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S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Sweet Nurse Auto CBD®

Odmiana SWS59
Współczynnik THC:CBD: (1:1–1:2)
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-110 cm

Piąta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Odmiana 
ta, zawierająca dużą ilość Kanabidiolu (CBD), jest wynikiem 
skrzyżowania ze sobą naszych najlepszych automatycznych szczepów 
z czwartej generacji oraz światło-zależnego klonu bogatego w CBD. 
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) to nasz pierwszy automatycznie 
kwitnący szczep bogaty w CBD. Proporcja THC:CBD tej odmiany leży 
pomiędzy 1:1 i 1:2. Jest to genetyka o „innej” psychoaktywności, 
miękka i delikatna, odpowiednia dla tych użytkowników cannabis, 
którzy wolą uniknąć psychoaktywnych efektów charakterystycznych 
dla innych rodzajów szczepów, bogatych w THC. Ten rodzaj genów 
obfitych w CBD jest odpowiedni do leczenia licznych chorób, 
jako że zarówno CBD, jak i THC posiadają właściwości medyczne 
i uzdrawiające. Wśród wielu zastosowań leczniczych, CBD jest 
używane do redukowania lęków, konwulsji, nudności i wymiotów, 
stanów zapalnych i długiej listy innych stanów chorobowych. Ten 
szczep jest doskonałym producentem żywicy i kwiatów, rozwija duży 
centralny top i wiele mniejszych kwiatów na gałęziach bocznych. 
Charakteryzuje się intensywnym i przenikliwym słodko-owocowym 
zapachem z nutami Skunk i cytrusa oraz pikantnym akcentem.

„Medyczna” wersja naszego S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 
(SWS02), teraz zawierająca wysokie stężenie kannabidiolu 
(CBD). Ten szczep jest wynikiem skrzyżowania naszego szeroko 
docenianego elitarnego klonu Black Domina ’98 i klonu z rodziny 
Diesel, bardzo bogatej w CBD. Proporcja THC:CBD genetyki 
otrzymanej w wyniku tej krzyżówki mieści się pomiędzy 1:1 i 1:3.
Jest to genetyka o „innej” psychoaktywności, miękka i delikatna, 
odpowiednia dla tych użytkowników cannabis, którzy wolą 
uniknąć psychoaktywnych efektów charakterystycznych dla innych 
rodzajów szczepów, bogatych w THC. Ten rodzaj genów obfitych w 
CBD jest odpowiedni do leczenia licznych chorób, jako że zarówno 
CBD, jak i THC posiadają właściwości lecznicze i uzdrawiające. 
Wśród wielu zastosowań medycznych, CBD jest używane do 
redukowania lęków, konwulsji, nudności i wymiotów, stanów 
zapalnych i długiej listy innych stanów chorobowych.
Odmiana ta charakteryzuje się typową budową dla typu indica, z 
centralnym dużym topem, wieloma gałęziami bocznymi i wysoką 
produkcją kwiatów i trychomów. Aromat tych genów jest bardzo 
przyjemny, słodki i piżmowy, ze świeżymi tonami cyprysu i miękkim 
tłem ostrych przypraw oraz drewna.

40,00 €24,00 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS60
Indica/Sativa: 60%/40% · Współczynnik THC:CBD: (1:1–1:3)
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień

40,00 €24,00 €3n+1n 5n+2n
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Jako Sweet Seeds® jesteśmy jednym z pionierskich banków nasion, które przyczyniły się do tego, że w 
dzisiejszych czasach nasiona feminizowane stały się ulubieńcami hodowców na całym świecie. Genetyki o 
wysokiej jakości i obfitych plonach, bardzo żywiczne i wyjątkowo aromatyczne, o współczynniku feminizacji 
około 99,9% oraz współczynniku kiełkowania ponad 95%. To jest właśnie nasza doskonałej jakości umowa z 
naszymi klientami. 
Ostatnimi czasy scena konopna obserwowała eksplozję odmian bogatych w CBD (Kannabidiol), 
niepsychoaktywny kannabinoid o rozlicznych zastosowaniach leczniczych, co prowadzi do klasyfikowania 
wspomnianych odmian jako „do użytku medycznego”. W sezonie 2017 mamy przyjemność zaprezentować nasze 
pierwsze szczepy cannabis bogate w CBD; jeden z nich to światło-zależny S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® 
(SWS60), a drugi to automatycznie kwitnący Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59).
W ciągu ostatnich kilku lat zajmowaliśmy się badaniami nad genami pochodzącymi z USA. W tym sezonie 
wprowadzamy na rynek dwa światło-zależne szczepy o imponującym ziemistym i cytrynowym zapachu z rodziny 
Kush – stworzone przy użyciu amerykańskich genów San Fernando Lemon Kush® (SWS62) oraz Indigo Berry 
Kush® (SWS63).
W Sweet Seeds® jesteśmy również pionierami w badaniach i rozwoju, jeśli chodzi i współczesne odmiany 
automatyczne. Odmiany te pozwoliły na rozkwit genetycznej rewolucji, która na zawsze zmieniła świat nasion 
konopi. W ciągu ostatnich kilku lat zaprezentowaliśmy nowe rodziny w ramach tego typu odmian, takie jak nasze 
kwitnące na fioletowo, automatyczne szczepy z „The Red Family”, czy nasze automatycznie kwitnące szczepy o 
wysokich łodygach z „Big Devil Family”, jak również nasze genetyki „XL”.
W tym sezonie prezentujemy nowy automatycznie kwitnący szczep: Crystal Candy Auto® (SWS61). 
Automatyczna wersja naszego Crystal Candy® (SWS58), szczepu o niezwykłym zapachu i oszałamiającej 
produkcji żywicy.
Niedawno zaprezentowaliśmy również naszą nową rodzinę szczepów „F1 Fast Version®”. Szczepy te to światło-
zależne wersje klasyków z naszego katalogu, ale o bardzo szybkim czasie kwitnienia.
Z myślą o wspólnych zakupach oraz członkach klubów konopnych, w 2015 roku wprowadziliśmy nowe 
opakowania – po 25 i 100 nasion – dla niektórych z najbardziej znanych odmian Sweet Seeds®. 
Chcielibyśmy podziękować Wam za te 12 lat specjalnym prezentem w postaci 1 lub 2 nasion konopi w 
opakowaniach po odpowiednio 3 i 5 nasion. Czas trwania oferty możecie sprawdzić na WWW.SWEETSEEDS.COM

Dziękujemy!
Serdeczne pozdrowienia od ekipy Sweet Seeds®.

Słownik:
Światło-zależne: Odmiany, których kwitnięcie zależy od liczby godzin otrzymywanego światła.
Automatycznie kwitnące (aka Automatyczne): Odmiany, które rozpoczynają fazę kwitnięcia, kiedy osiągają pewien wiek, niezależnie od czasu, kiedy 
otrzymują światło.
Hybryda F1: Pierwsza generacja powstała w wyniku skrzyżowania dwóch stabilnych odmian.
S1: Pierwsza generacja powstała z samo-zapylenia rośliny.
F1 Fast Version®: Światło-zależne odmiany o szybkim kwitnięciu. Hybrydy F1 pomiędzy odmianami światło-zależnymi i automatycznymi.
G3, G4, G5... (w Automatycznych): Identyfikuje kolejne kroki pokoleniowe, a nie generacje same w sobie. Ustaliliśmy każdy kolejny krok pokoleniowy 
na moment, kiedy obecność Cannabis Ruderalis jest zredukowana w automatycznych odmianach. Zwykle jest to rezultatem skrzyżowania z genami 
światło-zależnymi.

Zgarnij 1 lub 
2 nasiona 
gratis, kupując 
odpowiednio 
opakowanie 3 
lub 5 nasion

Sprawdź czas trwania promocji na: www.sweetseeds.com

Nasiona za darmo!!Nasiona za darmo!!
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Sweet Cheese Auto®· Sweet Skunk Auto · Big Devil XL Auto® 
Cream Caramel Auto® · Cream Caramel® · Green Poison®

Sweet Skunk F1 Fast Version® · Sweet Cheese F1 Fast Version®

OPAKOWANIACH 25 LUB 100 NASION
Nasze najlepsze szczepy, dostępne w opakowaniach 25 lub 100 nasion

25 
NASION ZA100€

100 
NASION ZA350€

10 
NASION ZA35€

PACZKI DO TWOJEJ KOLEKCJI

FeminisedFeminised AutoAuto
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Crystal Candy Auto®

Green Poison Auto®

Odmiana SWS30
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-100 cm

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Ta 
hybryda jest rezultatem krzyżówki wybranego szczepu Big 
Devil #2 Auto® (SWS20) oraz naszego elitarnego klonu Green 
Poison® (SWS14). Powstała w ten sposób hybryda została 
dwukrotnie skrzyżowana wstecznie z oryginalnym klonem 
Green Poison®, w celu zachowania zapachu i smaku Green 
Poison®. W tej automatycznie kwitnącej odmianie, smaki 
i zapachy są silnie zaprogramowane na bardzo przyjemny 
i intensywny standard ze słodko-owocowymi tonami i 
delikatnym tłem Skunk. Odmiana ta charakteryzuje się 
wyjątkową produkcją kwiatów i żywicy, zapewniając silny, 
długotrwały efekt.

Automatycznie kwitnący szczep czwartej generacji. Wynik 
skrzyżowania naszego Crystal Candy® (SWS58) oraz 
automatycznie kwitnącej odmiany o bardzo podobnych 
nutach zapachowych, Sweet Special Auto (SWS35).
Szczep ten został stworzony w ramach specjalnego programu 
departamentu Badań i Rozwoju Sweet Seeds, który skupia się 
na poszukiwaniach ciekawych, wyrafinowanych i subtelnie 
słodkich aromatów, które przywołują zapachowe doznania 
sklepu ze słodyczami. Zapach tej odmiany jest słodki i 
owocowy, z tonami gumy balonowej i owocowych żelków, 
zmieszany z akcentami kwaskowej truskawki i dojrzałego 
melona. Ten szczep to doskonały producent aromatycznych 
kryształów żywicy, jak również przepięknych topów. Jak na 
odmianę automatycznie kwitnącą, jest całkiem pokaźnych 
rozmiarów, rozwijając się w rośliny, które z łatwością 
przekraczają metr wysokości.

36,90 €22,50 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS61
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 70-130 cm

39,80 €23,90 €3n+1n 5n+2n

Sweet Cheese Auto®

Cream Mandarine Auto®

Odmiana SWS29
Zbiory indoor/outdoor: 
9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 50-110 cm

Roślina automatycznie kwitnąca 3ciej generacji. Powstała 
ze szczepu Cream Caramel Auto® (SWS22) (2G), cechuje 
się wysoką wydajnością i wydatnym, słodkim aromatem z  
akcentami mandarynkowymi. Ta ciekawa odmiana Cream 
Caramel Auto® została skrzyżowana z klonem naszej elitarnej 
Ice Cool® (SWS06) aby wzmoznić aromat mandarynkowy. 

Cream Mandarine Auto® (SWS29) posiada duże, zbite topy 
bogate w aromatyczną żywicę. Pod koniec okresu kwitnięcia 
wiele roślin uzyskuje odcień purpurowy i czerwonawy.

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Ta 
hybryda jest wynikiem krzyżówki wybranej linii genetycznej 
Fast Bud Auto® (SWS16) oraz elitarnego klonu Sweet 
Cheese® (SWS19) z departamentu Badań i Rozwoju 
Sweet Seeds®. Powstała hybryda została dwukrotnie 
skrzyżowana wstecznie z klonem Sweet Cheese®, aby 
zachować charakterystyczny dla Cheese zapach.

Odmiana ta wytwarza długi i gruby centralny top, bardzo 
zbity i żywiczny. Zachowała intensywny i bardzo słodki 
aromat charakterystyczny dla Sweet Cheese®, łącząc go z 
tonami dojrzałego, ostrego sera i miękkimi nutami cytryny.

39,50 €23,90 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS33
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-110 cm

24,50 €14,90 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n

NO
W

E 

·  NOWE ·  NOW
E · NOWE · 



AUTOMATYCZNIE KWITN CEAUTOMATYCZNIE KWITN CE6 7

Cream Caramel Auto®

Big Devil XL Auto®

Odmiana SWS28
Zbiory indoor/outdoor: 
9½ tygodni od kiełkowania
Wysokość: 110-160 cm

Roślina automatycznie kwitnąca 3-ciej generacji, krzyżówka 
powstała z połączenia naszej Big Devil #2 Auto® (SWS20) z 
Jack Herer również wyposażonym w automatycznie kwitnące 
i pochodzącym z  działu badawczo-rozwojowego Sweet 
Seeds®. Jest większa niż jej poprzedniczka, osiąga wysokość 
110-160 cm i rozwija liczne, długie rozgałęzienia. 
Produkuje dużo ociekających żywicą topów, które są także 
większe i bardziej gęste. Ich aromat jest kadzidłowy z 
akcentami cytrynowymi.

Nowa, automatycznie kwitnąca wersja naszej 
odmiany Cream Caramel® (SWS04). Jest efektem 
skrzyżowania naszych najlepszych gatunków kwitnących 
automatycznie z Cream Caramel®. Automat wysokiej 
jakości, charakteryzuje się gęstymi topami i dużą 
produkcją żywicy, intensywnym, słodkim aromatem 
z akcentem ziemnym, szybkim kwitnieniem, silnym 
efektem i mocnym działaniem.

Nadeszła rewolucja odmian kwitnących automatycznie, 
pod koniec kwitnienia rośliny te produkują tyle samo 
żywicy i są tak samo apetyczne jak ich odpowiedniki nie 
automatyczne.

„Auto of the Year”
2014

Odmiana SWS22
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 40-90 cm

Odmiana SWS34
Zbiory indoor/outdoor: 
7½ tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-90 cm

Automatycznie kwitnący szczep trzeciej generacji. Sweet Seeds® stworzyło tę 
hybrydę jako hołd dla klasycznej i niesamowicie uwielbianej rodziny konopi. 
Rezultatem jest hybryda powstała z krzyżówki pomiędzy naszym elitarnym 
klonem Early Skunk i automatyczną wersją Critical Mass z departamentu Badań 
i Rozwoju Sweet Seeds®. Ta hybryda była dwukrotnie wstecznie skrzyżowana 
z elitarnym klonem Early Skunk. Ten szybko kwitnący automatyczny szczep to 
jedna z najbardziej żywicznych odmian o najobfitszych plonach, wytwarzająca 
zbite topy, które całkowicie pokrywają się trychomami podczas ostatnich 
faz kwitnienia. Posiada intensywny aromat skunka, z bardzo słodkim tłem, 
okraszonym nutami przypraw.

Odmiana SWS31
Zbiory indoor/outdoor: 
9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 50-120 cm

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Ta hybryda jest 
wynikiem skrzyżowania automatycznego Jack Herera z departamentu Badań i 
Rozwoju Sweet Seeds® oraz naszego elitarnego klonu AK 47. 

Prawdopodobnie najpotężniejsza automatyczna odmiana dostępna na rynku. 
To bardzo wydajna automatycznie kwitnąca roślina, o obfitych, zbitych i 
bardzo żywicznych topach. Aromat i smak tego szczepu są słodkie, świeże, 
cytrynowe z nutą kadzidła.

48,90 €29,90 €3n+1n 5n+2n

Sweet Skunk Auto

Jack 47 Auto®

Black Jack Auto®

Odmiana SWS21
Zbiory indoor/outdoor: 
9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 40-110 cm

Nowa odmiana kwitnąca automatycznie naszej wersji Black Jack® (SWS01). Jest 
wynikiem skrzyżowania odmiany S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) 
z odmianą Jack Herer. Automat wysokiej jakości, charakteryzuje się gęstymi 
topami, obfitą produkcją żywicy, intensywnym, słodkim aromatem z akcentem 
kadzidła, szybkim kwitnieniem, silnym działaniem i dużą mocą.
Nadeszła rewolucja odmian kwitnących automatycznie, pod koniec kwitnienia 
rośliny te produkują tyle samo żywicy i są tak samo apetyczne jak ich 
odpowiedniki nie automatyczne.

40,00 €24,00 €3n+1n 5n+2n

23,90 €14,50 €3n+1n 5n+2n 350 €100 €25n 100n

33,00 €20,00 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n

43,90 €26,50 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n
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Odmiana SWS56
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-100 cm

Czwarta generacja automatycznego szczepu. Automatycznie kwitnąca wersja 
jednego z najbardziej znanych szczepów z Zachodniego Wybrzeża USA, 
stworzonego około 1994 roku w Sunset Beach, w Południowej Kaliforni, i 
nazwanego Ocean Grow Kush, jednak lepiej znanego jako OG Kush.
Nasza Killer Kush Auto (SWS56) jest hybrydą stworzoną jako rezultat połaczenia 
trzeciej generacji automatycznego szczepu zbliżonego do Indica oraz elitarnego 
klonu OG Kush. Wynikiem jest bardzo silna roślina o bardzo szybkim kwitnieniu. 
Szczep ten wytwarza wielkie i aromatyczne topy, całkowicie pokryte grubą 
warstwą trichomów. Jej zapach jest słodki, cytrusowy i nieco kwaskowy, 
przypominający rodzinę Chem Dawg-Diesel.

Odmiana SWS20
Zbiory indoor/outdoor: 
9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 100-150 cm

Pierwsza wersja pochodząca z genetyki Big Devil Auto® (SWS15). Odmiana 
kwitnąca automatycznie i feminizowana osiągająca dużą wysokość. Aby 
zaspokoić zapotrzebowanie naszych klientów zainteresowanych automatami o 
większym rozmiarze wybraliśmy gatunek, który osiąga wysokość od 1 do 1,5 m.
Bardziej produktywna i aromatyczna niż jej poprzednia wersja, gęste topy 
oblepione żywicą, z licznymi bocznymi pędami. Słodki, kadzidłowy zapach z 
akcentem Skunk.

Killer Kush Auto

Big Devil #2 Auto®

+ Speed Auto

Odmiana SWS27
Zbiory indoor/outdoor: 
7 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 50-90 cm

Automatycznie kwitnący szczep trzeciej generacji. Ta hybryda to rezultat 
skrzyżowania automatycznej linii genetycznej Critical Mass z departamentu 
Badań i Rozwoju Sweet Seeds®, wybranej ze względu na jej szybkie kwitnięcie i 
przyjemny, intensywny aromat, oraz wybranego szczepu naszego bardzo szybko 
kwitnącego Speed Devil #2 Auto® (SWS25). Ta automatycznie kwitnąca odmiana 
została stworzona w wyniku poszukiwania genetycznych cech odpowiedzialnych za 
wyjątkowo szybkie kwitnienie. Ostateczny rezultat to szczep, który jest gotowy do 
zbiorów w ciągu zaledwie 7 tygodni od kiełkowania. Wytwarza grube topy pokryte 
aromatyczną żywicą. Słodkie i owocowe zapachy, połączone z nutą drożdży i sera.

Cream Mandarine XL Auto®

Blow Mind Auto®

Odmiana SWS57
Zbiory indoor/outdoor: 
8-9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-120 cm

Czwarta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Do 
otrzymania tej odmiany użyliśmy klonu słynnej „Cordobesa” 
Amnesia Haze. Do wprowadzenia cechy automatyczności 
użyliśmy wybranych linii genetycznych z naszego S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24), która nadała mieszance 
słodki, piżmowy aromat.

Ta odmiana to przyjemny, głęboki i złożony zapach kadzidła 
ze słodkimi tonami piżma, dopełnionymi przez cytrusową 
świeżość, a także nutę drewna i suszonych owoców. 
Automatyczny szczep o wysokiej łodydze, bardzo żywiczny i 
efektywny.

Automatycznie kwitnący szczep o wysokiej posturze 
oraz produkcji. Ta czwarta generacja automatycznego 
szczepu jest hybrydą stworzoną z krzyżówki pomiędzy 
wyselekcjonowanymi okazami naszej Cream Mandarine 
Auto® (SWS29) oraz elitarnego klonu Súper Tai ’98.
Geny pochodzące z doskonałego klonu Súper Tai ’98 
przyczyniają się do nadania tej hybrydzie interesujących 
cech Sativa, jak na przykład większy rozmiar, czy miękkie, 
aromatyczne i ostrzejsze nuty zapachu z nutami lasu i 
orzechów. Niezwykle doceniane geny Cream Mandarine 
Auto® nadają roślinie cechy ze strony Indica, takie jak 
wysoka produkcja kwiatów i żywicy, a także świeży zapach 
z nutami cytrusowych owoców i mandarynek.

Odmiana SWS55
Zbiory indoor/outdoor: 
9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 110-150 cm

33,00 €19,90 €3n+1n 5n+2n

42,00 €25,00 €3n+1n 5n+2n

34,50 €20,90 €3n+1n 5n+2n

39,50 €23,90 €3n+1n 5n+2n

35,90 €21,90 €3n+1n 5n+2n

Big Devil Auto®
Dost pny:

Odmiana SWS15

33,00 €19,90 €3n+1n 5n+2n
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Ice Cool Auto® 

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Odmiana SWS24
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 40-90 cm

Nasza nowa wersja kwitnąca automatycznie z odmiany 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Jest efektem 
skrzyżowania naszych najlepszych gatunków kwitnących 
automatycznie z wersją S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®. 
Automat wysokiej jakości, charakteryzuje się gęstymi 
topami i dużą produkcją żywicy, intensywnym, słodkim 
aromatem z akcentem piżmowym, szybkim kwitnieniem, 
silnym efektem i mocnym działaniem.

Nadeszła rewolucja odmian kwitnących automatycznie, pod 
koniec kwitnienia rośliny te produkują tyle samo żywicy i są 
tak samo apetyczne jak ich odpowiedniki nie automatyczne.

Czwarta generacja automatycznego szczepu. Ta hybryda 
jest wynikiem krzyżówki pomiędzy elitarnym klonem 
Ice Cool® (SWS06) i trzecią generacją automatycznie 
kwitnącej linii genetycznej Fast Bud #2 Auto® (SWS23). 
Jest to automatycznie kwitnący szczep o intensywnym 
i egzotycznym aromacie, typowym dla rodziny Diesel. 
Bardzo słodki i jednocześnie ostry, ze świeżymi tonami 
przywodzącymi zapachy niebieskego cyprysu.
Niezwykle potężny szczep o wysokiej produkcji topów 
pokrytych charakterystycznie aromatyczną żywicą, która 
przynosi silny i ekscytujący efekt. Nasz automatyczny 
reprezentant rodziny Diesel.

Odmiana SWS46
Zbiory indoor/outdoor: 
8-9 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 50-110 cm

Odmiana SWS23
Zbiory indoor/outdoor: 
7½ tygodni od kiełkowania
Wysokość: 40-90 cm

Pierwsza wersja pochodząca z genetyki Fast Bud Auto® (SWS16). Odmiana 
kwitnąca automatycznie o dobrych plonach z dużymi topami oblepionymi 
aromatyczną żywicą. Nowa wersja bardziej produktywna i aromatyczna.

Produkuje bardzo mocne, krzaczaste rośliny osiągające wysokość od 40 
do 90 cm. Charakteryzuje się silnym efektem i słodkim aromatem z tonem 
egzotycznym dzięki swym genom Diesel. Automat o bardzo szybkim kwitnieniu.

Odmiana SWS47
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-120 cm

Czwarta generacja automatycznego szczepu o wysokiej budowie. Ta roślina to 
hybryda uzyskana w rezultacie skrzyżowania trzeciej generacji automatycznych 
linii wybranych ze względu na swój wzrost oraz doskonałego klonu słynnego 
Trainwreck, który jest używany w wielu przychodniach medycznych w USA.
Wynikiem jest szczep o pokaźnym wzroście i odgałęzieniach typowych 
dla większości automatycznych szczepów Sativa. Z drugiej strony, cechą 
charakterystyczna tego szczepu jest szybkie kwitnięcie, zbite kwiaty, wysoka 
produkcja trichomów i intensywny słodko-owocowy zapach z cytrusowymi 
tonami Indica. Doskonale zrównoważone automatyczne geny, które zbierają w 
jednej roślinie pożądane cechy zarówno ze szczepów Indica, jak i Sativa.

Fast Bud #2 Auto®

Sweet Trainwreck Auto

Mohan Ram Auto®

Odmiana SWS32
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 50-100 cm

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Jest to hybryda powstała 
w wyniku skrzyżowania wybranego szczepu automatycznej White Widow z 
departamentu Rozwoju i Badań Sweet Seeds® oraz wybranego szczepu S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24). Ten łatwy w uprawie, automatycznie 
kwitnący szczep charakteryzuje się ogromnym wigorem i wytwarza grube 
topy, pokryte aromatyczną żywicą o potężnym, długotrwałym działaniu. Ma 
wyrafinowany zapach, bardzo owocowy, świeży i kwiatowy, z delikatnymi tonami 
słodkiego piżma.

32,50 €19,50 €3n+1n 5n+2n Fast Bud Auto®
Dost pny:

Odmiana SWS16

24,80 €14,90 €3n+1n 5n+2n

36,90 €22,50 €3n+1n 5n+2n

32,80 €19,90 €3n+1n 5n+2n

41,50 €24,90 €3n+1n 5n+2n

30,70 €18,50 €3n+1n 5n+2n



 (Automatycznie kwitn ce) THE RED FAMILYTHE RED FAMILY (Automatycznie kwitn ce)12 13

Odmiana SWS38
Zbiory indoor/outdoor: 8½ tygodni od kiełkowania
Wysokość: 80-130 cm
Czerwony kwiat: około 90% gatunków

Bloody Skunk Auto

Black Cream Auto

Devil Cream Auto
Automatycznie kwitnący. To polihybryda będąca wynikiem krzyżówki pomiędzy 
wyselekcjowanymi liniami genetycznymi dwóch odmian kwitnących na fioletowo: Dark 
Devil Auto (SWS38) oraz Black Cream Auto (SWS37). Szczep ten przejawia ogromny 
wigor hybrydy już od kiełkowania, jako że jest złożony z całego wachlarza genów. 
Odmiana ta rozwija typową strukturę hybrydy Indica i Sativa, z silną główną łodygą, 
porządnymi odgałęzieniami bocznymi i dużymi liśćmi, na czubku tworzy zwarty i gruby 
główny kwiat, otoczony przez wiele mniejszych topów na bocznych gałęziach, które 
równiez charakteryzują się pokaźnym rozmiarem i gęstością. Devil Cream Auto (SWS45) 
wytwarza obfite ilości bardzo aromatycznej żywicy. Zapach jest słodko-owocowy, 
z nutami kadzidła i cytrusowymi tonami. Roślina rośnie stosunkowo wysoka jak na 
gatunek automatycznie kwitnący, co stanowi cechę odziedziczoną po genach Dark 
Devil Auto, które znajdują się w krzyżówce. Niektóre egzemplarze mogą osiągnąć 
wysokość nawet ponad jednego metra w ciągu zaledwie dwóch miesięcy od momentu 
kiełkowania nasion. Żywica tej rośliny daje potężny i ekscytujący efekt.

Automatycznie kwitnący. Krzyżówka powstała z połączenia naszej najczęściej 
nagradzanej odmiany, Cream Caramel® (SWS04), oraz egzotycznej rośliny 
samokwitnącej o fioletowych kwiatach pochodzącej z pakistańskiej linii kush.
Jej wygląd jest typowy dla odmiany indica - niewielkie odległości pomiędzy 
węzłami, duża ilość małych gałązek odchodzących od łodygi, zbite topy i duży 
top główny. Rośliny tej odmiany produkują pokaźne ilości żywicy.
Aromat Black Cream Auto (SWS37) jest słodki, owocowy o ziemistej nucie 
głębi odziedziczonej po naszej Cream Caramel®.

Automatycznie kwitnący. Jest wynikiem skrzyżowania naszego Sweet 
Skunk Auto (SWS34) oraz starannie wybranej linii genetycznej Red Poison 
Auto (SWS39), którego udział daje nam charakterystyczny fioletowy kolor. 
W rezultacie otrzymujemy cudowną, aromatyczną odmianę o fioletowych 
kwiatach i głębokim zapachu Skunka, ekstremalnie przyjemną i słodką.
Struktura rośliny jest bardzo podobna do klasycznego Skunka, ma ona kształt 
jodły i liczne boczne odgałęzienia. Duże kwiaty są pokryte aromatyczną żywicą, 
a na czubku znajduje się ogromny główny top. Kępy kwiatów są bardzo zbite, a 
w procesie kwitnienia zostają całkowicie pokryte przez żywicę.

Red Poison Auto

Dark Devil Auto
Automatycznie kwitnący. Krzyżówka powstała z połączenia 
jednej z naszych najbardziej docenianych odmian 
automatycznie kwitnących, Big Devil XLAuto® (SWS28) i 
egzotycznej rośliny samokwitnącej o fioletowych kwiatach. Big 
Devil XL Auto® zawdzięcza swój fioletowy kolor poprzedniczkom 
z linii pochodzącej z  Chitral, w pakistańskim Hindu Kush, 
niedaleko granicy z Afganistanem. Cechuje się szybkim 
kwitnieniem i słodkim aromatem. Dark Devil Auto (SWS38) od 
momentu wykiełkowania wykazuje się wysoką żywotnością. 
Jej wygląd jest typowy dla krzyżówek indica-sativa - mocna 
łodyga, liczne rozgałęzienia boczne z duża ilością pomniejszych 
topów na nich rosnących oraz duży top główny. Produkuje 
wysokie ilości żywicy, zarówno na topach oraz na liściach je 
otaczających. Jej aromat jest słodki i owocowy, kadzidłowy 
z akcentami cytrusowymi. Podczas okresu kwitnienia ponad 
80% roślin tej odmiany uzyskuje topy o odcieniu fioletowym, 
purpurowym lub czerwonawym, w niektórych przypadkach 
również liście stają się czerwone. Po ścince i wysuszeniu topy 
stają się ciemnopurpurowe, prawie czarne.

Automatycznie kwitnący. Krzyżówka powstała z połączenia 
z jednej z naszych najbardziej docenianych odmian, Green 
Poison® (SWS14), oraz egzotycznej rośliny samokwitnącej 
o fioletowych kwiatach pochodzącej z pakistańskiej linii 
Kush.

Red Poison Auto (SWS39) posiada wygląd typowy dla 
krzyżówek indica-sativa. Jest silną i żywotną krzyżówką 
od pierwszych stadiów wzrostu. Cechuje się mocną łodygą 
i długimi, prężnymi odgałęzieniami bocznymi. Posiada 
duże, zbite topy bogate w aromatyczną żywicę. Smak i 
zapach są przyjemne i intensywne, słodkie i owocowe z 
delikatną nutką Skunk.

Odmiana SWS39 
Zbiory indoor/outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-120 cm
Czerwony kwiat: około 90% gatunków

37,50 €22,50 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS44 
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-110 cm
Czerwony kwiat: około 90% gatunków 33,00 €19,90 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS37
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 60-110 cm
Czerwony kwiat: około 90% gatunków 36,50 €21,90 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS45 
Zbiory indoor/outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wysokość: 70-120 cm 
Czerwony kwiat: około 90% gatunków 37,90 €22,90 €3n+1n 5n+2n

„Auto of the Year”
2014

41,50 €24,90 €3n+1n 5n+2n

„Auto of the Year”
2014
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Indigo Berry Kush®

San Fernando Lemon Kush®

Odmiana SWS62
Indica/Sativa: 35%/65%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień do wczesnego października

Doskonała hybryda dwóch z naszych elitarnych klonów o 
genetyce rodem z USA. W tej krzyżówce znajduje się wybrany klon 
San Fernando Valley OG Kush, jeden z najstarszych i najbardziej 
oryginalnych genów OG Kush genetics, charakteryzujący 
się przyjemnym i złożonym zapachem OG Kush, z silną nutą 
cytrynowego aromatu pochodzącego z Lemon Thai, które jest 
składnikiem oryginalnej krzyżówki OG Kush. Drugi elitarny klon, 
który znajduje się w tej krzyżówce to Kosher Kush, współczesne 
geny z rodziny OG Kush, bardzo doceniane w Los Angeles i 
okolicach (Kalifornii). Zapach tego szczepu jest bardzo przyjemny 
i intensywny, z oryginalnymi cytrynowymi tonami OG Kush oraz 
akcentami przypraw, drewna i niebieskiego cyprysu.
Krzak wygląda jak hybryda Indica-Sativa, skłaniając się nieco 
bardziej w stronę Sativy. Ten rodzaj amerykańskich odmian, o 
wyraźnej obecności terpenu limonen jest bardzo doceniany w 
USA i używany do ekstraktów z cannabis.

Ta odmiana została stworzona w ramach programu 
departamentu Badań i Rozwoju Sweet Seeds®, który skupiał 
się na poszukiwaniu wyrafinowanych i bajkowych zapachów 
ziemi. Otrzymany szczep jest hybrydą z krzyżówki elitarnego 
klonu So G Kush (OG Kush x LA Confidential x Trainwreck) oraz 
naszego wyjątkowego klonu Blue Monster (Blueberry‘99 x 
Black Domina‘98). Klon Blue Monster, który ma swój udział w 
tej krzyżówce, przynosi ziemisty aromat do naszego szeroko 
docenianego klasyka, Cream Caramel® (SWS04). Zapach tej 
odmiany jest wyrafinowany, bardzo słodki, z przyjemnym 
silnym akcentem ziemi. Aromat ten miesza się z zapachami tła 
typowymi dla rodziny OG Kush, łączącymi egzotyczne i pieprzowe 
tony ze świeżą nutą cyprysu. Roślina przejawia dominującą 
strukturę Indica, wytwarzając duży top główny, bogaty w żywicę 
i zwarty i uzupełnia go licznymi gałęziami bocznymi, całkowicie 
pokrytymi mniejszymi kwiatami o najwyższej jakości. Ten szczep 
to doskonały producent żywicznych kryształów.

48,90 €29,90 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS63
Indica/Sativa: 60%/40%
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień 

44,00 €26,50 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS36
Indica/Sativa: 50%/50%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień

Odmiana SWS07
Indica/Sativa: 30%/70% 
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień 
do wczesnego października

Połączenie dwóch szczepów konopi o silnym działaniu psychoaktywnym, Cheese x 
Black Jack® (SWS01). Gatunek ten uwypukla właściwości swoich przodków, nadając 
nowy aromat smakowy odmianie Black Jack®.
Produkuje wysokie, centralne topy otoczone licznymi, również długimi i o 
znaczącym rozmiarze topami peryferycznymi. Jej duże plony w połączeniu z nowym 
i rewolucyjnym smakiem z nutą dojrzałego, pikantnego sera czynią tę odmianę 
zalecaną opcją dla osób poszukujących nowych smaków i zapachów.
Jeśli chodzi o działanie, należy podkreślić iż mamy do czynienia z dwoma silnymi 
odmianami inżynierii konopi. 
Charakteryzuje się silnym i długotrwałym efektem, wprowadzając w stany euforii i 
relaksu co potwierdzają w najwyższym stopniu awangardowi hodowcy. 

Roślina ta jest efektem skrzyżowania szczepu pochodzącego ze Stanów 
Zjednoczonych i szczepu pochodzącego z Nepalu o zapachu przypraw z akcentem 
palonej kawy. Jest odmianą głównie typu Sativa o bardzo krótkim okresie kwitnienia, 
9 tygodni, o urodzajnych i gęstych topach oblepionych żywicą. 

Roślina ta charakteryzuje się typowym działaniem hybrydowym, głównie Sativa, 
dodającym energii i pobudzającym, idealna do realizowania artystycznych i 
wymagających wyobraźni zadań.

Sweet Cheese®

Psicodelicia®

Big Foot
To jeden z włochatych żywicznych potworów z katalogu Sweet Seeds®. 
Odmiana o wyjątkowym zapachu, ogromnym wigorze hybrydy i bardzo szybkim 
kwitnieniu. Struktura rośliny wywodzi się z hybrydy Indico-Sativo, posiada silną 
łodygę, wiele bocznych gałęzi i małej odległości między nimi. 
Wytwarza duży top środkowy i liczne topy dodatkowe na bocznych gałęziach – jest to 
roślina wytwarzająca dużą ilość topów. Są one zwarte i produkują obfitą aromatyczną 
żywicę. Zapach i smak powstałe z zastosowania tej genetyki są bardzo intensywne, 
stężone, słodko-owocowe, z barwami przypraw w tle.
Jest to odmiana o bardzo silnym efekcie, wahającym się od pobudzenia wyobraźni do 
przyjemnego relaksu.

Odmiana SWS19 
Indica/Sativa: 30%/70%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: połowa września 24,00 €14,50 €3n+1n 5n+2n
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32,50 €19,50 €3n+1n 5n+2n

40,90 €24,90 €3n+1n 5n+2n
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Odmiana SWS02
Indica/Sativa: 90%/10%
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień

Odmiana SWS58
Indica/Sativa: 60%/40%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: połowa lub koniec września

Odmiana SWS26 
Indica/Sativa: 50%/50%
Kwitnienie indoor: 8 tygodni
Ścinka outdoor: połowa września

Samozapylenie z jednej z naszych najmocniejszych i najbardziej aromatycznych 
matek Black Domina, istniejąca od roku 1998. 
Samozapylenie tej super-matki produkuje gęste topy pokryte grubą warstwą 
żywicy, o słodkim i intensywnym aromacie oraz piżmowym smaku dzięki swym 
afgańskim korzeniom.

Nasiono S1 charakteryzuje się dużą jednorodnością swojego gatunku pod 
względem opisanych właściwości. Roślina nadająca się do uprawy w domu jak i 
w ogrodzie. Jest łatwa w hodowli i odporna na plagi i pleśnie.

Wspaniałe skrzyżowanie naszej odmiany Cream Caramel® (SWS04) z klonem 
élite AK 47. Wynikiem tej mieszanki jest bardzo mocna, produktywna i 
aromatyczna roślina. Bardzo mocna odmiana, o grubych i twardych pniach i 
łodygach. Produkuje duże i gęste topy pokryte grubą warstwą żywicy, które 
podczas kwitnienia mogą przyjmować tonację niebieską, fioletu i czerwonawą. 
Duże plony po okresie kwitnienia.
Charakteryzuje się słodkim smakiem i zapachem, zachowując barwę ziemną i 
humus, bardzo cenione i charakterystyczne dla odmiany Cream Caramel®.
Działanie rośliny jest bardzo mocne, zachowując jednocześnie równowagą 
między uczuciem relaksu i pobudzenia, typowymi dla hybryd typu indica-sativa. 

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®

Cream 47

Crystal Candy®

Ten szczep został stworzony w ramach specjalnego programu Departamentu Badań 
I Rozwoju Sweet Seeds®, który to był skupiony na poszukiwaniach ciekawych, 
doskonałych i subtelnie słodkich zapachów, które przywołują aromatyczne wrażenia 
sklepu ze słodkościami. Zapach tej odmiany jest słodki i owocowy z tonami gumy 
do żucia i owocowych żelków wymieszanych z nutkami kwaskowej truskawki i 
dojrzałego melona. Ta odmiana jest duzym producentem aromatycznych kryształów 
żywicy, która całkowicie pokrywa kwiaty i okalające je liście dużymi trichomami 
o bardzo dużej gęstości. Rośliny wyglądają jak polihybrydy indica i sativa, bardzo 
energiczne i produktywne, z dużymi topami i długimi odgałęzieniami.

Cream Caramel®

Black Jack®

Odmiana SWS01
Indica/Sativa: 50%/50%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: wczesny październik

Skrzyżowaliśmy naszą odmianę Black Domina’98 z 
wyjątkową odmianą Jack Herer o miłym i intensywnym 
zapachu katedralnym typu Haze o aromacie kadzidła, 
efektem tej krzyżówki jest jedna z naszych najmocniejszych i 
najbardzej wydajnych hyrbryd, Black Jack® (SWS01).
Odmiana ta produkuje długie boczne pędy z obfitymi, 
aromatycznymi topami oblepionymi żywicą, które to nadają 
roślinie kształt wielkiej kuli, prawie tak samo szerokiej jak 
wysokiej. Jest to wersja, która charakteryzuje się wielką 
mocą hybrydową, całkowicie przystosowana do wymagań 
uprawy w warunkach pokojowych, na zewnątrz posiana 
w ziemi i z dostateczną ilością słońca przeobraża się w 
kosmatego giganta oblepionego żywicą osiągającego około 
trzech metrów wysokości. 

Odmiana Syntetyczna powstała w wyniku skrzyżowania 
różnych, najlepszych odmian indica BlueBlack x Maple Leaf 
indica x White Rhino. 

Charakteryzuje się bardzo intensywnym, słodko-
karmelowym smakiem podobnym do cukierków, będący 
efektem koktajlu Mołotowa różnych gatunków, z barwą 
ziemną wynikającą z posiadania genu Blue, który bierze 
udział w krzyżówce.
Ten rodzaj odmiany jest preferowany przez konsumentów 
konopi do celów medycznych.

Odmiana SWS04
Indica/Sativa: 90%/10%
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień do wczesnego października 

30,50 €18,50 €3n+1n 5n+2n
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47,50 €28,50 €3n+1n 5n+2n

31,00 €19,00 €3n+1n 5n+2n

40,00 €24,00 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n
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32,50 €19,50 €3n+1n 5n+2n
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Killer Kush F1 Fast Version®

Feminizowana i światłozależna wersja jednego z naszych najsłynniejszych szczepów 
z Zachodniego Wybrzeża USA, stworzonego w okolicach 1994 roku w Sunset Beach, w 
Południowej Kaliforni: Ocean Grow Kush, lepiej znanego jako OG Kush. Ultra szybko 
kwitnąca, nasza Killer Kush F1 Fast Version® (SWS52) to hybryda będąca rezultatem 
krzyżówki pomiędzy starannie wybraną linią genetyczną trzeciej generacji automatycznego 
szczepu zbliżonego do Indica oraz doskonałego klonu OG Kush. Wynikiem jest bardzo 
silna roślina o bardzo szybkim kwitnieniu. Ten szczep wytwarza duże i aromatyczne topy, 
wszystkie pokryte grubą warstwą żywicy. Zapach jest słodki, cytrusowy i kwaskowy, z 
egzotycznymi tonami przywodzącymi na myśl aromaty z rodziny Chem Dawg-Diesel.

Odmiana SWS08
Indica/Sativa: 25%/75%
Kwitnienie indoor: 9½ tygodni
Ścinka outdoor: późny październik

Superhybryda, efekt skrzyżowania dwóch z najmocniejszych odmian jakie 
istnieją, Jack Herer x AK 47. Posiada wyjątkową witalność, co odzwierciedla się 
dużymi topami oblepionymi żywicą. Odmiana ta charakteryzuje się słodkim, 
świeżym, cytrynowym i kadzidłowym aromatem i smakiem.
Roślina ta dzięki jej genetycznej rześkości i hybrydowej witalności bardzo dobrze 
przystosowuje się do każdego typu uprawy, w domu, w ogrodzie, hydro, bio. 
Jej wyjątkowa witalność i wzrost są widoczne od pierwszego stadium rozwoju 
rośliny, co pozwala na produkcję mocnych i zdrowych sadzonek, które w 
warunkach optymalnych szybko się zakorzeniają, już nawet w ciągu 7 dni.

Gatunek ten powstał z naszej odmiany White Widow skrzyżowanej z naszą słodką 
odmianą Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Odmiana White Widow wnosi 
akcent świeżości, kwiatów i owoców do słodkiego aromatu piżmowego naszej 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®.

Wynikiem jest idealna odmiana, o przewadze indica ze spektakularną produkcją 
kryształków żywicy i o silnym i długotrwałym efekcie, o szybkim kwitnieniu, 
łatwej uprawie i wyjątkowym aromacie.

Jack 47®

Mohan Ram®

Sweet Tai®
Wspaniałe skrzyżowanie naszej odmiany Súper Tai z Early Skunk, w 
której dominuje przyjemny smak i zapach Tai, bardzo intensywny aromat 
pikantnych przypraw typowy dla niektórych egzotycznych odmian 
azjatyckich. Charakteryzuje się słodkim zapachem z egzotycznym akcentem, 
przypominającym suszone owoce a nawet kiełbasę. Połączenie z Early Skunk 
skraca jej czas kwitnienia, czyni topy bardziej gęstymi i oblepionymi żywicą oraz 
powoduje iż budowa rośliny jest mocniejsza i dostosowana do wymagań uprawy 
w domu. Odmiana o bardzo pobudzającym i psychoaktywnym działaniu. 

Odmiana SWS14
Indica/Sativa: 70%/30%
Kwitnienie indoor: 7 tygodni
Ścinka outdoor: połowa lub koniec września 

Odmiana SWS06
Indica/Sativa: 40%/60%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień

Odmiana hybrydy, głównie o genetyce indica o dużej produktywności. 
Cechuje się witalnym wzrostem oraz szybką i nagłą fazą kwitnienia, produkując 
duże topy w krótkim czasie. 
Charakteryzuje się bardzo intensywnym, słodkim i owocowym aromatem.
Dzięki jej szybkiemu kwitnieniu roślina ta nadaje się do uprawy na obszarach 
wilgotnych, najbardziej podatnych na ataki grzybów, gdyż ta szybka odmiana 
przyśpiesza swoje zbiory i uprzedza najbardziej złośliwą botrytis (szara pleśń), 
która to niszczy topy genów indica o dłuższym okresie kwitnienia.

Jest ewolucją jednej z naszych odmian o nowej i docenianej genetyce, 
powstała z gatunku NYC Diesel. Stworzyliśmy roślinę o wielkiej mocy i 
dużej produktywności z ciekawym, niezwykłym i mocnym aromacie z nutą 
egzotycznych perfum, bardzo docenianą przez twórców Sweet Seeds®. 
Jest autentycznym cudem rośliny, z topami, o wyglądzie i wysokości indica 
ale o silnym efekcie euforycznym, który nadaje mieszanka Sativa w jej basenie 
genetycznym. Produkcja żywicy jest tak obfita, że uprawy Ice Cool® (SWS06) w 
pełnym okresie kwitnienia nabierają aspektu ośnieżonych i oszronionych białą 
żywicą szczytów. Działanie tej odmiany jest intensywne i psychodeliczne a jej 
efekt długotrwały. 

Green Poison®

Ice Cool®

55,00 €33,00 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS09
Indica/Sativa: 85%/15%
Kwitnienie indoor: 8 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień 33,00 €20,00 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS03
Indica/sativa: 30%/70%
Kwitnienie indoor: 9 tygodni
Ścinka outdoor: późny wrzesień do 
wczesnego października 29,00 €17,50 €3n+1n 5n+2n

37,50 €22,50 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n

48,80 €29,30 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS52
Indica/Sativa: 80%/20% 
Kwitnienie indoor: 7 tygodni
Ścinka outdoor: wczesny wrzesień 33,00 €19,90 €3n+1n 5n+2n



 (Światłozależne) F1 FAST VERSION®F1 FAST VERSION® (Światłozależne)20 21

Odmiana SWS42
Indica/Sativa: 40%/60% 
Kwitnienie indoor: 8 tygodni
Ścinka outdoor: późny sierpień 
do wczesnego września

Feminizowana, światłozależna i ultra szybko kwitnąca wersja jednego z 
najsilniejszych szczepów z naszego katalogu. Odmiana ta jest krzyżówką 
wyselekcjonowanej linii genetycznej Jack 47 Auto® (SWS31) i elitarnego 
klonu naszego Jack 47® (SWS08). Ta krzyżówka pomiędzy automatyczną oraz 
światłozależną rośliną pozwoliła stworzyć światłozależne geny o czasie kwitnienia 
krótszym o jeden tydzień w porównaniu do oryginalnej wersji Jack 47® original. 
Ten szczep jest bardzo silny, rośliny są wyjątkowo energiczne i wytwarzają grube 
kwiaty, które w trakcie kwitnienia całkowicie okrywają się obfitą porcją żywicy. 

Feminizowana, światłozależna i ultraszybko kwitnąca wersja jednej z naszych 
najsłynniejszych rodzin cannabis wszechczasów, dziś uważana za klasyka w hodowli i 
rozmnażaniu cannabis.
Ten szczep jest wynikiem hybrydyzacji pomiędzy starannie wybraną linią genetyczna 
naszego Sweet Skunk Auto (SWS34) oraz doskonałego klonu Early Skunk. Ta hybryda 
F1 wywodząca się ze skrzyżowania automatycznych oraz światłozależnych szczepów, 
w rezultacie jest światłozależną rośliną z genetyką Skunka i bardzo szybkim czasem 
kwitnienia. Aromat tego szczepu jest słodko-ostry, dokładnie jak klasyczny zapach 
który zwykle znajdujemy w rodzinie Skunk. Szczep ten wytwarza grube topy pokryte 
obfitą aromatyczną żywicą.

Jack 47 F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®

Nasiona odmiany Sweet Cheese® (SWS19) feminizowane w wersji bez autofloweringu 
dają rośliny cechujące się ultra-szybkim kwitnieniem. Krzyżówka F1 powstała z 
połączenia klonu naszej elitarnej Sweet Cheese® oraz specjalnie wyselekcjonowanego 
szczepu autoflowering 3. generacji.
Ta wersja Sweet Cheese® zachowała charakterystyczny, wyszukany, pikantny aromat 
serowy linii Cheese. Produkuje długie, grube i zbite topy, pełne krystalicznych, 
aromatycznych włosków. Potomokowie tej krzyżówki F1 cechują się jednorodnością 
oraz wysoką żywotnością. Połączenie z odmianą autoflowering powoduje 
przyspieszenie czasu kwitnienia i dojrzewania o kilka tygodni.

Odmiana SWS40 
Indica/Sativa: 90%/10%
Kwitnienie indoor: 7 tygodni 
Ścinka outdoor: połowa września

Odmiana SWS41
Indica /Sativa: 70%/30%
Kwitnienie indoor: 6 tygodni
Ścinka outdoor: późny sierpień do 
wczesnego września

Nasiona odmiany Cream Caramel® (SWS04) feminizowane w wariancie bez 
autofloweringu dają rośliny cechujące się ultra-szybkim kwitnieniem. Jest to najczęściej 
nagradzana odmiana z katalogu Sweet Seeds®. Krzyżówka F1 powstała z połączenia 
klonu naszej elitarnej Cream Caramel® oraz specjalnie wyselekcjonowanego szczepu 
autoflowering 3. generacji odmiany z przewagą genów indica. Ta wersja Cream 
Caramel® jest więc silną krzyżówką. Z jej nasion wyrastają rośliny z przewagą genów 
indica, dające również potomstwo wykazujące się wysoką jednorodnością. Cechuje się 
słodkim, karmelowym aromatem z ziemistymi akcentami, odziedziczonymi po odmianie 
Blue, która została użyta w celu stworzenia jej poprzedniczki, Cream Caramel®.
Odmiany tego typu są używane w celach terapeutycznych oraz medycznych. Ich 
chemotypy odznaczają się wysoką zawartością THC oraz dostateczną ilością CBD aby 
wprowadzić konsumenta w stan relaksu, działając przeciw depresyjnie.

Nasiona odmiany Green Poison® (SWS14) feminizowane w wersji bez autofloweringu 
dają rośliny cechujące się ultra-szybkim kwitnieniem. Krzyżówka F1 powstała z 
połączenia klonu naszej elitarnej Green Poison® oraz specjalnie wyselekcjonowanego 
szczepu autoflowering 3. generacji. Ścinka roślin tej odmiany jest możliwa zaledwie 
6 tygodniu po rozpoczęciu fotoperiodu właściwego dla okresu kwitnienia. Już wtedy 
rośliny będą posiadały duże topy o obfitej i aromatycznej żywicy.
Jej wygląd jest typowy dla krzyżówek indica-sativa. Silna i żywotna roślina rozwija się 
prędko, kwitnie szybko i produkuje dużą ilość kwiatów. Charakteryzuje się wybornym 
i intensywnym smakiem i zapachem o nutce słodyczy i aromacie owocowym.
Jest odporna na działanie grzybów w przypadku uprawy zewnętrznej. Wczesny okres 
kwitnienia pozwala na ścinkę przed atakiem szarej pleśni.

Cream Caramel F1 Fast Version®

Green Poison F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

Odpowiedając na liczne prośby naszych Klientów i Przyjaciół, przedstawiamy 
feminizowaną wersję naszej bardzo docenianej Cream Mandarine Auto® 
(SWS29) w wersji światłozależnej. Aby stworzyć tę odmianę, wybraliśmy nasze 
najlepsze linie genetyczne spośród wszystkich Cream Mandarine Auto®. Aby 
pozbyć się automatyczności kwitnienia oryginalnej wersji rośliny, a jednocześnie 
zintensyfikować aromat, połączyliśmy te wyselekcjonowane geny z elitarnym 
klonem przodków Diesel’a, charakteryzującym się mandarynkowo-cytrudowym 
aromatem. Cream Mandarine Auto® to szczep o dużej energii i strukturze hybrydy 
Indica-Sativa. Wytwarza duże, zbite topy całkowicie pokryte aromatyczną żywicą.

Odmiana SWS51
Indica/Sativa: 25%/75%
Kwitnienie indoor: 7-8 tygodni
Ścinka outdoor: połowa września 55,00 €33,00 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS54 
Indica/Sativa: 65%/35%
Kwitnienie indoor: 6-7 tygodni
Ścinka outdoor: późny sierpień 
do wczesnego września

24,50 €14,90 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n

26,50 €15,90 €3n+1n 5n+2n

350 €100 €25n 100n

36,50 €21,90 €3n+1n 5n+2n

37,50 €22,50 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS50
Indica/Sativa: 60%/40%
Kwitnienie indoor: 7 tygodni
Ścinka outdoor: wczesny wrzesień 39,50 €23,90 €3n+1n 5n+2n
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Odmiana SWS53
Indica/Sativa: 90%/10%
Kwitnienie indoor: 6-7 tygodni
Ścinka outdoor: wczesny wrzesień 30,50 €18,50 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS48
Indica/Sativa: 35%/65%
Kwitnienie indoor: 8-9 tygodni
Ścinka outdoor: połowa lub koniec września 33,00 €19,90 €3n+1n 5n+2n

Odmiana SWS49
Indica/Sativa: 50%/50%
Kwitnienie indoor: 7-8 tygodni
Ścinka outdoor: połowa września 32,50 €19,50 €3n+1n 5n+2n

Feminizowana i światłozależna wersja jednego z najsłodszych i najbardziej 
aromatycznych szczepów w naszym katalogu, z ultraszybkim czasem kwitnienia. 
Roślina to hybryda będaca wynikiem skrzyżowania wydelekcjonowanych linii 
genetycznych S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) oraz Black Domina, 
elitarnego klonu wyselekcjonowanego w 1998 roku. Krzyżówka pomiędzy genami 
automatycznymi i światłozależnym klonem daje w rezultacie światłozależną 
Hybrydę F1 i pozwala na skrócenie okresu kwitnienia o jeden tydzień.
Szczep z bardzo gęstymi topami i szczodrą produkcją żywicy. Aromat tej odmiany 
jest znakomicie słodki i pizmowy, typowy dla niektórych roślin Old School Afghan. 

S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®

Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

Feminizowana, światłozależna wersja jednej z naszych pierwszych i najbardziej 
docenianych odmian, Black Jack® (SWS01), z utltraszybkim czasem kwitnienia. Ta 
hybryda F1 jest wynikiem krzyżówki pomiędzy wybranymi liniami genteycznymi 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) i unikalnym klonem Jack Herer 
użytego w oryginalny Black Jack®.
Dokładnie tak jak oryginał, szczep ten produkuje bardzo silne i produktywne 
rośliny, z mocnymi odgałęzieniami bocznymi, które sią bardzo długie i całkowicie 
pokryte aromatycznymi kwiatami. Aromat jest bardzo słodki, z nutami kadzidła 
dopełnionymi przez cytrynowo-cytrusowe tony. Ta wersja ma w porównaniu do 
oryginału czas kwitnienia krótszy o jeden tydzień.

Wychodząc na przeciw prośbom i oczekiwaniom naszych Klientów i Przyjaciół, 
przedstawiamy feminizowaną i światłozależną wersję naszej wielce docenianej 
Big Devil Auto® (SWS15). Aby stworzyć tę odmianę, użyliśmy naszych najlepszych 
linii genetycznych wybranych z Big Devil Auto®. Wyeliminowaliśmy cechę 
automatycznego kwitnienia oryginalnej wersji Big Devil Auto®, krzyżując te 
wybrane linie genetyczne z doskonałym klonem o wielu cechach bardzo podobnych 
do oryginalnego Big Devil Auto®. Wynikiem jest bardzo energiczna roślina o 
nakładającej się strukturze i bardzo obfitych zbiorach niezwykle gęstych topów 
okrytych żywicą. Szczep ten rozwija silną łodygę główną i długie odgałęzienia 
boczne. Zachowany został smak i zapach naszego oryginalnego Big Devil Auto®, 
który to jest bardzo słodki, z nutkami kadzidła i Skunka.

NO
W

E 

·  NOWE ·  NOW
E · NOWE · 

NO
W

E 

·  NOWE ·  NOW
E · NOWE · 

NO
W

E 

·  NOWE ·  NOW
E · NOWE · 

NO
W

E 

·  NOWE ·  NOW
E · NOWE · 

Sprzedaż osobom powyżej 18 roku życia: Sprzedaż nasion oraz innych produktów jest przeznaczona wyłącznie dla klientów, którzy ukończyli 18 lat. W Hiszpanii nasiona 
konopi nie są regulowane: Sprzedaż i posiadanie nasion konopi nie stanowią przestępstwa. Nasiona konopi nie są włączone w legalną definicję marihuany, jaka występuje 
w Jednolitej Konwencji o Środkach Odurzających przyjętej w 1961 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, jak również nie są ujęte w jej Aneksach. Artykuł 1.b 
Konwencji definiuje „cannabis” jako: „kwitnące lub wydające owoce szczyty rośliny cannabis (z wyłączeniem nasion oraz liści, jeśli nie ma na nich szczytów), z których nie została 
wyekstrahowana żywica”. W artykule 28 widnieje również stwierdzenie „Konwencji nie stosuje się, jeśli chodzi o uprawę cannabis wyłącznie w celach przemysłowych (włókna 
i nasiona) lub ogrodniczych”. Nasiona cannabis sprzedawane przez Sweet Seeds w obrębie terytorium Hiszpanii są produktami kolekcjonerskimi oraz mają na celu ochronę 
genów gatunku: Wyraźnie zakazuje się używania nasion i innych sprzedawanych produktów dla celów, które są niezgodne z aktualnie obowiązującym prawem. Nielegalne 
uprawy: Hiszpańska legislacja jako złamanie prawa definiuje uprawę, przetwarzanie, przemyt oraz inne czynności, które promują, sprzyjają lub ułatwiają nielegalną konsumpcję 
środków odurzających, substancji narkotycznych i psychotropowych. Nielegalne uprawy środków odurzających, substancji narkotycznych lub psychotropowych w miejscach 
publicznych, które nie są uznane za przestępstwo kryminalne, stanowią wykroczenie administracyjne. Sprawdź prawodawstwo w swoim kraju zamieszkania: Krajowe prawa 
dotyczące sprzedaży i posiadania nasion marihuany i ich uprawy oraz używania marihuany różnią się znacznie między sobą. W niektórych krajach zwykłe posiadanie lub 
sprzedaż marihuany są nielegalne. W niektórych krajach karze się uprawę, podczas gdy inne kraje zezwalają na uprawy w celach przemysłowych, naukowych, edukacyjnych, 
medycznych, czy do użytku osobistego. Jeśli mieszkasz poza terytorium Hiszpanii, zapoznaj się z aktualnymi regulacjami prawnymi w kraju, w którym przebywasz.



Nowe odmiany CBD 

Nowe odmiany z USA 

Opakowania 25 lub 100 nasion
Nasze najlepsze szczepy, dostępne w opakowaniach 25 lub 100 nasion
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350€
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