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Tack vare de senaste framstegen inom marijuana genetik som är banbrytande 
hos Barneys Farm Labs, går kvaliteten på vår Acapulco Gold utöver den ofta 
rhapsodiserade röken från tidigare dagar. Precis som viktig för oss tog emellertid 
sin ande. Liksom den ursprungliga namnet Acapulco Gold -blommor med feta 
colas som är pläterade med guld och rödbrun kalyx med mycket synliga THC-
kristaller. Den intensiva fruktcocktailen av smaker packar en stark känsla som 
verkligen dröjer. Acapulco Gold är sativa dominanta och erbjuder en långvarig 
hög som balanserar optimala effekter med avslappnande stressreducering.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/acapulco-gold-26
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Barneys Amsterdam med Soma vann Cannabis cupen med Amnesia Haze i 2004. 
Amnesia Lemon är en korsning av Somas Amnesia Haze och Lemon Skunk. En 
härlig blandning av Amnesia Haze och Lemon Skunk smaker kombinerat och 
med kraft och motståndskraft hos båda linjerna producerade denna klassiska 
Amnesia Lemon. Den upplyftande och cerebrala höga är definitivt Sativa, men 
fantastiskt har Amnesia Lemon en blommande cykel av bara 8 till 9 veckor. 
Växten växer medellång och levererar långa täta colas.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/amnesia-lemon-31
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The Farm fick en gåva av dessa Red River Delta fröer för några år sedan. När 
de växte ut var dessa otroligt vackra lila / rubinröda växter en uppenbarelse. 
Genom att korsa med den ursprungliga Master Kush hittade vi en perfekt växt. 
Ayahuasca Purple visar nästan rena Indica egenskaper. Brett fläktblad och en 
kort stark heavyset-struktur bär kolossala täta knoppar som vänder sig till en 
vacker lila knä under de senaste två veckorna av blommande. Grenar behöver 
stöd under den sista veckan av blomning. Denna stam skapar en himmelsk, 
avkopplande och tillfredsställande effekt med en rik, sällsynt hasselnöt och 
papaya arom.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 dagar

 Slutet av september

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/ayahuasca-purple-18
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BANANA PUNCH av Barneys Farm BANANA PUNCH är ännu en avelsmästarklass 
från Barney’s Farm-labbet och nästa läckra tillägg till vår prestigefyllda 
exceptionella blomsamling, som kombinerar två av de mest eftertraktade 
genetikerna Banana OG och Purple Punch! Vi valde en extraordinärt 
lugnande 55 % Indica variation för att utvecklas som konsekvent gav högre 
avkastningspotential kombinerat med en kortare blomningsperiod på bara 
60-65 dagar. Detta i kombination med förbättrad terpenproduktion, särskilt av 
Limonene och Pinene, skapade en ryggrad av tropisk citrusfruktsmak perfekt 
för banana OG:s utsökta essenser av mogen söt banan skiner igenom. 

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 dagar

 Slutet av september

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/banana-punch-554
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Skapad för de riktiga finsmakarna med två av USA: s premium och mest 
svårfångade stammar. Laboratoriet korsade Biscotti; redan ett världsklass 
80% Indica-dominerande exemplar med vår exklusiva och läckra Mintz-fenotyp. 
Resultaten var fantastiska, Cookies-varianten x OG Kush-föräldrarna gav den 
otroliga styrkan och en smakstomme, lägg till infusionen av den krämiga mjuka 
Mintz-genetiken skapade denna munvattenande nya mästare av en stam, en 
helt unik upplaga till vår katalog. Biscotti Mintz är övervägande en djuplila växt 
med trikomproduktion utanför skalan, under dom sista dagarnas löv visas ett 
vackert utbud av plila, orange och grönt som omsluter de tätt formade djärvare 
mörkgröna knopparna med djärva lila höjdpunkter och långa orange hår.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 dagar

 Oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 är vårt sensationella nya Blueberry superkors med västkusten. 
Hon skapades genom att korsa den berömda Blueberry med Thin Mint Girl 
Scout Cookies och den fräscha och fruktiga Indica, Sunset Sherbert. Blue 
Gelato 41 sätter dig snabbt i en lugn pool med starkt psykedeliskt nöje. Många 
fenotyper visar blå / lila blommor, alla smutsas i tjockt harts och oserar 
söta och jordnära citrusmakar. Låt denna fantastiska Indica fascinera dina 
smaklökar och massera smärta bort och lämna ren tillfredsställelse och glädje. 
Även om Gelato arom är underbart berusande, är effekterna i allmänhet tydliga 
och energiska. Blomningstid inomhus är 9 till 10 veckor; utomhus Blue Gelato 
41 kan nå upp till 2 meter, som normalt slutar i oktober.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/blue-gelato-41-456
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En Indica-lutande hybrid som levererar massiva avkastningar utan att bli 
omöjlig att hantera med en mängd sidogrenar bildas, var och en med kapacitet 
att stödja de tyngsta topparna. Supersnabb blomning på bara 59 till 63 dagar 
och producerar 650-700 g/m2. Kompakt i fullvuxen, trikromproduktion över 
genomsnittet och kan växa till cirka 80 cm inomhus är en riktig lyx, utomhus kan 
hon nå överväldigande två meter plus och skörda upp till 1 kg per planta. Blue 
Sunset Sherbert kompletterar en bländande skärm under sina sista dagar och 
visar en magisk transformation som producerar ett fascinerande kalejdoskop 
av exotiskt färgade löv, ljusa orange hår, limmade med harts som täcker de tätt 
formade knopparna, skimrande med frostade trikomer.

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 dagar

 Oktober

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/blue-sunset-sherbert-551
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Denna stam av Blue Cheese är en av de bästa och starkaste på marknaden, 
och garanteras att knacka på huvudet. Detta är en lätt växande stam, vilket 
skapar ett otroligt utbyte av doftande och välsmakande knoppar. De intensiva 
ostens smakerna mjukas av en söt blåbär eftersmak. Den korta stocky växten 
har starka sidoavdelningar som utvecklar tunga klibbiga colas under en kort 
blomningstid. Förbered dig på att slappna av eftersom det här är en sann känsla 
för Indica entusiaster. Detta är nu tillgängligt i en autofloweringstamme.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 dagar

 Mid September

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/blueberry-cheese-34
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Att blanda två av världens mest framstående stammar och reproducera de 
bästa egenskaperna från båda dessa ädla genetik var ett komplext uppdrag. 
I Blueberry OG har vi lyckats skapa en belastning med den klassiska Indica-
kraften från Blueberry-växten med den rika psykoaktiva ryggraden i den ökända 
OG Kush. Denna exklusiva höglönande hybrid kommer att lämna alla odlare 
breathless. Stora colas av packade knoppar utvecklas på den mogna växten. En 
rik doft av söt citrus och muskusflod från varje skörd. Växten växer medellång 
höjd med många givande sidotakar som möjliggör en skörd upp till 700 g/m2.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 dagar

 I mitten av oktober

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/blueberry-og-278
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Denna anmärkningsvärda växt härstammar verkligen från den berömda 
genetiken som ursprungligen upptäcktes av någon som bara var känd som 
”Bubbha” i USA. Den har nu stabiliserats av teamet och höjts till en standard 
som passar dess välkända historia och rykte. Detta är säkert en av de mest 
älskade indican i världen, som väger in på en häpnadsväckande 29% THC. 
Bubba Kush är en fräck men ändå produktiv växt som inte blir för hög under sin 
snabba 8 till 9 veckors blomningsperiod. På grund av denna egenskap kan hon 
vara en idealisk kandidat för dem som söker en kraftfull hårdslående rus som 
inte tar enormt mycket utrymme medan de blommar.

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagar

 Början av oktober

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/bubba-kush-537
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Barneys Farm Feminiserad Cheese! Liten introduktion krävs för denna klassiker 
från Barney’s Farm. Detta högt bevakade bona fide-prov tar dig in i en annan 
ostbaserad galax, fylld av pulserande kreativitet och kärlek. Det här stinkande 
kraftverket är en ytterst glädje att odla och kommer att utveckla en stor mängd 
sidogrenar laddade med glittrande ostgodis. Trädgårdsmästare inomhus kan ta 
600 g/m2 med utomhusexperter som uppnår väl över 1 kg av en enda planta. Allt 
efter bara åtta veckors blomning. Den fängslande ostupplevelsen gör din dag 
drömmande och förtjusande, vilket ger dig en imponerande boost i kreativitet 
och sällskaplighet som får allt att glittra lite ljusare. Akta dig för överdrift, 
eftersom det inte finns något tak på ruset på denna cannabis.

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagar

 Oktober

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/cheese-538
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Cookies Kush har snabbt blivit ett fenomen inom cannabisgemenskapen. 
Denna fantastiska påfrestning skapades genom att korsa vår fenomen med Girl 
Scout Cookies med en kraftfull OG Kush. Detta projekt gav otroliga resultat 
från början, sammanslagning av den kraftfulla mintchokladsmaken med den 
fantastiska lukten och smaken av Girl Scout Cookies. Denna stam är mycket 
förlåtande för svåra förhållanden och lätt att växa. Du kan förvänta dig stora 
utbyten i 8-veckor inomhusblomning.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagar

 Slutet av september

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

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


15www.barneysfarm.se

Critical Kush är en blandning av den berömda kritiska massan med OG Kush. 
Detta är en kraftfull och extremt kraftig Indica-växt, vilket ger stora mängder 
vacker, väldigt stark Kush. Blommor i bara 8 veckor inomhus, och växer 
medellång höjd med stor blomma till bladförhållande. Njut av sin klibbiga 
känsla, aromatisk doft, kristalltäckta knoppar och knockout stenad hög. Kush-
smaken är omedvetlig och avkastningen per växt fenomenal. Denna nya hybrid 
är ett viktigt framsteg i modern marijuanauppfödning. Den dominerande naturen 
i Indica gör den idealisk för avkoppling, smärtlindring och sena kvällsrökning.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 dagar

 Slutet av september

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/critical-kush-23
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Barneys Farms Cali-kollektion får ytterligare en storm av superkraft med denna 
explosiva samling av terpener, sammansmälta från några av världens mest 
häpnadsväckande amerikanska cannabisfenotyper. Dos Si Dos utvecklades 
från OG Kush Breath, en knockout Girl Scout Cookies-feno korsad med Face Off 
OG, och korsades sedan igen med vår legendariska Cookies Kush (OG Kush feno 
X  GSC) OCH DET ÄR BARA HALV AV HISTORIEN. Lägg i en subtil blandning av 
Gelato # 33 i potten med dess stjärnslagna Sunset Sherbet X Thin Mint GSC-arv 
och boom! En ny mästare föddes: en sativa explotion av euforisk energi följs av 
lugn med lugnande egenskaper som lyckligtvis kan lugna en elefant, om du är 
överflödig eller oinitierad!

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/dos-si-dos-33-495
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Namngiven till ära av vår hjälte, den briljanta cannabisförespråkaren, forskaren 
och författaren Dr. Lester Grinspoon, är detta en ren arvestympa Sativa. Växten 
växer tunn och lång, och kräver en längre blomstringstid. När de är mogna, ser 
colasna ut som kompakta, gröna och rödbruna pärlor, löst spända på tunna 
stammar med en dammning av THC-kristaller. Doften av knopparna är sumac 
och citron, röken är lätt och smidig med citrus och tropiska fruktaromer. 
Dr. Grinspoon erbjuder en stark, långvarig, energisk och cerebral hög. Gamla 
skolan Sativa av högsta ordningen.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 dagar

 I mitten av november

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/dr-grinspoon-5
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Vi tar G13-legenden till en ännu högre nivå genom att korsa den med vår 
favorit Hawaiian Sativa. Den resulterande växten ger en extraordinär densitet 
av blomstruktur med tung hartsproduktion. G13 Haze växer medium kort 
och kompakt för en Sativa dominant stam och är idealisk för SOG och ScrOG 
trädgårdar. G13 Haze erbjuder inte bara goda, hälsosamma utbyten och en hög 
THC-nivå, det är också roligt att njuta av. De intensiva aromen och smakerna av 
frukt och krydda leder till kraftfulla, cerebrala effekter.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/g13-haze-6
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Extraordinär banbrytande GELATO #45 är ett perfekt exempel på och utförandet 
av selektiv avel från Barney’s Farm-labbet. GELATO #45 föräldrar Sunset Sherbert 
och Thin Mint Girl Scout Cookies gav, efter urval en vackert balanserad 60 % 
Indica-hybrid, ett perfekt val för odlare med alla nivåer av erfarenhet, extremt 
förlåtande men också mycket mångsidig för ett brett utbud av odlingstekniker. 
GELATO #45 har en extraordinär, unik smak och kontrasterande aromprofil med 
subtila inslag av jordiga tallar, blommor och skunkiga toner av citrus, medan 
de utsökt söta aromerna påminner om mintchokladglass och fruktiga söta bär. 
Med en bakgrund vackra kontrasterande löv som visar djupa lila, med blekande 
röda och orange nyanser.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/gelato-45-590
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Om Marvel Studios skapade en Avengers cannabis stam, skulle det här vara 
den! Glookies. Bevittna kraften från denna Indica dominerande superhjälte 
av en stam, skapad av en noggrann sammansmältning av två eklektiska 
cannabisstjärnor. Gorilla Glue och Original Thin Mint Girl Scout Cookies behöver 
ingen introduktion. Ett otroligt nytt tillskott till vår Cali Kollektion kommer. En 
super stoney-effekt kommer att upplevas tillsammans med motivationsenergier 
som kommer att förvandla din dag och fylla den med driv. Smaken av Glookies 
måste upplevas för att kunna tro. Föreställ dig nyanser av sour diesel, key lime 
och valnötter som kolliderar för att skapa en av de mest exotiska buketterna 
som skapats i cannabisvärlden.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 dagar

 Början av oktober

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/glookies-485
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Släpp ut den gigantiska kraften i västkustgenetik med en fantastisk fusion 
av GG 4 och Zkittlez. Introduktion till Barney’s Farm helt nya Gorilla Zkittlez. 
En utsökt trichom firande väntar patienten efter 60 dagar i blom. Du kommer 
inte att glömma första gången du upplever hennes friska frukter. Luta sig mot 
Indica-sidan av cannabisspektret, är denna framväxande favorit en kraftfull 
och tankeväckande skönhet, vars trichomladda glittrande pistiller kommer att 
glädja alla komrar. Varför inte låta hennes medicinska betyg 24% THC förföra 
dig till ett varmt område av vila och avkoppling som du aldrig kommer att vilja 
lämna.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 dagar

 Början av oktober

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/gorilla-zkittlez-459
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KUSH MINTZ av Barneys Farm. Under vår selektiva process på Biscotti Mintz 
introducerade vi ett kritiskt Kush-feno som visade en ovanlig 30 % sativa-
karaktär. Detta i kombination med vår läckra Mintz gav något väldigt spännande 
till bordet, en 70% indica dominerande växt, helt unik för vår katalog med 
fantastiska egenskaper. KUSH MINTZ med sin kraftfulla Himalaya OG Kush 
linje är extremt kraftfull, stark indica nu med en 30% stativ boost. Explosionen 
av Critical linje-infusionen ger enorma utbyten både inomhus och utomhus 
med utomhushöjder som når 2 meter, superstark och robust med otroliga 
produktionsmöjligheter. 

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 dagar

 Slutet av september

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/kush-mintz-578
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Vi skapade Laughing Buddha genom att korsa en ren landrace Thai Sativa med 
vår jamaicanska hybrid. Laughing Buddha är en nästan ren Sativa-stam. Stor 
belöning kommer från den längre blomningen. Utbetalningen är en en meter 
lång växt stinkande med stora, täta, tunga knoppar. Växten måste vara välskött 
under de senaste tre veckorna av blomningen. Laughing Buddha är en vackert 
doftande växt med koncentrerade aromer av exotiska frukter och söta smaker. 
En energisk Sativa hög.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 dagar

 End Oktober

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/laughing-buddha-8
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Lemon Tree är en prisbelönt kombination av de amerikanska klassikerna 
Lemon Skunk & Sour Diesel som sipprar med utsökt höga nivåer av Limonen 
och Myrcen. Denna lättväxande perfekt balanserade 55% Indica-hybrid, ger 
betydande utbyten av saftiga kompakta frostiga ljusgröna knoppar med en tjock 
beläggning av trikomer som släpper ut färska citronsafter, en riktig sensorisk 
njutning att odla. Inomhus med låg stress tekniker når denna växt sluthöjder 
på cirka 90-100 cm, med en effekt på upp till 650 g/m2, efter en relativt kort 
blomningsperiod på bara 65-70 dagar. Utomhus med längre tid att utvecklas 
kan Lemon Tree nå upp till 2 meter och ge upp till 1,5 kg per planta avslutas från 
mitten till slutet av oktober.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 dagar

 End Oktober

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/lemon-tree-553
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Liberty Haze har både Indica och sativa egenskaper med snabb blomningstid 
(8 till 9 veckor). En medelhög växt med stor omkrets och stora feta kalyxer, 
hon utför utmärkt inom både inomhus och utomhus. Långa täta colas börjar 
verkligen feta upp under de senaste tre veckorna med tät knoppproduktion 
med vacker kontrasterande röd och lila calyx. Liberty Haze buzz är omedelbar 
och långvarig med en varning och euforisk cerebral effekt. Har en distinkt och 
uppfriskande lime smak och doft. Lab-tester har bedömt THC-innehållet upp 
till 25%.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/liberty-haze-9
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Uppkallad LSD av Barneys Farm crew på grund av sin kraftfulla trippyffekt. 
LSD är en hardy mögel och sjukdomsresistent växt som svarar bra under 
alla odlingsförhållanden. Mycket lätt att växa och med lite omsorg och 
uppmärksamhet ger LSD odlaren mycket höga, prisbelönta och kraftfulla 
resultat. Smaken påminner om intensiv jordisk kastanj med en söt muskulös 
lukt. LSD ger en euforisk och mycket kraftfull stenad effekt.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/lsd-10
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Den efterlängtade frigöringen från labbet på Barneys Farm har äntligen kommit 
och vår twist på dess monstergenetik har sin godkännande. Res upp Mimosa 
EVO! Utvecklats från en berömd Emerald Triangle-klon som ursprungligen 
uppföddes av Symbiotic Genetics nu superladdad! En ovärderlig hingst i 
Barneys Farm-valvet. Denna 60% indica dominerande favorit är packad med 
stora frostade knoppar, rika på stjärnbelagda cannabinoider och terpener. 
Sativa-älskare kommer att älska hennes tropiska citronsmak i tropiska citroner 
med inslag av bär för att följa de energigivande euforiska effekterna. 

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 dagar

 End Oktober

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/mimosa-evo-510
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Mimosa X Orange Punch av Barneys Farm Mimosa-utvecklingen fortsätter 
med denna nya explosiva apelsinsmakade superkompakta sensation, en 
annan helt ny superstam från labbet på Barney’s Farm. Genialt skapad 
genom en ytterligare försiktig backkorsning av vår berömda Orange Punch 
med sensationen Mimosa EVO 2020. Denna ytterligare genetiska infusion 
resulterade i en häpnadsväckande snabb producent av vackert luktande 
knopp; beta-karofyllen, linalool och limonen terpener skapar en sensationell 
citrusliknande, mandarin-godis söt arom. Denna korsning gav en extra kompakt 
anläggning jämfört med Mimosa EVO men ändå lyckas bibehålla den svindlande 
höga produktionsprestandan.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 dagar

 September

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/mimosa-x-orange-punch-552
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Denna lilla kända pärla har visat sig vara särskilt populär bland både nya odlare och 
experter tack vare dess otroligt höga avkastning. Förbered dig på att möta King 
Dong av cannabisstammar - Moby Dick. En noggrann sammanslagning av White 
Widow och Haze, några av de största avkastarna du kan hitta, kan bara betyda 
en sak. Fantastiska utbyten på över 700 g/m2 som är lätta att uppnå för alla som 
kommer. optimistiskt långvariga effekter. Vad mer kan du begära av cannabisstam? 
Den här tjejen kommer att katapultera dig kraftigt in i en separat verklighet av 
kreativitet och produktion, och släpper loss ett hårtslående rus som kommer att 
hålla dig helt energisk hela dagen utan att utplåna dig. THC ligger på 27%. Det är 
Moby Dick. Och det är därför hon är en så favorit av så många i odlings samhället.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 dagar

 End Oktober

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/moby-dick-533
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En kraftfull och uppfriskande Indica dominant hybrid med berusande och 
munvattenande effekter. Det här är en all amerikansk stam som samlar 
ihop Orange Cream, Purple Urkle och Cherry Pie i en fantastisk Candy / 
Orangetasting-växt. Växlar ut de mest fantastiska täta orange och lila 
blommorna som kan tänkas med en smak som är en oerhört enastående 
djupapelsin. Mycket Indica avslappnande effekt lämnar kroppen och sinnet i 
en kyld och fredlig plats. Denna växt är en av de enklaste att växa. Växter växer 
upp till 1.3 meter och producerar enorma colas av läckra knoppar. Sidokontor 
som stöd under de senaste veckorna av blommande.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 dagar

 Slutet av september

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies härstammar från att korsa Peyote Purple och vår Legendary 
Cookies Kush. Ett stort och detaljerat urval och back-cross-process isolerade 
de allra bästa egenskaperna hos båda föräldrarna till en stam. Den resulterande 
växten är en kraftig hybrid, robust och lätt att växa. Peyote Cookies växer till en 
tung och tät lageraktig växt med starka grenar som behövs för att stödja sina 
täta och hartsartade knoppar. Blommande växt visar en bländande rubinröd 
och lila hy. Denna stam är mögel och mögelresistent och växer utmärkt både 
inomhus eller utomhus. Peyote Cookies har en mycket intensiv guava och 
jordisk smak med intryck av vanilj och kaffe med en kraftfull, avkopplande och 
långvarig effekt.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagar

 I mitten av oktober

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/peyote-cookies-328
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Peyote Critical - skapad genom att korsa Peyote Purple och Critical Kush. 
Resultatet är en Indica-hybrid som kombinerar all den råa kraften i Critical 
Kush med den berömda söta smaken och färgglada glansen hos Peyote Purple. 
Dessa två växter är perfekt matchade, deras slående likheter gör det till en 
verkligt harmonisk blandning. Båda moderplantorna är kortblommande, ger 
exceptionella utbyten och är tuffa. En för sinnena, läckra söta jordbrukssmak 
och aromer av gammalt trä och sött kaffe. Kraftfull, sötsmakning och stor 
avkastning.

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 dagar

 Början av oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 30 5  € 46 10  € 87

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/peyote-critical-339
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Pineapple Chunk skapades genom att korsa “Barney’s Farm” söt ananas med vår 
ost / skunk #1 - uppfödning i denna nya sort av essensen och smaken av dessa 
läckra stammar. Resultatet är en extremt kraftfull och stabil växt. Mögel och 
sjukdomsresistent. Essensen och smaken av Pineapple Chunk är omedelbart 
uppenbar. Dess arom av earthy Cheese X  Skunk är förstärkt av den fantastiska 
väsen av mycket söt ananas. Smaken är utsökt och unik. Jordnära smaker stöds 
av den starka aptitretande ananas eftershocken. En enorm givare med massiv 
THC-utgång och hög CBD som ger en kraftfull soffelåsseffekt.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagar

 Slutet av september

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/pineapple-chunk-15
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PINEAPPLE EXPRESS är en underbart smakrik, sann legendarisk 60 % sativa-
lutande hybrid, driven av en dominerande myrcen-terpenprofil med en genetisk 
arvstamning som talar för sig själv. Stammen är naturligt mycket resistent mot 
mögel och sjukdomar och kräver inga speciella färdigheter för att växa. Detta är 
det perfekta paketet som utstrålar energigivande effekter, terapeutiska fördelar 
och de mest fantastiska aromerna och smakerna. PINEAPPLE EXPRESS 
är en korsning mellan en hawaiisk sativa från lantras som utvecklats under 
generationer utvalda av bönderna i regionen och Trainwreck, en banbrytande 
fusion av genetik född från de selektiva korsningarna av afghanska, mexikanska 
sativa och thailändska lantraser.

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Feminiserade Frön

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/pineapple-express-609
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Denna fantastiska och högt ansedda familjen av OG Kush visuellt trotsar 
verkligheten med sina fantastiska rosa och lila nyanser. Hennes blommor är täta 
och skimrar i ljuset med glittrande trichomer på mindre än 70 dagar. Ger täta 
knoppar, så låg fuktighet föredras. Många hittar den här vaniljscented juvelen 
den perfekta motgiften mot allvarliga sömnproblem, eftersom det är extremt 
effektivt för både smärta och sömnlöshet. OG i henne betyder att du kan förvänta 
dig tunga effekter utöver en mycket älskad ljus känsla som ger garanterad 
sensuell tillfredsställelse. Rik på terpener, tantar Pink Kush näsborrarna och 
rensar sinnena. Blommande inomhus är normalt komplett under 9-veckor, 
utomhus föredras ett torrt klimat. 

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 dagar

 Början av oktober

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/pink-kush-455
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Barney’s Farm fortsätter att ge dig otroligt inspirerande genetik från hela världen 
med en annan USA-västkust krafthus av en stam Purple Punch. Den känsliga 
smältningen av sina indica dominerande föräldrar Larry OG X  Granddaddy 
Purple har gett en riktig tjusande pärla. Den utsökta smidiga sensuella smaken 
av bakad äppelpaj med kryddnejlika glaserade med karamelliserad blåbär och 
körsbär blandar perfekt med de lugnande bedövande effekterna som Purple 
Punch oser. Förvänta dig en kort planta med många fantastiska trichomladdade, 
högavkastande grenar som bara droppar med harts som testas vid 25% THC. 
Denna växt har ett allvarligt genetiskt steroidproblem !!! Den blommar i 50-60 
dagar, når 1,5M utomhus och producerar upp till 2kg.

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 dagar

 Mid September

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/purple-punch-483


37www.barneysfarm.se

Barneys Farm Runtz Muffin är resultatet av den flitiga sammanslagningen av 
Zkittlez X  Gelato, denna glädjande Cookies-ättling kommer att glädja dig med 
hennes anmärkningsvärda smaker och potenta, balanserade natur. Laboratoriet 
smälte sedan försiktigt vår Orange punch för att inte bara öka indikaprocenten 
utan lägga till betydande produktionsfördelar. Att uppleva denna delikatess 
är som att läggas in i en sötluktande filt av parfymerad lavendelsalighet med 
en svag tvist av klementin. Tät, pyrande rök ger en fruktig hit av glädje och 
eufori som sträcker sig hela dagen. Bada bort dina bekymmer och stridigheter 
i ett överdådigt hav av fruktiga smaker, knoppar som bokstavligen droppar i en 
berusande sirap och skjuter nålen till underbara 29% THC. 

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 dagar

 Början av oktober

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/runtz-muffin-523
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Vi introducerar RUNTZ X LAYER CAKE från Barney’s Farm, detta kommer att bli 
årets 2022-stam! den är verkligen i en klass för sig, en av de mest spännande 
skapelserna på många år och ett måste att prova i sommar. Upplev den allra 
bästa kollektiva blandningen av häpnadsväckande västkustgenetik sensationellt 
sammansmält för att skapa en otroligt kraftfull stam, THC-procenter utanför 
skalan, fantastisk produktion inomhus och utomhus med obegränsad potential 
att anpassa sig till alla odlingsstilar. Träffa föräldrarna! Runtz har redan tagit 
världen med storm med sin läckra kombination av unika smaker och aromer 
som korsar dessa två beprövade och klassgenetik Zkittlez och Gelato.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/runtz-x-layer-cake-597
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Att få vår Shiskaberry -stam till detta stadium har varit ett komplicerat arbete 
pågår i flera år och vi är mycket glada att äntligen introducera denna unika och 
underbara belastning på vår katalog. Shiskaberry är en unik upplevelse. Hennes 
pungiga jordnära, kryddiga sedlar lämnar en minnesvärd, utsökt eftersmak. 
Hennes vackra berry doft kommer att fördjupa dig i en djupare dimension av 
glädje och insikt, Shiskaberry är en fantastisk Indica som kommer att sätta dig 
där du behöver vara och hålla dig där. Hon kan lossna tungan och sedan göra dig 
lycklig, innan du ger dig en avslappnande massage i kroppen. Vem kan begära 
mer?

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 dagar

 Slutet av september

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Feminiserade Frön

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/shiskaberry-458
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Vi är glada att presentera denna helt nya jordgubbs- och citronmakrerade 
skapelse från Barneys Farm. Korsar den mycket potenta & mestadels sativa 
Strawberry med vår fenomenala Lemon OG producerade en stam som gör 
näsborrarna fizz, smaklökar explodera och hjärnbubbla. En rad fruktig smakande 
terpener transporterar dig till en jordgubbsfärgad värld av avslappning, lindrar 
smärta och ger dig känsla förfriskad och energisk. Strawberry Lemonade är 
enormt populärt för dagtidsaktiviteter, med laboratorietester som rapporterar 
ett massivt THC-innehåll på över 20%! En liten bit av Lemonade går långt! 
Oavsett vad du gör, missa inte denna gnistrande nya tillägg Strawberry 
Lemonade till Barneys Farm-katalog.

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 dagar

 Början av oktober

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream är en sativa dominerande stam som erbjuder tangerine arom 
och smaker, vilket ger en omedelbar avslappnande och cerebral höghet. Denna 
växt har en kort blomningstid vid bara 65 dagar; men det kommer att behöva 
stödja under sina sista veckor. Tangerine Dream växer upp till en meter lång, 
och dess starka sidogrenar ger en imponerande 600g per kvadratmeter. Colas 
växer stor och tung, vackert belagd med röda och orange trichomes.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Feminiserade Frön

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/tangerine-dream-24
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Triple Cheese är korsningen av vår Blue Cheese med den kraftfulla Original 
Cheese (Skunk #1-fenotypen), skapad över många generationer av val och 
bakåtkorsning för att ge denna fantastiska belastning. Blue Cheese är allt vi 
ville skapa och mer. Men vänta, det blir bättre; denna växt är lätt att växa och 
producerar täta knoppar med en anmärkningsvärd blåbär och gammal ostsmak. 
Den obestridliga tackostsmaken dominerar denna stam och packar en stans.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 dagar

 Mid September

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Feminiserade Frön

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/triple-cheese-21
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Tropicanna Banana är ytterligare ett frestande komplement till vår Cali-
kollektion. En fascinerande tropisk cocktail med färska och fruktiga 
smaker, kompromisslös kraft och extraordinär avkastningspotential. Denna 
anmärkningsvärda hybrid är söt, klibbig, upp pumpad, mycket potent och 
kommer att låta odlare gnälla av dyrkan av denna högpresterande genetik. 
Barney’s Farm har tämjt denna Sativa Dominant-hybrid (60% Sativa, 40% Indica) 
och garnerat den med enorma dukar av glänsande, söta tropiska fruktiga 
trichomer. Ett perfekt utformat äktenskap av Tropicanna (Girl Scout Cookies X  
Tangie) och en twist av Banana Kush ger ett lugnande Indica-inflytande.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 dagar

 I mitten av oktober

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/tropicanna-banana-500
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Denna underbart balanserade hybrid uppvisar tunga sativa växtmönster som 
hjälper till att göra henne till en tungavkastande produktionsfabrik, vissa odlare 
kan uppnå mer än 1 kg per växt när de behandlas med kärlek! Inomhus kan 
du titta på cirka 550 g/m2. En uppfriskande och mycket energigivande effekt 
kommer från provtagningen av denna underbara ros av cannabisstam. Vacker 
och doftande, Vattenmelon Zkittlez kommer att blända dig med sina positiva 
effekter som antänder din kropp och själ. Ett riktigt tonic för dagens stress och 
problem. Hon får dem att försvinna i ett rökmoln, som av magi. Innan 63 dagar 
har gått kommer denna skönhet att skjuta ut som en raket och producera höga 
grenar fyllda med knoppar som hänger i kvantitet från varje gren.

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 dagar

 Slutet av september

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/watermelon-zkittlez-536
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En oförglömlig resa in i landets glädje börjar med en enda smak av denna Indica-
dominerande SUPER POTENTA demon av en stam. Dess familjelinje strålar söta 
och sura jordiska dofter med omisskännliga vaniljearom och gamla skunkiga 
undertoner. En hyllad fusion, känd för sina kreativa, lyftande och euforiska 
avkopplingsegenskaper. Laboratoriet har valt en mer Indica-dominerande 80% 
Indica + 20% Sativa-version för vår Wedding Cake och väljer att utveckla den 
ursprungliga Pink Cookies genetik “alias Wedding cake” från Barneys Farm-valv 
som ursprungligen skapades av Seed Junky Genetics. Wedding Cake ärver mycket 
av sin kraft från sin Girl Scout Cookies-förälder, korsad med Cherry Pie, vilket ger 
en sofistikerad twist från dess OG och Durban Poison X  Granddaddy Purple-arv.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 dagar

 Slutet av september

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Feminiserade Frön

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW XXL från Barneys Farm är en äkta Amsterdam-klassiker, i 
årtionden har de omisskännliga skarpa skunkiga och salta söta aromerna varit 
symboliska, med doften av Amsterdams gator och ikoniska kanaler. Utvecklingen 
av denna legendariska stam fortsätter, vår WHITE WIDOW XXL behåller det 
brasilianska Sativa ruset, plus en förbättrad 75 % superhartshaltig sydindisk 
indica. Idealisk för alla förhållanden och odlingstekniker WHITE WIDOW XXL 
är en extremt mångsidig växt, en mögelresistent stam, motståndskraftig mot 
insekter och klarar sig bra även i kallare klimat så ganska rakt fram för alla 
nivåer av erfarenhet.

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 dagar

 Början av oktober

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Feminiserade Frön

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO är förmodligen en av de mest spännande utgåvorna som 
barneys farm har gett ut på ett tag, en efterlängtad och försenad utveckling 
av en riktig klassiker. Anor till AMNESIA HAZE genetik är ganska hisnande, 
korsade landraser från Sydostasien (thailändska, kambodjanska, laotiska) ett 
stänk av jamaicanska Haze-varianter toppat med acceleranten från afghansk 
– hawaiisk genetik. För nästan två decennier sedan gav Soma en av sina bästa 
AMNESIA HAZE-fenotyper till Barneys Farm Labs. Denna legendariska genetik 
som dominerade Amsterdam-scenen sedan Barneys vann High Times Cannabis 
Cup 2004, har tyst puttrat i bakgrunden under en komplex fusion med vår BF 
Super Auto #1.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 dagar

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autoblommande

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/amnesia-haze-auto-563
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Mycket lätt att växa och produktiv autoflowering av vår klassiska Blue Cheese. 
Den här banbrytande Blue Cheese e autoflowering-versionen är slutprodukten 
av korsskärningen av Barneys Farm Blue Cheese och en unik ruderalis 
avelsbelastning. Vegetation växlar automatiskt till blomning under femte veckan. 
Doften av de doftande och ostliknande jordiska smakerna i den ursprungliga 
munvattenande Blue Cheese dominerar denna autofloweringsanläggning, växer 
med liten ansträngning och kommer att blomstra under de flesta förhållanden.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 dagar

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autoblommande

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/blueberry-cheese-auto-44
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Vår legendariska Critical Kush är nu tillgänglig som en autofloweringstamma. 
Detta mest populära autoflowering monster är klart på bara åtta till nio veckor. 
Skapat genom att korsa Critical Kush med våra mest avancerade autoflowering 
avelsanläggningar. Blomningen börjar i femte veckan och i de följande fyra 
veckorna med blommande växer växten vid 75 cm lång, med huvudstam och 
flera sidokanter fyllda med kompakta tunga och välsmakande colas. Läckra 
jordnära tall och Kush smaker råder.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 dagar

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autoblommande

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto är en extraordinär ny superras av autoblommare som är 
Indica-dominerande med 65% Indica / 35% Sativa, och släpper perfekt till vår 
ständigt växande Autoblom Cali Kollektion. Denna juvel förenar den historiska 
föräldrakraften i Face Off OG X  Girl Scout Cookies nu korsade med vår BF 
Super Auto #1 = Ökade utbyten, kraft och trichomproduktion som ger Dos Si 
Dos Auto ett allvarligt genetiskt boost. Dos Si Dos Auto jämnar bort ångest och 
smärta och mjukar upp dagen på alla sätt. Kvardröjande limesmakerr kommer 
att påminna om mormors citron marängpaj, färsk ur ugnen. Denna trollbindande 
hastighetsdemon växer upp till en inomhushöjd på 100 cm och upp till 140 cm 
utomhus.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagar

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/dos-si-dos-auto-513
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Är du redo att uppleva Glue Gelato Auto? Elite West Coast nedskärningar har 
upptäckts och anmälts till en autoflowering juvel. Se till att du provar denna 
läckande blandning av Gelato och Lim på deras finaste. Plötsligt skickar hon dig 
till ett sublimt och sooted tillstånd. Låt henne släppa lös hennes fascinerande 
magi på dig, eftersom himmelska känslor tvättar över din kropp, alla dina 
bekymmer försvinner, och en lugn och avslappnad sinnesstämning tar över. Lim 
Gelato kan åberopas för att ändra ditt humör till det bättre.Missa inte den här 
potenta pistilpartiet - det är en väldigt enkel sak att ta henne från frö till bud på 
bara 70-dagar, försök, du kommer att vara glad att du försökte Barney’s Glue 
Gelato Auto.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 dagar

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autoblommande

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto av Barney’s Farm är en snabb blommande hybrid som klistrar 
dig ner var du än befinner dig. Detta är inte en växt för nybörjare och dess hårda 
slående effekter bör behandlas med respekt. Denna nya supersnabba version 
på 55% Indica av vår härliga Gorilla Glue korsat med den spännande nästa 
generations BF Super Auto #1 ger enorma avkastningar 600 g/m2 som växer till 
en höjd av upp till 110 cm. Underbara dofter av kaffe och grädde kan upptäckas 
under blomningen. Kombinerat med ökända THC-nivåer på 25% och du kan förstå 
den djupa kärlek som människor känner för denna unika växt. På bara 70-75 dagar 
kommer enorma doftande blommor med mycket snäv nodavstånd att sprida ut 
från denna monströsa autoblommare.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 dagar

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/gorilla-glue-auto-515
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Vår feminiserade Cali Collection-bästsäljare har precis fått den super-
automatiska behandlingen. Bubbla och fizza dig igenom dagen med Gorilla 
Skittlez Auto. Dina smaklökar exploderar när du upplever de fruktiga smakerna 
för första gången. En första korsning av Gorilla Glue och Zkittlez korsades nu 
igen med vår BF Super auto #1 som lägger till fantastisk styrka och motstånd 
mot småkryp och stress, arvet från rotstrukturen som från vår Super auto #1 
brister ut i livet från dag 1. Denna otroligt aromatiska autoblommare exploderar 
bokstavligen till en tallsmakad julgran på bara 75 dagar, vilket ger ett överflöd av 
härliga kushiga blommor täckta i enorma mängder av saftiga trichomer med en 
slutlig höjd inomhus 80-100 cm kan förväntas producera i genomsnitt 420 gr/m².

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 dagar

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/gorilla-zkittlez-auto-512
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Vi är över månen för att kunna meddela ankomsten av vår LSD Auto. En korsning 
av vår legendariska LSD med vår monster autoflowering lineage. Liksom hennes 
legendariska föregångare packar LSD Auto verkligen en stans och skickar dig 
snabbt till en annan dimension med en knäppning. LSD Auto går fort som innan 
du börjar förvränga till en pulserande psykedelisk målning. Detta är inte en 
belastning som rekommenderas för nybörjare.Trots sin kraftfulla effekt är hon 
enkel att växa och vem som helst kan dra nytta av denna superhastiga vägen 
till ett seriöst sinne som böjer genetik.Låt hennes kraftiga kraft skära genom 
ditt sinne och själen - varför tar du inte en tur ner LSD-avenyn med LSD Auto?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 dagar

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autoblommande

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/lsd-auto-470
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Mimosa-evolutionen fortsätter med denna nya superkompakta sensation 
med apelsinsmak, MIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO. Laboratoriet skapades 
ursprungligen av en delikat korsning av vår berömda Orange Punch med 
2020-fenomenet Mimosa Evo, och labbet har återigen utvecklats och 
introducerat vår BF Super Auto # 1. Precis som den feminiserade versionen 
skapar djupa gradienter av lila och kontrasterande mörka olivgrönt en slående 
och vacker växt, medan beta-karyofyllen, linalool och limonenterpener skapar 
en sensationell citrusliknande söt doft av mandarin-godis. 

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 dagar

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick av Barneys Farm skapades med White Widow, en av världens mest 
populära stammar under de senaste två decennierna sedan korsades med vår 
cupvinnande G13 Haze. Med dessa två legendariska stammar som sakkunnigt 
smälts samman av Barneys Farm, har MOBY DICK utvecklats ännu en gång 
och nu korsat med vår BF Super Auto #1. Med sina föräldrar kan några av de 
största avkastningarna du kan hitta bara betyda en sak. Hisnande produktion, 
stark, robust och perfekt balanserad genetik skapar ett mycket mögelresistent 
Sativa-dominerande kraftverk. Vår Moby Dick Auto-version är nu mer kompakt, 
med en kortare självblommande odlingscykel men lite har gått förlorad i sin 
produktionskapacitet, kraft och smak.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 dagar

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autoblommande

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/moby-dick-auto-562
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Pineapple Express Auto är autofloweringsversionen av den ursprungliga 
Pineapple Chunk. Pineapple Express Auto är en hård, snabbblommande och 
lätt växande cannabisväxt som ger generösa utbyten av tunga knoppar belagda 
i harts. Pineapple Express Auto producerar en imponerande 60 till 100 gram 
per växt av läckra jordiska Indica. Ananas Express arom är söta med en intens 
ananas smak. Denna stam hjälper kroppen att slappna av genom att skapa 
stressreducerande lugn. Vegetationperioden är bara fyra veckor med en 
blomningsperiod på bara trettio dagar.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 dagar

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autoblommande

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/pineapple-express-auto-37
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Att korsa Purple Punch med vårt monster BF Auto Critical har varit inget annat 
än spektakulärt. Föreställ dig smaken, otroliga avslappnande effekter och 
potentiella avkastningar från denna häpnadsväckande USA X  Barneys Farm 
linje! Granddaddy Purple X  Larry OG X  Big Bud X  Skunk #1 Denna indica 
dominerande, 80cm, 18% THC, 1% CBD autoblommande skönhet serverar upp 
en munvattnande kombination som garanterar en glad, euforisk, avkopplande 
känsla som är idealisk för att stressa av efter en lång dag. Kombinera det med 
en distinkt smak av bakad söt äppelpaj med kryddnejlika tillsammans med det 
efterföljande sinnet som framkallar dofter som påminner om ditt favoritbageri. 

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 dagar

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autoblommande

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/purple-punch-auto-484
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Efter Runtz runaway-framgång fanns det absolut inget annat alternativ än att 
skapa en autoflowering-version av vårt tidigare arbete. Den här autoblmman 
lyckas leverera samma enastående paket med växter, men i en mindre tidsram 
- bara 70 dagar från frö! Slutliga växthöjder på cirka 120 cm kan förväntas. 
Avkastningen packar fortfarande ett slag - med erfarenhet och korrekta 
ljusförhållanden är det möjligt att skjuta henne så långt som 600 g/m2. 
Precis som originalet kan hon bada bort dina bekymmer och stridigheter i ett 
överdådigt hav av fruktiga smaker, med mördarknoppar som smetas ut i ett 
berusande lager av olika cannabinoider. 

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 dagar

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/runtz-auto-534
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Skywalker OG super auto har anlänt, spräng dig igenom dagen med denna 
enastående autoblommande cannabisstam. Din ljussabel kommer att slå och 
blinka när du upplever Skywalker och släpper loss kraften för första gången. En 
favorit i laboratoriet för avel, av detta prov testades i sin egen rätt av TONI13 
och på grund av de enastående resultaten beslutades att släppa det i autoblom-
format för världen. Den här aromatiska autoommaren exploderar bokstavligen 
till en julgran med pinjesmak på bara 70-75 dagar från frö och ger ett överflöd av 
härliga kushiga blommor droppande med glittrande THC-kristaller. Räkna med 
en slutlig höjd på upp till 1,2 meter. 

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 dagar

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/skywalker-og-auto-535
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Med en helt unik twist fortsätter Barneys Farm sin strävan i skapandet av 
banbrytande genetik med vår egen Strawberry Cheesecake Auto. Efter 
omfattande selektiv förädling med våra olika jordgubbsterpenrika stammar, 
valde vi ett lockande subtilt Strawberry Pie-feno. Labbet korsade sedan 
detta med en sällsynt stickling av en afghansk OG. Infusionen av dessa 
Indica-dominerande Kush-egenskaper säkerställer snabb tillväxt, otrolig 
produktionskapacitet och en stark förlåtande struktur. Att korsa denna skapelse 
med vår BF Super Auto #1 betyder att Strawberry Cheesecake Auto också kan 
trivas i kallare klimat, större i livet än de flesta bilar, men perfekt kompakt och 
fullborda sin livscykel på ett ögonblick. 

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 dagar

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto har utvecklats som en behandling för älskare av vår 
prisbelönta Coffeshop classic Tangerine Dream. Det bästa av båda världar för 
rökare och odlare och en rolig anläggning att växa. Tangerine Dream Auto har 
en 70-dags efterbehandlingstid från groddar är märkvärdigt kort och 70cm-
höga växter med sina starka och många sidokanter ger en imponerande gröda. 
Nu ännu snabbare och lättare att växa, erbjuder denna sativa dominerande 
autofloweringstammen samma smarta, intensiva söta citrusarom och smaker 
med något mindre THC och en CBD-boost som skapar en balanserad cerebral 
avslappnande effekt.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autoflowering #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 dagar

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autoblommande

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Watermelon Zkittlez Auto av Barneys Farm: Se upp, eftersom Watermelon 
Zkittlez Auto har makten att studsa dig i sidled som en kägla. Upptäck hennes 
distinkta fruktiga smaker när de skummar och gnistrar från denna fenomenala 
trichombelastade THC-fabrik. En växt som är lätt att odla men ändå otroligt 
inspirerande, och kan producera fantastiska avkastningar över 550 g/m² i 
erfarna händer. Med det sagt är hon en oknepig växt som växer av själv stort 
sätt, så det kan vara ett perfekt alternativ för både nybörjare och experter. Detta 
sensationella exemplar kommer att växa ut när det planteras på bara 70 dagar, 
en riktig hastighetsdemon.

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 dagar

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/watermelon-zkittlez-auto-531


64www.barneysfarm.se

Belagd i välsmakande sockerkristaller, som på en fin tårta, vår Super Wedding 
Cake Auto har ett mycket frostigt rykte och ett perfekt komplement till vår 
Autoblommande Cali Kollektion. Resultaten av att smälta ihop Wedding Cake 
och vår BF Super Auto #1, denna växt kommer inte att svika med förhöjd styrka 
från skywalker OG-dragen i vår super auto, vilket skapar ökat motstånd mot 
småkryp och stress medan rotstrukturen spricker ut i livet från dag 1. För 
älskare av vita stammar med kristallklädda knoppar är Wedding Cake Auto en 
riktig godbit. Indica dominerande 65% besatt knopp, denna växt har mycket 
snävt nodavstånd. Bara några veckor efter plantering börjar tunga knoppar som 
skimra som juveler i ljuset.

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 dagar

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autoblommande

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO av Barneys Farm. En riktig Amsterdam-klassiker från 
Barneys Farm, White Widow finns nu i en självblommande variant. Utvecklingen 
av denna legendariska stam fortsätter, vår WHITE WIDOW XXL AUTO är 
en överdådig 70 % Indica-dominerande korsning av en brasiliansk Sativa X 
superhartshaltig sydindisk Indica, sakkunnigt sammansmält med vår Barneys 
Farm Super Auto #1. WHITE WIDOW XXL AUTO är en extremt mångsidig växt, 
idealisk för alla förhållanden och odlingstekniker, en mögelbeständig stam, 
resistent mot insekter och klarar sig bra även i kallare klimat så ganska rakt 
fram för alla nivåer av erfarenhet. 

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 dagar

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autoblommande

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Fruktiga smaker kombinerat med vår prisade OG har noggrant arbetat i något 
vi aldrig trodde var möjligt i en autoflower. Zkittlez OG Auto är en smashing 
kombination av underbara genetik som kombinerar en kosmisk lugnande 
upplevelse. Otroliga dofter är överflödiga, och innan du vet det håller du sina 
sällsynta frukter i dina händer. Efter bara 70-dagar odlingstid kommer du att 
vara glad över resultatet av denna autofloweringmästare. Att torka med THC 
hennes succulenta sockerbelagda knoppar är en glädje att se och kommer att 
neutralisera dina smärtor bort innan du släpper in i en annan, mer drömmande 
dimension. Se till att du inte saknar denna extravaganza av amerikansk genetik 
i autoflödform.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 dagar

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autoblommande

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.se/zkittlez-og-auto-472
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För information om alla våra produkter, besök oss på:  
www.barneysfarm.se

Dom här unika varianterna av cannabisfrön är endast tillgängliga 
från: Barney’s Farm Seed Company 

Varning
Vi skickar våra marijuanafrön med förbehållet att de inte kommer att 
användas i strid med nationella lagar. Kunder måste vara medvetna om att 
cannabisfrön är olagliga i vissa länder. Barney’s Farm förser dessa frön under 
förutsättning att de inte kommer att tas till länder där de är olagliga. De som 
gör det är ensam ansvariga för sina egna handlingar och Barney’s Farm tar 
inget ansvar i detta avseende. 
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