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Barneys Farm Runtz Muffin™ це результат старанної роботи фахівців при 
схрещуванні Zkittlez X Gelato, це відомий нащадок Cookies, який порадує 
вас своїм неперевершеним ароматом та потужною збалансованою 
структурою. Після цього лабораторія додала апельсиновий пунш, 
щоб не тільки збільшити відсотковий показник, але і додати значних 
виробничих переваг рослині. Випробувати цей делікатес - все одно, 
що бути загорнутим у ковдру з солодким запахом та ароматом 
лавандового блаженства зі слабким відтінком клементин. Густий дим, 
що тліє, створює фруктовий заряд радості та ейфорії, котрий тягнеться 
впродовж усього дня. Змийте з себе турботи та сварки у приємному 
морі фруктових ароматів, суцвіття буквально запливають п’янким 
сиропом, підштовхуючи показники до неймовірних 29% ТГК. Відкрийте 
для себе чудові аромати Runtz Muffin, ніби з дитячої кондитерської - 
часто можна відчути натяк на апельсиновий марципан, що з’являється 
під час пізнього цвітіння. Безліч смачних терпенів роблять цю растішку 
чудовою для вирощування будь-яким рослиноводом. Тонкі пурпурні 
й темно-зелені відтінки готових бутонів Runtz Muffin справжня радість 
для споглядача, вони виблискують ніби коштовності в короні. У 
відкритому повітрі можна очікувати на висоту до 2 метрів, в той самий 
час у приміщенні ця рослина зупиниться на позначці 110-120 см після 
4-тижневого вегетативного періоду.

НОВІ РЕЛІЗИ 2021

Фемінізоване Насіння 
Cali Collection
• Biscotti Mintz™

• Lemon Tree™

• Mimosa X Orange Punch™

• Blue Sunset Sherbert™
• Watermelon Zkittlez™

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 днів

 На початку жовтня

THC  27-29% CBD   0.8%

Runtz Muffin™
Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 14 

3  € 38

5  € 59 

10  € 113
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Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
https://www.barneysfarm.com/runtz-muffin-523
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Biscotti Mintz™ - Створено для справжніх шанувальникiв двох кращих і 
самих невловимих сортів США. Лабораторія створила Біскотті, в світі вже 
перевищує 80% зразків з домінуванням індика з нашим ексклюзивним і 
чудовим фенотип Мінца. Результати були приголомшливими, варіант 
Cookies X OG Kush забезпечив неймовірну ефективність і основу смаку, 
додавши настій вершково-кремовим смузі, генетики Mintz, створили 
цей апетитний новий сорт, абсолютно унікальне видання для нашого 
каталогу. Biscotti Mintz™ - це переважно темно-пурпурова рослина з 
великою кількістю трихом.

Lemon Tree™ - це відзначена нагородами комбінація яка просочується 
від американської класики Lemon Skunk і Sour Diesel з надзвичайно 
високим вмістом Лімонена та Мірцена. Цей легкорастущій, ідеально 
збалансований гібрид з 55% вмістом індика дає значний врожай, 
соковитих компактних морозних світло-зелених бутонів, пронизаних 
товстим шаром трихом, випромінюючих свіжий лимонно-цитрусовий 
аромат - справжнє захоплення і задоволення від вирощування. У 
закритому грунті, ця рослина досягає кінцевої висоти близько 90-120 см 
з продуктивністю до 650 г/м2 після відносно короткого періоду цвітіння, 
всього 65-70 днів.

 20% Sativa 80% Indica

   600-650 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 56/63 днів

 Жовтень

THC  25-30% CBD   0.8%

 45% Sativa 55% Indica

   600-650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 65/70 днів

 Жовтень

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
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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 X Orange Punch™ Еволюція Mimosa триває з новим суперкомпактним 
сортом зі смаком вибухового апельсина, це ще один абсолютно новий 
супер-штам з лабораторії Barneys Farm. Геніально створений шляхом 
ретельного схрещування всім відомого Orange Punch з сенсацією 2020 
року Mimosa Evo™. Це додаткове генетичне злиття привело до значно 
швидкішого виробництва чудових шишок; Бета-каріофіллен, ліналоол і 
терпени лімонену створюють сенсаційний цитрусовий солодкий аромат 
мандаринових цукерок. В результаті цього схрещування вийшло більш 
компактна рослина в порівнянні з Mimosa Evo, але при цьому вдалося 
зберегти приголомшливо високі виробничі показники.

Blue Sunset Sherbert™ Гібрид з перевагою індика, цей сорт здатний 
забезпечити величезним вражаєм, з великою кількістю бічних гілок, 
кожна з яких здатна витримати найважчі коли! Надшвидке цвітіння 
всього за 59-63 дня в Індоре, вражай 650-700 г/м2.Компактний зріст, 
кількість тріхром вище середнього, зріст приблизно до 80 см в приміщенні 
- справжнє задоволення, на відкритому повітрі він може досягати до 
двох метрів плюс з урожайністю до 1 кг з рослини. Blue Sunset Sherbert™ 
завершує сліпучу демонстрацію в останні дні цвітіння, демонструючи 
чарівне перетворення, створюючи заворожливий калейдоскоп з 
листя екзотичного кольору, яскраво-оранжеві відтінки, склеєних 
смолою,покривають щільно сформовані бутони.

 35% Sativa 65% Indica

   700 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 55/60 днів

 Вересень

THC  26-30% CBD   1%

 35% Sativa 65% Indica

   650-700 гр/m²   kg

   80 cm   cm

 59/63 днів

 Жовтень

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
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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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Watermelon Zkittlez™ від Barneys Farm: цей чудово збалансований гібрид 
демонструє сильну структуру зростання сатіва, яка допомагає зробити ї ї 
високоврожайною виробничою, при цьому деякі гровери можуть набирати 
більше 1 кг на рослину при дбайливому ставленні! В приміщенні ви станете 
власником близько 550 г/м2 найчистішого врожаю. Збадьорюючий та 
заряджаючий енергією ефект дає сто очок вперед цій квітці серед сортів 
канабісу. Симпатичний та ароматний Watermelon Zkittlez вразить вас своїм 
бадьорим ефектом, який запалить ваше тіло і душу. Справжній тонізуючий 
засіб від щоденних стресів і проблем, растішка змусить їх зникнути в хмарі 
диму, як за помахом чарівної палички. 

Ще одне неабияк спокусливе доповнення до нашої колекції Cali. 
Заворожуючий тропічний коктейль зі свіжих фруктових ароматів, 
безкомпромісної сили та неймовірних врожаїв. Цей видатний гібрид дуже 
солодкий, липкий, сильнодіючий, і зробить все можливе, щоб у любителів 
вирощування канабіса перехопило подих від нього. Barney’s Farm вдалося 
окультурити гібрид з домінантою Sativa (60% Sativa, 40% Indica) та прикрасити 
його величезними порціями блискучих трихом із солодким ароматом 
тропічних фруктів. Ідеальне схрещення Tropicanna (Girl Scout Cookies X Tangie) 
разом із специфічними нотками Banana Kush навіює заспокійливий ефект 
сорту Indica. Його кокетливий та грайливий характер змусить вас поринути у 
світ ейфоричної іскристості та загадок.

 45% Sativa - 55% Indica

   550 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 63 днів

 Кінець вересня

THC  26% CBD   1%

 60% Sativa - 40% Indica

   700 гр/m²   kg

   110 cm   cm

 65/70 днів

 Середина жовтня

THC  22-25% CBD   1%

Watermelon Zkittlez™

Tropicanna Banana™

Watermelon X Zkittlez

Tropicanna X Banana Kush

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

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™ фемінізована версія: накінець настав довгоочікуваний випуск 
з лабораторії Barneys Farm і наш варіант цієї генетики монстрів отримав 
своє підтвердження. По газам Mimosa EVO™ еволюціював з відомого Emerald 
Triangle, початково вирощеного Symbiotic Genetics, тепер з супер зарядом. 
Безцінний екземпляр в сховищі Barneys Farm. Цей домінуючий 60% сорт 
Індика наповнений великими матовими бруньками, багатими зірковими 
канабіноїдами і терпенами. Шанувальники сатіви будуть в захопленні 
від ї ї пікантного тропічного лимонного смаку з нотками ягід, які будуть 
пробуджувати ейфорічні ефекти. Mimosa EVO™ - це ідеальна денна напруга, 
справжня їжа для мозку, даюча поступаючий прилив енергії.

Wedding Cake™ – фемінізований: незабутня подорож в країну захоплення 
починається с одного смаку цього домінуючого в природі штамму 
СУПЕР-МІЦНИЙ із Індики. Його сімейна лінія виливає солодці та кислі 
землисті аромати з бездоганними ванільними ароматами і олдскульними 
скунсовими відтінками. Признаний фьюжн, відомий своїми креативними, 
підбадьорливими та ейфорічними розслабляючими властивостями. 
Лабораторія вибрала більш домінуючу Індика-версію, 80% індика + 20% 
сатіва для нашого Wedding Cake™, вирішив продовжити подальший розвиток 
оригінальної генетики Pink Cookies aka Wedding Cake™ із сховища Barneys 
Farm, спочатку створеного Seed Junky Genetics. 7

 40% Sativa - 60% Indica

   700 гр/m²   2-3kg

   80 cm   220 cm

 65 днів

 Кінець жовтня

THC  25-30% CBD   0.8%

 80% Sativa - 20% Indica

   650 гр/m²   2kg

   90-100 cm   120 cm

 65 днів

 Кінець вересня

THC  24-26% CBD   0.4%

Mimosa EVO™

Wedding Cake™

Mimosa X Orange Punch

Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105
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Buy
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Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/mimosa-510
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
https://www.barneysfarm.com/wedding-cake-511
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Колекція Cali від Barneys Farm здобуває додатковий заряд суперсили завдяки 
злиттю власної вибухової колекції терпенів із одними з найбільш дивовижних 
американських фенотипів канабіса. Dos Si Dos був створений на базі OG Kush 
Breath, приголомшливого фенотипу Girl Scout Cookies, схрещеного із Face 
Off OG, а потім повторно схрещеного із нашим легендарним Cookies Kush 
(OG Kush pheno X GSC) І ЦЕ ЛИШЕ ПОЛОВИНА ІСТОРІЇ. Додайте до витонченої 
суміші Gelato #33 його неперевершене насліддя Sunset Sherbet X Thin Mint 
GSC і отримайте справжній бум! Новий чемпіон народився: сативний спалах 
ейфоричної енергії змінюється врівноважливим ефектом із седативними 
властивостями, що здатні зробити щасливим і спокійним навіть слона, 
навіть якщо ви вже ну дуже запальні чи недосвідчені! 

Barney’s Farm продовжує дивувати вас вражаючою генетикою зі всього світу 
завдяки ще одному суперурожайному сорту Purple Punch™™, що походить 
із західного узбережжя США. Делікатне злиття його батьківських сортів з 
домінантою Indica Larry OG та Granddaddy Purple дало можливість створити 
приголомшливу річ. Витончені чуттєві аромати свіжоспеченого яблучного 
пирога з гвоздикою, чорницею та вишнею в карамелі, ідеально поєднуються 
із заспокійливим ефектом, який дає Purple Punch™. Очікуйте урожай коротких 
рослин із міцним стеблом та численними трихомами, бічними пагонами 
з рясними бутонами, які насичені густою смолянистою речовиною із 25% 
вмістом THC.

 40%  Sativa - 60%  Indica

   700 гр/m²   kg

   90 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  22-28% CBD   0,5%

 10% Sativa - 90% Indica

   600-700 гр/m²   2 kg

   90/150 cm   150 cm

 50/60 днів

 Середина вересня

THC  25% CBD   2%

Dos Si Dos 33™

Purple Punch™

Dos Si Dos X Gelato #33

Granddaddy Purple X Larry OG

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 13 

3  € 35

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

5  € 55 

10  € 105
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Buy
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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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Ми раді анонсувати наш новий бренд Strawberry & Lemon, який був 
створений Barneys Farm. Схрещення найбільш живучого Strawberry з 
домінантою Sativa і феноменального Lemonade OG дало світу сорт, 
який змусить ваші ніздрі горіти, ароматні бутони спалахувати, а голову 
набухати. Ряд фруктових та ароматних терпенових сполук перемістить 
вас у полуничний світ релаксації, полегшення болю та дасть можливість 
відчути себе бадьорим і повним сил Strawberry Lemonade™ широко 
вживається для денних активностей. Тести в лабораторії показали 
великий вміст THC (понад 20%).

Якщо б студія Marvel створила сорт насіння Avengers, то він би був саме таким! 
Glookies™. Відчуйте силу цього справжнього супергероя з домінантою Indica, 
виведеного завдяки ретельному поєднанню двох багатогранних сортів 
канабіса. Gorilla Glue та The Original Thin Mint Girl Scout Cookies не потребують 
зайвих представлень. Ми отримали ще одне неймовірне доповнення до нашої 
Колекції Cali. Ви відчуєте неймовірний ефект оніміння всього тіла разом 
із бадьорою енергією, яка повністю змінить ваш день, наповнивши його 
драйвом. Смак Glookies™ треба спробувати самому, щоб переконатися. Уявіть 
собі нотки Sour Diesel, лайма та волоських горіхів, змішанні для створення 
одного із найбільш екзотичних букетів у світі коноплі.

 60% Sativa - 40% Indica

   700 гр/m²   kg

   120/150 cm   cm

 60/70 днів

 На початку жовтня

THC  24% CBD   0.8%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/180 cm   cm

 60/70 днів

 На початку жовтня

THC  25% CBD   1%

Glookies™

Strawberry X Lemonade OG

Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

Strawberry Lemonade™

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 93

 € 49 

10  € 93

1  € 12 

3  € 32

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

5  € 49 

10  € 94

К
оллекция C
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о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

К
оллекция C

al
i 

о
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rn
ey's farm 

новые сорта

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™ стійкий і бадьорий гібрид з домінантою Indica і 
неперевершеним п’янким ефектом. Чисто американський сорт, який 
поєднує у собі аромати Orange Cream, Purple Urkle і Cherry Pie у одній 
рослині, що дає дивовижні помаранчеві та фіолетові квіти, запах 
яких можна порівняти з запахом соковитого апельсина. Завдяки 
розслабляючому ефекту Indica тіло та розум перебувають у стані 
глибокого спокою. Orange Sherbert™ є одним із найпростіших для 
вирощування і може досягати висоти 1,3 метра, продукуючи пишні 
бутони із величезними шишками. Бічні пагони потребують догляду в 
останні кілька тижнів цвітіння.

Відчуйте потужну силу West Coast та ї ї генетики у дивовижному міксі 
GG 4 і Zkittlez. Отож, представляємо вам новий сорт Gorilla Zkittlez™ 
від Barney’s Farm. Після 60-денного цвітіння на вас чекає вишуканий 
тріумф трихом. Ви не забудете той момент, коли ви вперше спробували 
ці плоди. Вивчаючи сторону Indica у спектрі канабісу, цей новоспечений 
улюбленець є неймовірною та приголомшливою красою, чиї шишки 
вкриті сяючими трихомами, що не може не радувати усіх шанувальників 
рослини.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/130 cm   cm

 60/70 днів

 Кінець вересня

THC  24% CBD   0.7%

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   140/170 cm   cm

 55/65 днів

 На початку жовтня

THC  24% CBD   0.2%

Orange Sherbert™

Gorilla Zkittlez™

Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

Gorilla Glue X Zkittlez

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

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™ – це наш новий та унікальний супергібрид із сортом West 
Coast. Він був виведений шляхом схрещування знаменитого Blueberry з 
Thin Mint Girl Scout Cookies зі свіжим та фруктовим сортом Indica – Sunset 
Sherbert. Blue Gelato 41™ швидко занурить вас у спокійне озеро неземного 
психоделічного задоволення. Багато фенотипів являють собою 
блакитні/фіолетові квіти, кожна з яких насичена густою смолянистою 
речовиною та солодким землянистим ароматом із нотками цитруса. 
Відчуйте казкову Indica, яка зачаровує ваші смакові рецептори та легким 
дотиком знімає біль, залишаючи лише чисте задоволення та насолоду.

Pink Kush™ – унікальний родич сорту OG Kush, що здатен підірвати реальність 
своїм заворожуючим рожево-фіолетовим відтінком. У ньому суцвіття щільні 
і переливаються на світлі блискучими трихомами вже через 70 днів. Pink 
Kush™ має велику кількість компактно розміщених шишок, тому варто тримати 
рослину в умовах низької вологості. Вас очікує неймовірний ефект разом з 
такою бажаною легкістю, що гарантовано забезпечить відчуття задоволення. 
Багатий на вміст ароматичних речовин, Pink Kush™ по-справжньому випробує 
ваш ніс на стійкість. Цвітіння у приміщенні займає приблизно 9 тижнів, на 
відкритій місцевості перевага надається сухому клімату. Можете очікувати 
високу врожайність обсягом 600-700 г/м2.

 40% Sativa - 60% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   150/200 cm   cm

 63/70 днів

 Середина жовтня

THC  25% CBD   0.5%

 20% Sativa - 80% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 55/65 днів

 На початку жовтня

THC  24% CBD   1.4%

Pink Kush™
OG Kush Hybrid

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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

1  € 10 

3  € 27

5  € 42

10  € 80

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94
Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.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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Новий феномен зробив справжню сенсацію серед селекціонерів 
канабісу. Cookies Kush™ створено шляхом схрещування нашого фенотипу 
Girl Scout Cookies зі стійким OG Kush (фенотип Rolex), з самого початку 
цей проект показав просто приголомшливі результати. Відмінна якість 
OG Kush поєднується з насиченим ароматом шоколаду з м’ятою/
ранкової випічки та смаком Girl Scout Cookies. Сорт дуже стійкий до 
несприятливих умов та простий у вирощуванні. Ви можете очікувати 
на рясний урожай через 8 тижнів з початку цвітіння в закритому 
приміщенні.

Поєднання двох найбільш відомих сортів у світі та відтворення їх 
найкращих рис було непростим завданням. На прикладі Blueberry 
OG™ нам вдалося створити сорт з класичною Indica силою чорниці та 
водночас з насиченою психоактивною основою скандально відомого 
OG Kush. Від цього неперевершеного гібриду у будь-якого селекціонера 
перехопить подих. Велика кількість бутонів зростає на дозріваючій 
рослині. Насичений аромат солодкого цитруса та мускусу наповнює 
кожен урожай. Blueberry OG™ сягає середньої висоти з великою кількістю 
бокових стебел, які можуть давати плоди аж до 700 г/м2.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  24% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   600-700 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/65 днів

 Середина жовтня

THC  24% CBD   1.2%

Cookies Kush™

Blueberry OG™

Girl Scout Cookies X OG Kush

Blueberry X OG Kush

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Сорт Phantom OG™ з’явився у результаті схрещування Phantom Cookies з 
домінантою Sativa і OG Kush. Гібрид з домінантою Sativa має не лише 
короткий період цвітіння, але й набагато вищу врожайність та значніші 
рівні канабіноїдів, зберігаючи при цьому унікальний колір Phantom 
Cookies та смак волоського горіху і дикої ягоди. Phantom OG™ виростає 
до 1,2 метра у закритому приміщенні та до 1,50 метра на відкритій 
місцевості, даючи при цьому квіти вже через 55-65 днів. Врожаї просто 
неймовірні! Надзвичайно смачні шишки фіолетового кольору надають 
відчуття тепла та впливають на головний мозок таким чином, що все 
тіло німіє.

Процес селекції Shiskaberry™ був дуже складним і довгим, але нарешті 
ми раді представити вам цей унікальний та прекрасний сорт у нашому 
каталозі. Shiskaberry™ – це дійсно унікальний досвід. Його різкі, 
землисті, і дещо гоструваті нотки залишають незабутній післясмак. 
а прекрасний аромат ягід занурює в глибший вимір задоволення та 
відчуттів. Shiskaberry™ є саме тим Indica, який перемістить вас туди, де 
ви маєте бути і затримає там надовго; зможе розв’язати вам язик, потім 
зробить щасливим, перш ніж дати зробити розслабляючий масаж для 
вашого тыла. Що ще потрібно для насолоди?

 55% Sativa - 45% Indica

   650 гр/m²   kg

   120/150 cm   cm

 55/65 днів

 Середина жовтня

THC  20% CBD   2.6%

 100% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   80/120 cm   cm

 50/55 днів

 Кінець вересня

THC  26% CBD   0.4%

Phantom OG™

Shiskaberry™

Phantom Cookies X OG Kush

Blueberry X Afghan

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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™ - ця чудова рослина дійсно походить від знаменитої 
генетики Afghan Kush Landrace X OG Kush, спочатку відкритої кимось, 
відомим тільки як «Буббха» в США. Тепер команда стабілізувала ї ї та 
підняла до рівня, відповідного ї ї історії та репутації. Це, безумовно, 
один з найулюбленіших видів індика в світі серед гроверів, а також 
споживачів, тому що ТГК 29%. Bubba Kush - зухвала, але продуктивна 
рослина, яка не стане занадто високою під час свого швидкого 
8-9-тижневого періоду цвітіння. Завдяки цій характеристиці, вона може 
бути ідеальним кандидатом для тих, хто шукає потужний сорт, який не 
займає багато місця в період своєї бутонізації.

Гірська місцевість на кордоні між Афганістаном та Пакистаном 
славиться одним із найкращих гашишів у світі. Багато років селекції 
найкращих генетик цього регіону дозволили створити унікальний 
продукт, який можна вирощувати навіть у найбільш несприятливих 
умовах. Цей невибагливий сорт чудово підійде для SOG та ScrOG садів. 
Він являє собою широкий кущ із темним листям та великою кількістю 
квіток на міцному стеблі. Аромат класичний Kush: землянистий та 
мускусний, з глибокими гострими нотками.

 30% Sativa - 70% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 56/63 днів

 На початку жовтня

THC  29% CBD   0.8%

 100% Indica

   550 гр/m²   kg

   80/110 cm   cm

 50/55 днів

 Середина вересня

THC  20% CBD   0.6%

8 Ball Kush™
Afghanistan X Pakistan

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

Bubba Kush™
Afghan Kush Landrace X OG Kush

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

Buy
Now

Buy
Now

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


1515

Moby Dick™ - цей маловідомий сорт користується особливою популярністю, 
як у початківців-садівників, так і у експертів завдяки своїй вражаюче 
високій врожайності. Приготуйтеся до зустрічі з королем штамів канабісу 
King Dong - Мобі Діком. Ретельне з’єднання White Widow та Haze - це 
приголомшлива продуктивність більше 700 г/м2, яку легко досягти всім 
бажаючим. Оптимістичні тривалі ефекти. Чого ще можна бажати від сорту 
канабісу? Ця растішка люто катапультує вас в окрему реальність творчості 
та креативності, яка буде тримати вас повністю зарядженим протягом дня, не 
прибиваючи вас, а заряд енергії та бадьорості навпаки покращить настрій та 
загальне самопочуття.

Cheese™ від Barneys Farm - це класичний смак на всі часи зі сховища 
Barneys Farm та не вимагає невеликого представлення. Цей ретельно 
розроблений істинний зразок перенесе вас в іншу галактику, просочену 
сиром, переповнену пульсуючою творчістю та любов’ю. Cheese™ приносить 
величезне задоволення у вирощуванні, розвине величезну кількість 
бічних гілок, наповнених блискучими сирними вишуканостями та нотками. 
Домашні садівники можуть отримати до 600 г/м2, а фахівці з вирощування в 
аутдорі досягають більше 1 кг з однієї рослини. І все це після якихось восьми 
тижнів цвітіння. Даний сорт зробить ваш день мрійливим та чудовим, дасть 
вам вражаючий імпульс на творчість та комунікабельність, які змусять все 
виблискувати набагато яскравіше.

 50% Sativa - 50% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   100-120 cm   cm

 56-63 днів

 Жовтень

THC  22% CBD   0.2%

 75% Sativa - 25% Indica

   700 гр/m²   kg

   120-140 cm   cm

 63-70 днів

 Жовтень

THC  27% CBD   1%

Moby Dick™

Cheese™

G13 Haze X White Widow

Cheese

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Завдяки нещодавнім досягненням Barneys Farm Labs в селекції канабісу 
якість нашого сорту Acapulco Gold™ виходить далеко за межі видатних 
досягнень минулих часів, проте, що не менш важливо, зберігши при 
цьому їх дух. Як і оригінал, квіти Acapulco Gold™ являють собою пишні 
бутони із золотими та бордовими чашечками та дуже виразними THC 
кристалами. Насичений фруктовий коктейль ароматів дарує стійкі та 
довготривалі емоції. Acapulco Gold™ є сортом з сативною домінантою, 
котрий забезпечує довготривалий стан ейфорії, даючи при цьому 
відчуття щастя, спокою та повного розслаблення тіла.

Barneys Amsterdam разом з Soma здобули перемогу з сортом Amnesia Haze 
на Cannabis cup у 2004 році. Amnesia Lemon™ є гібридом Soma’s Amnesia 
Haze та Lemon Skunk. Чудове поєднання ароматів Amnesia Haze і Lemon 
Skunk та стійкість до несприятливих умов обох сортів дали можливість 
створити класичний Amnesia Lemon™. Заряд енергії та ейфорія є типовими 
характеристиками Sativa, при цьому сорт Amnesia Lemon™ демонструє 
просто вражаючий період цвітіння всього з 8 або 9 тижня. Кущ досягає 
середніх розмірів та дає багато квітів.

 70% Sativa - 30% Indica

   500 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/70 днів

 Середина жовтня

THC  21% CBD   0.7%

 60% Sativa - 40% Indica

   550 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  21% CBD   1.2%

Acapulco Gold™

Amnesia Lemon™

Central American

Amnesia Haze X Lemon Skunk

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Декілька років тому компанія Farm отримала насіння сорту Red 
River Delta в якості подарунка. Виведення вперше цих неймовірно 
красивих фіолетових яскраво-червоних рослин стало справжнім 
відкриттям. Схрестивши цей сорт з Master Kush, ми створили щось 
ідеальне. Ayahuasca Purple™ демонструє майже чисті риси сорту 
Indica. Широке віялоподібне листя, коротка та міцна основа, котра 
здатна підтримувати велику кількість квітів, які перетворюються на 
прекрасний пурпуровий цвіт в останні два тижні цвітіння. В цей період 
листя потребує особливого догляду. Ayahuasca Purple™ створює ефект 
неземної насолоди, розслаблення та задоволення завдяки своєму 
насиченому аромату папаї та лісового горіха.

Сорт Bad Azz був виведений нашими друзями із міста Лос-Анджелес за 
допомогою спеціально підібраного селекційного матеріалу протягом 
багатьох років наполегливої праці. Схрещення Original OG з Afghan Kush і 
Urkel в кінцевому результаті дало Bad Azz Kush™ – сорт, що продукує багато 
смолянистої речовини. Рослина продовжує розростатися під час цвітіння і 
потребує додаткового простору для нормального розвитку великих бутонів. 
Неперевершений аромат канабісу із хвойними та фруктовими нотами. 
Названий на честь нашого друга та репера Bad Azz із Tha Dogg Pound Gangsta 
Crips (Дякуємо тобі, Джамарр).

 100% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 днів

 Кінець вересня

THC  21% CBD   1.4%

 100% Indica

   700 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  24% CBD   1.1%

Ayahuasca Purple™

Bad Azz Kush™

Red River Delta X Master Kush

Original OG X Urkel X Afghan Kush

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Дана версія Blue Cheese™ від Barneys Farm є однією із найкращих 
пропозицій на ринку на даний момент, яка гарантовано охопить 
вашу свідомість ароматним дурманом. Дуже родючий та простий у 
вирощувані сорт з запашними та апетитними бутонами. Характерний 
насичений аромат твердого сиру, що пом’якшений смаком солодкої 
чорниці. Blue Cheese™ характеризується коротким та міцним стеблом 
і бічними стебельцями, на яких ростуть величезні смолянисті 
квіти впродовж короткого періоду цвітіння. Ефект дуже сильний, 
заспокійливий та розслабляючий – справжні сенсація для любителів 
Indica. Тепер доступний також як самоквітучий сорт.

Critical Kush™ являє собою гібрид всім відомих Critical Mass та OG Kush. Це 
стійкий та дуже живучий сорт Indica, який дає великий врожай прекрасного та 
дуже міцного Kush. Рослина починають цвісти вже через 8 тижнів в закритому 
приміщенні, досягаючи середніх розмірів із чудовим співвідношенням квітів 
та листя Отримайте насолоду від ї ї клейкої структури, ароматного запаху 
та всіяних кристалами бутонів. Аромат Kush неможливо сплутати ні з чим 
іншим, а урожай з одного куща просто феноменальний. Цей новий гібрид став 
значним досягненням у сучасному селекціонуванні канабісу. Його природа 
з домінацією Indica робить Critical Kush™ ідеальним засобом для релаксації, 
зняття болю та куріння вночі.

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 60/65 днів

 Середина вересня

THC  23% CBD   0.8%

 100% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  25% CBD   1.8%

Blueberry Cheese™

Critical Kush™

Original Cheese X Blueberry

Critical Mass X OG Kush

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Названий на честь нашого героя, неперевершеного адвоката канабісу, 
дослідника та автора Dr. Lester Grinspoon, Dr. Grinspoon™ є чистим, 
негібридним сортом Sativa, рослини якого виростають тонкими, великих 
розмірів, та потребують довше часу, аби почати цвісти. Коли бутони 
розкриваються, то стають подібними на компактні, зелені та бордові 
бісеринки, які розкидані довільним чином на тонких стебельцях та 
посипані кристалами THC. Аромат бутонів схожий на сумах та лимон. 
Дим легкий, із характерним ароматом цитруса та тропічних фруктів. 
Dr. Grinspoon™ пропонує вам стійке, довготривале, бадьоре та стимулююче 
головний мозок відчуття ейфорії. Стара школа Sativa найвищої проби.

Ми підняли наш легендарний сорт G13 на ще вищий рівень, схрестивши 
його з нашою улюбленою Hawaiian Sativa. В результаті було отримано 
рослину з неймовірною кількістю шишок і густою смолянистою рідиною. 
Вона досить невисока і компактна як для сорту з домінантою Sativa, 
тому ідеально підійде для SOG і ScrOG cадів. G13 Haze™ не тільки є дуже 
врожайним і має високий вміст THC, а й захоплює подих ароматним 
димом зі смаком фруктів та спецій, що дає міцний психотропний ефект.

 100% Sativa

   350 гр/m²   kg

   140/160 cm   cm

 90/95 днів

 Середина листопада

THC  26% CBD   0.4%

 80% Sativa - 20% Indica

   550 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/70 днів

 Середина жовтня

THC  22% CBD   1.2%

Dr. Grinspoon™

G13 Haze™

Heirloom Sativa strain

G13 X Hawaiian Sativa

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Ми створили Laughing Buddha™, схрестивши чистий місцевий Thai Sativa 
із нашим ямайським гібридом. Laughing Buddha™ є практично чистим 
сортом Sativa. Однією з його ключових характеристик є більш тривалий 
період цвітіння. Однак, це компенсується його метровим ростом, 
вражаючим запахом, а також великими, компактними та густими 
бутонами. За рослиною потрібно особливо добре доглядати протягом 
останніх трьох тижнів цвітіння. Laughing Buddha™ має неперевершений 
аромат, у якому відчуваються нотки солодких екзотичних фруктів. Як 
результат – енергійний дурман сорту Sativa.

Liberty Haze™ поєднує у собі риси Indica і Sativa з ї ї відносно швидким 
періодом цвітіння (від 8 до 9 тижнів). Це середньої висоти рослина 
із значними розмірами та великими густими бутонами. Вона чудово 
розвивається як у приміщенні, так і на відкритій місцевості, при цьому 
починає набирати масу в останні тижні дозрівання, що супроводжується 
появою компактних бруньок із красивими контрастними чашечками 
червоного та фіолетового кольору. Стан ейфорії від Liberty Haze™ настає 
миттєво і триває довго, з дещо тривожним церебральним ефектом. Цей 
сорт має виразний освіжаючий смак і аромат лайма. Лабораторні тести 
оцінили вміст THC до 25%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  25% CBD   1.3%

 80% Sativa - 20% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 70/75 днів

 Кінець жовтня

THC  22% CBD   1.6%

Laughing Buddha™

Liberty Haze™

Thai X Jamaican

G13 X ChemDawg 91

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Назва LSD™ безпосередньо пов`язана з потужним «дивним» ефектом 
рослини, була вигадана командою Barneys Farm. LSD™ – це стійкий до 
грибка та хвороб сорт, який без проблем адаптується до будь-яких умов 
вирощування. Його дуже легко вирощувати, прикладаючи незначні 
зусилля для догляду і щоразу отримуючи дуже високий врожай разом 
з неабиякими результатами. Аромат нагадує насичений землянистий 
каштан із солодкими мускусними нотками. LSD™ дає дуже стійке 
відчуття ейфорії.

Ми схрестили відомий «Barney’s» Pineapple та наш власний Cheese/Skunk #1 
з метою отримання нового сорту, що мав би аромат та сутність їх обидвох. 
Результатом є неймовірно енергійна та стійка рослина. Невразлива до 
грибка та хвороб. Запах та смак Pineapple Chunk™ неможливо сплутати ні 
з чим іншим. Його аромат Cheese X Skunk доповнюється нотками ананасу. 
Дегустація просто неперевершена та унікальна. Землянистий присмак 
підсилюється стійкими слідами апельсину. Pineapple Chunk™ дає насолоду 
за допомогою великого вмісту THC та CBD, що спричиняє ефект ступору.

 30% Sativa - 70% Indica

   700 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  25% CBD   1.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/65 днів

 Кінець вересня

THC  25% CBD   1.1%

LSD™

Pineapple Chunk™

Original Skunk #1 X Afghan Indica

Pineapple X Skunk #1 X Cheese

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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™ з’явився у результаті схрещення Peyote Purple з нашим 
відомим Cookies Kush™. Завдяки ретельній селекції в одному сорті 
було збережено найкращі якості обидвох генів. Отриманий результат є 
активним гібридом – міцним та легким у вирощуванні. Peyote Cookies™ 
продукує пагони, які знаходяться близько до стовбуру та підтримують 
щільні смолянисті шишки. На вигляд рослина має блискучий червоний 
та фіолетовий колір. Цей сорт стійкий до грибка та може перебувати 
як у приміщенні, так і на вулиці. Peyote Cookies™ характеризується чітко 
вираженими нотами гуави та землянистим смаком з відтінком ванілі та 
кави, а також розслабляючим, довготривалим ефектом.

Сорт Peyote Critical™ є комбінацією Peyote Purple і Critical Kush™. Плодом 
схрещення став Indica гібрид, що поєднує у собі необмежену міць 
Critical Kush™ зі славнозвісним солодким ароматом та яскравим 
блиском Peyote Purple. Ці дві рослини ідеально підійшли одна одній, а їх 
вражаюча схожість робить це поєднання по-справжньому гармонійним. 
Обидва вони швидко квітнуть, даючи при цьому чудові врожаї і маючи 
смачний солодкуватий землистий присмак з ароматом старої деревини 
та солодкої кави. Сильний, смачний і вражаючий сорт.

 5% Sativa - 95% Indica

   550-600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 днів

 Середина жовтня

THC  21% CBD   1.4%

 20% Sativa - 80% Indica

   650 гр/m²   kg

   100/180 cm   cm

 50/60 днів

 На початку жовтня

THC  24% CBD   1.4%

Peyote Cookies™

Peyote Critical™

Peyote Purple X Cookies Kush

Peyote Purple X Critical Kush

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Сорт Red Dragon™ було створено за допомогою схрещування Pakistani 
Kush з чистосортним Brazilian sativa. Шишки мають чіткий та доволі 
екзотичний ефект Sativa, який є довгограючим та запускає механізм 
релаксації вже через декілька хвилин. Висушені бутони мають смак 
та запах солодкого фрукту гуава. Red Dragon™ виростає невисоким 
(80-90см) та дає унікальні густі суцвіття червоно-зеленого кольору. 
Період цвітіння короткий (лише 8 тижнів) з якісним рясним врожаєм. На 
відкритій місцевості Red Dragon™ дозріває до кінця вересня.

Barneys Farm Sweet Tooth #1™ захопив світ канабісу на початку 2000-
х років, вигравши Cannabis Cup три рази поспіль. Його стійкість і 
привабливість як і раніше феноменальні, тож ми раді продовжувати 
наше з ним співробітництво. Sweet Tooth #1™ легко вирощувати, він дає 
високі врожаї великих шишок із смолянистою рідиною. Сорт середньої 
висоти з рясними бічними пагонами, які потребують особливого 
догляду в останні тижні цвітіння. Шишки Sweet Tooth #1™ мають чудовий 
аромат солодкого манго і мускатного горіха.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   80/90cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  22% CBD   1.2%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  20% CBD   1.2%

Red Dragon™

Sweet Tooth #1™

Brazilian X Afghani

Afghani X Nepalese X Hawaiian

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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™ – це сорт з домінантою Sativa, солодким ароматом 
мандаринів та комплексом церебральних і водночас розслабляючих 
ефектів. Tangerine Dream™ починає цвісти за рекордні 65 днів. Рослини, 
що досягають однометрової висоти, мають численні бічні пагони і 
приносять рясний урожай розміром 600 г/м2. Необхідний спеціальний 
догляд на останній стадії цвітіння. Бутони виростають величезними і 
повністю покритими червоними та помаранчевими трихомами.

Дивовижний сорт Triple Cheese™ був створений завдяки схрещенню 
Barneys Farm Blue Cheese™ із Original Cheese (фенотип Skunk #1) впродовж 
тривалого часу, численних поколінь і багаторазового беккроссінгу. 
Triple Cheese – саме той результат, якого ми хотіли добитися. Домінує 
в сорті густий аромат сиру. Triple Cheese™ дуже легко вирощувати, він 
дає урожай із компактно розташованих шишок, які мають дивний смак 
чорниці та сиру. Ефект також дуже сильний, з рівнем THC понад 22%.

 60% Sativa - 40% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  23% CBD   1.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 днів

 Середина вересня

THC  22% CBD   1.2%

Tangerine Dream™

Triple Cheese™

G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

Old Cheese X Blue Cheese

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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™ був виведений із високо цінованjuj Brazilian landrace з 
домінантою Sativa. Довготривалий процес беккроссінгу обраних 
рослин врешті дав свої плоди у вигляді чудового Utopia Haze™. Коли сорт 
був вперше представлений у 2008 році, він одразу ж став фаворитом 
на Cannabis Cup 2008, вигравши два кубка – Cannabis Cup і Sativa Cup. 
Utopia Haze™ стійкий до грибка та шкідників, сягає 130 см заввишки і 
приносить щедрий врожай. Utopia Haze™ володіє вибуховим цитрусово-
м’ятним смаком і довготривалим психотропним ефектом Sativa.

Vanilla Kush™ створено шляхом схрещування сорту Afghan Indica, що 
щвидко росте, та сорту з насіння Kashmiri. Кашмірська рослина володіє 
незвичайним ванільним ароматом і дає велику кількість смолянистої 
речовини. Vanilla Kush™ поєднує в собі силу Indica кращих Afghani генетик 
та аромати високогірної долини Кашміру. Він росте щільним, зеленим 
кущем, приносячи хороші врожаї прекрасних шишок з яскраво-червоними 
і золотистими суцвіттями. Бутони виглядають просто чудово і мають 
аромат дикої ванілі з нотками хвої. Ефект довготривалий і розслабляючий.

 90% Sativa - 10% Indica

   650 гр/m²   kg

   110/130 cm   cm

 70/75 днів

 Кінець жовтня

THC  22% CBD   0.8%

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 50/55 днів

 Кінець вересня

THC  22% CBD   1%

Utopia Haze™

Vanilla Kush™

Brazilian landrace

Afghani Kush X Kashmir

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Після неймовірного успіху Runtz в фемінізованій версії, не залишалося 
іншого вибору, окрім як створити автоквітучий варіант даного сорту. 
Автоматичне цвітіння зберегло всі позитивні характеристики та 
дало шикарний урожай, але в більш короткі терміни - всього 70 днів з 
моменту посіву! Урожайність вразила всіх - з досвідченим гровером 
та правильними умовами освітлення можна довести його до 600 г/м2 і 
це при вирощуванні в Індорі та зростанні в 120 см. Відмінна культура з 
невисокими запитами, варто використовувати трохи добрив, та результат 
буде просто приголомшливим. Як і в оригіналі, автоцвітіння може 
віднести ваші турботи та сварки в розкішне море фруктових ароматів.

Watermelon Zkittlez Auto™ від Barneys Farm: цей чудово збалансований гібрид 
демонструє сильну структуру зростання сатіва, яка допомагає зробити ї ї 
високоврожайною виробничою, при цьому деякі гровери можуть набирати 
більше 1 кг на рослину при дбайливому ставленні! В приміщенні ви станете 
власником близько 550 г/м2 найчистішого врожаю. Збадьорюючий та 
заряджаючий енергією ефект дає сто очок вперед цій квітці серед сортів 
канабісу. Симпатичний та ароматний Watermelon Zkittlez Auto™ вразить 
вас своїм бадьорим ефектом, який запалить ваше тіло і душу. Справжній 
тонізуючий засіб від щоденних стресів і проблем, растішка змусить їх 
зникнути в хмарі диму, як за помахом чарівної палички.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/120 cm   cm

 63/70 днів

THC  27%

CBD  0.9%

 40% Sativa - 60% Indica

   550 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 70 днів

THC  26%

CBD  1%

Runtz Auto™

Watermelon Zkittles Auto™

Runtz X BF Super Auto #1

Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 14 

3  € 38

1  € 13 

3  € 35

5  € 59 

10  € 113

5  € 55 

10  € 105
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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™- це справді дивовижний сорт, ваш світловий меч буде 
пульсувати і блимати, коли ви вперше зіткнетеся зі Скайуокером та 
вивільните міць його сили. Справжній лідер в лабораторії з розведення 
був випробуваний TONI13 самостійно, завдяки його видатним результатам 
було вирішено випустити його в форматі автоцвітіння для всього світу. 
Це ароматне автоцвітіння буквально перетворюється в різдвяну ялинку 
зі смаком сосни всього за 70-75 днів після посадки, виробляючи щедру 
кількість чудових квітів куші, на які капають блискучі кристали THC. 
Остаточна висота до 1,2 метрів. Отримайте гострі відчуття від вбивчої 
американської генетики «Skywalker OG», що майстерно загорнута в ефект в 
23% ТГК, створений командою Barneys Farm.

Гібрид Purple Punch™ із нашим монстром BF Auto Critical™ можна 
охарактеризувати не інакше як «вражаючий». Уявіть собі смак, 
заспокійливий ефект та неймовірний врожай від вибухової лінії сортів 
USA X Barneys Farm! Пікантний мікс Granddaddy Purple, Larry OG, Big Bud 
та Skunk #1 типу Indica, що досягає 80 см заввишки, містить 18% THC, 
1% CBD і представлений у самоквітучій версії, дасть вам відчуття 
заспокоєння, ейфорії та щастя після виснажливого дня. Поєднайте 
це із особливим смаком спеченого солодкого яблучного пирога із 
гвоздиками та ароматами, які збуджують вашу свідомість і нагадують 
запах вашої улюбленої випічки. 

 25% Sativa - 75% Indica

   450-500 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70 днів

THC  23%

CBD  0.2%

 20% Sativa - 80% Indica

   350-400 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 50/60 днів

THC  18%

CBD  1%

Skywalker OG Auto™

Purple Punch Auto™

Skywalker OG X BF Super Auto #1

Purple Punch X BF Auto Critical

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 12 

3  € 32

1  € 11 

3  € 30

5  € 49 

10  € 94

5  € 46 

10  € 87
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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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Ну що, готові спробувати Glue Gelato Auto™? Схрещений з елітним сортом West 
Coast, його можна сміливо назвати самоквітучим шедевром. Будьте певні, ви 
відчуєте цей неймовірно апетитний коктейль Gelato і Glue у всій його красі. 
Ви незчуєтесь, як переживете ефект піднесення і блаженства водночас. 
Дозвольте цим гіпнотичним чарам повністю огорнути своє тіло та подарувати 
райську насолоду: всі турботи залишаться позаду, а всеохоплюючий спокій 
захопить вас повністю. Glue Gelato можна вживати також для покращення 
настрою. У закритому приміщенні ви можете очікувати врожаї до 600г/м2, в 
той час як на відкритій місцевості цілком реально зібрати до 400 г справжньої 
шоколадної насолоди з однієї рослини за ідеальних умов вирощування. 

Фруктові аромати у поєднанні з нашим титулованим OG ретельно працювали 
разом, щоб створити самоквітучий сорт, який ми б ніколи не могли собі 
уявити. Вражаюча комбінація чудової генетики для заспокійливого ефекту 
космічного масштабу. Вже через 70 днів ви зможете отримувати неймовірну 
порцію сатисфакції та ейфорії від нашого самоквітучого чемпіона. 
Насолоджуйтесь приголомшливими ароматами, і перш ніж відчуєте їх, ви 
вже будете уявляти, як тримаєте рідкісні фрукти у себе в руках. Завдяки THC 
ї ї насичені цукровою рідиною бутони є справжнім задоволенням, що втамує 
біль, перш ніж занурити вас в інший, більш казковий вимір. Не пропустіть 
нагоди спробувати цей екстравагантний американський сорт в самоквітучій 
версії.

 40% Sativa - 60% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 днів

THC  20-26%

CBD  0.1%

 50% Sativa - 50% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/130 cm   cm

 70/77 днів

THC  20-23%

CBD  0.9%

Glue Gelato Auto™

Zkittles OG Auto™

Gorilla Glue X Gelato X Самоквітучі Фемінізоване Насіння

Zkittlez X OG Kush X Auto

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 11 

3  € 30

1  € 10 

3  € 27

5  € 46 

10  € 87

5  € 42 

10  € 80
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Buy
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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™ - це незвичайна нова супер-версія автоцвіту з домінуючою 
індікою 65% та 35% сатіви, котра ідеально вписується в нашу ростучу 
колекцію автоцвітів Cali. Ця перлина поєднує в собі історичну батьківську 
силу Face Off OG X Girl Scout Cookies, котрі поєднуються з нашим BF Super Auto 
#1 = Підвищена врожайність, міцність та виробництво трихом, забезпечує 
Dos Si Dos Auto™ серйозним генетичним імпульсом. Dos Si Dos Auto™ знімає 
занепокоєння та біль та покращує ваш день у всіх відношеннях. Тривалий 
аромат лайму нагадає лимонний пиріг-бызе бабусі, щойно з духовки. Цей 
демон швидкості заворожує та піднімається на висоту в приміщенні від 100 
см, та до 140 відкритому повітрі.

Gorilla Glue Auto™ від Barney’s Farm – це швидкоцвітучий гібрид, котрий склеїть 
вас, де ви не були. Ця рослина для починаючих і до його сильних ударів треба 
ставитися з повагою. Ця нова, супершвидкісна версія 55% індіка нашого 
чудового Gorilla схрещена з неймовірним новим поколінням BF Super Auto #1, 
з величезною врожайністю 600 гр/м2 і зростом до 110 см. Вишукані запахи 
кави і вершків можна побачити під час цвітіння. В поєднанні з відоими 
рівнем ТГК 25%, ви можете зрозуміти, яку велику любов відчувають люди 
до цієї рослини. Усього за 70-75 днів із несамовитого автоцвіту виростуть 
величезні запашні квіти з дуже маленькою міжвузловою відстанню. 
Насолоджуйтесь психоделічною дією цього індіка домінуючого сорту в 
нашій автоцвітучій колекції Cali, Gorilla Glue Auto™ от Barney’s Farm.

 35% Sativa - 65% Indica

   600 гр/m²   800 гр/m²

   100 cm   140 cm

 70/75 днів

THC  20%

CBD  0.4%

 45% Sativa - 55% Indica

   600 гр/m²   800 гр/m²

   100 cm   100/130 cm

 70/75 днів

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 САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 12 

3  € 32

5  € 49 

10  € 94

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105
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Buy
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Now

https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/dos-si-dos-auto-513
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
https://www.barneysfarm.com/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto™ - наш фемінізований бестселер Cali Collection 
щойно отримав супер автоматичне покращення. Бульбашки та шипіння 
на протязі усього дня з Gorilla Skittlez Auto™. Ваші смакові рецептори 
вибухнуть, коли ви вперше відчуєте фруктові аромати. Початкове 
схрещування Gorilla Glue і Zkittlez тепер перестрілось з нашим BF Super 
auto #1, додаючи дивовижну силу та стійкість до помилок та стресів, так 
як коренева структура передалася від нашого Super Auto #1 за першого 
дня. Цей невірогідно ароматний автоцвіт за 75 днів буквально вибухне як 
різдвяна ялинка, в результаті чого з”явиться величезна кількість м”яких 
чудових квіток, покритих величезною кількістю сочних трихом.

Wedding Cake Auto™: покритий смачними кристалами цукру, як пишний торт, 
наш супер Wedding Cake Auto™ маю дуже морозну репутацію і являється 
прекрасним додатком до вашої колекції автоцвітучих Cali. Результат 
схрещування наших Wedding Cake Auto BF Super Auto #1, вас не розчарує, бо 
має в собі риси міцності Skywalker OG, створюючи стійкість до стресів ти 
генетичних помилок. Коренева структура будується з першого дня. Wedding 
Cake Auto™ - справжня насолода для шанувальників врожайних сортів 
покритих білими кристалічними бутонами. Домінуюча індіка 65% усіяна 
бруньками, а рослина має дуже вузьку відстань між вузлами. Тільки лиш 
через декілька тижнів після посадки, тяжкі бутони, мерехтять на сонячному 
світлі як коштовності та починають приймати форму.

 25% Sativa - 75% Indica

   420 гр/m²   550 гр/m²

   80/100 cm   90/120 cm

 75 днів

THC  20%

CBD  0.12%

 35% Sativa - 65% Indica

   500 гр/m²   750 гр/m²

   90 cm   110 cm

 70/75 днів

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 САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CALI САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

1  € 13 

3  € 35

5  € 55 

10  € 105

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

К
оллекция C

al
i 

о
т ba

rn
ey's farm 

новые сорта

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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Дуже проста у вирощуванні та високопродуктивна самоквітуча версія 
класичного сорту Blue Cheese™ . Ця новаторська самоквітуча версія Blue 
Cheese™ являє собою кінцевий продукт інноваційного схрещування 
Barneys Farm Blue Cheese™ та елітного ruderalis. Рослини цього сорту 
починають цвісти вже з 5 тижня. Композиція та вогкий землянистий 
аромат Blue Cheese™ переважає в Blue Cheese Auto™, який можна 
вирощувати практично в будь-яких умовах без особливих зусиль з 
вашого боку.

Наш легендарний Critical Kush™ тепер доступний в якості 
самоквітучого сорту. Дозрівання цього мегапопулярного монстра 
займає від 8 до 9 тижнів. Створений методом схрещування сорту 
Critical Kush™ з нашими найкращими самоквітучими сортами рослин. 
Цвітіння починається приблизно на 5 тижні і протягом наступних 
4 тижнів рослини можуть сягати 75 см висоти, з головним та 
декількома бічними стеблами, на яких компактно ростуть пишні 
та ароматні бутони із приємним землянистим запахом ананасу та 
ароматами Kush.

 20% Sativa - 80% Indica

   500 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 70/75 днів

THC  16%

CBD  1.8%

 10% Sativa - 90% Indica

   550 гр/m²   kg

   70/80 cm   cm

 70/80 днів

THC  15%

CBD  1%

Blueberry Cheese Auto™

Critical Kush Auto™

Blue Cheese X Ruderalis

Critical Kush X BF Super Auto #1

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Ми просто сьомому небі від можливості проанонсувати новий LSD Auto™ 
– результат схрещування нашого легендарного LSD™ з монструозним 
самоквітучим родом. Як і легендарний попередник, LSD Auto™ вставляє 
дійсно сильно, відправляючи вас мандрувати в інші виміри із шаленою 
швидкістю. Ефект наступає миттєво, ще до того, як ваша реальність починає 
спотворюватися, трансформуючись в психоделічну картину. Цей сорт не 
рекомендується пробувати новачкам. Незважаючи на його нереально 
сильний ефект, процес вирощування рослини легкий і під силу кожному. 
Дозвольте цій всемогутній силі проникнути у ваш розум і вашу душу. Чому б 
не здійснити подорож по LSD авеню на LSD Auto™? 

Malana Charas є однією із найважливіших рослин у культурі вирощування 
марихуани. Вона є невід’ємною частиною молитви монахів Садху 
до Шиви, бога руйнування в індуїзмі. Malana протягом багатьох років 
є основним продуктом нашого виробництва. Malana Bomb Auto™ є 
результатом схрещення з Lowryder #1, що дає стабільний урожай бутонів, 
насичених смолянистою рідиною та ароматом Гімалаїв. Вегетаційний 
період Malana Bomb Auto™ плавно переходить в стадію цвітіння за три 
тижні і закінчується через 60-70 днів.

 30% Sativa - 70% Indica

   650 гр/m²   kg

   90/120 cm   cm

 65/70 днів

THC  23%

CBD  1.3%

 30% Sativa - 70% Indica

   550 гр/m²   kg

   70/90 cm   cm

 60/70 днів

THC  15%

CBD  1.3%

LSD Auto™

Malana Bomb Auto™

LSD X Super Magnum Auto

Malana Charas Plant X Lowryder #1

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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™ – це самоквітуча версія оригінального Pineapple 
Chunk™. Pineapple Express Auto™ є стійкий сорт канабісу, яка швидко 
росте та дає величезні врожаї з масивними шишками, що насичені 
смолянистою рідиною. Pineapple Express Auto™ дає від 60 до 100 грамів 
смачного землистого Indica на одну рослину. Аромати Pineapple Express 
солодкуваті з яскраво вираженим смаком ананасу. Цей сорт допомагає 
організму розслабитись, даючи ефект спокою, що в значній мірі знижує 
стрес. Вегетаційний період складає всього лише 30 днів.

Неймовірно родюча самоквітуча версія нашого легендарного Sweet 
Tooth™. Створена шляхом схрещування оригінального сорту Sweet 
Tooth™ Barneys з нашим найсвіжішим представником сім’ї самоквітучих 
зі збереженням всіх його головних характеристик. Sweet Tooth 
Auto™ починає цвісти приблизно через 35 днів. Сорт компактний і 
невисокий – близько 80 см. На відкритій місцевості дає врожаю до 
200 грамів з куща. Sweet Tooth Auto™ повністю дозріває за 75-80 днів, 
перетворюючись на чудову рослину.

 30% Sativa - 70% Indica

   600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 60/65 днів

THC  14%

CBD  1.4%

 40% Sativa - 60% Indica

   600 гр/m²   kg

   70/90 cm   cm

 75/80 днів

THC  16%

CBD  1.6%

Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

Pineapple Express Auto™

Sweet Tooth Auto™
Sweet Tooth X Auto

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

1  € 10 

3  € 27

5  € 42 

10  € 80

1  € 9 

3  € 25

5  € 39 

10  € 75

Buy
Now

Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/pineapple-express-auto-37
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
https://www.barneysfarm.com/sweet-tooth-auto-38
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Tangerine Dream Auto™ була створена як жадана винагорода для любителів 
нашої «кофішопної» класики, відзначеної багатьма нагородами – Tangerine 
Dream™. Краще з обидвох світів для курців та постачальників і просто 
чудовий сорт для вирощування. Tangerine Dream Auto™ на диво швидко 
дозріває всього лише за 70 днів від проростання насіння, а 70-сантиметрові 
рослини із міцними та численними бічними пагонами дають вражаючий 
урожай. Цей самоквітучий сорт з домінантою Sativa володіє яскравими 
насиченими ароматами із солодкими нотками цитруса і з трохи меншою 
кількістю THC, але з підвищеним вмістом CBD, спричиняючи збалансований 
розслабляючий ефект.

 60% Sativa - % Indica

   500 гр/m²   kg

   60/70 cm   cm

 70/75 днів

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto™
Tangerine Dream X Autoflower #1

САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Селекціонери Barneys Farm та CBD Crew об’єднали власні зусилля для 
створення неперевершеного збагаченого CBD самоквітучого сорту, CBD 
Lemon Potion Auto™, який має як терапевтичний властивості, так і чудовий 
смак. Відношення CBD/THC складає 2:1 з з вмістом канабідіолу (CBD) до 
15% та смачнючого збагаченого CBD самоквітучого сорту, поєднуючи в 
собі Barneys Farm Lemon Kush X CBD Crew CBD enriched X Auto. CBD Lemon 
Potion Auto™ являє собою кущ, що може досягати одного метру на зріст. 
Бутони зі смолянистою речовиною щільно розташовані один біля одного 
на всіх стеблах та дають насичений лимонний аромат.

Blue Shark є сортом з домінантою Indica, що збагачений CBD. CBD Blue 
Shark™ являє собою схрещений з класичним Shark Shock Blueberry, 
вирощений з нашим збагаченим CBD Sativa. Одинакова пропорція CBD 
до THC робить квіти даного сорту ідеальним засобом для полегшення 
болю та нудоти. Чудово підходить для відпочинку та має прекрасний 
заспокійливий ефект. Рослина доволі швидко починає цвісти, даючи 
урожай вже через 8-9 тижнів з початку цвітіння. Сорт CBD Blue Shark™ 
стійкий до морозів та грибка, не втрачаючи при цьому у плодотворності, 
має приємний фруктово-цитрусовий аромат з нотками жасмину.

 40% Sativa - 60% Indica

   400 гр/m²   kg

   80/90 cm   cm

 70/75 днів

THC  15

CBD  15

 40% Sativa - 60% Indica

   550 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 60/65 днів

 На початку жовтня

THC  16% CBD   16%

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

CBD САМОКВІТУЧІ ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CBD ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

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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Легендарний Critical Kush™ з домінантою Indica, схрещений зі збагаченим 
CBD Shanti Baba. Швидкозростаючий CBD Critical Cure™ продукує великі 
та пишні бутони та потребує спеціального догляду в останні тижні 
цвітіння. Квіти цього сорту дають багато смолянистої рідини та мають 
особливо високі рівні CBD. CBD та THC особливо співвідносяться один 
з одним та взаємодіють разом для покращення терапевтичних якостей 
один одного. CBD Critical Cure™ має інтенсивний та землянистий аромат 
з солодкими нотками.

CBD Caramel™ являє собою екзотичний гібрид із трьох сортів, що 
збагачений CBD. Сорт із процентним вмістом домінанти Indica 70%/30% 
та співвідношенням CBD-THC 1:1. Рослина демонструє стрімкий ріст 
із самого початку, даючи дуже смолянисті квіти, схожі за структурою 
на сорт Sativa, що починають цвісти вже через 60 днів! Ви з легкістю 
можете досягнути врожаю розміром 500 г/м2. Сорт CBD Caramel™ також 
чудово підходить для вирощування на відкритій місцевості, продукуючи 
солодкі клейкі бутони, які забезпечують заспокійливий психотропний 
вплив на церебральну систему головного мозку для пацієнтів, яким 
необхідне лікування без сильнодіючого ефекту.

 20% Sativa - 80% Indica

   600 гр/m²   kg

   90/100 cm   cm

 55/60 днів

 Кінець вересня

THC  12% CBD   18%

 30% Sativa - 70% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 днів

 Кінець вересня 

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 ФЕМІНІЗОВАНЕ НАСІННЯ

CBD ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ
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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Сорт Afghan Hash Plant™ був виведений із насіння, зібраного в 1970-
х найкращими селекціонерами гашишу в регіоні Mazari Sharif. В 
подальшому мало місце вирощування та селекція найбільш стійких 
та ароматних фенотипів для нашого власного матеріалу, що зрештою 
дало можливість вивести Afghan Hash Plant™. Він є справжнім чемпіоном 
серед різних сортів гашишу, а також одним із наших улюблених чистих 
сортів Indica. Afghan Hash Plant™ дає густі квіти із смолянистою рідиною, 
які подарують вам насичений аромат сандалового дерева з нотками 
цитруса.

• Afghan Hash Plant Regular™

• Critical Kush Regular™

• G13 Haze Regular™

• Pineapple Haze Regular™

• Widow Remedy Regular™

Звичайне Насіння 
Вибір Селекціонерів

 100% Indica

   700 гр/m²   kg

   80/100 cm   cm

 50/60 днів

 Кінець вересня

THC  21% CBD   1.5%

Afghan Hash Plant™
Afghan

ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ

10  € 72
Buy
Now

https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
https://www.barneysfarm.com/afghan-hash-plant-_-regular-427
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Для експертів, які шукають сорт канабісу Critical Kush™ найвищої 
якості. Злиття двох найбільш вишуканих у світі генетик, Critical Mass 
(Mr. Nice) та нашого власного OG Kush. Гібрид Critical Kush™ є могутнім 
та неймовірно живучим сортом з великою кількістю гарних та дуже 
стійких квіток. Аромат Kush неможливо сплутати ні з чим іншим, його 
родючість просто вражає. Кущ досягає середніх розмірів. Бічні пагони 
потребують додаткового догляду для підтримки розквітлих бутонів. 
Critical Kush™ – це завжди важкі і густі квіти.

Ми підтримали нашу містичну легенду про G13 шляхом схрещення його 
з класичним Skunk#1. Схрестивши G13 X Skunk#1 з нашим улюбленим 
Hawaiian Sativa, компанія Barneys Farm стрімко підійняла легендарний 
G13 на нечувані висоти ейфорії, створивши відомий G13 Haze™. Ця 
рослина дає відчуття ейфорії, яке включає у себе увесь спектр відчуттів, 
в тому числі повне закам’яніння тіла в поєднанні із психоделічним 
дурманом Sativa. Комбінація є потужною, небесною та незабутньою. 
G13 Haze™ сягає високого зросту та має неймовірно щедру структуру 
квітки з високим вмістом смолянистої речовини.

 100% Indica

   700-800 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 50/60 днів

 Кінець вересня

THC  22% CBD   1.4%

 65% Sativa - 35% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   100/110 cm   cm

 65/75 днів

 Кінець жовтня

THC  24% CBD   1.8%

Critical Kush Regular™

G13 Haze Regular™

Critical Mass (Mr. Nice) X OG

G13 X Hawaiian Sativa

ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ

ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ

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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Сорт Pineapple Haze™ є поєднання відомого землянистого Afghan X 
Skunk#1 та гострого Old School Haze. Результатом такого схрещення став 
гібрид з домінантою Sativa з надзвичайним урожаєм, неперевершеним 
смаком ананасу разом з дуже високим церебральним ефектом. Середня 
врожайність складає 600 г/м2 у приміщенні, але більш тривалий 
вегетативний період збільшує об’єм до 700 г/м2. Pineapple Haze™ стійкий 
до несприятливих умов, а плодотворність 1.5 кг з рослини не є чимось 
надзвичайним. Сорт витривалий, стійкий до плісняви, а також підходить 
для селекціонерів-початківців.

Widow Remedy™ був спочатку створений шляхом схрещування Tijuana Sativa 
з Kerala, що в підсумку подарувало світу прекрасну, рослину з домінантою 
Sativa та високим вмістом канабіноїдів. Згодом сорт був додатково 
культивований в поєднанні з чистим Afghan, головним чином для збільшення 
врожайності, скорочення періоду цвітіння і додаткових переваг у вигляді 
підвищеного вмісту CBD. Кінцевим результатом цієї трикомпонентної 
суміші став чудовий гібрид з генетичної лінією, наближеною до сорту Widow, 
але з додаванням CBD. Widow Remedy™ – ефективний засіб для лікування 
болю, безсоння та нудоти. Разом з його димом випарується смуток навіть 
найбільш депресивного дощового дня.

 65% Sativa - 35% Indica

   600 гр/m²   kg

   120/140 cm   cm

 65/70 днів

 Кінець жовтня

THC  24% CBD   1.8%

 60% Sativa - 40% Indica

   500-600 гр/m²   kg

   90-110 cm   cm

 55/65 днів

 Кінець вересня

THC  18% CBD   3%

Pineapple Haze™

Widow Remedy™

Afghan X Skunk#1 X Old School Haze

Tijuana Sativa X Kerala India X Afghan

ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ

ЗВИЧАЙНЕ НАСІННЯ

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


Для більш детальної інформації стосовно наших продуктів 
відвідайте нас на: www.barneysfarm.com

Ці унікальні різновиди насіння канабісу доступні лише з: 
Barney’s Farm Seed Company 

Правове Застереження
Ми відправляємо насіння канабісу за умови, що воно буде 
використовуватись виключно в межах законів конкретної країни. 
Клієнти мають усвідомлювати, що в деяких країнах використання 
канабісу є незаконним. Barney’s Farm забезпечує доставку насіння 
виключно в ті країни, де канабіс не є забороненим. Компанія Barney’s 
Farm не несе жодної юридичної відповідальності за дії замовників.

КАТАЛОГ НАСІННЯ
2021

www.barneysfarm.com

http://www.barneysfarm.com
http://www.barneysfarm.com

