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Barneys Farm Runtz Muffin™ - guzel çalışmanın sonucudur, Zkittlez X Gelato 
çaprazlandığında, Cookies’in bilinen bir soyundan gelir, harika aromaları ve güçlüsü 
ile sizi memnun edecek. Runtz Muffin - dengeli yapıya sahiptir. Laboratuvar daha 
sonra sadece yüzdeyi artırmakla kalmayıp, aynı zamanda tesise önemli üretim 
avantajları da eklemek için portokal kokusuna da ekler. Bu inceliği tatmak, hafif bir 
clementine (mandalina) dokunuşuyla hoş kokulu lavanta mutluluğundan oluşan tatlı 
kokulu bir battaniyeye sarılmak gibidir. Yoğun, için için yanan duman, gün boyu süren 
meyveli bir neşe ve coşku patlaması yaratır. Hoş bir meyve aromaları denizinde 
endişelerinizi ve kavgalarınızı birakin. Tomurcuklar kelimenin tam anlamıyla sarhoş 
edici bir şurup içinde yüzerek oranları inanılmaz bir % 29 THC’ye yükseltir. Doğrudan 
çocuklugunuzdan şekerleme dükkanından akliniza geirilmiș enfes Runtz Muffin fem 
tatlarını keşfedin - portakal badem ezmesinin ipuçları genellikle geç çiçeklenme 
döneminde gelişirken görülebilir. Pek çok lezzetli terpen, her yetiştirici için harika 
bir secenektir. Runtz Muffin™ hazır tomurcuklarının ince morları ve koyu yeşilleri, 
bakanlar için gerçek bir zevktir, taç mücevherleri gibi parlarlar. Dış mekanlarda 
2 metreye kadar yükseklik beklenebilirken, iç mekanlarda bu bitki 4 haftalık bir 
büyüme mevsiminden sonra 110-120 cm’de duracaktır. Bu muhteșem bir melez, sizi 
hızla başka bir muazzam rahatlama seviyesine götürecek, herhangi bir zihinsel stresi 
ortadan kaldıracak ve gerçek bir pozitiflikle iş gününüze herhangi bir endişeden 
korunarak devam edebilmenizi sağlayacaktır.

YENI SÜRÜMLER 2021

Dişileştirilmiş Tohumlar 
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 günler

 Ekim başı

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ - En iyi ve en zor ABD çeşitlerinden ikisinin gerçek bilenleri için 
tasarlanmıştır. Laboratuvar Biscotti yi üretti, özel ve lezzetli Mints Fenotipimiz ile 
dünya çapındaki indica baskın örneklerin %80’ini çoktan aştı. Sonuçlar çarpıcıydı, 
Cookies X OG Kush seçeneği inanılmaz bir etki ve lezzetin temeli sağladı, kremalı 
bir smuzi infüzyonu ekledi; Mintz genetiği, kataloğumuz için tamamen benzersiz 
bir baskı olan bu ağız sulandıran yeni bir bitkidir. Biscotti Mintz™, birçok trikomlu 
ağırlıklı olarak koyu mor bir bitkidir. Çiçeklenme döneminde, yapraklar üzerinde, 
parlak mor vurgular ve uzun turuncu tüylerle güzel bir şekle sahip yoğun şekilde 
oluşturulmuş koyu yeşil tomurcukları saran güzel bir mor, portakal ve yeşillik seti 
belirir.

Lemon Tree™ sızan Amerikan klasikleri Lemon Skunk ve Sour Diesel’in lezzetli ve 
yüksek seviyelerde Limonene ve Myrcene ile ödüllü ve güzel bir kombinasyonudur. 
Bu büyümesi kolay, mükemmel dengelenmiş %55 İndicalı melez, kalın bir trikom 
tabakasıyla delinmiş, taze limon-narenciye kokusu yayan büyük miktarda fakat 
kompakt , açık yeşil tomurcuk mahsulü verir - büyümesinden gerçek bir zevk 
veren ve hayran bırakan bir bitkidir. İç mekanlarda, bu bitki sadece 65-70 günlük 
nispeten kısa bir çiçeklenme döneminden sonra 650 g/m2’ye varan verimle 
yaklaşık 90-100 cm’lik bir yüksekliğe ulaşır. Gelişim süresi daha uzun olan 
dış mekanlarda Lemon Tree™ 2 metreye kadar büyüyebilir ve ekim ortasından 
sonlarına kadar bitki başına 1,5 kg’a kadar verim sağlayabilir.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 günler

 Ekim

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 gr/m2   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 günler

 Ekim

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 zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Mimosa’nın evrimi, yeni süper kompakt, patlayıcı portakal aromasıyla, Barneys 
Farm laboratuvarından yepyeni bir süper türle devam ediyor. Güzelce ve 
dikkatlice geçerek ustaca hazırlanmış ünlü Orange Punch ve 2020 sansasyonu 
Mimosa Evo – harika bir birleşim! Bu ek genetik füzyon, harika kokulu 
tomurcukların şaşırtıcı derecede hızlı üretimiyle sonuçlandı; Beta-karyofillen, 
linalool ve limonen terpenler, sansasyonel bir narenciye tatlı mandalina 
aromasını yaratır. Bu geçiş, Mimosa Evo’ya kıyasla daha kompakt bir tesisle 
sonuçlandı, ancak yine de şaşırtıcı derecede yüksek üretim oranlarını korumayı 
başardı. Hiç şüphesiz, Mimosa X Orange Punch™ Cali koleksiyonumuzun öne 
çıkan ürünlerinden biridir, ekteki fotoğraflar BF Lab’ın.

Blue Sunset Sherbert™ Gösterge avantajına sahip bir melez olan bu bitki, her biri en 
ağır kolalara dayanabilen birçok yan dalı ile muazzam bir verim üretme yeteneğine 
sahiptir. İç mekanlarda sadece 59-63 günde ultra hızlı çiçekleme döneme giren, 650-
700 g/m2 verime sahiptir. Kompakt bir büyümeye sahiptir, trikrom miktarı ortalamanın 
üzerindedir, iç mekanlarda yaklaşık 80 cm’ye kadar büyür: dış mekanlarda iki metreye 
kadar ulaşabilir artı bitki başına 1 kg’a kadar verim sağlamaktadır. Gerçekten 
zevk verici bir bitkidir. Blue Sunset Sherbert™, çiçeklenmenin son günlerinde göz 
kamaştırıcı bir görüntüyü tamamlayarak, büyülü bir dönüşüm sergileyerek, egzotik 
renkli yapraklardan büyüleyici bir kaleydoskop, sıkıca oluşturulmuş tomurcukları 
kaplayan reçineyle bağlanmış canlı turuncu tonlar, bit ki parıltılı mat trikomlar 
yaratır; kanıtlanmış THC seviyeleri % 28’e kadar.

 35% Sativa 65% Indica

   700 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 gr/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 günler

 Ekim

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 zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Barneys Farm’s Watermelon Zkittlez™: Bu harika dengeli hibrit, onu yüksek verimli bir 
üretim tesisi haline getirmeye yardımcı olan güçlü bir sativa büyüme yapısı sergiler 
ve bazı yetiştiriciler dikkatli bir şekilde bitki başına 1 kg’dan fazla büyüyebilir! 
İçeride, yaklaşık 550 g/m2 en saf hasatın sahibi olacaksınız. Canlandırıcı ve enerji 
verici etkisi, kenevir çeşitleri arasında bu çiçeğin yüz puan önüne geçmektedir. 
Sevimli ve aromatik Watermelon Zkittlez, bedeninizi ve ruhunuzu ateşleyecek 
canlandırıcı etkisiyle sizi şaşırtacak. Gündüz stresleri ve sorunları için gerçek bir 
tonik olan bitki, onları sihir gibi bir duman bulutu içinde yok edecek. 63 günden 
daha kısa bir sürede, bu güzellik bir roket gibi çiçeklenecek ve her daldan çok 
sayıda sarkan tomurcuklarla doldurulmuş uzun kolalar üretecek.

Kali Koleksiyonumuza çekici bir ek Tropicanna Banana™ olmuştur. Büyüleci bir 
tropik kokteyl taze meyve lezzetleri, güçlü ve olağanüstü hasat potansiyeli 
ile sizi hayran edecektir. Bu harika melez çok tatlı, yapışkan, doludur, çok 
güçlüdür ve tüketicilerin bu üretken genetiğe hayran bırakmaktadır. Barney’s 
Farm bu baskın Sativa hibritini (%60 Sativa, %40 İndica) yetiştirdi ve tatlı tropik 
meyvesiyle kocaman pırıntılı kristallerle süsledi. Kusursuzca tasarlanmış 
Tropicanna ekibi (Girl Scout Cookies X Tangie) ve Tropicanna Kush, İndicanın 
rahatlatıcı etkisini ortaya koyuyor. Onun parlak etkisi sizi öforik ve sır dünyasına 
yönlendirmesine izin verin. Tropicanna Banana™ gerçek bir “canavarı doğrudan 
ellerinize teslim edilen” çok enerjik bir bitkidir.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 günler

 Eylül sonu

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700gr/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 günler

 Ekim ortası

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Mimosa EVO™ dişileştirilmiş versiyonu: Barneys Farm laboratuvarından uzun süredir 
beklenen sürüm nihayet geldi ve bu canavar genetiğinin versiyonumuz onaylandı. 
Mimosa EVO™ yolundan devam! Aslen Symbiotic Genetics tarafından yetiştirilen ünlü 
Emerald Triangle’den geliştirildi, şimdi süper bir enerjiyle! Barneys Farm deposunda 
paha biçilmez bir üründüğr. Bu% 60 baskın indica çeşidi, yıldız kannabinoidler ve 
terpenler açısından zengin büyük mat tomurcuklarla doldurulur. Sativayı sevenler, 
öforik etkiler uyandıracak meyvelerin narenciye notaları ile baharatlı tropikal 
limon lezzetinden memnun kalacaklar. Mimosa EVO™, gündüzleri açık ve mutlu bir 
yükselişle birlikte sizi canlandıracak çılgın bir etki ile kademeli bir enerji, motivasyon 
ve canlanma bekleyen ideal bir gündüz stresi, gerçek bir beyin gıdasıdır.

Wedding Cake™ dişileştirilen bir türüdür: Hayranlık diyarına unutulmaz bir yolculuk, 
baskın olan SÜPER GÜÇLÜ suşunun bir tadıyla başlar, bir İndika çeşididir. Bu 
bitkinin aile özelliği, belirgin vanilya tatlı ve ekşi toprak aromaları yayıyor. Yaratıcı, 
canlandırıcı ve öforik rahatlatıcı özellikleriyle bilinen füzyon ile tanınır. Laboratuvar, 
Wedding Cake™ için daha baskın İndica versiyonunu,%80 İndica ve % 20 Sativa’yı 
seçti ve orijinal olarak Seed Junky Genetics tarafından yaratılan Barneys Farm 
deposundan orijinal Pink Cookies “aka düğün pastası” genetiğinin daha da 
geliştirilmesine devam etmeye karar verdi. Wedding Cake™ gücünün çoğunu, 
çaprazlanmış OG ve Durban Poison X Granddaddy Purple’ın mirasına orijinal bir 
bükülme getiren ana Girl Scout Cookies’ten miras aldı. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 gr/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 günler

 Ekim sonu

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 gr/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 günler

 Eylül sonu

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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


8

Dos si Dos 33 Barneys Farm Kali Koleksiyonu dünyadaki en şaşırtıcı ABD kenevir 
fenotiplerinden bazılarıyla bir araya gelen bu patlayıcı terpen koleksiyonu sayesinde 
bir başka güç kazandı.Dos Si Dos™, Face Off OG ile çaprazlanmış bir Girl Scout 
Cookies nakavt çeşidi olan OG Kush Breath tarafından ve daha sonra yine efsanevi 
Cookies Kush ( OG Kush pheno X GSC) ile birlikte geliştirilmiştir ve BU SADECE 
YARIM HİKAYESİDİR. Sunset Sherbet*Thin Mint birleşimi Gelato # 33 karışımı 
ekleyin! Yeni bir şampiyon meydana geldi: Mutlu bir şekilde sakinleştiren yatıştırıcı 
özelliklerle birlikte Satinanın öforik enerjisinin patlaması ile fili bile rahatlatır. İç 
mekanda, sadece 90 cm’lik kompakt bir yüksekliğe sahip m2 başına 700 gramlık 
nefes kesici hasat bekleyebilirsiniz.

Barney’s Farm, bir Purple Punch™ türünün ABD’nin batı kıyısındaki diğer bir güç 
kaynağı ile dünyanın dört bir yanından ilham verici genetik getirmeye devam ediyor. 
Indica egemen ebeveynlerinin zarif birleşimi olan Larry OG X Granddaddy Purple, 
gerçek bir baştan çıkarıcı cevher ortaya çıkardı. Karamelize yaban mersini ve vişne 
ile kaplanmış karanfilli Baked Apple Pie’nin enfes pürüzsüz şehvetli tadı, Purple 
Punch™ ‘in yatıştırıcı ve sakinleştirici etkileriyle mükemmel uyum sağlar. % 25 THC’de 
test edilen reçine ile damlayan sayısız şaşırtıcı trichome(kılla) yüklü, yüksek verimli 
dalları olan kısa bir bitki bekleyin. Bu bitkinin ciddi bir genetiği vardır !!! 50-60 günde 
çiçeklenerek, açık havada 1,5 metreye ulaşacak ve 2kg’ye kadar mahsul verecek.

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 gr/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 gr/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 günler

 Eylül ortası

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Barneys Farm’dan ilham aldığımız bu yepyeni Strawberry & Lemon aromalı 
tasarımı tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Oldukça güçlü ve çoğunlukla sativa 
olan Strawberry’i olağanüstü bir Lemonade OG ile birleştirerek, koku duyularını 
canlandıran, lezzet tomurcukları patlatan ve beyin kabarcığı yapan bir tür 
ürettik. Bir dizi meyveli tatma terpeni, çilek renginde bir rahatlama dünyasına 
götürür, acıyı hafifletir, canlanmış ve enerjik hissetmenize izin verir. Strawberry 
Lemonade™ gündüz aktiviteleri için oldukça popülerdir ve laboratuar testleri% 
20’nin üzerinde bir THC içeriği olduğunu bildirmiştir. Ne yaparsanız yapın, 
Barneys Farm kataloğuna yapılan bu yeni parlak ilaveyi kaçırmayın.

Marvel Studios Anvergers esrar türü yaratmış olsaydı, bu Glookies™ olurdu! 
Kenevir gücünün dikkatlice birleşmesiyle yaratılan bu türün Indica baskın 
gücüne tanık olduk. Gorilla Glue ve The Original Thin Mint Girl Scout Cookies 
tanıtıma ihtiyaç duymaz. Cali Collection’unumuza inanılmaz bir eklenti daha 
geldi. Gününüzü değiştirecek motivasyonel enerjilerin yanı sıra libidonuzu 
tatmin edecek süper güçlü bir etki ortaya çıkacaktır. Bu duyguları tecrübe etmek 
istiyorsanız Glookies™ ‘ın tadına bakmalısınız. Esrar dünyasında yaratılan en 
egzotik buketlerden birini elde etmek için Sour Diesel, Key Lime ve Walnuts 
birleşmesinin hislerini hayal edebilirsiniz.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 günler

 Ekim başı

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 günler

 Ekim başı

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

Strawberry Lemonade™

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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™, sarhoş edici ve ağız sulandırıcı etkilere sahip olan güçlü 
ve canlandırıcı bir Indica baskın melezdir. Bu; Orange Cream, Purple Urkle 
ve Cherry Pie’yi bir harika Candy / Orangetasting bitkisinde bir araya gelmiş 
tamemen Amerikan genleri taşıyan bir soyudur. İnanılmaz derecede çarpıcı 
yoğun portokal tadıyla : vücudunuzu ve zihninizi sakinleştirir. Indica’nın 
rahatlatıcı etkisi, vücudunu ve zihnini huzurlu, sakin bir yerde bırakır. 
Yetiştirilmesi en kolay bitkilerden biridir. Bitkiler 1,3 metreye kadar büyüyerek, 
lezzetli tomurcukların büyük kolalarını üretir. Yan dallar çiçeklenmenin son 
birkaç haftasında destek ister.

West Coast genetiğinin devasa gücü ile GG 4 ve Zkittlez’in mükemmel 
birleşimini açığa çıkarın. Barneys Farm’ın yeni markası Gorilla Zkittlez™ ‘i 
tanıtıyoruz. Çiçeklenmeden 60 gün sonra tüketiciyi enfes bir trithome kutlaması 
bekliyor. Verimli meyveleri ilk defa deneyimlediğiniz anı unutamayacaksınız. 
Bu yeni İndika baskın karakterinin yeni türü, trichome yüklü pistilleri ile tüm 
gelenleri memnun edecek güçlü ve düşündürücü bir güzelliktir. İstemez misiniz 
% 24 THC’lik tıbbi derecenin sizi, asla terk etmek istemeyeceğiniz sıcak bir 
rahatlama sağlayarak baştan çıkarsın.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 günler

 Eylül sonu

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 günler

 Ekim başı

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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™, heyecan verici yeni Blueberry ve West Coast’un bir melezidir. 
Ünlü Blueberry; Thin Mint Girl Scout Cookies ve taze meyveli Indica Sunset 
Sherbert ile birleşerek yaratıldı. Blue Gelato 41™ sizi hızla kuvvetli psikolojık 
zevkin teskin edici havuzuna çekerek altüst edecek. Birçok fenotip, tümü mor 
toprak ve narenciye aromaları çıkaran kalın bir reçine tabakası ile kaplanmış mor 
/ mavimsi bir renk tonuna sahiptir.Bu efsanevi Indica’nın tat tomurcuklarınızı 
cezbetmesine ve saf memnuniyetle keyfin sizi elemlerinizden uzaklaştırmasına 
izin verin. Her ne kadar Gelato’nun aromaları harika bir şekilde sarhoş edici olsa 
da, etkiler genellikle belirgindir ve enerjiktir.

Pink Kush™, nefes kesen pembe ve mor tonlarıyla görsel olarak meydan okuyan 
OG Kush’un çarpıcı ve saygın bir akrabasıdır. Çiçekleri, 70 günden daha kısa bir 
süre içinde parlak trikomlarla yoğunlaşıp parlar. Pink Kush™ yoğun tomurcuklar 
üretir, bu nedenle düşük nemde yetiştirilmesi tercih edilir. Duygusal memnuniyet 
sağlayan çok sevilen bir ışık hissine ek olarak ağır etkiler beklemeniz garantilidir. 
Terpen içeriği yüksek, koku duyunuzu gerçekten baştan çıkaracaktır. İç mekanda 
çiçeklenme normalde 9 haftada tamamlanır, dış mekan ise kuru bir iklim tercih 
edilir. 600-700 gr/m2 yüksek verim beklenebilir.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 günler

 Ekim ortası

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 günler

 Ekim başı

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

http://sahiptir.Bu
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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Bu yeni fenomen, esrar topluluğuna heyecan vermektedir. Cookies Kush™, 
olağanüstü Girl Scout Cookies fenotipi ile güçlü bir OG KUSH’un (fenotip Rolex) 
birleşmesi ile yaratıldı, bu proje başından beri inanılmaz sonuçlar vermiştir. 
Muhteşem OG Kush kalitesi, bu güçlü nane çikolatası / sabah fırın pastası 
kokusu Girl Scout Cookies’in tadıyla birleşiyor. Bu tür zor koşullara karşı 
dayanıklıdır ve büyümesi kolaydır. Kapalı mekanda 8 hafta içinde çiçeklenir ve 
büyük bir verim beklenir.

Son derece dengeli olan Lowryder #1 ile Blueberry Skunk birleşerek Blue 
Mammoth™ ortaya çıkmıştır. Blue Mammoth™ çok yönlü güvenilir bir 
performans sunar ayrıca ev ve uzman yetiştiriciler için en iyi otomatik olarak 
çiçeklenen türlerden birini meydana getirir. Blue Mammoth™, 35 gün sonra 
bitkiden çiçeklenmeye geçer ve bu otomatik çiçeklenme canavarı, baştan sona 
sadece 75 gün içinde bitki başına 150 gr’a kadar mahsul verir. Derin toprağımsı 
Blueberry Indica tatları ve sakin dinlendirici etkisi ile büyümesi kolaydır.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 günler

 Ekim ortası

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 11 

3  € 30

5  € 46 

10  € 87

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

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™, Sativa baskın Phantom Cookies ve OG Kush ile birleştirilerek 
yaratıldı. Sativa dominant melezi, sadece kısa bir çiçeklenme dönemine 
sahip olmayıp, aynı zamanda da Phantom Cookies’in eşsiz renklerini, ceviz ve 
yabani meyvenin lezzetlerini korurken çok daha yüksek verim ve daha yüksek 
kannabinoid seviyeleri içerir. Phantom OG™, sadece 55 ila 65 günde mükemmel 
meyvelere dönüşen; iç mekanda 1,2 metreye, dış mekanda ise kolayca 1,50 
metreye kadar büyür. Üretim muazzamdır! Mor renk tonunun nefis fındık 
lezzetli yumruları, sıcak serebral “yüksek” ve yatıştırıcı “taş”(güçlü) etkiler 
yaratır.

Shiskaberry™’nin seçim süreci çok karmaşık ve uzundu, ancak şimdi bu eşsiz ve 
güzel çeşitliliği kataloğumuzda sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Shiskaberry™ 
eşsiz bir deneyimdir. Baharatlı notalarla keskin toprak lezzeti unutulmaz bir tat 
bırakır. Harika bir meyve aroması, sizi daha derin bir zevk ve ilham duygusuna 
çekecektir. Shiskaberry™, sizi uzun bir süre için ihtiyaç duyduğunuz yere kolayca 
gönderebilecek klasik bir Indica’dır. Dilinizi çözecek, sizi mutlu edecek ve 
ardından tüm vücudun ve zihnin rahatlatıcı masaj seansını “düzenleyecektir”. 
İsteyeceğinizden çok daha fazlası! Kapalı ortamda çiçeklenme dönemi 8-9 
haftadır ve büyük bir verim olması beklenir.

 55% Sativa - 45% Indica

   650 gr/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 günler

 Ekim ortası

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 günler

 Eylül sonu

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CALI DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

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 - bu harika bir bitkidir gerçekten de Amerika’da sadece “Bubbha” 
olarak bilinen biri tarafından keşfedilen ünlü Afgan Kush Landrace X OG Kush 
genetiğinden geliyor. Ekip şimdi onu istikrara kavuşturdu ve onu geçmişi ve 
itibarı ile tutarlı bir seviyeye yükseltti. THC% 29 olduğunda hem yetiştiriciler 
hem de tüketiciler arasında dünyanın en sevilen İndikanın bir çeşididir. Bubba 
Kush, 8-9 haftalık çiçeklenme döneminde çok uzun olmayıp fakat cüretkar 
ve verimli bir bitkidir. Bu özellik, onu tomurcuklanma döneminde fazla yer 
kaplamayan güçlü bir çeşit arayanlar için ideal bir aday yapabilir. Verim sadece 
büyüyor ve bizi memnun ediyor, sonuçta verim, özellikle de onun ihtiyaçlarına 
biraz sevgi ve özen gösterirseniz, iç mekanda 600 g/m2’ye kadar çıkar.

Afganistan ve Pakistan arasındaki dağlık sınır bölgesi geleneksel olarak 
dünyadaki en iyi haşhaş kaynağı olarak bilinmektedir. Bu bölgeden yıllarca 
süren mükemmel genetiğin seçici olarak zenginleştirilmesinden sonra, 
büyümesi çok kolay olan ve olumsuz koşullar altında bile harika bir çeşitlilik 
sunabiliriz. Bu sağlam, kısa bitki hem SOG hem de ScrOG yöntemleri için iyi 
bir seçimdir. Bu bitki geniş, koyu yapraklar ile büyür ve kalın gövdelerde oluşan 
yoğun tomurcuklar oluşturur. Başlıca Klasik Kush aromaları şunlardır: toprak 
ve misk; keskin baharat aromaları.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 günler

 Ekim başı

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 günler

 Eylül ortası

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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
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Moby Dick™ - Bu az bilinen çeşit, şaşırtıcı derecede yüksek verimleri nedeniyle hem 
acemi yetiştiriciler hem de uzmanlar arasında özellikle popülerdir. Kenevir kralı Kral 
Dong - Moby Dick™ ile tanışmaya hazır olun. White Widow ve Haze’in titiz birleşimi, 
herkes için elde etmesi kolay olan 700 g/m2 üzerinde şaşırtıcı bir performanstır. Uzun 
vadeli etkileri teşvik etmektedir. Bir kenevir türünden daha ne istenebilir? Bu bitki sizi 
şiddetli bir şekilde yaratıcılığın ayrı bir gerçekliğine fırlatacak, bu sizi çivilemeden 
gün boyunca tam olarak şarj edecek ve tam tersine enerji ve canlılık yükü, ruh halinizi 
ve genel refahınızı iyileştirecektir. Moby Dick™ THC% 27 güçünde bir bitkidir. Ve bu 
nedenle bitki yetiştirme işindeki pek çok kişinin daimi favorisi. 70 günlük çiçeklenme 
dönemi, bu kenevir türünün çekiciliğine katkıda bulunur.

Barneys Farm Cheese™!, Barneys Farm deposundan tüm zamanların klasiğidir ve 
çok az giriş gerektirir. Bu titizlikle hazırlanmış gerçek örnek, titreşen yaratıcılık, 
sevgiyle dolup peynir kokusu ile sizi başka bir galaksiye götürecek. Cheese 
fem, büyütmek için büyük bir zevktir ve parlak peynir lezzetleri ve notalarla dolu 
çok sayıda yan dal geliştirecektir. Kapalı alanda 600 g/m2’ye kadar alabilirken, 
açık havada yetiştiricileri bitki başına 1 kg’ın üzerinde ürün elde edebilir. Ve tüm 
bunlar yaklaşık sekiz haftalık çiçeklemeden sonra. Bu çeşit, gününüzü rüya gibi ve 
keyifli hale getirecek, size her şeyin daha parlak olmasını sağlayacak yaratıcılık 
ve sosyalliğe etkileyici bir destek verecektir. Bu kenevirin sınırı olmadığı için yeni 
başlayanlar dikkat etmeliler.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 günler

 Ekim

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 gr/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 günler

 Ekim

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Barneys Farm Labs’a öncülük eden esrar genetiğindeki son gelişmeler 
sayesinde, Acapulco Gold™ ‘un kalitesi tüm beklentileri aşmaktadır. Ancak 
bizim için en önemlisi, onun orijinal çeşitliliğinin ruhunu yakalamaktı. Acapulco 
Gold™ çiçeklerinin yağlı meyveleri, çok belirgin THC kristalleriyle birlikte altın 
ve kırmızımsı kahverengi çanaklarla çillenmektedir. Lezzetlerin yoğun meyve 
kokteyli, gerçekten kalıcı olan güçlü bir hissiyat yaratmaktadır. Acapulco Gold™, 
vücudun stresini azaltarak sakinlik veren ve iyimser etkileri dengeleyerek kalıcı 
bir etki sağlayan sativa dominant bir melezdir.

Barneys Amsterdam, Soma ile birlikte 2004’te Amnesia Haze Esrar Kupasını 
kazandı. Amnesia Lemon™, Soma’nın Amnesia Haze’si ve Lemon Skunk arasında 
bir geçiştir. Amnesia Haze ve Lemon Skunk tatlarının lezzetli bir karışımı ve 
her iki hattın gücü ve esnekliği ile bu klasik Amnesia Lemon™ doğmuş oldu. 
Sativa çeşitliliğin canlandırıcı ve serebral etkisi kesinlikle tatmin edicidir, ancak 
Amnesia Lemon™ ‘in sadece 8-9 hafta içinde gerçekleşen çiçeklenme döngüsü 
ise oldukça şaşırtıcıdır. Bitki orta bir yüksekliğe kadar büyür ve uzun yoğun dallar 
meydana getirir.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 günler

 Ekim ortası

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Birkaç yıl önce, Barney’s Farm hediye olarak Red River Delta tohumlarını 
aldı. İnanılmaz derecede güzel olan menekşe-yakut bitkileri büyüdüğünde bu 
gerçek bir keşifti. Orijinal Master Kush’a geçerek mükemmel bir bitki bulmuş 
olduk. Ayahuasca Purple™ neredeyse saf indica özelliklerini gösterir. Geniş 
yapraklı ve dallanmış bu yapı, çiçeklenmenin son iki haftasında zengin ve güzel 
mor renkli çiçeğe dönüşen muazzam yoğun tomurcuklar taşımaktadır. Dallar 
çiçeklenmenin son haftasında desteğe ihtiyaç duyarlar. Bu tür, nadir bir fındık 
ve papatya aroması ile birlikte ilahi, rahatlatıcı ve tatmin edici zengin bir etki 
yaratır.

Bad Azz, Los Angeles’deki arkadaşlarımız tarafından özel olarak seçilmiş ve 
yıllar süren ıslah çalışmalarından temellerini almıştır. Orijinal OG, Afgan Kush 
ve Urkel birleşerek Bad Azz Kush™ meydana gelmiştir. Bad Azz Kush™ ağır reçine 
üreten bir türdür. Bitki çiçeklenme döneminde uzayabilir ve devasa kolların 
gelişmesi için biraz alana ihtiyaç duyacaktır. Bu nemli ve hoş orman meyvelerinin 
aromaları eşsizdir. Arkadaşımız olan ve Tha Dogg Pound Gangsta Crips’li Rapçi 
Bad Azz adını burdan almıştır. (Jamarr’a teşekkürler!)

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 günler

 Eylül sonu

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

5  € 39 

10  € 75

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™ ‘in bu Barneys Farm versiyonu, piyasanın en iyi ve en güçlüsüdür. 
İnanılmaz derecede kokulu ve lezzetli tomurcuklar üreten, büyümesi kolay ve 
çok verimli bir türdür. Karakteristik olarak yoğun yıllandırılmış peynir tatları, 
tatlı yabanmersininin ağızda kalan tadıyla yumuşatılır. Bu güçlü yan dallara 
sahip kısa bodur bitki, kısa bir çiçeklenme dönemi süresince çok ağır yapışkan 
kolalar geliştirir. Bu güçlü, yatıştırıcı ve rahatlatıcı bir etkiye sahiptir – İndica 
tutkunları için gerçek bir sansasyon. Şimdi aynı zamanda otomatik çiçeklenme 
türünde de mevcuttur.

Critical Kush™, ünlü Critical Mass ve OG Kush’un harmanlanmasıyla oluşmuştur. 
Bu, olağanüstü güzel ve çok verimli İndica bitkisidir. Kapalı alanda sadece 
8 haftada çiçeklenir ve orta bir yükseklikliğe kadar büyüyerek ideal bir koni-
yaprak oranına ulaşır. Bitkinin yapışkanlığından, aromatik kokusundan, kristal 
kaplı tomurcukları ve bunun sarhoş edici etkisinden keyif alırsınız. Kush’un 
tadı eşsizdir ve bitkiden elde edilen mahsul olağanüstüdür. Bu yeni melez 
modern esrar yetiştiriciliğinde önemli bir gelişmedir. Indica’nın baskın doğası; 
rahatlama, ağrılardan kurtulma ve gece uykusu için idealdir.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 günler

 Eylül ortası

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Kahramanımızın şerefine adı verilen dahiyane esrar savunucusu, araştırmacı 
ve yazar Dr. Lester Grinspoon, Sativa’nın saf bir hatırasıdır. Bitki ince ve 
uzun bir şekilde büyür ve uzun bir çiçeklenme dönemi gerektirir. Bitki 
olgunlaştığında, kolalar; THC kristallerinin tozuyla ince gövdelere gevşek bir 
şekilde dizilmiş, sıkı, yeşil ve kırmızımsı kahverengi boncuklara benzerler. 
Tomurcuklardan sumak ve limon kokuları yükselir, duman narenciye ve tropikal 
meyve aromalarıyla hafif ve keskindir. Dr. Grinspoon™, güçlü, uzun süreli, enerjik 
ve serebral yükseklik sunmaktadır. Sativa’nın en yüksek derecesidir.

G13 efsanesini favori Hawaii Sativa’mızla birleştirerek daha da üst seviyelere 
çıkardık. Elde edilen bitki, ağır reçine üretimi ile olağanüstü bir meyve yapısı 
yoğunluğu verir. G13 Haze™ bir Sativa baskın türü için orta ve sıkı bir şekilde 
büyür ve SOG ve ScrOG mekanları için idealdir. G13 Haze™ sadece iyi, sağlıklı 
verim ve yüksek THC seviyesi sunmakla kalmaz, aynı zamanda da dumanın 
meyve ve baharat yoğunluklu aromalarının sebep olduğu güçlü, beyinsel 
etkilere yol açar.

 100% Sativa

   350 gr/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 günler

 Kasım ortası

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 günler

 Ekim ortası

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Jamaika melezimizle saf Thai Sativa’yı birleştirerek Laughing Buddha™ ‘yı 
yarattık. Laughing Buddha™ neredeyse saf bir Sativa soyudur (çeşitidir). 
Özellikle çiçeklenme süresini uzatırsak, yetiştiricileri büyük bir ödül bekler. 
Büyük, ağır, sıkı ve yoğun tomurcukları ile bir metre yüksekliğine kadar ulaşan 
bir bitkidir. Bitki, çiçeklenmenin son üç haftasında iyi desteklenmelidir. 
Laughing Buddha™, egzotik meyvelerin ve tatlı aromaların konsantre 
aromalarıyla güzel kokulu bir bitkidir. Enerji veren bir Sativa bitkisidir.

Liberty Haze™, hızlı çiçeklenme dönemiyle (8-9 hafta) hem Indica hem de 
Sativa özelliklerine sahiptir. Hem iç hem de dış mekanda kullanıma uygun 
kalın ve yağlı meyvelere sahip orta boyda bir bitkidir. Uzun ve yoğun kolalar 
özellikle son üç haftada aktif olarak hacim kazanır. Gerçekten güzel kırmızı ve 
mor tomurcuk içeren yoğun meyveler üretir. Liberty Haze™’nin etkisi, heyecan 
verici, kalıcı, öforik ve serebraldir. Kendine özgü ve canlandırıcı bir limon 
(laym) tadı ve kokusuna sahiptir. Laboratuar testleri THC içeriğini% 25’e kadar 
derecelendirmiştir.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 günler

 Ekim sonu

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Güçlü psikolojik etkisinden dolayı Barneys Farm ekibi tarafından LSD ™ olarak 
adlandırıldı. LSD™, tüm yetiştirme koşullarında iyi tepki veren, sağlam, küf 
ve hastalığa dayanıklı bir bitkidir. Büyümesi çok kolaydır ve az bakımında 
bile LSD™; üreticiye çok yüksek verimli ve güzel sonuçlar verir. Yoğun lezzeti, 
toprağımsı kestaneyi ve tatlı misk kokusunu andırır. LSD™ son derece zengin 
bir öforik etki yaratır.

Bu iki çeşitin özünü ve lezzetini bu yeni çeşide taşımak amacıyla Cheese / 
Skunk #1’imizle ünlü “Barney’s” Pineapple birleştirdik. Sonuç olarak, son 
derece güçlü ve istikrarlı bir bitki ortaya çıktı. Küf ve hastalığa dayanıklıdır. 
Pineapple Chunk™ ‘un özü ve tadı kendini hemen belli eder. Toprağımsı Cheese 
X Skunk aroması, ikincil bir Ananas kokusu ile desteklenir. Tadı lezzetli ve 
eşsizdır. Toprağımsı lezzetleri, güçlü bir lezzetler güçlü ve lezzetli Pineapple 
etkisi ile desteklenir. Devasa bir THC çıkışına ve yüksek bir CBD’ye sahiptir ve 
güçlü bir tesir sağlayarak ‘koltuğa kilitler’.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 günler

 Eylül sonu

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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™, Peyote Purple ve efsanevi Cookies Kush™ birleştirilerek 
oluşturuldu. Geniş ve ayrıntılı bir seçim ve geri geçme süreci, her iki ebeveynin 
en iyi özelliklerini tek seferde bir araya getirdi. Ortaya çıkan bitki güçlü 
bir melezdir, ayrıca sağlam ve büyümesi kolaydır. Peyote Cookies™, yoğun 
ve reçineli tomurcuklarını desteklemek için gerekli güçlü dalları olan ağır 
ve yoğun bir stok bitkisine dönüşür. Çiçekli bitki göz kamaştırıcı bir yakut 
kırmızısı ve mor bir ton sergiler. Bu bitki küfe dayanıklıdır ve hem iç hem de 
dış mekanlarda mükemmel şekilde büyür. Peyote Cookies™, güçlü, rahatlatıcı 
ve uzun süre kalıcı bir etkiye sahip vanilya ve kahve izlenimiyle çok yoğun bir 
guava ve toprak tadındadır.

Peyote Critical™, Peyote Purple ve Critical Kush™ birleştirilerek yaratılmıştır. 
Sonuç olarak, Critical Kush™ ‘un bütün ham gücü Peyote Purple’nin ünlü 
tatlı tadı ve renkli parlaklığını ile birleştiren bir Indica melezidir. Bu iki bitki 
mükemmel eşleşir, çarpıcı benzerlikleri bunu gerçekten uyumlu bir karışım 
haline getirir. Her iki ana bitki de kısa sürede çiçeklenmeye geçerek, istisnai ve 
yüksek verimi sağlar. Tatlı toprağımsı tatlar, yıllanmış odun ve kahve aromaları 
duyguları harekete geçirir. Güçlü ve tatlı tatlara sahip olup büyük verim sağlar.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 günler

 Ekim ortası

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 gr/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 günler

 Ekim başı

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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™, gerçek bir Brezilya sativası ile Pakistanlı Kush’u birleştirilerek 
yaratıldı. Bu tomurcuklar, belirgin, hızlı, egzotik bir Sativaya sahip olup, 
dakikalarca sürerek devam eden harika, çok rahatlatıcı bir etkisi vardır. Hazır 
tomurcuklarda guava meyvesinin tadı ve kokusu vardır. Red Dragon™ orta 
boyda, (80-90 cm) büyür ve benzersiz kırmızı / yeşil tomurcuklardan oluşan 
ağır kolalar üretir. Çiçeklenme süresi kısadır (sadece 8 hafta), büyük miktarda 
yüksek kalitede ürün elde edilir. Red Dragon™’nun Eylül ayı sonuna kadar dış 
mekanlarda biter.

Barneys Farm Sweet Tooth #1™, üç yıl süren Esrar Kupasını kazanan 2000’lerin 
başında esrar dünyasında kasırga etkisi yarattı. Etkisi ve çekiciliği hâlâ 
olağanüstüdür ve onunla olan uzun ilişkimizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. 
Sweet Tooth #1™ ‘in yetiştirilmesi kolaydır, reçine ile yapışkan yüksek tesirli 
kolalar üretir. Tesis, son haftalarda desteğe ihtiyaç duyacak önemli güçlü yan 
dallar ile orta boyda büyür. Sweet Tooth #1™ kürlenmiş çiçeklerin harika bir 
kompleksi olarak tatlı mango ve hindistan cevizi tadına sahiptir.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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™, keskin ve tatlı mandalina aromaları içerir, aynı zamanda 
serebral ve rahatlatıcı olan etkilerin yanı sıra keskin bir tat sunan bir Sativa 
dominant türdür. Tangerine Dream™’in 65 günlük çiçeklenme zamanı oldukça 
kısadır. Güçlü ve çok sayıda yan dallarıyla bir metre yüksekliğindeki bitkiler, 
metrekare başına etkileyici bir 600 gram mahsul verir. Bitkiler son haftalarında 
desteğe ihtiyac duyarlar. Kolalar büyük ve ağır büyür, kırmızı ve turuncu 
trikomlarla güzelce kaplanmıştır.

Triple Cheese™, Barneys Farm Blue Cheese ™ ve güçlü Original Cheese (Skunk 
#1 fenotipi) ile birleştirilerek yaratıldı ve nesiller boyunca seçim ve geri 
dönüşüm örneği olan bu muhteşem türü yarattık. Triple Cheese tam olarak 
istediğimiz şeydi. Nemli peynir tadı bitkide oldukça fark edilir. Triple Cheese™ 
‘in yetiştirilmesi çok kolaydır, dikkate değer bir yaban mersini ve eski peynir 
tadı ile yoğun tomurcuklar üretir. THC seviyeleri düzenli olarak% 22’nin 
üzerinde çıkmaktadır.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 günler

 Eylül ortası

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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™, ödüllü bir Sativa baskın Brezilya topraklarında yetiştirildi. Bu 
harika türün seçilmiş bitkilerinin sürekli geri çaprazlanması Utopia Haze™ ile 
sona erdi. 2008’de nihayet piyasaya sürüldüğünde Utopia Haze™, Cannabis ve 
Sativa Kupalarını kazanan, 2008 Esrar Kupası’nda en sevilen oyuncu oldu. Utopia 
Haze™ 130 cm’ye kadar uzar, yüksek verimlidir, küflenmeye ve hastalıklara karşı 
dirençlidir. Utopia Haze™ narenciye ve nane aroması ile kendini gösterir. Güçlü 
ve uzun ömürlü, yüksek serebral Sativadır.

Vanilla Kush™ hızlı çiçeklenen Afgan Indika ve Keşmir’den hasat edilen tohumlardan 
meydana gelen türlerden bir oluşumdur. Eşsiz Keşmir çeşidi, benzersiz bir vanilya 
aromasına ve etkileyici reçinelere sahiptir. Vanilla Kush™, en iyi Afgan genetiğinin 
gücünü Keşmir’in yaylalarının aromalarını birleştirir. Vanilla Kush™, gür yan dallar 
büyütür, kırmızı ve altın kaliks kaplı büyük yoğun ve güzel görünümlü kolalar 
oluşturan sağlıklı ürün meydana getirir. Çiçekler serleştikten sonra, yabani vanilya 
ve çam kokusuyla muhteşem görünen tomurcuklar oluşturur. Güçlü, uzun süreli ve 
rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 gr/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 günler

 Ekim sonu

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 günler

 Eylül sonu

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

1  € 10 

3  € 27

1  € 9 

3  € 25

5  € 42 

10  € 80

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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Runtz’ın inanılmaz dişileştirilmiş versiyonun başarısından sonra, bu türün otomatik 
bir versiyonunu yaratmaktan başka seçeneği yoktu. Otomatik versiyonu tüm olumlu 
özellikleri korudu ve mükemmel bir hasat sağladı, ancak daha kısa bir zaman diliminde 
- ekim anından itibaren sadece 70 gün içinde! Verim herkesi etkiledi - deneyimli bir 
yetiştirici ve doğru aydınlatma koşullarıyla, onu 600 g/m2’ye çıkarabilir, iç mekanda 
yetiştiriciliğinde 120 cm büyüklüğünde olur. Düşük talepli mükemmel bir mahsul, 
biraz gübre kullanmaya değer ve sonuç tek kelimeyle çarpıcı olacak. Tıpkı orjinali gibi, 
otomatik versiyonu endişelerinizi ve kavgalarınızı yemyeşil bir meyve kokuları ile sizi 
denizine taşıyabilir. Yetiştiriciler, orijinalin inanılmaz tatlarından bazılarını korumayı 
bile başardılar, böylece büyük miktarda keyif alabilirsiniz.

Dikkatli olun, çünkü Watermelon Zkittlez Auto™ sizi gücü ile şaşırtabilmektir. Taşan 
trikom patronları sayesinde, reseptörleri kelimenin tam anlamıyla cızırdarken ve 
tahliye ederken canlı meyveli aromalarını kesinlikle keşfedeceksiniz. Büyütmesi kolay 
ve sonuçları bakımından etkileyici, 550 gr/m²’yi aşan çarpıcı verimler üretebilen uzman 
ellerde otomatik olan bir bitkidir. Bununla birlikte, kendi başına büyüyen kaprissiz 
bir bitkidir, bu nedenle hem yeni başlayanlar hem de uzmanlar için ideal bir seçenek 
olabilir. Bu güzel seçenek, ekimden sadece 70 gün sonra sonuç verecektir, bu gerçek 
bir hız örneğidir. Bitkinin kesilmesi kolay ve hızlıdır, bu nedenle yeni başlayanlar için 
bile zor olmayacaktır. Watermelon Zkittlez Auto™, sadece 140 cm uzunluğundadır, 
bu da onu bir teras, balkon, ön bahçe, sebze bahçesi, serada ve diğer tenha yerlerde 
büyütmek için ideal kılar.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 günler

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 günler

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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™ gerçekten inanılmaz bir türdür, ışın kılıcınız Skywalker ile 
ilk karşılaştığınızda titretir, yanıp söner ve gücünü ortaya çıkarır. Yetiştirme 
laboratuvarında gerçek bir favori olan TONI13, kendi başına test edildi, 
olağanüstü sonuçları sayesinde tüm dünya için otomatik formatında piyasaya 
sürülmesine karar verilmiştir. Bu kokulu otomatikler, ekimden sadece 70-75 
gün sonra tam anlamıyla çam aromalı bir Noel ağacına dönüşerek parlayan 
THC kristalleri ile damlayan bol miktarda muhteşem kushi çiçeği üretir. Son 
yükseklik 1,2 metre dir. Barneys Farm ekibi tarafından üretilmiş % 23 THC’ye 
ustalıkla sarılmış katil edici Amerikan genetiği Skywalker OG’nin heyecanını 
yaşayın.

Canavarımız BF Auto Critical™ ile Purple Punch™‘i birleştirilmesi beklenen bir 
şeydi. Barneys Farm ve ABD X Barneys Farm’dan gelen tadı, inanılmaz rahatlatıcı 
etkileri ve akla gelebilecek potansiyel getirileri hayal edin. Granddaddy Purple 
X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Bu Indica baskın, 80 cm’ye kadar büyüyen,% 18 
THC,% 1 CBD içeren otomatik çiçeklenen uzun bir günün ardından stres atmak 
için ideal, mutlu, öforik ve rahatlatıcı bir his sağlamak için ağız sulandıran bir 
kombinasyon sunar. En sevdiğiniz pastaneyi hatırlatan aromaları uyandıran 
zihinle birlikte, karanfille birlikte pişmiş tatlı APPLE PİA’nın tadını kendine 
özgü bir tat ile birleştirir. Sadece 50-60 günde çiçeklenen Purple Punch Auto™ 
ürünümüzden bitki başına 350-400 gram verim beklenir!

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 günler

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 günler

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Glue Gelato Auto™ ‘yu deneyimlemeye hazır mısınız? Elite West Coast 
kesimleri keşfedildi ve otomatik çiçeklenen bir mücevher haline getirildi. 
Bu ağız sulandıran Gelato ve Glue karışımını mutlaka denemelisiniz. Sizi 
aniden rahatlatıp sakin duruma getirecek. Bu ilahi duyguların vücudunuzu 
arındırmsına, sıkıntılarınız ortadan kaybolmasına ve sakin bir zihnin sizi 
etki altına alarak bu büyüleyeci hissi yaşatmasına izin verin. Bundan emin 
olabilirsiniz ki, Glue Gelato ruh halinizi daha iyi bir duruma getirecek. Bu imkanı 
kaçırmayın – tohum halinden tomurcuklanmaya geçmesi sadece 70 gün sürer, 
Barneys’in Glue Gelato Auto™ ‘sunu denediğinize memnun kalacaksınız.

Ödüllü OG’mizle birlikte meyveli lezzetleri otomatik çiçeklenmesinin asla 
mümkün olmayacağını düşündüğümüz bir şey üzerinde birlikte çalıştık. 
Muhteşem genetiğin müthiş bir birleşimi, kozmik sakinleştirici bir deneyim 
sunmak için birleştirildi. Sadece 70 günlük yetişme süresinden sonra, bu 
otomatik çiçeklenen şampiyonun performansından memnun kalacaksınız. 
İnanılmaz aromalar üretir ve nasıl olduğunu anlamadan bu nadir meyveleri 
elde etmiş olacaksınız. THC ile sızmaktan ve etli şeker kaplı tomurcukların 
farkına varmaktan zevk alır ve sizi farklı, rüya gibi bir boyuta düşürmeden önce 
ağrılarınızı etkisiz hale getirdiğini hissedersiniz. ABD genetiğinin bu fantezisini 
otomatik çiçeklenme formundaki etkisini kaçırmayın.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 günler

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 günler

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Otomatik Çiçeklenen Dişileştirilmiş

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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™ sürekli büyüyen Cali otomatik çiçeklenen koleksiyonumuza mükemmel 
bir şekilde uyan,% 65 İndika ve % 35 sativa ile, otomatik çiçeğin alışılmadık derecede 
yeni bir süper versiyonudur. Bu mücevher, BF Super Auto #1 = Artan verim, güç ve 
trikom üretimimizle birleştirilen Face Off OG X Girl Scout Cookiers’in tarihsel ebeveyn 
gücünü birleştirir, Dos Si Dos Auto™ ‘ya ciddi bir genetik dürtü sağlar. Dos Si Dos Auto™ 
endişe ve ağrıyı hafifletir ve gününüzü her yönden geliştirir. Uzun süreli kireç aroması, 
büyükannesinin fırından yeni çıkmış en sevdiği limon kremalı börekini hatırlatacaktır. Bu 
hız iblisi büyülüyor ve açık havada 100 cm’den 140 cm’ye kadar iç mekan yüksekliğine 
yükseliyor. Bu bitki tohumdan hasada kadar sadece 70-75 gün içinde aşamadan geçer ve 
600 g/m2’ye kadar devasa bir ürün üretir ve THC% 20’nin üzerindedir.

Barney’s Farm’den Gorilla Glue Auto™, nerede olursanız olun sizi iyileştirecek hızlı 
çiçek açan bir melezdir. Bu yeni başlayanlar için bir bitki değildir ve güçlü vuruşları 
saygıyla tedavi edilmelidir. Muhteşem Gorilla’mızın% 55 göstergesinin bu yeni 
süper hızlı versiyonu, 600 g/m2’lik büyük bir verim ve 110 cm’ye kadar yüksek 
bir yükseklik ile heyecan verici yeni nesil BF Super Auto #1’e yapıştırılmıştır. 
Çiçeklenme sırasında harika kahve ve krema kokuları hissedilebilir. Bilinen% 25’lik 
bir THC seviyesi ile birlikte, insanların bu eşsiz bitkiyi ne kadar derinden sevdiğini 
anlayabilirsiniz. Sadece 70-75 gün içinde, nodal arası mesafe çok küçük olan dev 
kokulu çiçekler bu canavarca otomatik çiçeklerden büyüyecek. Cali otomatik 
çiçeklenme koleksiyonumuz Barney’s Farm’dan Gorilla Glue Auto™ ‘daki bu baskın 
çeşitlilik göstergesinin psychedelic etkisinin tadını çıkarın.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 günler

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 gr/m²   800 gr/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 günler

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 OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Cali Koleksiyon dişi en çok satan ürünümüz, süper otomatik mükkemelleştirildi. 
Gorilla Skittlez Auto™. ile gün boyugüzel keyif devam edebilir. Damak tadınız meyveli 
aromaları ilk kez deneyimlediğinizde zevkten patlayacaktır. Gorilla Glue ve Zkittlez’ın 
ilk haçları şimdi BF Super auto #1 ile tekrar kesişti, hatalara ve streslere inanılmaz 
güç ve direnç ekledi, kök yapısı ilk günden Süper Auto #1’den geçti. Bu inanılmaz 
derecede kokulu otomatik bir çiçektir, tam anlamıyla 75 gün içinde bir Noel ağacı gibi 
olur, çok miktarda sulu trichome ile kaplı muhteşem yumuşak çiçeklerle sonuçlandı, 
odadaki son yükseklik 80-100 cm ve ortalama verim 420 g/m²’dir. ABD genetiği 
Gorilla Glue ve Zkittlez’ın heyecanını deneyimleyin, Barneys Farm Lab ekibi tarafından 
oluşturulan% 20 THC otomatik renk paketinde ustalıkla sarıldı.

Wedding Cake Auto™: lezzetli bir kek gibi lezzetli şeker kristalleri ile kaplanmış 
süper Wedding Cake Auto™: çok soğuk bir üne sahiptir ve Cali otomatik çiçeklenme 
koleksiyonumuz için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Wedding Cake Auto™ ve BF Süper 
Otomatik #1’in birleşmesinin sonuçları olan bu tesis, süper otomatik Skywalker 
OG özelliklerinin artan dayanıklılığı ile hayal kırıklığına uğratmayacak, hatalara ve 
strese karşı artan direnç yaratacak, kök yapısı ilk günden inşa edilecektir. Wedding 
Cake Auto™ - beyaz kristallerle kaplı tomurcukları olan verimli çeşitlerin sevenler için 
gerçek bir zevk. Baskın İndika bir bitkisi, tomurcuklarla% 65 noktalı, bitki düğümler 
arasında çok dar bir mesafeye sahiptir. Dikimden sadece birkaç hafta sonra, 
mücevher gibi hafif parlayan ağır tomurcuklar şekillenmeye başlayacaktır. 

 25% Sativa - 75% Indica

   420 gr/m²   550 gr/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 günler

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 gr/m²   750 gr/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 günler

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 OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CALI OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

cali zbir

ka

ba
rn

ey's farm 

YENI SÜRÜMLER

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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Büyümesi çok kolay ve yüksek verime sahip olan Klasik Blue Cheese™’nin artık 
otomatik çiçeklenme versiyonu da mevcut. Bu çığır açan Blue Cheese™’nin 
otomatik çiçeklenme versiyonu, Barneys Farm Blue Cheese™ ‘in son kenarı 
geçişinin ve eşsiz bir ruderalis damızlık türünün son ürünüdür. Bitkiler beşinci 
haftada otomatik olarak çiçeklenmeye geçer. Orijinal ağız sulandıran Blue 
Cheese™ ‘in güzel kokusu ve peynir tadı; bu otomatik olarak çiçeklenen ve çoğu 
koşulda zahmetsizce büyüyerek güzelleşen bu bitkiyi domine etmektedir.

Efsanevi Critical Kush™ ürünümüz artık otomatik çiçeklenme türü olarak 
kullanılabilir. Bu en popüler otomatik çiçeklenen canavar, sadece sekiz ile 
dokuz haftada hazır hale gelir. Critical Kush™ en gelişmiş otomatik çiçeklenen 
üretme tesislerimizde yaratılmıştır. Çiçeklenme beşinci haftada başlar ve 
çiçeklenmenin sonraki dördüncü haftasında; ana gövde, özlü ağır ve lezzetli 
kolalarla doldurulmuş birkaç yan dal ile birlikte 75 cm yüksekliğe erişir. Lezzetli 
toprağımsı çam ve Kush tatları hakimdir.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 günler

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 günler

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

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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LSD Auto™ ‘nun gelişini duyurmaktan gurur duyuyoruz! Canavar LSD™ den 
efsanevi LSD Auto ya bir geçiştir. Onun efsanevi ana bitkisi gibi hızlı bir şekilde 
etkiler ve başka bir boyutta uçurur. Onun psikolojik etkisi hızlı bir şekilde 
ortaya çıkar. Bu yeni başlayanlar için önerilen bir gerginlik çeşidi değildir. 
Güçlü etkisine rağmen, büyümesi kolaydır ve herkes bu süper hızlı rotada ciddi 
zihin bükme genetiğinden faydalanabilir. Onun keskin gücünün zihninizde 
ve ruhunuzda yayılmasına izin verin. Neden LSD de olduğu gibi LSD Auto™ 
yolundan gitmiyorsunuz!?

Malana Charas bitkisi, marihuana kültürünün en önemli bitkilerinden biridir. 
Sadhu’lar arasında Shiva’nın Hint tanrısı ibadetinde kutsal sayılır. Malana 
bitkisi, yıllardır yetiştirme programlarımızının temelini oluşturmaktadır. 
Malana Bomb Auto™, Lowryder #1 ile birleşerek Himalaya Dağları’nın zengin 
çam aromalarına ve lezzetlerine sahiptir; yağ kolalarıyla dolu, güçlü ve büyük 
verimli bir bitkidir. Malana Bomb Auto™ bitkisinin vejetasyon dönemi, doğal 
olarak sadece üç hafta sonra çiçeklenmeye dönüşür ve toplamda 60/70 gün 
içinde sona erer.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 gr/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 günler

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 günler

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

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™ , orijinal Pineapple Chunk ™ ‘un otomatik çiçeklenme 
sürümüdür. Pineapple Express Auto™ güçlü, hızlı çiçeklenen ve reçineyle 
kaplanmış ağır tomurcukların cömert verimlerini taşıyan, yetiştirilmesi kolay 
bir kenevir bitkisidir. Pineapple Express Auto™, lezzetli ve ‘öldürücü’(sert) Indica 
bitkisi başına etkileyici 60 ila 100 gram üretir. Pineapple Express Auto™, belirgin 
bir ananas tadı ile tanınır.Bu gerilmeye, stres azaltıcı bir sakinlik yaratarak 
vücudun rahatlamasına yardımcı olur. Vejetasyon süresi sadece 30 gün olup, 
çiçeklenme dönemi ise sadece dört haftadır.

Efsanevi Sweet Tooth™ ‘in büyük verimli, otomatik çiçeklenme türüdür. Barney’in 
orijinal Sweet Tooth™ ‘u, otomatik çiçeklenen ailemizin en güncel üyesidir. 
Sweet Tooth™ ‘in ana elementleri bu otomatik çiçeklenen türü meydana getirir. 
Sweet Tooth Auto™™ 35 gün sonra çiçeklenmeye geçer. Bu bitki yaklaşık 80 
cm’ye kadar kompakt büyüyor. Bu tür dış mekanda bitki başına 200 gram kadar 
mahsul verir. Sweet Tooth Auto™’nun büyümesi 75/80 gün sürer.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 günler

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 gr/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 günler

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

http://r.Bu
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™, ödüllü Coffeshop klasik Tangerine Dream ™ ‘i sevenler 
için geliştirilmiştir. Sigara içenler ve üreticiler için en iyisidir ve büyümesi 
oldukça keyiflidir. Tangerine Dream Auto™’nun çimlenmesi 70 gün olup 
bitirme süresi oldukça kısadır, güçlü ve çok sayıdaki yan dallarıyla 70 cm 
yüksekliğindeki bitkiler etkileyici bir ürün verir. Bu sativa dominant otomatik 
çiçeklenen tür keskin ve yoğun tatlı narenciye aromaları ile THC içeriği dengeli 
bir serebral gevşeme etkisi yaratan lezzetler sunar.

 60% Sativa - % Indica

   500 gr/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 günler

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

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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Barneys Farm ve CBD Crew yetiştiricileri, hem tedavi edici hem de sansasyonel 
olarak lezzetli olan, CBD ile zenginleştirilmiş CBD Lemon Potion Auto™ 
şampiyonu oluşturmak için bir araya geldi. CBD / THC 2: 1 oranlarında; % 
15’e kadar Cannabidiol içeriği (CBD) ve bir Barneys Farm Lemon Kush X CBD 
GREW CBD ile Auto’yu birleştiren lezzetli otomatik çiçeklenen ve CBD ile 
zenginleştirilmiş bir türdür. CBD Lemon Potion Auto™, sadece 1 metreye kadar 
büyüyen bereketli gür bir bitkidir. Reçine damlatan tomurcuklar, bitkilerde 
yoğun baharatlı limon kokuları ile tüm dallarda sıkıca toplanır.

Blue Shark, Indica baskın bir CBD zenginleştirilmiş türdür. CBD Blue 
Shark ™ Blueberry, klasik Shark Shock ile birleştirildi ve sonunda CBD ile 
zenginleştirilmiş Sativa’mız eklendi. Eşit 1:1 CBD/THC yüzdeleri, çiçekleri 
ağrı ve bulantı rahatlaması için ideal kılar. Rahatlamak için mükemmeldir ve 
çok tatmin edici sakin bir etkiye sahiptir. Bitki hızlı çiçeklenir ve 8 ila 9 hafta 
çiçeklenmeden sonra hasat için hazır duruma gelir. CBD Blue Shark™ küf tutmaz 
ve iyi verim sağlar. Çiçeklerin meyvesinde narenciye aroması ve Yaseminin bir 
dokundurması vardır.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 gr/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 günler

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 günler

 Ekim başı

THC  16% CBD   16%

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

CBD OTOMATIK ÇIÇEKLENEN DIŞILEŞTIRILMIŞ

CBD DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

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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Efsanevi İndika: baskın Critical Kush™ ile Shanti Baba’nın CBD geliştirilmiş 
türünden oluşmuştur. Hızlı çiçeklenen CBD Critical Cure™ bitkisi, kocaman, 
ağır tomurcuklar üretir ve bitkinin son haftadaki çiçeklenme döneminde iyi bir 
şekilde desteklenmesi gerekir. Çiçekler reçine doludur ve son derece yüksek 
CBD seviyelerine sahiptir. CBD ve THC, birbirine bağlı özel bir ilişkiyi paylaşır 
ve birbirlerinin terapötik faydalarını artırmak için birlikte çalışır. CBD Critical 
Cure™ çiçekleri, tatlılık hissi veren yoğun ve toprağımsı bir tada sahiptir.

CBD Caramel™, CBD ile zenginleştirilmiş, egzotik bir üç yollu füzyondur. 1: 1 
CBD-THC ile% 70 /% 30 Indica dominant türdür. Bitki başından itibaren dinamik 
bir şekilde büyüme gösterir. Bitki, sadece 60 gün içinde hazır olan çok reçineli, 
Sativa benzeri bir çiçek yapısı üretir! 500 gr/m2’lik bir iç verim kolayca elde 
edilebilir. CBD Caramel™ dış mekan yetiştiriciliği için de idealdir. CBD Caramel™, 
psikoaktif etkileri yumuşak, serebral ve ilaç tedavisi almak isteyen hastalara 
rahatlatıcı ve sarhoş etmekten arındırılmış tatlı yapışkan tomurcuklar üretir.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 gr/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 günler

 Eylül sonu

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 günler

 Eylül sonu 

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 DIŞILEŞTIRILMIŞ TOHUMLAR

CBD DÜZENLI TOHUMLAR

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™, 1970’lerde toplanan tohumlardan ve Mazar-e-Sharif 
bölgesindeki en iyi geleneksel haşhaş üreticilerinden seçilmiştir. Ardından, 
Afghan Hash Plant™ ‘ın geldiği yerdeki gen havuzumuz ve en güçlü lezzet 
fenotiplerinin yetiştirilmesi için birkaç heyecan verici yıl harcandı. Bu bir 
şampiyon haşhaş yapma çeşididir ve favori saf Indica soylarımızdan biridir. 
Afghan Hash Plant™, narenciye yumruğunun alttan kesilmesiyle zengin bir 
sandal ağacı aroması açığa çıkaran ve yoğun reçine damlatan çiçekler geliştirir.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Düzenli Tohumlar 
Damızlık Seçimi

 100% Indica

   700 gr/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 günler

 Eylül sonu

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

DÜZENLI TOHUMLAR

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427


38

Critical Kush™ en gelişmiş ana bitkiyi arayanlar için gayet ideal bir türdür. 
Dünyanın en seçkin iki genetiğin birleşimi: Critical Mass (Mr. Nice) ve kendimize 
ait OG Kush. Son derece üretken ve hibrit güce sahip olan Critical Kush™ çok 
sayıda güzel ve etkili meyveler vermektedir. Critical Kush™, kolayca tanınabilir 
bir tada sahiptir ve bitkinin verimi olağanüstüdür. Bitki, güzelce geliştirilmiş 
görkemli tomurcukların ağırlığını taşımak için ekstra desteğe ihtiyaç duyan yan 
dallarla birlikte orta boyda büyümektedir. Critical Kush™, yoğun, ağır çiçekler 
(salkımlar) üretmektedir.

Efsanemiz G13’ü klasik Skunk #1 ile birleştirdik; G13 X Skunk #1’ise favori 
Hawaii Sativa’mızla birleştirerek, Barneys Farm, G13 efsanesini yükseğe 
çıkardı ve ünlü G13 Haze™ ‘yi yarattı. Bu baskın Sativa bitkisi psikolojik etkilerin 
tümünü sağlayarak müthiş bir rahatlama hissi oluşturur. Kombinasyon güçlü, 
kutsal ve unutulmazdır. G13 Haze™ yüksek boylara ulaşır ve sağlıklı reçine 
üretimi ile olağanüstü verimli bir çiçek yapısı oluşturur.

 100% Indica

   700-800 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 günler

 Eylül sonu

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 günler

 Ekim sonu

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

DÜZENLI TOHUMLAR

DÜZENLI TOHUMLAR

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™, efsanevi toprağımsı Afgan X Skunk #1 ve baharatlı Old 
School Haze ile bir araya gelerek oluşturuldu. Bu, abartılı bir hasat ile lezzetli 
ananas tatları Sativa dominant melezi meydana getirdi. Ortalama verim kapalı 
alanda 600 gr/m2’dir, ancak çiçeklenmeye daha uzun bir sure verilirse 700 gr/
m2’ye kadar artacaktır. Pineapple Haze™ çoğu iklimlerde açık havada büyür ve 
bitki başına 1,5 kilo mahsul vermektedir. Bitki küflenmeye dirençli olup, en 
tecrübesiz üreticiler için bile dayanıklı ve uygundur. Topraktaki tuz seviyeleri, 
bitkinin çiçeklenme döneminde en iyi sonucu göstermesine yardımcı olacak 
şekilde 1.70’te tutulmalıdır.

Widow Remedy™, ilk olarak Tijuana Sativa ve yüksek kannabinoid seviyeleri 
ile çiçeklenen güzel bir Sativa dominant bitkisi olan Kerala ile birleştirilerek 
yaratıldı. Tür, daha sonra, verimi arttırmak, çiçeklenme süresini kısaltmak 
ve CBD gücü potansiyeli ilave etmek için saf bir Afgan ile birleştirilerek daha 
da geliştirilmiştir. Bu üç yollu harmanlamanın nihai sonucu, CBD eklenmiş 
tür ve yaklaşan soy ile dikkat çekici bir melezdir. Widow Remedy™ ağrı kesici, 
uykusuzluk ve bulantı için rahatlık etkisi yaratan bir tedavi yöntemidir. Yağmurlu 
bir gün bile onun dumanında buharlaşır.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 gr/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 günler

 Ekim sonu

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 gr/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 günler

 Eylül sonu

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

DÜZENLI TOHUMLAR

DÜZENLI TOHUMLAR

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


Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için web sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz: www.barneysfarm.com

Bu eşsiz kenevir tohumu çeşitleri sadece bu firma tarafından 
sağlanmaktadır: Barney’s Farm Seed Company 

Feragat
Marihuana tohumlarımızı, ulusal yasalarla çelişmemeleri ve bu yasalara 
aykırı şekilde kullanılmamaları şartıyla gönderilmektedir. Müşteriler, bazı 
ülkelerde kenevir tohumlarının yasadışı olduğunu bilmelidir. Barney’s Farm, 
yasadışı oldukları ülkelere götürülmemesi ve ekilmemesi koşuluyla bu 
tohumları temin etmektedir. Bu yasalara aykırı biçimde davrananlar sadece 
kendi eylemlerinden sorumludurlar ve Barney’s Farm bu konuda hiçbir 
sorumluluk taşımamaktadır. 
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