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W 2021 z całą pewnością liczymy na zwrot o 180 stopni, to znaczy powrót do cieszenia się 
normalnością i przytulania ludzi. U nas w Sweet Seeds® zawsze dążyliśmy do tego, aby nasz bank 
nasion był niezwykły – oprócz produkcji najwyższej jakości nasion, zbudowaliśmy nasze know-
how na bazie bliskich relacji z Wami, naszymi Klientami. To oznacza, że możecie być pewni, że 
będziemy kontynuować oferowanie, ku Waszej przyjemności, najlepszych nasion. W tym roku z 
dumą prezentujemy również sześć nowych, wyjątkowych szczepów.

Na pierwszym miejscu mamy automatycznie kwitnący, wielkich rozmiarów Runtz XL Auto® 
(SWS88) o wysokich plonach. Autentyczna amerykańska bomba o silnym działaniu i smaku.
Drugi w kolejce jest rewolucyjny i potężny Bruce Banner Auto® (SWS91) „Super Strong”. Ten 
automatycznie kwitnący szczep, charakteryzujący się wysokim poziomem THC do 25%, z 
pewnością zostanie jednym z Waszych ulubieńców. Naszą trzecią innowacją jest Red Gorilla Girl 
XL Auto® (SWS89) – jej imię mówi wszystko, nie trzeba specjalnie przedstawiać. To pokaźnych 
rozmiarów, automatycznie kwitnący szczep „Super Strong” o czerwonych i fioletowych kwiatach 
oraz szybkim okresie kwitnienia. Następny szczep to kolejny nowy członek The Red Family: 
Red Strawberry Banana Auto® (SWS90). Rośliny te charakteryzują się znakomitą jakością oraz 
aromatycznymi ekstraktami żywicy o fioletowym odcieniu, który zadziwia wielu naszych Klientów.
Sweet Cherry Pie® (SWS92) to nowy, światło-zależny szczep na 2021. Ze swoim rodowodem w 
amerykańskich genetykach, nasiona będą zdecydowanym faworytem miłośników hybryd indica-
sativa. Ostatnią z naszych nowinek jest Purple Punch OG® (SWS93), wynik skrzyżowania dwóch 
znanych na całym świecie, obsypanych nagrodami szczepów. To idealny wybór dla każdego, kto 
planuje przygotowywać ekstrakty żywicy o wysokim stężeniu.

Każdy z sześciu nowych szczepów zawiera wysokowydajne genetyki o najwyższej jakości, 
połączone z wyjątkowo aromatycznymi, żywicznymi topami, współczynnikiem feminizacji 99,9% i 
współczynnikiem kiełkowania powyżej 95%, co jest najlepszym dowodem naszego zaangażowania 
i oddania pracy, aby móc oferować naszym Klientom jakość nie do pobicia. Aby wywołać uśmiech 
na Waszych twarzach w 2021, przygotowaliśmy specjalną ofertę na wszystkie nasze opakowania 
nasion – dajemy 1 nasiono gratis w opakowaniach 3 nasion oraz 2 nasiona gratis w opakowaniach 
5 nasion. Odwiedź www.sweetseeds.com po więcej informacji o czasie trwania tej oferty.

Dzięki za uwagę.
Najlepsze życzenie od ekipy Sweet Seeds®

Światło-zależne: Odmiany, których kwitnięcie 
zależy od liczby godzin otrzymywanego światła. 
Hybryda F1: Pierwsza generacja powstała 
w wyniku skrzyżowania dwóch stabilnych 
odmian. S1: Pierwsza generacja powstała z 
samo-zapylenia rośliny.
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F1 Fast Version®: Światło-zależne odmiany 
o szybkim kwitnięciu. Hybrydy F1 pomiędzy 
odmianami światło-zależnymi i automatycznymi.

Automatycznie kwitnące (aka Automatyczne): 
Odmiany, które rozpoczynają fazę kwitnięcia, 
kiedy osiągaja pewien wiek, niezależnie od czasu 
ekspozycji na światło.

3G, 4G, 5G... (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.

The Red Family: Rodzina grupy szczepów 
z katalogu Sweet Seeds® o fioletowych lub 
czerwonawych tonach.
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Odmiana SWS89
Indica: 52,3% / Sativa: 45,2% / Ruderalis: 2,5% 
Zbiory Indoor/Outdoor: 8-9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-120 cm
Czerwone kwiaty: około 85% osobników

Czerwono-kwiatowa, ekstra-wysoka, automatycznie 
kwitnąca wersja naszej umiłowanej odmiany z kategorii 
„Super Strong” - Gorilla Girl® (SWS74). Wynik krzyżówki 
pomiędzy naszą Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® 
x Sweet Gelato Auto®] i naszym automatycznie kwitnącym 
szczepem słynnym ze względu na swoje fioletowe kwiaty, 
Bloody Skunk Auto® (SWS44). Charakteryzuje się silnym 
stymulującym działaniem, a to za sprawą bardzo wysokiej 
zawartości THC do 21% lub nawet więcej w przypadku 
niektórych pojedynczych roślin. Red Gorilla Girl XL Auto® 
(SWS89) ma intensywnie słodki, pikantny aromat i smak, z 
nutami cytryny i świeżego cyprysu. Wytwarza zbite i bardzo 
żywiczne topy, które są gotowe do zebrania już w 9 tygodni 
od pojawienia się pierwszego listka. Około 85% krzaków ma 
fioletowe kwiaty.

43,90 €26,50 €3+1n 5+2n

Red Gorilla Girl XL Auto®

Odmiana SWS90
Indica: 73,5% / Sativa: 25% / Ruderalis: 1,5%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-110 cm
Czerwone kwiaty: około 75% osobników

Ten automatycznie kwitnący szczep pochodzi ze skrzyżowania 
elitarnego klonu Strawberry Banana ze starannie 
wyselekcjonowanymi roślinami z naszej automatycznej 
odmiany Red Poison Auto® (SWS39), znanej ze swoich 
fioletowych kwiatów. Rośliny przejawiają wzorzec wzrostu 
charakterystyczny dla indici i wytwarzają gęste czerwone topy 
pokryte obfitą porcją trychomów. Szczep Red Strawberry 
Banana Auto® (SWS90) jest doskonały ze względu na wysokiej 
jakości, aromatyczne ekstrakty żywicy o fioletowych, różowych 
lub czerwonawych barwach. Około 75% roślin wytwarza 
fioletowe kwiaty. Szczep ma bardzo słodki, owocowy 
aromat, przywołujący wspomnienia owocowych cukierków, 
z nutami orzechów włoskich i liści rukoli. Kwitnie bardzo 
szybko, a dojrzałe topy mogą być zbierane już w 7-8 tygodni 
od pojawienia się liścieni. Topy mają działanie odprężające i 
wspomagające wyobraźnię oraz kreatywność.

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

Red Strawberry Banana Auto®
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Black Cream Auto®

Bloody Skunk Auto®

Devil Cream Auto®

Odmiana SWS37
Indica: 91,9% / Sativa: 5%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania 
Wzrost: 60-110 cm
Czerwone kwiaty:
około 95% osobników

Odmiana SWS44
Indica: 62,4% / Sativa: 32,9%
Ruderalis: 4,7%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-110 cm
Czerwone kwiaty:
około 95% osobników

Odmiana SWS45
Indica: 78,6% / Sativa: 17,5%
Ruderalis: 3,9%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 70-120 cm
Czerwone kwiaty:
około 95% osobników

36,50 €21,90 €3+1n 5+2n

33,00 €19,90 €3+1n 5+2n

37,90 €22,90 €3+1n 5+2n

Automatycznie kwitnący. Krzyżówka powstała 
z połączenia naszej najczęściej nagradzanej 
odmiany, Cream Caramel® (SWS04), oraz 
egzotycznej rośliny automatycznie kwitnącej 
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.

Szczep automatycznie kwitnący. Ta polihybryda 
jest wynikiem krzyżówki pomiędzy dwoma 
wybranymi szczepami naszych odmian o 
fioletowych kwiatach: Dark Devil Auto® (SWS38) 
oraz Black Cream Auto® (SWS37). Szczep ten 
wykazuje wysoki poziom hybrydowego wigoru już 
od kiełkowania, rozwijając typową strukturę indica-
sativa, z silną łodygą główną otoczoną wieloma 
topami umiejscowionymi na odgałęzieniach i 
charakteryzującymi się znaczącym rozmiarem i 
gęstością. Szczep automatyczny o wysokiej łodydze 
głównej. Niektóre z osobników mogą osiągnąć 
metr wysokości, a wszystko to w ciągu zaledwie 
dwóch miesięcy od kiełkowania nasiona. Zapach 
jest słodki i owocowy, z nutami kadzidła i tonami 
cytryny. Roślina wytwarza obfitą ilość aromatycznej 
żywicy o silnym i ekscytującym efekcie.
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Odmiana SWS39
Indica: 76,9% / Sativa: 20% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-120 cm
Czerwone kwiaty: około 95% osobników

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.

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Red Poison Auto®

Odmiana SWS38
Indica: 40,3% / Sativa: 55% / Ruderalis: 4,7%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8½ tygodnia od kiełkowania
Wzrost: 80-130 cm 
Czerwone kwiaty: około 95% osobników

Szczep automatycznie kwitnący. Wynik skrzyżowania jednej 
z naszych najbardziej docenianych genetyk automatycznych, 
niesamowitej Big Devil XL Auto® (SWS28) oraz egzotycznego 
automatycznego szczepu o fioletowych kwiatach. Kolor 
tego szczepu został odziedziczony od jego przodków z 
regionu Chitral w pakistańskim Hindu Kush niedaleko 
Afganistanu i przyczynia się on do szybszego kwitnienia, 
roztaczając jednocześnie słodkie zapachy i zachwycając 
fioletowawymi barwami. Dark Devil Auto® (SWS38) wykazuje 
silny hybrydowy wigor już od kiełkowania. Krzaki rosną w 
kształt charakterystyczny dla hybryd indica-sativa, z silną 
centralną łodygą, wieloma odgałęzieniami i dużą główną 
colą. Produkcja żywicy jest obfita zarówno na kwiatach jak 
i otaczających je liściach. Słodki, owocowy zapach z tonami 
kadzidła i przyjemnymi nutami cytrusów.

41,50 €24,90 €3+1n 5+2n

Dark Devil Auto®
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Odmiana SWS83
Indica: 40% / Sativa: 60%
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień
Czerwone kwiaty: około 60% osobników

Genetyka najwyższej jakości, będąca rezultatem skrzyżowania 
klonu amerykańskiego „Super Strong” szczepu Cookie 
– Tropicanna Cookies – z klonem wyselekcjonowanym 
z innego amerykańskiego szczepu – mocarnego Tangie 
(Girl Scout Cookies x Tangie) o zapachu mandarynek. 
Do skrzyżowania tych dwóch odmian wybraliśmy z tych 
egzotycznych rodowodów osobniki o czerwono-kwiecistym 
fenotypie. Czerwone kwiaty są wykształcane przez około 
60% potomstwa i pojawiają się zazwyczaj podczas ostatnich 
tygodni kwitnienia początkowo na dolnych odgałęzieniach, 
następnie rozprzestrzeniając się w stronę szczytu rośliny. 
Red Hot Cookies® to „Super Strong”, wysoko produktywny i 
żywiczny szczep o wysokiej zawartości THC nawet do 25%. Ma 
doskonały aromat i smak: słodki, głęboki i gęsty, o wyraźnie 
zaznaczonych nutach mandarynek i mango, uzupełnionych o 
odcienie owoców leśnych.

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

Red Hot Cookies®

Odmiana SWS81
Indica: 58,4% / Sativa: 40% / Ruderalis: 1,6%
Proporcja THC:CBD: (1:34-1:37)
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-90 cm
Czerwone kwiaty: około 95% osobników

Ten automatycznie kwitnący szczep „czyste CBD” jest 
godny uwagi ze względu na swoje czerwone kwiaty, bardzo 
niską zawartość THC (0,4-0,5%) oraz wysoką zawartość 
CBD (15-17%). Jest to krzyżówka dwóch naszych własnych 
odmian: Sweet Pure CBD® (SWS65) and Red Poison Auto® 
(SWS39). Wyglądem przypomina większość innych roślin 
indica. Posiada duży centralny top, krótkie odgałęzienia, 
silną łodygę główną i wytwarza dużo żywicy. Odmiana 
charakteryzuje się słodkim, ziemistym aromatem i smakiem 
z odcieniami świeżej sosny lub cyprysu i nutami leśnych 
owoców. Ma odprężający efekt, który łagodzi niepokój, 
co czyni ją idealną dla użytkowników medycznych, 
którzy nie chcą czuć żadnych efektów psychoaktywnych 
charakterystycznych dla THC.

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

Red Pure Auto CBD®
< 1% 
THC
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Odmiana SWS79
Indica: 55% / Sativa: 45%
Kwitnienie Indoor: 7-8 tygodni
Zbiory Outdoor: połowa lub koniec września
Czerwone kwiaty: około 80% osobników

Nasz pierwszy światło-zależny szczep o czerwonych 
kwiatach. Jest on wynikiem skrzyżowania naszej Red Poison 
Auto® (SWS39) ze światło-zależnym elitarnym klonem 
Tangie (hybryda California Orange x Skunk) o rzadkim, 
niecodziennym fenotypie charakteryzującym się fioletowymi 
kwiatami oraz sensacyjnie intensywnym mandarynkowym 
aromacie i smaku. Szczep ten wytwarza żywiczne topy o 
pięknych czerwonych kwiatach gotowych do zbioru już w 7-8 
tygodni. Zapach Red Mandarine F1 Fast Version® (SWS79) to 
prawdopodobnie najbardziej wyrafinowany aromat spośród 
wszystkich szczepów o czerwonych kwiatach dostępnych 
na rynku. Jest silnie mandarynkowo-cytrusowy ze świeżymi 
tonami niebieskiego cyprysu. Doskonała roślina do najwyższej 
jakości aromatycznych ekstrakcji, o wspaniałym wyglądzie 
nadanym przez czerwonawo-różowawe zabarwienie żywicy.

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

Red Mandarine F1 Fast Version®

Odmiana SWS85
Indica: 60% / Sativa: 40%
Kwitnienie Indoor: 6-7 tygodni
Zbiory Outdoor: późny sierpień do wczesnego września
Czerwone kwiaty: około 80% osobników

Te rośliny o czerwonych kwiatach i ultraszybkim kwitnieniu 
to światło-zależne, feminizowane wersje jednej z 
najsłynniejszych odmian pochodzącej z „Super Strong” 
amerykańskiej rodziny Cookies - Tropicanna Cookies (Girl 
Scout Cookies x Tangie). Jest to skrzyżowanie elitarnego, 
specjalnie wyselekcjonowanego klonu Tropicanna Cookies 
o czerwono-kwiecistym fenotypie oraz naszej bardzo 
cenionej, czerwono-kwiecistej, automatycznie kwitnącej 
odmiany Red Poison Auto® (SWS39). Rośliny są wysoko 
produktywne i żywiczne, o poziomie THC nawet do 24% 
oraz niezwykle wysokiej zawartości terpenów. Topy mają 
doskonały smak i aromat. Bardzo słodkie, intensywne 
i gęste, z tonami mango i ziemi, uzupełnionymi o nuty 
drzewa i delikatnym tłem Skunka.

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Tropicanna Poison F1 Fast Version®
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Odmiana SWS57
Indica: 24,4% / Sativa: 74% / Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8-9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-120 cm
Czwarta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
Do otrzymania tej odmiany użyliśmy klonu słynnej 
„Cordobesy” 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.

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Sweet Amnesia Haze XL Auto®

33,00 €19,90 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS77
Indica: 35,6% / Sativa: 61,3% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 75-140 cm
Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
Wersja naszego Sweet Cheese Auto® (SWS33) 
charakteryzująca się wysokim wzrostem. Sweet Cheese 
XL Auto® (SWS77) został stworzony w wyniku programu 
selekcji rekurencyjnej, której – na przestrzeni wielu 
generacji - poddaliśmy osobniki Sweet Cheese Auto® 
o wysokich łodygach i obfitych plonach. Genetyka ta 
wytwarza wyższe rośliny niż jej poprzednicy, podczas 
gdy produkcja kwiatów i żywicy została zachowana na 
takim samym, wysokim poziomie. Szczep ten zachował 
intensywny i wyjątkowo słodki skunkowy zapach 
Sweet Cheese® (SWS19), o tonach dojrzałego, ostrego 
sera oraz delikatnej nucie cytryny. Ta automatycznie 
kwitnąca wersja pozwala cieszyć się doskonałą jakością 
owoców Sweet Cheese® w ciągu zaledwie 8 tygodni od 
zakiełkowania nasiona.

Sweet Cheese XL Auto®
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42,00 €25,00 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS91
Indica: 41,1% / Sativa: 58,7% / Ruderalis: 0,2%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-110 cm
Automatycznie kwitnący szczep siódmej generacji. 
Automatyczna wersja jednego z najbardziej znanych 
szczepów „Super Strong” z Zachodniego Wybrzeża USA, 
potężnego i rewolucyjnego Bruce Banner, stworzonego w 
Kolorado, aby zachwycać miłośników cannabis na całym 
świecie. Bruce Banner Auto® (SWS91) to niesamowicie 
aromatyczny, automatycznie kwitnący szczep o wysokiej 
zawartości THC do 25%, a w przypadku niektórych 
osobników nawet powyżej. Te doskonałe nasiona są 
rezultatem krzyżówki pomiędzy elitarnym klonem Bruce 
Banner a wybranym szczepem naszej automatycznie 
kwitnącej Gorilla Girl XL Auto® (SWS82). Rośliny, obok 
ziemistych tonów, charakteryzują się słodkim zapachem z 
owocowymi i kwiatowymi nutami przywołującymi na myśl 
rodzinę Diesel. Odmiana ma silne działanie wywołujące 
radość, a nawet euforię, a także długotrwały efekt 
stymulujący wyobraźnię i kreatywność.

Bruce Banner Auto®

Odmiana SWS88
Indica: 47,1% / Sativa: 52,5% / Ruderalis: 0,4%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-120 cm
Szósta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
To nasza extra duża, automatyczna wersja pochodząca 
z linii genetycznej Runtz (Zkittlez x Gelato). Ten szczep 
zasługuje na uwagę ze względu na swój doskonały 
zapach, silne działanie i wysokie plony. Szczep Runtz 
zrewolucjonizował kalifornijską scenę marihuany. 
Jest to jeden z najbardziej aromatycznych i potężnych 
genotypów na Zachodnim Wybrzeżu USA. Runtz XL Auto® 
(SWS88) to wynik skrzyżowania starannie wybranego 
klonu Runtz z wyselekcjonowanymi osobnikami naszego 
szczepu Sweet Gelato Auto® (SWS76). Charakteryzuje 
się wysoką koncentracją terpenów, które nadają topom 
niesamowicie intensywny, zachwycająco słodki owocowy 
bukiet. Jego cykl życia jest krótki – jedynie 8 tygodni od 
pojawienia się liścieni do zbiorów. Efekt jest silny i dobrze 
wyważony, wywołujący spokojne, relaksujące wibracje, 
zarazem stymulując kreatywność i wyobraźnię.

46,50 €28,00 €3+1n 5+2n

Runtz XL Auto®
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31,00 €19,00 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS87
Indica: 60% / Sativa: 38,4% / Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 90-140 cm

Wysoka, automatycznie kwitnąca odmiana czwartej 
generacji. Została stworzona poprzez skrzyżowanie 
wysokich osobników naszych roślin Crystal Candy Auto® 
(SWS61). Genetyka tej rośliny została stworzona w 
ramach specjalnego programu w Departamencie Badań i 
Rozwoju Sweet Seeds®, powołanego w celu odkrywania 
interesujących, wyjątkowych i subtelnie słodkich 
aromatów, które przywołują węchowe doznania sklepów 
ze słodkościami. Topy mają bardzo słodki, owocowy 
zapach o aromatycznych nutach gumy balonowej i 
żelków, dopełnionych tonami kwaskowatych truskawek 
i dojrzałych melonów. Odmiana ta wytwarza duże ilości 
aromatycznych kryształów żywicy oraz piękne topy. 
Rośliny z łatwością osiągają wysokość powyżej 1 metra.

Crystal Candy XL Auto®

48,90 €29,90 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS78
Indica: 20% / Sativa: 76,9% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 65-130 cm

Trzecia generacja automatycznego szczepu. 
Wersja jednego z naszych najbardziej docenianych 
automatycznie kwitnących szczepów, Jack 47 Auto® 
(SWS31), charakteryzująca się wysokim wzrostem. Jack 
47 XL Auto® (SWS78) został stworzony w wyniku program 
selekcji rekurencyjnej (przez kilka pokoleń) osobników 
Jack 47 Auto® o wysokich łodygach i plonach. Jest to 
automatycznie kwitnący szczep o obfitych zbiorach i 
zachowanym wigorze hybrydy. Rośliny wytwarzają zwarte 
topy pokryte wyjątkowo aromatyczną żywicą. Smak i 
zapach tej genetyki są słodkie i świeże, o cytrusowych 
tonach z nutką kadzidła. Prawdopodobnie jeden z 
najmocniejszych automatów na rynku.

Jack 47 XL Auto®
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36,90 €22,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS71
Indica: 56,9% / Sativa: 40% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 80-125 cm

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
Wersja jednego z naszych najbardziej docenianych 
automatycznych szczepów, Green Poison Auto® (SWS30), 
o wysokim pniu. Green Poison XL Auto® (SWS71) zostało 
stworzone w ramach programu powtarzanej selekcji 
okazów Green Poison Auto® o wysokich pniach przez 
wiele pokoleń. Nasiona te wytwarzają rośliny, których 
wzrost jest o około 25% wyższy niż ich przodków, 
natomiast zachowuje identyczną wysoką produkcję 
kwiatów i żywicy. Smak i zapach są bardzo przyjemne i 
intensywne, o słodkich i owocowych tonach, słodkim tle 
Skunk i z nutami przypominającymi rukolę i orzechy.

Green Poison XL Auto®

Odmiana SWS55
Indica: 35% / Sativa: 63,4% / Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 110-150 cm

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 Super Tai’98.
Geny pochodzące z doskonałego klonu Super 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.

39,50 €23,90 €3+1n 5+2n

Cream Mandarine XL Auto®
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23,90 €14,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS31
Indica: 20% / Sativa: 76,9% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-120 cm

Odmiana SWS34
Indica: 58% / Sativa: 38,9% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 7½ tygodnia od kiełkowania
Wzrost: 60-90 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.

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.

48,90 €29,90 €3+1n 5+2n

Jack 47 Auto®Sweet Skunk Auto
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43,90 €26,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS28
Indica: 31,9% / Sativa: 65% / Ruderalis: 3,1% 
Zbiory Indoor/Outdoor: 9½ tygodnia od kiełkowania
Wzrost: 110-160 cm

Roślina automatycznie kwitnąca 3-ciej generacji, 
krzyżówka powstała z połączenia naszej Big Devil 
#2 Auto® (SWS20) z Jackiem Hererem również 
wyposażonym w autoflowering 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.

Big Devil XL Auto®

39,90 €24,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS82
Indica: 42,1% / Sativa: 57,5% / Ruderalis: 0,4%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-120 cm

Szóste pokolenie automatycznie kwitnącego szczepu. 
Wysoka, „Super Strong” odmiana marihuany stworzona 
poprzez skrzyżowanie dwóch najpotężniejszych 
szczepów z rodziny Cookies: Gorilla Girl® x Sweet Gelato 
Auto® (SWS74 x SWS76). Ma potężny, stymulujący efekt 
dzięki bardzo wysokiej zawartości THC - nawet do 25%. 
Niektóre pojedyncze rośliny mogą nawet przekroczyć 
ten próg. Topy mają intensywny, słodki, owocowy 
zapach i smak, z nutami niebieskiego cyprysu i drewna, 
uzupełnionymi o cytrynowe, ziemiste odcienie. Topy 
tej rośliny są ciężkie od żywicy, mają długie trichomy 
i bardzo duże kwiaty. Odmiana ta jest znana ze swojej 
nieokiełznanej produkcji żywicy, która całkowicie 
okrywa calyxy aromatycznymi trichomami.

Gorilla Girl XL Auto®
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Black Jack Auto®

Mohan Ram Auto®

Odmiana SWS21
Indica: 30% / Sativa: 66,9%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 40-110 cm

Odmiana SWS32
Indica: 74,4% / Sativa: 22,5%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-100 cm

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

32,80 €19,90 €3+1n 5+2n

Trzecia generacja automatycznie 
kwitnącego szczepu. Automatycznie 
kwitnąca wersja naszego Black Jacka® 
(SWS01). Ta roślina to wynik krzyżówki 
pomiędzy drugą generacją naszego S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) i 
elitarnego klonu naszego Jack Herera. Ten 
automatycznie kwitnący szczep wysokiej 
jakości charakteryzuje się zbitymi topami 
i wyróżniającą się produkcją żywicy. 
Gryzący, słodki aromat z ziemistymi 
nutami. Szybkie kwitnienie, silne działanie 
i fenomenalny wigor hybrydy.

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.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Odmiana SWS24
Indica: 86% / Sativa: 10,9%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 40-90 cm

30,70 €18,50 €3+1n 5+2n

Trzecia generacja automatycznie 
kwitnącego szczepu. Automatycznie 
kwitnąca wersja naszego S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious S1® (SWS02). Ta odmiana 
to wynik skrzyżowania naszych najlepszych 
automatycznie kwitnących szczepów 
drugiej generacji oraz S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious S1®. Ten automatycznie kwitnący 
szczep o wysokiej jakości wytwarza zbite 
topy i jest niezrównany w produkcji 
żywicy. Gryzący, słodki zapach z nutami 
ziemi. Szybkie kwitnienie, silne działania i 
fenomenalny wigor hybrydy.
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Odmiana SWS22
Indica: 83% / Sativa: 13,9% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 40-90 cm

Trzecia generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
Automatyczna wersja naszej Cream Caramel® (SWS04). 
Wynik krzyżówki pomiędzy naszymi najlepszymi 
automatycznymi szczepami drugiej generacji a 
naszą Cream Caramel®. Automatycznie kwitnąca, o 
wyraźnym hybrydowym wigorze, niewielkich przerwach 
między węzłami i ładnym rozwoju odgałęzień. Rośliny 
charakteryzują się szczodrą produkcją gęstej i lepkiej 
żywicy, która twardnieje w procesie suszenia topów.
Ten automatyczny szczep o wysokiej jakości wytwarza 
bardzo zbite topy o gryzącym słodkim zapachu z 
ziemistymi tonami, kwitnie szybko i zapewnia silne 
doznania. Pod koniec okresu kwitnienia rośliny 
osiągają tak samo żywiczny i apetyczny wygląd, jak ich 
światłozależne siostry.

33,00 €20,00 €3+1n 5+2n

Cream Caramel Auto®

Odmiana SWS27
Indica: 48,4% / Sativa: 48,5% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 7 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 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.

34,50 €20,90 €3+1n 5+2n

+Speed Auto
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Crystal Candy Auto®

Green Poison Auto®

Big Devil #2 Auto®

Odmiana SWS61
Indica: 60% / Sativa: 38,4%
Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 70-130 cm

Odmiana SWS30
Indica: 56,9% / Sativa: 40%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-100 cm

Odmiana SWS20
Indica: 48,4% / Sativa: 48,5%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 100-150 cm

39,80 €23,90 €3+1n 5+2n

36,90 €22,50 €3+1n 5+2n

42,00 €25,00 €3+1n 5+2n

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.

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.

Trzecia generacja automatycznie 
kwitnącego szczepu. Pierwsza genetyczna 
ewolucja Big Devil Auto® (SWS15). 
Stworzyliśmy ten feminizowany, 
automatycznie kwitnący szczep o 
wysokim pniu w odpowiedzi na postulaty 
naszych klientów proszących o większe 
automatycznie kwitnące rośliny. Ten szczep 
może osiągnąć wzrost pomiędzy 100 a 
150 cm. Jest bardziej wydajny i bardziej 
aromatyczny niz jego poprzednia wersja, 
wytwarza gęste żywiczne topy i liczne 
boczne gałęzie. Słodki zapach z nutami 
kadzidła i Skunka.



17AUTOMATYCZNE

36,90 €22,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS76
Indica: 44,2% / Sativa: 55% / Ruderalis: 0,8%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-100 cm

Piąta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. 
Automatyczna wersja jednej z najmocniejszych i najbardziej 
znanych linii amerykańskich pochodzących z Zatoki San 
Francisco (Kalifornia): Gelato (Sunset Sherbet x Girl Scout 
Cookies „Thin Mint”) to jeden z najbardziej docenianych 
przedstawicieli rodziny Cookie, charakteryzujący się 
doskonałym aromatem i wysoką produkcją THC. W celu 
wprowadzenia automatycznych genów do Sweet Gelato 
Auto® (SWS76) użyliśmy naszego Killer Kush Auto (SWS56) 
stworzonego z użyciem genetyk OG Kush. W rezultacie 
otrzymaliśmy automatycznie kwitnącą genetykę o owocowym 
zapachu i silnej obecności Kusha, charakteryzującą się 
ziemistymi i leśnymi tonami skręcającymi w stronę suszonych 
owoców (orzechów laskowych) oraz delikatną nutą mięty 
i cytrusów. Roślina ta wytwarza zbite topy i dużą ilość 
trychomów o znacznym rozmiarze.

Sweet Gelato Auto®

39,50 €23,90 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS29
Indica: 60% / Sativa: 36,9% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-110 cm

Roślina automatycznie kwitnąca 3-ciej 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.

Cream Mandarine Auto®
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Opakowanie Sweet Mix Auto zawiera zestaw 10 nasion wybranych 
losowo spośród wszystkich feminizowanych, automatycznie kwitnących 
odmian z katalogu Sweet Seeds®.

Dziesięć 100% feminizowanych, automatycznie kwitnących nasion w nadzwyczajnej cenie!

10 feminizowanych, automatycznie kwitnących nasion w jednej tubie

Sweet Mix Auto

10 NASION

35€

Fast Bud #2 Auto®

Odmiana SWS23
Indica: 50% / Sativa: 46,9%
Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor:
7½ tygodnia od kiełkowania
Wzrost: 40-90 cm

32,50 €19,50 €3+1n 5+2n

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

Ice Cool Auto®

Odmiana SWS46
Indica: 45% / Sativa: 53,4%
Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor:
8-9 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-110 cm

41,50 €24,90 €3+1n 5+2n

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.
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24,50 €14,90 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS33
Indica: 35,6% / Sativa: 61,3% / Ruderalis: 3,1%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-110 cm

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.

Sweet Cheese Auto®

33,00 €19,90 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS56
Indica: 63% / Sativa: 35,4% / Ruderalis: 1,6%
Zbiory Indoor/Outdoor: 8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 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 Chemdawg-Diesel.

Killer Kush Auto
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Feminizowane i światło-zależne nasiona

Odmiana SWS74
Indica: 40% / Sativa: 60%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: wczesny październik

Odmiana SWS62
Indica: 35% / Sativa: 65%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: wczesny październik

Ten szczep jest hybrydą otrzymaną w wyniku połączenia 
dwóch najbardziej znanych i najsilniejszych genetyk 
pochodzących z USA: Gorilla Glue X Girl Scout Cookies. Okaz 
GSC użyty do tej krzyżówki pochodzi z fenotypu znanego 
jako „The Mint”. Hybryda indica-sativa z dominującą Sativą. 
Gorilla Girl® (SWS74) to szczep o bardzo silnym efekcie 
i bardzo wysokiej zawartości THC, które może osiągnąć 
nawet 20-31% w optymalnych warunkach. Niektóre okazy 
mogą nawet przekroczyć ten poziom. Produkcja żywicy jest 
w tych szczepach bardzo obfita, pokrywa wszystkie topy 
aromatycznymi trichomami. Kwiaty są bardzo żywiczne i 
zbite. Gorilla Girl® posiada intensywny smak i zapach, z 
tonami cyprysu i drewna, dopełnionymi przez nuty ziemi 
i cytrusów. Roślina wygląda jak zrównoważona hybryda 
indica-sativa, bardzo wydajna i energiczna, o długich i 
elastycznych rozgałęzieniach.

Doskonała hybryda dwóch z naszych najlepszych elitarnych 
klonów pochodzących z USA. W krzyżówce udział bierze 
wyselekcjonowany klon San Fernando Valley OG Kush, 
charakteryzujący się przyjemnym i złożonym zapachem 
z silną obecnością cytrynowego aromatu pochodzącego 
od Lemon Thai, które z kolei bierze udział w oryginalnej 
krzyżówce OG Kush. Drugim z elitarnych klonów w tej 
hybrydzie jest Kosher Kush, kolejna genetyka OG Kush, 
niezwykle doceniana w Los Angeles i okolicach (Kalifornia). 
Bardzo przyjemny i intensywny aromat z oryginalnymi 
tonami cytryny OG Kush, tonami rozpuszczalnika oraz 
nutami przypraw, drewna i niebieskiego cyprysu. Rośliny 
mają wygląd hybryd indica-sativa, skłaniając się nieco 
bardziej w stronę sativy. Te amerykańskie szczepy o 
silnej obecności terpenu zwanego limonenem są bardzo 
popularne w USA w kontekście ekstrakcji.

Gorilla Girl®San Fernando Lemon Kush®

48,90 €29,90 €3+1n 5+2n48,90 €29,90 €3+1n 5+2n
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NOWOŚĆNOWOŚĆ

Odmiana SWS93
Indica: 80% / Sativa: 20%
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor: połowa września

Odmiana SWS92
Indica: 75% / Sativa: 25%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: koniec września

Ten nowy szczep to hybryda stworzona z elitarnego 
klonu Purple Punch (Larry OG x Grand Daddy Purple) 
oraz Star Killer (Skywalker OG Kush x Rare Dankness 
#2) – dwóch mistrzowskich genotypów o doskonałym 
prestiżu na międzynarodowej scenie konopnej. To szczep 
z dominującą indicą o zwartej strukturze, pokaźnym 
głównym topie oraz silnych bocznych gałęziach. Topy 
są gęste i obładowane mnóstwem bardzo aromatycznej 
żywicy. Charakteryzują się niezwykle wysokim poziomem 
koncentracji terpenów, co czyni je idealnymi do ekstrakcji 
żywicy. Dzięki pochodzeniu od przodków Grand Daddy 
Purple, niektóre z roślin są szczególnie godne uwagi 
ze względu na fioletowe lub czerwonawe barwy liści i 
kwiatów. Odmiana ma przepysznie słodki, złożony aromat 
i smak, dopełniony przez korzenne tony OG Kush i nutę 
cytryny. Roślina ma intensywne, relaksujące działanie.

Ta hybryda jest synergią krzyżówki dwóch starannie 
wybranych elitarnych klonów dwóch amerykańskich 
szczepów wagi ciężkiej o wysokim poziomie THC: 
Cherry Pie (Grand Daddy Purple x Durban Poison) x 
Gelato (Sunset Sherbet x Thin Mint Cookies). To szczep 
o dominującej indice, wytwarzający piękne, zbite, 
ciężkie topy pokryte aromatycznymi trychomami. Dzięki 
przodkom Grand Daddy Purple, niektóre z roślin mają 
fioletowe lub czerwonawe tony na liściach i kwiatach.
Topy mają słodki, owocowy zapach, który przywołuje 
wspomnienia domowych ciasteczek i wiśni, obok 
ziemistych odcieni i kwaskowości dzikich jagód. Roślina 
jest idealna dla miłośników hybryd indica-sativa ze 
względu na zrównoważone działanie, wywołujące 
przypływ kreatywności i wspomagające koncentrację.

Purple Punch OG®Sweet Cherry Pie®

42,00 €25,00 €3+1n 5+2n42,00 €25,00 €3+1n 5+2n
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Ice Cool®

Do-Sweet-Dos®

Indigo Berry Kush®

Odmiana SWS06
Indica: 40% / Sativa: 60%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: 
późny wrzesień

Odmiana SWS80
Indica: 65% / Sativa: 35%
Kwitnienie Indoor: 9-10 tygodni
Zbiory Outdoor: wczesna 
połowa października

Odmiana SWS63
Indica: 60% / Sativa: 40%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień 
do wczesnego października

48,80 €29,30 €3+1n 5+2n

43,90 €26,50 €3+1n 5+2n

44,00 €26,50 €3+1n 5+2n

Szczep stworzony z linii NYC Diesel. Ta 
przynosząca wysokie plony odmiana jest 
niesamowicie mocarna i charakteryzuje 
się rzadkim, bardzo silnym egzotycznym 
zapachem. Wspaniała roślina o wyglądzie i 
rozwoju topów ze strony indica, wywołująca 
euforyczny haj, który pozwala odkryć 
mieszankę sativ obecnych w jej szerokiej puli 
genów. Wytwarza duże ilości żywicy, która 
wywołuje psychodeliczny, długotrwały efekt.

Ten szczep został stworzony z 
wyselekcjonowanego elitarnego żeńskiego klonu 
Do-Si-Dos. Do-Si-Dos [OGKB (Girl Scout Cookies 
x Nieznany Szczep) x Face-Off OG BX1] to jeden 
z najbardziej odprężających i smakowitych 
hybryd z rodziny Cookies. Genetyka Face-Off 
OG, która ingeruje w oryginalną krzyżówkę, 
dodaje głównie cechy indici do powstałej 
hybrydy. Ogólne właściwości rośliny, takie 
jak zapach, smak, produkcja żywicy i rozmiar 
calyxów, przypominają jej przodka Girl Scout 
Cookies. Aromat Do-Sweet-Dos® (SWS80) jest 
słodki, o ziemistych tonach obok pikantnych, 
cytrusowych i kwiatowych nut. Szczep ten jest 
bardzo doceniany w przychodniach konopnych 
w Kalifornii, gdzie używany jest w celu łagodzenia 
bólu, migren, lęków, bezsenności, itp.

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.
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Odmiana SWS72
Indica: 30% / Sativa: 70%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

Krzyżówka pomiędzy dwoma elitarnymi klonami 
Amnesia Haze o wyjątkowej jakości. Wynikiem jest 
genetyka z przewagą sativa o doskonałej jakości i 
szybkim czasie kwitnienia. Szczep Amnesia jest jednym 
z najszybszych roślin w sławnej rodzinie Haze. Sweet 
Amnesia Haze® (SWS72) charakteryzuje się bardzo 
energicznym wzrostem. Roślina ma kształt choinki i 
wytwarza długie odgałęzienia. Jak na Sativę, jest bardzo 
wydajna, wytwarza zbite i niesamowicie żywiczne 
topy. To szczep bardzo łatwy w uprawie, odpowiedni 
dla wszystkich hodowców, od początkujących do 
doświadczonych. Smak i zapach tej genetyki są 
niesamowite, co uczyniło ją sławną na całym świecie. 
Aromat ma cytrynowo cytrusowe tony, złożone 
kadzidłowe tło i nuty drewna cedrowego.

Sweet Amnesia Haze®

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS84
Indica: 70% / Sativa: 30%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodnia
Zbiory Outdoor: późny wrzesień do wczesnego października

Zkittlez to jeden z najbardziej znanych i silnych odmian, 
które możemy znaleźć na zachodnim wybrzeżu USA. 
Sweet Zenzation (SWS84) wywodzi się z krzyżówki 
pomiędzy elitarnym klonem Zkittlez połączonym z 
uważnie wyselekcjonowanym klonem Grape Ape, który 
to jest jednym ze szczepów użytych do stworzenia 
oryginalnego Zkittlez. Rezultat tej krzyżówki to hybryda 
o dominujących genach indica. Produkuje duże ilości 
kwiatów ociekających żywicą. Efekt jest zarówno 
relaksujący, jak i uśmierzający stres, a jednocześnie 
stymuluje wyobraźnię i rozmowy – co jest zazwyczaj 
przypisywane szczepom sativa. Kwiaty charakteryzują się 
wysoką zawartością terpenów, wyrafinowanym zapachem 
i smakiem z nutami owocowych cukierków, tonami drzew 
liściastych oraz odcieniami cytryny, cyprysu i delikatnego 
aromatycznego pieprzu.

Sweet Zenzation

43,90 €26,50 €3+1n 5+2n
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Odmiana SWS01
Indica: 50% / Sativa: 50%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: wczesny październik

Odmiana SWS09
Indica: 85% / Sativa: 15%
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

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.

Gatunek ten powstał z naszej odmiany White Widow 
skrzyżowanej z naszą słodką odmianą S.A.D. 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.

Black Jack®Mohan Ram®

32,50 €19,50 €3+1n 5+2n33,00 €20,00 €3+1n 5+2n
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Odmiana SWS14
Indica: 70% / Sativa: 30%
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor: połowa lub koniec września

Odmiana SWS04
Indica: 90% / Sativa: 10%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień do wczesnego października

Hybryda o dominującej indice i bardzo wysokich 
plonach. Przy tym szczepie poszukiwaliśmy szybkiej 
i wydajnej rośliny o wyśmienitym smaku i zapachu. 
Jedna z najczęściej nagradzanych i docenianych 
roślin w naszym katalogu. Niesamowicie szybki i 
energiczny wzrost z eksplozyjną fazą kwitnienia. Szczep 
wytwarza pokaźnych rozmiarów topy, stając się super-
producentem kwiatów w ciągu zaledwie kilku dni.
Silne i ekscytujące działanie, szybko przechodzące w 
stan kreatywnej pogody ducha. Ta łatwa w uprawie 
roślina charakteryzuje się wysoką produkcją kwiatów 
i żywicy. Zapach tego szczepu jest bardzo intensywny i 
słodki, z tłem Skunka oraz tonami orzechów włoskich i 
rukoli. Ze względu na swoje szybkie kwitnienie, roślina ta 
jest odpowiednia do uprawy w wilgotnym klimacie, gdzie 
częste są ataki grzybów i pleśni.

Ten syntetyczny szczep jest rezultatem potrójnego 
skrzyżowania naszych najlepszych indic: Blue Black x 
Maple Leaf Indica x White Rhino. Znany na światowej scenie 
konopnej, to najbardziej nagradzany szczep w naszym 
katalogu. Smak i aromat tej odmiany są bardzo intensywne, 
słodkie i karmelizowane jak cukierki. Owocowość indicowego 
koktajlu Mołotowa, który zawiera, połączona z nutami 
ziemistych zapachów odziedziczonych od genetyk Blue, które 
wchodzą w skład krzyżówki. Szczep ten jest idealny do uprawy 
indoor, jednak sprawdza się doskonale również w outdoorze. 
Jej struktura jest typowa dla roślin indica, z silną główną łodygą 
i niewielkimi przerwami pomiędzy węzłami, o dużym głównym 
topie oraz licznych odgałęzieniach. Szczep ten jest ulubieńcem 
spośród naszych odmian bogatych w THC, szczególnie wśród 
użytkowników cannabis do celów medycznych. Odprężający i 
wykazujący działanie antydepresyjne.

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Green Poison®Cream Caramel®

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n
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Cream 47

Psicodelicia®

Big Foot

Odmiana SWS26
Indica: 50% / Sativa: 50%
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor: 
połowa września

Odmiana SWS07
Indica: 30% / Sativa: 70%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień 
do wczesnego października

Odmiana SWS36
Indica: 50% / Sativa: 50%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: 
późny wrzesień

47,50 €28,50 €3+1n 5+2n

32,50 €19,50 €3+1n 5+2n

40,90 €24,90 €3+1n 5+2n

Wspaniałe skrzyżowanie naszej odmiany 
Cream Caramel® (SWS04) z elitarnym 
klonem 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 ziemiste nuty, 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.

Szczep ten jest krzyżówką pomiędzy klonem z 
USA a rośliną z Nepalu, o korzennym aromacie 
przywodzącym na myśl palarnię kawy. Roślina o 
dominującej sativie, wysokiej produkcji i bardzo 
krótkim okresie kwitnienia, wytwarzająca duże, 
zbite topy całkowicie pokryte lepką żywicą. W 
szczepie tym znajdziemy świeże i cytrusowe 
zapachy z nutami cytryny i przyprawionej kawy, 
pochodzące od jego azjatyckich przodków. 
Zdecydowanie stymulujący efekt typowy 
dla hybryd z przewagą sativy: energetyczny, 
klarowny, kreatywny i ekscytujący. Idealny 
szczep przy zadaniach artystycznych i 
wymagających wyobraźni. Doskonały wybór 
dla hodowcy cannabis, który chce wypełnić 
swoją przestrzeń indoor głównie genami 
sativa, roślinami o krótkim okresie kwitnienia i 
zapewniającymi wysokie plony.

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.
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55,00 €33,00 €3+1n 5+2n30,50 €18,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS08
Indica: 25% / Sativa: 75%
Kwitnienie Indoor: 9½ tygodnia
Zbiory Outdoor: późny październik

Odmiana SWS02
Indica: 90% / Sativa: 10%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

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.

Samozapylenie jednej z naszych najpotężniejszych i 
najbardziej aromatycznych matek - Black Domina - 
wyselekcjonowanej z nasiona w 1998 roku, znanej na 
scenie konopnej jako Black Domina’98. Jeden z najbardziej 
nagradzanych szczepów w naszym katalogu. Samozapylenie 
tej super-matki poskutkowało stworzeniem roślin o 
strukturze indici, niewielkich odstępach międzywęzłowych, 
silnej łodydze głównej i licznych odgałęzieniach. 
Charakteryzujące się szybkim kwitnieniem i obfitymi 
zbiorami rośliny wytwarzają gęste topy okryte obfitą żywicą. 
Szczep ten posiada słodki intensywny zapach i piżmowy 
smak odziedziczony po swoich afgańskich przodkach. Te 
nasiona S1 zapewniają bardzo jednorodne potomstwo w 
kontekście opisanych cech charakterystycznych. Doskonała 
roślina do uprawy indoor, wszechstronna w outdoorze. 
Łatwa w uprawie i bardzo odporna na szkodniki oraz grzyby.

Jack 47®S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
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Crystal Candy®

Odmiana SWS58
Indica: 60% / Sativa: 40%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor:
połowa lub koniec września

31,00 €19,00 €3+1n 5+2n

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.

Opakowanie zawiera zestaw 10 nasion wybranych losowo spośród 
wszystkich światło-zależnych (nieautomatycznie kwitnących) szczepów 
z katalogu Sweet Seeds®.

Niewielka, lecz znakomita kolekcja dziesięciu 100% 
feminizowanych, światło-zależnych nasion w doskonałej cenie!

Sweet Mix Światłozależne

10 NASION

35€
10 feminizowanych, światłozależnych nasion w jednej tubie

Sweet Tai®

Odmiana SWS03
Indica: 30% / Sativa: 70%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień 
do wczesnego października

29,00 €17,50 €3+1n 5+2n

Wspaniałe skrzyżowanie naszej odmiany Super 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.

Sweet Cheese®

Odmiana SWS19
Indica: 30% / Sativa: 70%
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor:
połowa września

24,00 €14,50 €3+1n 5+2n

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. 
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Odmiana SWS41
Indica: 70% / Sativa: 30%
Kwitnienie Indoor: 6 tygodni
Zbiory Outdoor: późny sierpień do wczesnego września

Odmiana SWS73
Indica: 60% / Sativa: 40% 
Kwitnienie Indoor: 6-7 tygodni
Zbiory Outdoor: późny sierpień do wczesnego września

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.

Szybko kwitnąca, światłozależna wersja jednego z 
naszych najsmakowitszych szczepów z katalogu Sweet 
Seeds®, Crystal Candy® (SWS58), laureatki pierwszej 
nagrody dla Najlepszej indica na Spannabis Champions 
Cup 2017. Crystal Candy F1 Fast Version® (SWS73) to 
hybryda powstała ze skrzyżowania naszej Crystal Candy® i 
wybranej linii genetycznej Sweet Special Auto (SWS35). Ta 
wersja zachowuje ciekawy, słodk aromat, przypominający 
truskawkową gumę balonową lub sklep z cukierkami, 
które uczyniły z oryginalnej Crystal Candy® niezwykle 
doceniany szczep. Szczep ten jest wybitnie wydajnym 
producentem dużych, aromatycznych, żywicznych 
kryształów, które kompletnie pokrywają kwiaty i okalające 
je liście bardzo gęstymi trichomami o dużych główkach. 
Z topów tej rośliny możliwe jest uzyskanie ekstraktów o 
znakomitej jakości i niewiarygodnie przyjemnym zapachu.

Green Poison F1 Fast Version®Crystal Candy F1 Fast Version®

31,00 €19,00 €3+1n 5+2n 37,50 €22,50 €3+1n 5+2n
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Jack 47 F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Odmiana SWS51
Indica: 25% / Sativa: 75%
Kwitnienie Indoor: 7-8 tygodni
Zbiory Outdoor:
połowa września

Odmiana SWS54
Indica: 65% / Sativa: 35%
Kwitnienie Indoor: 6-7 tygodni
Zbiory Outdoor: późny sierpień 
do wczesnego września

55,00 €33,00 €3+1n 5+2n

Feminizowana, światłozależna i ultra-szybko kwitnąca 
wersja jednego z najpotężniejszych szczepów w naszym 
katalogu. Szczep ten jest rezultatem skrzyżowania wybranej 
linii genetycznej Jack 47 Auto® (SWS31) oraz elitarnego 
klonu naszego Jack 47® (SWS08). Krzyżówka pomiędzy 
automatycznie kwitnącymi i światłozależnymi genetykami, 
o fazie kwitnienia skróconej o jeden cały tydzień w 
porównaniu z oryginalną wersją Jack 47®. Bardzo potężny 
szczep, wytwarzający wyjątkowo żywotne rośliny o grubych 
topach, które całkowicie pokrywają się obfitością żywicy w 
trakcie okresu kwitnienia. Smak i zapach tego szczepu są 
świeże i słodkie, z tonami kadzidła i kwiatów, połączonych z 
nutami cytrusów.

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.

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

Odmiana SWS53
Indica: 90% / Sativa: 10%
Kwitnienie Indoor: 6-7 tygodni
Zbiory Outdoor:
wczesny wrzesień

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.

Sweet Cheese F1 Fast Version®

Odmiana SWS42
Indica: 40% / Sativa: 60%
Kwitnienie Indoor: 7-8 tygodni
Zbiory Outdoor: późny sierpień 
do wczesnego września

26,50 €15,90 €3+1n 5+2n

24,50 €14,90 €3+1n 5+2n

30,50 €18,50 €3+1n 5+2n

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.
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44,00 €26,50 €3+1n 5+2n

Odmiana SWS40
Indica: 90% / Sativa: 10%
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor: połowa września

Odmiana SWS86
Indica: 40% / Sativa: 60%
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor: wczesny wrzesień

Feminizowana, światłozależna i ultraszybko kwitnąca 
wersja najbardziej nagradzanego szczepu z katalogu 
Sweet Seeds®, naszej Cream Caramel® (SWS04). Ta 
hybryda F1 jest wynikiem skrzyżowania naszego elitarnego 
klonu Cream Caramel® z wyselekcjonowanym szczepem 
trzeciej generacji naszej automatycznie kwitnącej Cream 
Caramel Auto® (SWS22). Charakteryzuje się silnym 
hybrydowym wigorem, który rozwija się w rośliny o 
dominującej strukturze indica. Wykazuje się wysokim 
poziomem jednorodności wśród całego potomstwa. 
Zamach jest bardzo słodki, przypominający karmel, 
uzupełniony o ziemiste tony pochodzące z genetyki 
Blue użytej w krzyżówce oryginalnej Cream Caramel®. 
Odmiana posiada chemotyp o wysokim poziomie THC i 
wystarczającą ilością CBD do wywołania odprężającego i 
antydepresyjnego stanu.

Światło-zależna, feminizowana i ultraszybko kwitnąca 
wersja Gorilla Girl® (SWS74), najsilniejszej „Super 
Strong” odmiany w katalogu Sweet Seeds® o zawartości 
THC nawet do 31%. Jest to krzyżówka pomiędzy potężną 
Gorilla Girl® oraz naszym własnym szczepem Sweet 
Gelato Auto® (SWS76). Roślina ta ma bardzo silny i 
stymulujący efekt oraz zawartość THC na wysokim 
poziomie 25%, przy czym niektóre z osobników mogą 
nawet przekroczyć ten próg. Odmiana jest znana ze 
swojej żywiołowej produkcji żywicy, która całkowicie 
pokrywa calyxy aromatycznymi trichomami. Topy mają 
intensywny, słodki i owocowy aromat i smak z tonami 
niebieskiego cyprysu i drewna uzupełnionymi przez 
cytrynowe i ziemiste nuty.

Cream Caramel F1 Fast Version® Gorilla Girl F1 Fast Version®

36,50 €21,90 €3+1n 5+2n
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Black Jack F1 Fast Version®

Killer Kush F1 Fast Version®

Odmiana SWS49
Indica: 50% / Sativa: 50%
Kwitnienie Indoor: 7-8 tygodni
Zbiory Outdoor:
połowa września

Odmiana SWS52
Indica: 80% / Sativa: 20%
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor:
wczesny wrzesień

32,50 €19,50 €3+1n 5+2n

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 Jacka Herera 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.

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 Chemdawg-Diesel.

Big Devil F1 Fast Version®

Odmiana SWS48
Indica: 35% / Sativa: 65%
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: 
połowa lub koniec września

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.

Cream Mandarine F1 Fast Version®

Odmiana SWS50
Indica: 60% / Sativa: 40%
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor:
wczesny wrzesień

39,50 €23,90 €3+1n 5+2n

33,00 €19,90 €3+1n 5+2n

33,00 €19,90 €3+1n 5+2n

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.
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Chem Beyond Diesel®, C.B.D.

Sweet Pure Auto CBD®

Honey Peach Auto CBD®

Sweet Pure CBD®

Odmiana SWS66
Indica: 55% / Sativa: 45%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:2)
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor:
późny wrzesień

Odmiana SWS75
Indica: 55% / Sativa: 44,6%
Ruderalis: 0,4%
Proporcja THC:CBD: (1:15-1:23)
Zbiory Indoor/Outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 50-80 cm

Odmiana SWS64
Indica: 70% / Sativa: 29,2%
Ruderalis: 0,8%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Zbiory Indoor/Outdoor: 
8 tygodni od kiełkowania
Wzrost: 60-100 cm

Odmiana SWS65
Indica: 40% / Sativa: 60%
Proporcja THC:CBD: (1:15-1:20)
Kwitnienie Indoor: 9 tygodni
Zbiory Outdoor: 
późny wrzesień

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

42,00 €25,00 €3+1n 5+2n

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

37,50 €22,50 €3+1n 5+2n

Ten szczep bogaty w CBD składa się z genetyk pochodzących z 
USA i jest wynikiem krzyżówki pomiędzy jednym z najbardziej 
znanych i wyjątkowych amerykańskich szczepów, Chemdawg 
oraz bogatą w CBD europejską genetyką z amerykańskimi 
przodkami z rodziny Diesel. Proporcja The THC:CBD tego 
szczepu mieści się pomiędzy 1:1 i 1:2, czyniąc go odmianą 
bogatą w CBD (kannabidiol). Smak i zapach tego szczepu 
są doskonałe i typowo amerykańskie – bardzo intensywne i 
pełne zapachowych odcieni, ze słodkimi i drzewnymi tonami, 
nutą cytryny, pieprzu i przypraw oraz pobocznym i pysznym 
tłem, które wychodzi poza charakterystyczny zapach rodziny 
Diesel. Roślina rozwija się w kształt hybrydy indica-sativa 
z dominującą indicą o jednym głównym topie i obfitych 
rozgałęzieniach, tworząc duże i gęste krzaki obfite w topy. 
Szczep ten wytwarza kolosalną ilość bardzo aromatycznej 
żywicy, doskonałej do ekstrakcji.

Szósta generacja automatycznie kwitnącego szczepu. Nasz 
pierwszy automatycznie kwitnący szczep cannabis „czyste 
CBD”, o bardzo niskiej zawartości THC (poniżej 1%, pomiędzy 
0,4 i 0,9%) i wysokiej zawartości kannabidiolu (CBD) w 
okolicach 8-20%. Proporcja THC:CBD mieści się pomiędzy 
1:15 i 1:23. Stworzony specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb 
medycznych użytkowników konopi, którzy preferują unikać 
psychoaktywnych efektów THC. Sweet Pure Auto CBD® 
(SWS75) to rezultat skrzyżowania i selekcji osobników bogatych 
w CBD i ubogich w THC, krzyżówka pomiędzy Sweet Pure 
CBD® (SWS65) i naszym automatycznym szczepem bogatym w 
CBD, Honey Peach Auto CBD® (SWS64). Zapach tego szczepu 
jest słodki i owocowy, o cytrusowych tonach z nutą cyprysu.

Automatycznie kwitnący szczep piątej generacji o wysokiej 
zawartości kannabidiolu (CBD). Szczep ten jest wynikiem 
krzyżówki pomiędzy naszymi najlepszymi wyselekcjowanymi 
odmianami o słodkich i owocowych zapachach oraz 
światłozależnym klonem bogatym w CBD. Proporcja THC:CBD 
w tym bogatym w CBD szczepie wynosi pomiędzy 1:1 i 1:1,5. 
Bogaty w CBD, automatycznie kwitnący szczep o wyjątkowych 
właściwościach organoleptycznych (smak i zapach). Słodki 
i owocowy aromat z nutami brzoskwini, uzupełniony przez 
cytrynę i cyprys. Czas kwitnienia tego szczepu jest bardzo krótki 
– rośliny są gotowe do zbiorów w ciągu zaledwie 8 tygodni od 
wykiełkowania nasion. Roślina wytwarza twarde i zbite topy obfite 
w żywicę. Szczep ten ma przeważającą budowę indica, z długimi i 
wytrzymałymi odgałęzieniami, które wyrastają z silnego pnia.

Pierwszy szczep cannabis „Czyste CBD” od Sweet Seeds®, z 
niewiarygodnie niskim poziomem zawartości THC (poniżej 1%) 
i wysoką zawartością kannabidiolu (CBD), stworzony specjalnie 
na potrzeby użytkowników leczniczej cannabis, którzy preferują 
unikać psychoaktywnych efektów THC. Tak niska zawartość THC i 
wysoka zawartość CBD czynią ze Sweet Pure CBD® (SWS65) roślinę 
cannabis o właściwie nieistniejących efektach psychoaktywnych. 
Ze względu na wysoką zawartość CBD, użytkownicy cannabis do 
celów medycznych mogą dodatkowo skorzystać z jego leczniczych 
właściwości. Szczep ten jest rezultatem auto-zapylenia dwóch 
pokoleń (S2) bogatego w CBD klonu o przodkach z rodziny Diesel. 
Aromat tego szczepu jest słodki i owocowy, z mandarynkowo-
cytrusowymi tonami i łagodną, świeżą nutą cyprysu. Rośliny mają 
strukturę hybryd indica-sativa, o dominującej sativie.

< 1% 
THC

< 1% 
THC
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S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Ice Cool CBD®

Green Poison CBD®

Cream Caramel CBD®

Black Jack CBD®

Odmiana SWS60
Indica: 60% / Sativa: 40%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:3)
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

Odmiana SWS69
Indica: 40% / Sativa: 60%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:2)
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

Odmiana SWS70
Indica: 55% / Sativa: 45%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:2)
Kwitnienie Indoor: 7 tygodni
Zbiory Outdoor: połowa września 
do późnego września

Odmiana SWS67
Indica: 70% / Sativa: 30%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:2)
Kwitnienie Indoor: 8 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

Odmiana SWS68
Indica: 50% / Sativa: 50%
Proporcja THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Kwitnienie Indoor: 8-9 tygodni
Zbiory Outdoor: późny wrzesień

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

40,00 €24,00 €3+1n 5+2n

„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. 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. 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.

Bogata w CBD wersja jednego z najlepszych i najbardziej 
aromatycznych szczepów z naszego katalogu, naszego ukochanego 
Ice Cool® (SWS06). Szczep ten łączy w sobie dwie znakomite linie 
genetyczne z rodziny Diesel: naszą Ice Cool® oraz wyselekcjonowany, 
bogaty w CBD elitarny klon z przodkami Diesel. Proporcja THC:CBD 
tego szczepu mieści się pomiędzy 1:1 i 1:2, czyniąc go odmianą bogatą 
w CBD (kannabidiol). Ta roślina o wysokich plonach jest też pełna 
żywicy. Smak i aromat tego szczepu są doskonałe, bardzo silne i 
przenikające, o cytrusowych tonach i nutach drewna dopełnionych 
przez tło z cyprysa i egzotycznych przypraw. Ice Cool CBD® (SWS69) 
ma typową posturę hybrydy indica-sativa. Jest dostosowany do 
wymagań uprawy indoor i bardzo wydajny, żywiczny i aromatyczny.

Jeden z najbardziej docenianych i najszybszych szczepów z katalogu Sweet 
Seeds®, nasz Green Poison® (SWS14) w wersji bogatej w CBD. Green Poison 
CBD® (SWS70) to hybryda będąca rezultatem skrzyżowania naszego Green 
Poison® oraz starannie wyselekcjonowanego klonu bogatego w CBD i 
pochodzącego od przodków Diesel. Współczynnik THC:CBD tego szczepu 
znajduje się pomiędzy 1:1 a 1:2. Kształt rośliny jest charakterystyczny raczej 
dla szczepów indica, plony są pokaźne. Roślina wykształca dużą główną 
colę oraz wiele długich, giętkich gałęzi bocznych. Wzrost tego szczepu jest 
bardzo szybki i żwawy, jednocześnie zachowane zostało szybkie i eksplozyjne 
kwitnienie oryginalnego Green Poison®. Aromat tego szczepu jest wyśmienity, 
bardzo głęboki i intensywny, słodko-owocowy, z nutą rukoli i orzechów 
włoskich, dopełnionych przez cytrusowe tony mandarynki. Doskonały 
do uprawy outdoor w wilgotnych strefach, w których rośliny mogą być 
szczególnie narażone na ataki grzybów, takich jak szara pleśń.

Bogata w CBD wersja jednego z najbardziej docenianych szczepów 
z katalogu Sweet Seeds®, naszego Cream Caramel® (SWS04). 
Cream Caramel CBD® (SWS67) to wynik skrzyżowania naszego 
Cream Caramel® oraz wyselekcjowanego, bogatego w CBD klonu 
pochodzącego od przodków Diesel. Proporcja THC do CBD w Cream 
Caramel CBD® plasuje się pomiędzy 1:1 i 1:2, czyniąc z niego szczep 
bogaty w CBD (kannabidiol). Szczep ten wykazuje strukturę zbliżoną 
do indica, z dużym głównym topem i wielością bocznych rozgałęzień, 
silną główną łodygą i dużymi odgałęzieniami. Smak i aromat tego 
szczepu są słodkie jak cukierki, z tłem o ziemistych tonach i świeżymi 
nutami cyprysu i cytrusów.

Bogata w CBD wersja jednego z pierwszych i najbardziej docenianych 
nasion z naszego banku. Black Jack CBD® (SWS68) to hybryda 
powstała ze skrzyżowania pomiędzy naszym Black Jack® (SWS01) 
oraz wybranym, bogatym w CBD klonem o przodkach Diesel. 
Proporcja THC:CBD u Black Jack CBD® znajduje się pomiędzy 1:1 
i 1:1,5, co czyni go szczepem bogatym w CBD (kannabidiol). To 
całkiem wydajny szczep o silnej budowie, typowej dla hybryd indica-
sativa. Roślina rozwija jeden główny top oraz boczne gałęzie zdolne 
pomieścić wiele topów o niezłych rozmiarach. Zapach tego szczepu 
jest słodki, z tonami kadzidła i świeżymi nutami cytryny.



MERCHANDISING

OSTRZEŻENIE PRAWNE: Nasiona cannabis nie są regulowane przez Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 1961 roku, podpisaną w Nowym Jorku 30 marca 1961 i znowelizowaną przez Protokół 
zmieniający Jednolitą Konwencję o Środkach Odurzających z 15 marca 1972, ratyfikowane przez rząd Hiszpanii. Jednolita Konwencja określa, które części rośliny Cannabis sativa L. są kontrolowane: 
kwitnące lub owocujące szczyty rośliny cannabis, jak również żywica pozyskana z rośliny cannabis. Jednocześnie, nasiona są wyraźnie wykluczone. Nasiona, w związku z tym, nie stanowią w rozumieniu 
prawnym części rośliny cannabis i są pominięte w Wykazach Konwencji. Nasiona Cannabis sativa L. nie zawierają substancji czynnej delta-9-tetrahydrokannabinol (THC). W konsekwencji, zgodnie z 
Jednolitą Konwencją, nasiona rośliny cannabis nie są kontrolowane oraz nie mogą być klasyfikowane jako środki odurzające. W Hiszpanii sprzedaż, posiadanie oraz uprawa nasion cannabis na własny 
użytek nie stanowią przestępstwa. Kodeks Karny Hiszpanii klasyfikuje uprawę cannabis w celu promocji, zachęcania lub ułatwiania jej konsumpcję przez osoby trzecie jako przestępstwo kryminalne. 
Zgodnie ze stanowiskiem Prokuratora Hiszpańskiego Sądu Najwyższego, Fernando SEQUEROS SAZATORNILA, sprzedaż sadzonek cannabis do uprawy domowej w ilościach wskazujących na własny 
użytek, jak również samo-zaopatrzanie w tym samym celu (włączając nasiona uzyskane z roślin) nie mogą w żadnym wypadku być interpretowane jako przestępstwa kryminalne. Uprawa cannabis na 
władny użytek może być uznana za wykroczenie administracyjne na mocy Art. 36.18 Prawa Organicznego 4/2015 z 30 marca 2015 o ochronie porządku publicznego, jeśli prowadzona jest w publicznie 
widocznych lokalizacjach. Nasiona sprzedawane przez Sweet Seeds, S.L. nie są szczepami komercyjnymi i nie są przeznaczone do uprawy rolniczej. Są one zaklasyfikowane jako szczepy dla entuzjastów 
na mocy Prawa 30/2006 z 26 lipca 2006 o nasionach i roślinach szkółkarskich oraz roślinnych zasobach genetycznych. Nasiona są sprzedawane na własny użytek wyłącznie osób pełnoletnich, powyżej 
18 roku życia. Sweet Seeds, S.L. sprzedaje nasiona cannabis jako artykuły przeznaczone do kolekcjonowania lub ochrony genetycznej ze szczególnym zastrzeżeniem, że nie mogą one być używane w 
jakimkolwiek celu naruszającym obowiązujące przepisy prawne. Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania, Kraje Członkowskie Unii Europejskiej nie mogą zakazać sprzedaży na swoim terytorium 
towarów, które zgodnie z prawem wprowadzono do obrotu w innym Kraju Członkowskim, nawet jeśli te dobra zostały wytworzone zgodnie z innymi regulacjami technicznymi (Rozporządzenie (UE) 
2019/515 w sprawie wzajemnego uznawania towarów zgodnie z prawem wprowadzonych do obrotu w innym państwie członkowskim). Krajowe regulacje prawne odnoszące się do nasion cannabis 
znacznie różnią się pomiędzy krajami. W niektórych, kiełkowanie i uprawa cannabis na własny użytek, a nawet jedynie posiadanie nasion, mogą stanowić przestępstwo w rozumieniu kodeksu karnego. 
Sweet Seeds, S.L. nie chce zachęcać nikogo do łamania prawa obowiązującego w ich kraju. W związku z powyższym, nalegamy, żeby nasi Klienci, którzy mieszkają poza terytorium Hiszpanii, zapoznali 
się z odpowiednimi regulacjami prawnymi w kraju ich zamieszkania. Sweet Seeds S.L. zachęca wszystkich swoich Klientów do działania odpowiedzialnie. Sweet Seeds S.L. nie ponosi odpowiedzialności 
za jakiekolwiek potencjalne problemy natury prawnej, których mogą doświadczyć Klienci, jak również nie dokonuje zwrotów za nasiona skonfiskowane lub odrzucone przez agenta spedycyjnego lub 
służbę celną podczas wykonywania swoich obowiązków. Fakt, że niektóre opisy nasion nawiązują do skutków konsumpcji, w żadnym wypadku nie oznacza, że należy je spożywać, jako że opisy są 
jedynie informacyjne. Sweet Seeds S.L. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje, jakie Klienci mogą podjąć na podstawie tej informacji, na podstawie możliwych błędów typograficznych 
zawartych w dokumentach i grafikach na stronie internetowej lub decyzje wynikające z niewłaściwego wykorzystania nasion. Informacje zawarte na stronie podlegają okresowym zmianom, gdzie ich 
treść może być uzupełniona, ulepszona, poprawiona lub zaktualizowana bez uprzedzenia.

Nowe 2021 
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sweetseeds.com

Sprawdź to!

Cena naszych mieszanych 
opakowań – nie do pobicia

OPAKOWANIE 
10 NASION

€35

Ekskluzywna 
promocja

Sprawdź czas trwania promocji na: www.sweetseeds.com

OPAKOWANIE 
3 NASION

NASIONO
TA SAMA JAKOŚĆ
TA SAMA ODMIANA+1

Darmowe nasiona znajdują się w opakowaniu

NASIONA
TA SAMA JAKOŚĆ
TA SAMA ODMIANA+2OPAKOWANIE 

5 NASION


