Procesul 
îndelungat de cultivare si selectare a soiurilor in sfirsit a dus la crearea acestui 
magnific soi Utopia Haze ™. Când a fost introdus în sfârșit în 2008, soiul a 
devenit imediat favorit la Cannabis Cup 2008, câștigând atât Cannabis și 
Sativa Cups. Utopia Haze™ este rezistent la mucegai și paraziti, crește până 
la 130 cm și dă recolte imense. Utopia Haze™ are un gust exploziv de citrice și 
menta și un puternic sativa cerebral „high”.

Vanilla Kush™ a fost creată prin selectarea rapid crescatoarei Afghan Indica 
cu tulpina din semințele recoltate în Kașmir. Soiul unic Kashmir are o aromă 
neobișnuită de vanilie și o rezistență impresionantă cleioasa. Vanilla Kush™ 
combină puterea celor mai faine indici afgane cu aromele din ținuturile înalte 
ale Kașmirei. Vanilla Kush™ crește in tufiș dens și ramificat, obținând rezultate 
bune de conuri frumoase, cu inflorescente roșu aprins și aurii. Conurile după 
întărire arată pur și simplu uimitor și au miros de vanilie sălbatică cu note de 
pin. Efectul este lung și relaxant.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 zi

 Sfârșitul lunii octombrie

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

SEMINTE FEMINIZATE

SEMINTE FEMINIZATE

1  € 9 

3  € 25

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/vanilla-kush-25
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
https://www.barneysfarm.com/utopia-haze-32
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Semințele de canabis Runtz Auto sunt o copie mică a lui Runtz, dar de o calitate 
grandioasă de la banca de semințe marca Barneys Farm. Runtz cu randament 
ridicat și BF Super Auto #1 cu autoflorare au participat la crearea hibridului, care 
a dus la creșterea și dezvoltarea tulpinii în cel mai scurt timp posibil. O cultură 
cu o înălțime medie este capabilă să producă o cultură excelentă și de înaltă 
calitate, atât în interior, cât și în exterior. În condiții optime de creștere, chiar 
și un crescător de plante amator este capabil să recolteze de la un m2 pina la 
600 de grame. Autoflowering-ul crește fără nicio dificultate cu o bună îngrijire 
adecvată de la cultivator. Un ciclu complet nu va dura mai mult de 70 de zile, dar 
acesta este un indicator excelent pentru creștere 120cm.

Soiul de canabis indica dominant Watermelon Zkittlez Auto™ este un indicator 
al adevăratelor proprietăți ale versiunilor reale, selectate auto-feminizate ale 
canabisului. Semințele conțin întregul adevăr despre calitatea marijuanei de 
bună calitate, și toate datorită combinației corecte de material genetic, care 
constă din Watermelon Zkittlez și BF Super Auto #1. Planta mică, aparent 
fragilă, aparține unei serii de specii de canabis extrem de rezistente, care, 
datorită unui sistem imunitar puternic, este capabilă să facă față singur 
numeroaselor tipuri de boli pe care le întâmpină de-a lungul ciclului său de 
viață. Dacă vorbim despre întreaga perioadă de dezvoltare a canabisului, 
atunci ea este de aproximativ 10 săptămâni.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 zi

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 zi

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/runtz-auto-534
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
https://www.barneysfarm.com/watermelon-zkittlez-auto-531
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Skywalker OG Auto™ sunt canabisul indispensabil care a izbucnit brusc în 
inimile și mințile tuturor utilizatorii săi. Locul acestei tulpini se află în capul 
piedestalului, deoarece posedă calități de neînlocuit, cum ar fi rezistența 
la diferite tipuri de boli, randament selectiv, THC excelent, efect puternic și 
îndelungat. Este greu de crezut, dar o sămânță mică se poate transforma, 
în doar 60-70 de zile de dezvoltarea sa completă, într-o cultură superbă cu 
dimensiuni medii, care arată ca un pom de Crăciun. Dacă unei plante dein 
autdoor i se permite să crească fără a lua măsuri, înălțimea poate ajunge la 1,2 
metri. Planta produce un număr mare de inflorescente mășcate, astfel încât 
greutatea totală a conurilor colectate dintr-o tufă poate fi de până la 500 g/m2.

Unirea Purple Punch™ cu monstrul nostru BF Auto Critical™ a fost foarte spectaculos. 
Imaginați-vă gustul, efectele de relaxare incredibile și randamentele potențiale 
din aceast senzational USA X Barneys Farm! Granddaddy Purple X Larry OG X Big 
Bud X Skunk #1. Această Indica dominantă, 80cm, 18% THC, 1% CBD. Frumusețea 
autoflorescentă oferă o combinatie ce iti lasa gura apa, asigurând o senzație 
fericită, euforică, relaxantă ideală pentru a se relaxa după o zi lungă si grea . 
Combinați acest lucru cu un gust de plăcintă dulce coapta de mar cu cuișoare, 
împreună cu arome care provoaca amintiri de brutaria ta preferată. Așteptați-vă 
la un randament de 350-400 de grame nemaipomenit de pe o plantă Purple Punch 
Auto™, care de la semința si pina la inflorireare nevoie doar 50-60 de zile!

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 zi

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 zi

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/skywalker-og-auto-535
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
https://www.barneysfarm.com/purple-punch-auto-484
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Sunteți gata să faceți cunoștință cu Glue Gelato Auto™? Aceast soi a fost creat 
prin metoda de selectare a West Coast de elită, din care a fost turnată o piatra 
scumpa auto-feminizată. Cu siguranță, trebuie să încercați acest amestec 
delicios de Gelato și Glue. Deodată, ea te va trimite într-o stare ridicata și 
calmă. Lasă-o să aplice o magie pe tine, sentimentele cerești îți alină corpul, 
toate grijile dispar, iar meditația calmă predomină. Te poți baza pe Glue 
Gelato Auto™ pentru a schimba starea de spirit spre bine. Nu ratați această 
posibilitate - Glue Gelato Auto™ este ușor de crescut în doar 70 de zile. Vei fi 
bucuros că l-ai încercat.

Aromele și gustul fructelor, împreună cu OG-ul nostru foarte apreciat, au adus 
la crearea a ceea ce am crezut anterior că este imposibil în autoflowering. 
Amestecul uimitor de geneticieni superbi a făcut ca efectul fumatului să fie 
pur și simplu relaxant cosmic. După doar 70 de zile de creștere, veți fi șocat 
de performanțele excelente ale acestui campion auto-înflorire. Nu veți avea 
timp și priviți în jur cum veți ține în mâinile ei „fructele” rare, pline cu arome 
incredibile. Creșterea THC, conurile sale de cristal sunt doar un tratament 
care va îndepărta rapid durerea înainte de a vă trimite într-o stare spirituală 
sufletească. Nu ratați ocazia de a încerca acest soi fermecător american în 
versiunea cu autoflowering.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 zi

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 zi

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Semințe autofeminizate

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/glue-gelato-auto-471
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
https://www.barneysfarm.com/zkittlez-og-auto-472
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Dos Si Dos Auto™ este o nouă rară și extraordinară planta autoflowering, 
unde domină Indica, cu 65% Indica / 35% Sativa, care se încadrează perfect 
în colecția noastră, mereu în creștere, Cali Autoflowering. Această bijuterie 
reunește puterea părintească istorică a Face Off OG X Girl Scout Cookies, acum 
încrucișata cu BF Super Auto #1 = Randamente crescute, putere și producție de 
trichome,ii ofera Dos Si Dos Auto™ un impuls genetic serios. Dos Si Dos Auto™ 
netezește anxietatea și durerea și vă înmoaie ziua în toate felurile. Aromele 
persistente de tei vor aminti de chec cu bezea cu lămâie a bunicii, proaspătă din 
cuptor. Acest demon de viteză de legare vrajitoare crește până la o înălțime de 
100 cm interior și până la 140 cm în exterior.

Gorilla Glue Auto™ de Barney’s Farm este un hibrid cu inflorire rapida care te va lipici 
oriunde ai fi. Aceasta nu este o plantă pentru începători, iar efectele ei puternice de 
lovire trebuie tratate cu respect. Această nouă versiune super-rapidă 55% Indica 
a gloriosului nostru Gorilla Glue, încrucișat cu emoționanta generație viitoare BF 
Super Auto #1 produce randamente uriașe de 600 gr/m² crescând la înălțimea de 
până la 110cm. În timpul înfloririi pot fi detectate parfumuri frumoase de cafea și 
frisca. În combinație cu niveluri notorii de THC de 25% și puteți înțelege dragostea 
profundă pe care o simt oamenii pentru această plantă unică. În numai 70-75 de 
zile, flori uriașe parfumate, cu o distanțare nodală foarte strânsă, vor izbucni din 
această monstruoasă floare automată.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 zi

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 zi

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 SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto™ - Cel mai bine vindut soi feminizat al colecției Cali tocmai a 
primit tratamentul super auto. Balonează-ți drumul prin zi cu Gorilla Skittlez Auto™. 
Mugurii dvs. gustali vor exploda pe măsura ce veți experimenta aromele fructate 
pentru prima dată. O încrucișare inițială a Gorilla Glue și Zkittlez s-a încrucișat din 
nou cu alnostru 1 BF Super adăugând o rezistență uimitoare și rezistență la erori și 
stres, structura rădăcinii transmise de la Superul nostru auto #1 izbucnește în viață 
din prima ziua. literalmente explodează într-un brad de Crăciun cu aromă de pin în 
doar 75 de zile, producând o abundență de flori glorioase acoperite în cantități uriașe 
de tricoturi suculente cu o înălțime finală în interior de 80-100cm. Se poate aștepta 
să producă în medie 420 gr/m².

Acoperit cu cristale gustoase de zahăr, ca o prăjitură fină, Super Wedding Cake 
Auto™ are o reputație foarte înghețată și o completare perfectă pentru colecția 
noastră Cali Autoflowering. Rezultatele intre Wedding Cake și ale BF Super Auto 
#1, această plantă nu va dezamăgi cu o putere ridicată din trăsăturile Skywalker OG 
din superul nostru auto, creând o rezistență crescută la bug-uri și stres, în timp ce 
structura rădăcinii prinde viață din ziua 1. Pentru iubitorii de tulpini albe cu muguri 
acoperiți de cristal, Wedding Cake Auto™ este o adevărată delicioasă. Această 
plantă are o distanță foarte strânsă de noduri, 65% dominantă cu mugure. La numai 
câteva săptămâni de la plantare, mugurii grei strălucind ca niște bijuterii în lumină, 
vor începe să ia formă.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 zi

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 zi

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 SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CALI SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

cali collecti
on

ba
rn

ey's farm 

Lansări noi

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/gorilla-zkittlez-auto-512
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-auto-514
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Ușor în cultivarea și maximal de producător Blue Cheese™ este acum disponibil 
într-o versiune auto-feminizată. Acest soi auto-feminizat a adus multe 
schimbări spre bine, mulțumind unei încrucișeri fenomenale a Blue Cheese™ 
de la Barney’s Farm cu un ruderalis original. Perioada vegetativă momental 
trece în înflorire automată începând de la a cincea săptămână. Aroma clasică 
de cascaval și gustul originalului Blue Cheese™ predomină clar și în această 
versiune auto-feminizată. Crește ușor și se maturizează în aproape orice 
condiții.

Critical Kush™ este acum disponibil într-o versiune de auto-feminizare. Această 
monstru auto-feminizat este gata în 8-9 săptămâni. Soiul a fost creat prin 
metoda de încrucișare a Critical Kush™ cu cel mai avansată soi auto-feminizat 
a companiei noastre. Înflorirea începe în a cincea săptămână, iar încă peste 
patru săptămâni planta atinge o înălțime de 75 cm, cu tulpina principală și 
mai multe ramuri laterale, stocate cu conuri gustoase și dense, cu o aromă de 
conifere a Kush-ului.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 zi

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 zi

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/blue-cheese-auto-44
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-auto-41
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Noi suntem foarte fericiți, că suntem în stare să vă prezentăm soiul nostru nou 
LSD Auto™. Acesta este un hibrid de la legendarul nostru LSD™ cu caracteristici 
puternici de auto-feminizare. Ca și marele lui părinte, soiul îți dă o senzație 
incredibilă și “te aruncă” într-o altă dimensiune. Efectul vine repede, iar 
realitatea începe să denatureze într-o pictură psihedelică pulsantă. Acest 
soi nu este recomandat fumătorilor fără experiență. În ciuda efectului său 
puternic, soiul e foarte ușor de cultivat și poate fi folosit de orice doritor, care 
dorește să ajungă la un nivel ridicat în acest domeniu. Lăsați ca puterea soiului 
să pătrundă în adîncimea corpului vostru. De ce nu vă plimbați pe bulevardul 
LSD cu LSD Auto™?

Malana Charas este cea mai importantă și sacră plantă din întreaga cultură 
a canabisului. În timp de mulți ani Malana a fost principalul produs al 
programelor noastre de legătură. Malana Bomb Auto™, încrucișată cu Lowryder 
#1, s-a transformat într-un producător de conuri de încredere, cu crengi groase 
și conifere bogate. Sezonul de creștere Malana Bomb Auto™ trece în mod 
natural în perioada de înflorire după trei săptămâni și se termină în general 
după 60-70 de zile.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 zi

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 zi

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 11 

3  € 30

1  € 9 

3  € 25

5  € 46 

10  € 87

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/lsd-auto-470
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
https://www.barneysfarm.com/malana-bomb-auto-39
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Pineapple Express Auto™ este o versiune auto-feminizată a originalului 
Pineapple Chunk™. Pineapple Express Auto™ este o plantă puternică, cu înflorire 
rapidă și ușor de cultivat, cu producții generoase de conuri rășinoase dense. 
Pineapple Express Auto™ produce o cantitate impresionantă de 60-100 de 
grame a delicioase și ucigașe indica. Pineapple Express Auto™ este dulce, cu o 
aromă distinctivă de ananas. Efectul soiului vă permite să obțineți o relaxare 
completă și pace spirituală. Sezonul de creștere durează doar 4 săptămâni, iar 
înflorirea - 30 de zile.

O versiune fără precedent a legendarului nostru soi auto-feminizat Sweet 
Tooth ™. Creat prin încrucișarea soiului original Sweet Tooth™ Barney’s cu 
cel mai recent reprezentant al familiei de auto-feminizare, păstrând toate 
caracteristicile principale ale Sweet Tooth™. Sweet Tooth Auto™ trece la 
perioada de înflorire după 35 de zile. Soiul este compact și de înălțime medie 
- aproximativ 80 cm. În aer liber, o planta aduce până la 200 de grame dintr-un 
tufiș. Sweet Tooth Auto™ se coace complet în 75-80 de zile, transformându-se 
într-o plantă magnifică.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 zi

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 zi

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE
Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ a fost dezvoltat ca o recompensă pentru iubitorii 
producției noastre clasice cu note de cafea - Tangerine Dream™. Cel mai bun 
dintre ambele lumi, a fumătorilor și a cultivatorilor, și doar un soi interesant 
pentru cultivare. Tangerine Dream Auto™ se coace în mod surprinzător în 
doar 70 de zile de la germinarea semințelor, in acel moment cînd plantele 
de 70 de centimetri cu ramuri laterale puternice și numeroase dau o recoltă 
impresionantă. Acest soi auto-feminizat cu Sativa dominant are arome 
plăcute, bogate și dulci de citrice, cu mai puțin THC, dar cu CBD mai crescut, 
creând un efect echilibrat și relaxant.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 zi

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
https://www.barneysfarm.com/tangerine-dream-auto-330
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Lucrătorii a Barneys Farm și a CBD Crew s-au reunit pentru a crea un campion 
auto-feminizat îmbogățit cu CBD - CBD Lemon Potion Auto™, care în tot același 
timp e folositor și incredibil de gustos. Raportul CBD / THC este 2: 1, cu un 
conținut de cannabidiol (CBD) de până la 15% în acest delicios Barneys Lemon 
Kush X CBD Crew CBD îmbogățit X Auto. CBD Lemon Potion Auto™ este o plantă 
generoasă și densă, care crește chiar mai putin de 1 metru. Conurile pline de 
rășină ușor se lipesc strâns unele de altele crescând pe ramuri, emanând o 
aromă intensă de condimente și lămâie.

Blue Shark este un soi unde predomină indică, cu un CBD bogat. CBD Blue 
Shark™ reprezintă Blueberry, care e încrucișat cu Shark Shock și în final cu 
sativa noastră îmbogățită cu CBD. Raporturile egale 1: 1 CBD / THC fac ca 
denivelările să fie ideale pentru ameliorarea durerii și greaței. Excelent pentru 
relaxare și are un efect calm foarte plăcut. O plantă cu înflorire rapidă, gata 
pentru recoltare în 8-9 săptămâni de la înflorire. CBD Blue Shark™ este rezistent 
la mucegai și are un randament ridicat. Conurile au o aromă fructată și citrică, 
cu note de iasomie.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 zi

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 zi

 La începutul lunii octombrie

THC  16% CBD   16%

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

CBD SEMINȚE AUTOFEMINIZATE

CBD SEMINTE FEMINIZATE

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.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-lemon-potion-auto-432
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
https://www.barneysfarm.com/cbd-blue-shark-11
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Legendarul soi Critical Kush™ cu calități indica dominante, a fost încrucișat cu 
CBD Enhanced Santhi Baba. CBD Critical Cure™ crește foarte repede și produce 
muguri uriașe, grei, care au nevoie de sprijin bun în ultimele săptămâni de 
înflorire. Conuri conțin cantitate mare de rășină, de aceea au un număr mare 
de CBD. CBD și THC au o relație dependente speciale și lucrează împreună, 
înălțind efecte terapeutice unul altuia. Conuri CBD Critical Cure™ au o aromă 
pământească intensă, cu nuanțe dulci.

CBD Caramel™ este o alianță, care constă din trei părți a geneticilor exotice 
îmbogățite de CBD. 70% / 30% e un soi unde predomină indica, cu 1: 1 CBD-
THC. Începând din primele zile se observă o crestere dinamica a plantei. Soiul 
poate fi foarte rășinos, care se coace în doar 60 de zile! În Indore, puteți obține 
cu ușurință 500 gr/m². CBD Caramel™ este ideal și pentru cultivarea în aer liber. 
CBD Caramel™ produce conuri dulci și lipicioase, ale căror calități psihoactive, 
cerebrale și liniștitoare sunt potrivite pentru pacienții care au nevoie de 
tratament fără un efect puternic „de piatră”.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie 

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 SEMINTE FEMINIZATE

CBD SEMINȚE REGULARE
CBD Caramel Regular™

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

10  € 66

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-critical-cure-17
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
https://www.barneysfarm.com/cbd-caramel-_-regular-431
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Afghan Hash Plant™ a fost selectată din semințele recoltate în anii ’70 de la cei 
mai buni producători tradiționali din regiunea Mazar-e-Sharif. Apoi, câțiva ani 
emoționanți au fost petrecuți în creșterea și cultivarea celor mai puternice și 
mai delicioase fenotipuri pentru compania noastră, de unde a apărut planta 
Afghan Hash Plant™. Acesta este campionul nostru și cea mai iubită și cea mai 
pură varietate a adevăratei Indica. Afghan Hash Plant™ produce conuri cu rășină 
densă, care crează un parfum bogat de lemn de santal cu note de citrice.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Semințe regulare 
Alegerea crescatorului

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

SEMINȚE REGULARE

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Pentru cei care caută planta-mamă perfectă Critical Kush™. O fuziune a celor 
doua cele mai renumite genetici din lume: Critical Mass (Mr. Nice) și propriul 
nostru OG Kush. Hibridul Critical Kush™ este puternic și extrem de productiv, 
oferindu-vă un număr larg de inflorescenți frumoase și foarte eficiente. Gustul 
Kush este foarte recunoscut, dar randamentul plantei este fenomenal. Arbusti 
de înălțime medie cu ramuri laterale care au nevoie de sprijin suplimentar 
pentru a susține greutatea frumoaselor și impunatoarelor cole. Critical Kush™ 
produce inflorescențe dense și grele.

Pentru a face un pic de intrigă în jurul soiului nostru G13, l-am încrucișat cu 
Skunk #1, iar amestec G13 X Skunk #1 am încrucișat cu iubita noastră Sativa 
Hawaiana. În acest fel, Barneys Farm a lansat G13 la o înălțime înaltă, creând 
celebrul G13 Haze™. Acest soi produce „high”, care include toată gama de 
efecte de la o relaxare a corpului pîna la „sativa psihedelică”. Combinația este 
puternică, plăcută și de neuitat. G13 Haze™ crește relativ înalt și produce conuri 
deosebite cu producție abundentă de rășină.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 zi

 Sfârșitul lunii octombrie

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

SEMINȚE REGULARE

SEMINȚE REGULARE

10  € 78

10  € 86
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/g13-haze-_-regular-428
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426
https://www.barneysfarm.com/critical-kush-_-regular-426
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Pineapple Haze™ este o combinație a legendarului „pământ” Afghan X Skunk 
#1 X Old School Haze. Rezultatul a fost un hibrid sativ dominant de calitate 
excepțională, cu o cultură extravagantă, o aromă vie de ananas împreună cu 
un efect cerebral celest. Randamentul mediu este de 600 g/m2 în interior, dar 
o perioadă vegetativă mai lungă crește volumul randamentului până la 700 g/
m2. Pineapple Haze™ are performanțe bune și în aer liber în majoritatea zonelor 
climatice, iar randamentul de 1,5 kg de pe o tufă nu este surprinzător pentru el. 
Planta este rezistentă la mucegai, rezistentă și potrivită chiar și pentru cel mai 
neexperimentat cultivator. Nivelurile de sare din sol trebuie menținute la 1,70, 
ceea ce va ajuta planta să-și arate rezultatul cel mai bun în timpul înfloririi.

Widow Remedy™ a fost creat inițial prin încrucișarea Tijuana Sativa cu Kerala, 
care a produs în cele din urmă o plantă sativa dominantă cu un conținut ridicat 
de canabinoizi. Apoi, soiul a fost cultivat în continuare în combinație cu Afghan 
curat, în principal pentru a ridica recolta, a reduce timpul de înflorire și a adăuga 
bonusuri sub formă de CBD mai ridicat. Rezultatul final al acestui amestec a 
trei soiuri este un hibrid minunat, cu o linie genetică care se apropie de soiul 
Widow, dar cu CBD adăugator. Widow Remedy™ este un tratament efictiv contra 
durere, insomnie și greață. Tristețea a zilei ploioase se evaporă în fumul ei.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 zi

 Sfârșitul lunii octombrie

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 zi

 Sfârșitul lunii septembrie

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

SEMINȚE REGULARE

SEMINȚE REGULARE

10  € 70

10  € 66
Buy
Now

Buy
Now

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


Pentru mai multe detalii despre produsele noastre, vizitați site-ul 
nostru web: www.barneysfarm.com

Aceste soiuri de semințe de cânepă unice sunt oferite exceptional 
de companie: Barney’s Farm Seed Company 

Renuntare la responsabilitate
Trimitem semințele noastre de marijuana pe baza faptului că acestea nu 
vor fi folosite contrar legilor naționale. Cumpărătorii trebuie să țină seama 
de faptul că semințele de cânepă sunt ilegale în unele țări. Barney’s Farm 
oferă aceste semințe cu condiția ca ele nu vor fi disponibile în țările în 
care cultivarea marijuana este ilegală. Cei care încalcă aceste cerințe sunt 
pe deplin responsabili de acțiunile lor și Barney’s Farm își decoleaza toate 
obligațiile cu acest scop.
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www.barneysfarm.com

http://www.barneysfarm.com
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