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S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Sweet Nurse Auto CBD®

Odrůda SWS59
Poměr THC:CBD: (1:1–1:2)
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-110 cm

Pátá generace samonakvétací odrůdy. Vysoký obsah 
kanabidiolu (CBD) je výsledkem křížení výběru našich nejlepších 
samonakvétacích odrůd čtvrté generace s fotoperiodicky závislým 
klonem s vysokým obsahem CBD.
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) je naše první samonakvétací 
odrůda bohatá na CBD. Poměr THC a CBD u této odrůdy se 
pohybuje v rozmezí 1:1 až 1:2. Jedná se o genetiku s jinou, velmi 
jemnou psychoaktivitou, vhodnou pro ty, kdo se potřebují vyhnout 
psychoaktivním účinkům, jakým se vyznačují odrůdy bohaté na 
THC. Tyto odrůdy bohaté na CBD jsou díky léčivé synergii mezi 
oběma hlavními kanabinoidy vhodné k léčbě mnoha nemocí. 
Mezi jinými se CBD používá ke zmírnění úzkosti, křečí, nevolnosti a 
zvracení, zánětů, bolestí a mnoha dalších neduhů. 
Sweet Nurse Auto CBD® vyniká tvorbou pryskyřice. Tvoří jednu 
velkou hlavní šišku obklopenou nespočtem menších paliček na 
okolních větvích. Aroma je intenzivní, pronikavé, sladce ovocné, s 
podtóny skunku, citrusu a koření.

„Léčebná“ verze naší odrůdy S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 
(SWS02), nyní s vysokým obsahem kanabidiolu (CBD). Tato 
odrůda je výsledkem křížení elitního klonu naší oblíbené a hodně 
oceňované odrůdy Black Domina ’98 s klonem z rodiny Diesel 
bohatým na CBD.
Poměr THC a CBD u tohoto hybridu se pohybuje v rozmezí 1:1 a 
1:3. Jedná se o genetiku s jinou, velmi jemnou psychoaktivitou, 
vhodnou pro ty, kdo se potřebují vyhnout psychoaktivním účinkům, 
jakým se vyznačují odrůdy bohaté na THC. Tyto odrůdy bohaté na 
CBD jsou díky léčivé synergii mezi oběma hlavními kanabinoidy 
vhodné k léčbě mnoha nemocí. Mezi jinými se CBD používá ke 
zmírnění úzkosti, křečí, nevolnosti a zvracení, zánětů, bolestí a 
mnoha dalších neduhů. 
S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® má typickou indikovou 
strukturu s velkou centrální palicí obklopenou mnoha bočními 
větvemi, jež jsou obsypané četnými květy s hustými trichomy. 
Aroma této linie je příjemné, sladce pižmové, s osvěžujícími tóny 
cypřiše na jemném pozadí pikantního koření a dřeva. 

40,00 €24,00 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS60
Indica/Sativa: 60%/40% · Poměr THC:CBD: (1:1–1:3)
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří

40,00 €24,00 €3+1ks 5+2ks

NO
VÉ

 · N
OVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · 

NO
VÉ

 · N
OVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · 

Sweet Seeds® patří mezi semennými bankami k průkopníkům, kteří notně přispěli k tomu, že si feminizovaná 
semínka získala oblibu mezi pěstiteli konopí po celém světě. Vysoká kvalita, výnosná genetika, velké množství 
neobyčejně aromatické pryskyřice, míra feminizace okolo 99,9 % a klíčivost nad 95 %… Pokud jde o kvalitu, laťka 
je u nás ve Sweet Seeds® nastavená nekompromisně vysoko. 

Na konopné scéně nedávno nastal boom tzv. léčivých odrůd bohatých na CBD (kanabidiol), což je 
nepsychoaktivní kanabinoid s velkým léčebným uplatněním. V nové sezóně 2017 představujeme naše první 
odrůdy bohaté na CBD, z toho S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® (SWS60) je závislá na fotoperiodě, zatímco 
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) je samonakvétací. Už několik let zkoušíme využívat i genetiky pocházející ze 
Spojených států. Tuto sezónu uvádíme na trh dvě nové odrůdy typu kush závislé na fotoperiodě. Obě mají kořeny 
v Americe a vyznačují se úžasně zemitým a citrónovým aroma: San Fernando Lemon Kush® (SWS62) a Indigo 
Berry Kush® (SWS63).

Sweet Seeds® jsou průkopníky v průzkumu a vývoji moderních samonakvétacích linií. Tyto linie způsobily 
hotovou genetickou revoluci, která zásadně změnila svět konopných semen. V posledních letech jsme na trh 
uvedli nové typy samonakvétacích odrůd, jako například samonakvétací fialky z naší „rudé rodiny“ („The Red 
Family”), samonakvétací odrůdy s vyšším vzrůstem („Big Devil Family”) anebo modely typu „XL“. 
Pro tuto sezónu jsme si přichystali novou samonakvétací odrůdu Crystal Candy Auto® (SWS61). Jedná se o 
samonakvétací verzi naší Crystal Candy® (SWS58), odrůdy s mimořádnou vůní a ohromující tvorbou pryskyřice. 

Nedávno jsme rovněž představili nový typ odrůd pod názvem „F1 Fast Version®”. Tyto verze hlavních klasik z 
našeho katalogu jsou sice závislé na fotoperiodě, ale mají silně urychlený výkvět. 
Myslíme i na členy konopných klubů a na možnost nákupu s množstevní slevou. Už v sezóně 2015 jsme představili 
nová balení po 25 a 100 semenech obsahující některé z našich nejslavnějších odrůd. 
Rádi bychom vám poděkovali za dvanáct let strávených s námi, a tak do každého balení po 3 či 5 semenech, 
které si od nás zakoupíte, přidáváme speciální bonus v podobě 1, případně 2 semínek. Délku trvání této speciální 
nabídky zjistíte na WWW.SWEETSEEDS.COM.

Děkujeme!

Se srdečnými pozdravy,
tým Sweet Seeds®

Slovník:
Odrůdy závislé na fotoperiodě: Odrůdy, jejichž kvetení závisí na tom, kolik hodin světla denně mají. 
Samonakvétací (neboli automaty): Odrůdy, které začnou kvést okamžitě po dosažení určitého věku, a to bez ohledu na denní množství světla. 
Hybrid první generace (F1): Jedná se o první generaci po zkřížení dvou odlišných a stabilních odrůd. 
S1: Jedná se o první generaci po samoopylení. 
F1 Fast Version®: Odrůdy závislé na fotoperiodě, avšak s urychleným kvetením. Jedná se o hybridy první generace mezi odrůdami závislými na 
fotoperiodě a samonakvétacími odrůdami. 
3G, 4G, 5G… (u samonakvétacích odrůd): Tento údaj identifikuje generační kroky, nikoli generace samotné. Jakmile u samonakvétací odrůdy dojde k 
redukci genů Cannabis ruderalis, označíme to jako nový generační krok. Typicky se tak děje křížením s odrůdami závislými na fotoperiodě.

Získej ZDARMA 
jedno či dvě 
semínka při koupi 
jednoho balení 
po 3 semínkách, 
respektive po 5

*Bližší info o kampani na: www.sweetseeds.com

Semínka zdarma!Semínka zdarma!
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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®

BALENÍ PO 25 A 100 SEMENECH
Naše nejlepší odrůdy ve zvláštním balení po 25 a 100 semenech

25 
SEMEN100€

100 
SEMEN

350€

10 
SEMEN

35€

Nové přirůstky do tvé kolekce

FeminizovanéFeminizované



SAMONAKVÉTACÍSAMONAKVÉTACÍ4 5

NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ

Crystal Candy Auto®

Green Poison Auto®

Odrůda SWS30
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-100 cm

Samonakvétací linie třetí generace. Je výsledkem křížení Big 
Devil #2 Auto® (SWS20) a nejlepšího klonu Green Poison®. 
Pro zachování chuti a aroma Green Poison® (SWS14) byl 
kříženec ještě dvakrát zkřížen s původním klonem Green 
Poison®. 

Zůstalo tak zachováno výrazné a příjemné aroma Green 
Poison® se sladkým ovocným nádechem a jemným 
skunkovým pozadím. Tvoří hodně květů a pryskyřice se 
silným a dlouhotrvajícím účinkem.

Samonakvétací odrůda čtvrté generace, výsledek křížení 
naší Crystal Candy® (SWS58) s naší samonakvétací odrůdou 
Sweet Special Auto (SWS35) s hodně podobným aroma.
Crystal Candy Auto® (SWS61) byla vyvinuta v rámci 
speciálního programu oddělení Sweet Seeds® pro výzkum 
a vývoj, jehož cílem bylo zaměřit se na ty nejvybranější 
a nejdelikátnější sladké vůně, které evokují návštěvu 
cukrárny. Aroma této odrůdy je sladce ovocné, podtrhnuté 
tóny žvýkačky a gumových bonbónů a završené exotickým 
přídechem kyselé jahody a zralého melounu.
Crystal Candy Auto® vyniká tvorbou aromatických 
pryskyřičných krystalů a nádherných palic. Na 
samonakvétací odrůdu je dost velká, rostliny běžně 
přesahují výšku jednoho metru. 

36,90 €22,50 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS61
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 70-130 cm

39,80 €23,90 €3+1ks 5+2ks

Sweet Cheese Auto®

Cream Mandarine Auto®

Odrůda SWS29
Sklizeň indoor/outdoor: 
9 týdnů od vyklíčení
Výška: 50-110 cm

Tato samonakvétací odrůda třetí generace je výsledkem 
šlechtění Cream Caramel Auto® (SWS22) (2G), odrůdy s 
vysokým výnosem a silným, nasládle ovocným aroma s 
nádechem mandarinek. 

Tato výjimečná odrůda byla zkřížena s elitním klonem 
Ice Cool® (SWS06), aby se dále posílila příznačná vůně 
mandarinek. Cream Mandarine Auto® (SWS29) tvoří velké 
a husté pupence plné aromatické pryskyřice. Na konci 
doby květu se rostliny zbarvují do fialova až do červena.

Tato samonakvétací linie třetí generace je výsledkem křížení 
Fast Bud Auto® (SWS16) a nejlepšího klonu odrůdy Sweet 
Cheese® (SWS19) vzniklé ve výzkumném oddělení Sweet 
Seeds®. Pro zachování aroma Cheese byl výsledný kříženec 
ještě dvakrát zkřížen s původním klonem Sweet Cheese®. 
Vytváří dlouhou a silnou centrální palici, hustou a plnou 
pryskyřice. Zachovává sladké a intenzivní aroma Sweet 
Cheese® s pikantní příchutí vyzrálého sýra a jemnými 
doteky citrónu a kadidla.

39,50 €23,90 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS33
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-110 cm

24,50 €14,90 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

NO
VÉ

 · N
OVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · 
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Cream Caramel Auto®

Big Devil XL Auto®

Odrůda SWS28
Sklizeň indoor/outdoor: 
9½ týdnů od vyklíčení
Výška: 110-160 cm

Samonakvétací hybrid třetí generace a produkt křížení našich 
samonakvétacích odrůd Big Devil #2 Auto® (SWS20) a Jack 
Herer Auto, která byla vyvinuta ve výzkumném oddělení Sweet 
Seeds®. 
Big Devil XL Auto® předčí předchozí verzi i svou velikostí, 
rostliny dosahují výšky 110 až 160 centimetrů a mají spoustu 
dlouhých bočních větví. Rovněž květenství jsou větší, 
kompaktnější a okázale překypují aromatickou pryskyřicí. 
Aroma je příjemné, kadidlové, s lehkým nádechem citrónu.

Třetí generace samonakvétací odrůdy. Tato 
samonakvétací varianta naší odrůdy Cream Caramel® 
(SWS04) je výsledkem křížení našich nejlepších 
samonakvétacích odrůd druhé generace s odrůdou 
Cream Caramel®.

Tato samonakvétací odrůda vynikající kvality má husté 
palice a vyznačuje se hojnou produkcí pryskyřice a 
intenzivní, sladce zemitou chutí a rychlým výkvětem. Má 
silný účinek a skvělou hybridní vitalitu.

„Auto of the Year”
2014

Odrůda SWS22
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 40-90 cm

Odrůda SWS34
Sklizeň indoor/outdoor: 
7½ týdnů od vyklíčení
Výška: 60-90 cm

Samonakvétací odrůda třetí generace a oblíbená klasika, kterou Sweed Seeds® 
dále rozvíjejí. Je výsledkem křížení nejlepšího klonu odrůdy Early Skunk a 
automatické varianty Critical Mass vzniklé ve výzkumném oddělení Sweet 
Seeds®. Výsledný kříženec byl dále dvakrát zkřížen s nejlepším klonem Early 
Skunk. 
Velice produktivní odrůda. Má rychlý výkvět a spoustu pryskyřice. Vytváří 
husté palice pokryté chloupky. Má intenzivní, silně nasládlé skunkové aroma 
podtržené pižmovým, lehce kořeněným nádechem.

Odrůda SWS31
Sklizeň indoor/outdoor: 
9 týdnů od vyklíčení
Výška: 50-120 cm

Tato samonakvétací odrůda třetí generace je výsledkem křížení odrůdy Jack 
Herer Automatic, vyvinuté ve výzkumném oddělení Sweet Seeds®, a elitního 
klonu AK 47. 

Pravděpodobně nejsilnější samonakvétací odrůda na trhu. Je velice produktivní a 
tvoří mnoho hustých pupenců plných pryskyřice. Aroma i chuť jsou svěží, sladké, 
s lehkým nádechem citrónu a kadidla.

48,90 €29,90 €3+1ks 5+2ks

Sweet Skunk Auto

Jack 47 Auto®

Black Jack Auto®

Odrůda SWS21
Sklizeň indoor/outdoor: 
9 týdnů od vyklíčení
Výška: 40-110 cm

Třetí generace samonakvétací odrůdy. Tato samonakvétací varianta naší odrůdy 
Black Jack® (SWS01) je výsledkem křížení naší S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
Auto® (SWS24) druhé generace s naším elitním klonem Jacka Herera.

Tato samonakvétací odrůda vynikající kvality se vyznačuje hustými palicemi a 
hojnou produkcí pryskyřice. Má intenzivní, sladce pižmové aroma, rychlý výkvět, 
silný účinek a skvělou hybridní vitalitu.

40,00 €24,00 €3+1ks 5+2ks

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

33,00 €20,00 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

43,90 €26,50 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks
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Odrůda SWS56
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-100 cm

Samonakvétací odrůda čtvrté generace a potomek jedné z nejslavnějších odrůd 
západního pobřeží USA. Vznikla v roce 1994 v Sunset Beach v jižní Kalifornii a 
získala název Ocean Grow Kush neboli OG Kush. Náš Killer Kush Auto (SWS56) 
je výsledkem hybridizace mezi vybranou samonakvétačkou třetí generace s 
indikovým profilem a elitním klonem OG Kush. Výsledkem je velmi potentní kytka 
obdařená rychlým kvetením. 
Palice má velké a aromatické, hojně pokryté trichomy. Vůně je zároveň sladká 
a citrónově nakyslá a prostoupená exotickými naftovými tóny, zděděnými po 
„dieselové“ odrůdě Chem Dawg. 

Odrůda SWS20
Sklizeň indoor/outdoor: 
9 týdnů od vyklíčení
Výška: 100-150 cm

Samonakvétací odrůda třetí generace, první genetický vývoj Big Devil Auto® 
(SWS15). Jedná se o feminizovanou a samonakvétací odrůdu vysokého vzrůstu, 
přesně jak si přáli naši zákazníci. Tato varianta dosahuje výšky 1 až 1,5 metru.

Je výnosnější a aromatičtější než předchozí verze, má kompaktní a silně 
pryskyřičné palice a roste s mnoha postranními šlahouny. Aroma je kadidlové, s 
nádechem ovoce a skunku.

Killer Kush Auto

Big Devil #2 Auto®

+ Speed Auto

Odrůda SWS27
Sklizeň indoor/outdoor: 
7 týdnů od vyklíčení
Výška: 50-90 cm

Samonakvétací linie třetí generace. Je výsledkem křížení Critical Mass Automatic 
vzniklé ve výzkumném oddělení Sweet Seeds®, vybrané pro rychlý výkvět a 
příjemné a intenzivní aroma, a Speed Devil #2 Auto® (SWS25), vybrané pro rychlý 
výkvět.

Tato samonakvétačka byla vyvinutá s důrazem na rychlý výkvět. Je připravená 
ke sklizni již po 7 týdnech od vyklíčení. Vytváří silné pupence plné aromatické 
pryskyřice. Má sladké ovocné aroma s příchutí kvasnic a sýra.

Cream Mandarine XL Auto®

Blow Mind Auto®

Odrůda SWS57
Sklizeň indoor/outdoor: 
8-9 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-120 cm

Čtvrtá generace samonakvétacích odrůd. Při jejím vývoji 
jsme použili klon proslulé Amnesia Haze z andaluské 
Córdoby. Samonakvétací geny pocházejí z vybraných linií 
naší odrůdy S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24), 
která výsledný hybrid obohatila také o sladce pižmové tóny.

Tato odrůda se vyznačuje příjemně hlubokým a 
komplexním aroma po kadidlu s tóny nasládlého pižma, 
pod nímž se tají svěží stopa po citrónech s nádechem dřeva 
a sušeného ovoce.
Samonakvétací odrůda, která roste do výšky, je produktivní 
a tvoří velké množství pryskyřice. 

Urostlá, ba přímo ztepilá samonakvétačka. Tento hybrid 
čtvrté generace je výsledkem křížení nejlepších vybraných 
exemplářů odrůdy Cream Mandarine Auto® (SWS29) a 
elitního klonu Súper Tai ’98.
Genetický přínos odrůdy Súper Tai ’98 pro výsledný 
hybrid Cream Mandarine XL Auto® (SWS55) spočívá v 
jejích zajímavých sativních vlastnostech, tedy vysokému 
vzrůstu, ale také jemně kořeněnému aroma s nádechem 
dřeva a oříšků. Naopak Cream Mandarine Auto® se 
podílí na vlastnostech indikového typu, tedy velké tvorbě 
květů i pryskyřice a sladce svěžím aroma prodchnutým 
mandarinkovými tóny.

Odrůda SWS55
Sklizeň indoor/outdoor: 
9 týdnů od vyklíčení
Výška: 110-150 cm

33,00 €19,90 €3+1ks 5+2ks

42,00 €25,00 €3+1ks 5+2ks

34,50 €20,90 €3+1ks 5+2ks

39,50 €23,90 €3+1ks 5+2ks

35,90 €21,90 €3+1ks 5+2ks

Big Devil Auto®
Také k dostání

Odrůda SWS15

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

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Odrůda SWS24
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 40-90 cm

Třetí generace samonakvétací odrůdy. Tato nová 
samonakvétací varianta naší S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
S1® (SWS02) je výsledkem křížení našich nejlepších 
samonakvétacích odrůd druhé generace a odrůdy S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious S1®.

Tato samonakvétací odrůda vynikající kvality má husté 
palice a vyznačuje se hojnou produkcí pryskyřice, 
intenzivním, sladce pižmovým aroma, rychlým výkvětem, 
silným účinkem a skvělou hybridní vitalitou.

Samonakvétací odrůda čtvrté generace. Tento hybrid 
je výsledkem křížení elitního klonu Ice Cool® (SWS06) 
a vybraného jedince Fast Bud #2 Auto® (SWS23), 
samonakvétačky třetí generace. Má intenzivní a exotické 
aroma, typické pro všechny příbuzené odrůdy Diesel. 

Je hodně sladké a kořeněné, se svěžími podtóny 
připomínající vůni cypřiše modrého. Tvoří spoustu 
palic prodchnutých výrazně aromatickou pryskyřicí, 
která má silně léčebný potenciál. V podstatě Diesel, ale 
samonakvétací.

Odrůda SWS46
Sklizeň indoor/outdoor: 
8-9 týdnů od vyklíčení
Výška: 50-110 cm

Odrůda SWS23
Sklizeň indoor/outdoor: 
7½ týdnů od vyklíčení
Výška: 40-90 cm

Třetí generace samonakvétací odrůdy, první genetický vývoj naší Fast Bud 
Auto® (SWS16). Tato samonakvétačka se vyznačuje dobrou produkcí velkých 
palic plných aromatické pryskyřice. Je ještě výnosnější a aromatičtější než její 
předchůdce. 
Rostliny jsou silné, s mnoha postranními větvemi, a dosahují výšky mezi 40 a 90 
centimetry. Silný účinek a sladká chuť s exotickým nádechem jsou dědictvím po 
Dieselu. Díky výkvětu za sedm a půl týdne od vyklíčení je to hodně rychlý auťák. 

Odrůda SWS47
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-120 cm

Samonakvétací odrůda čtvrté generace vyznačující se vysokým vzrůstem. Je 
výsledkem křížení několika vybraných samonakvétacích genetik třetí generace 
a elitního klonu Trainwreck, nechvalně proslulé odrůdy, která se ve Spojených 
státech používá k léčebným účelům. Výsledkem je genetika velkého vzrůstu 
s větvením příznačným pro samonakvétací odrůdy s převládající sativovou 
genetikou. Má krátkou dobu květu, tvoří kompaktní palice, je velice chlupatá a má 
sladkou ovocnou vůni s citrusovým nádechem, což je vlastní spíše indikám. Velice 
vyvážená samonakvétací genetika, v níž se snoubí přednosti obou druhů. 

Fast Bud #2 Auto®

Sweet Trainwreck Auto

Mohan Ram Auto®

Odrůda SWS32
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 50-100 cm

Samonakvétací linie třetí generace a výsledek křížení White Widow Automatic 
vzniklé ve výzkumném oddělení Sweet Seeds® s odrůdou S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious Auto® (SWS24). 

Tato samonakvétací odrůda roste rychle a do velikosti, snadno se pěstuje a tvoří 
tvrdé palice s pryskyřičnou krustou. Má intenzivní a dlouhotrvající účinek. Aroma 
této odrůdy je silně ovocné, svěží až květinové, se sladce pižmovým pozadím.

32,50 €19,50 €3+1ks 5+2ks Fast Bud Auto®
Také k dostání

Odrůda SWS16

24,80 €14,90 €3+1ks 5+2ks

36,90 €22,50 €3+1ks 5+2ks

32,80 €19,90 €3+1ks 5+2ks

41,50 €24,90 €3+1ks 5+2ks

30,70 €18,50 €3+1ks 5+2ks
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Odrůda SWS38
Sklizeň indoor/outdoor: 8½ týdnů od vyklíčení
Výška: 80-130 cm
Červený Květ: přibližně u 90% jedinců

Bloody Skunk Auto

Black Cream Auto

Devil Cream Auto
Samonakvétací varianta. Tento polyhybrid je výsledkem křížení vybraných 
zástupců našich dvou genetik pyšnících se modrofialovými květy, a to Dark Devil 
Auto (SWS38) a Black Cream Auto (SWS37). Tato odrůda již od vyklíčení vykazuje 
velkou hybridní sílu, a to právě díky vyvážené směsici genetik v rodokmenu. 
Rostlina se vyvíjí jako typický indikovo-sativový hybrid, má silný stonek, odolné 
boční větve a velké listy, které se na vrcholku zhušťují do velké centrální palice. 
Ta je obklopena množstvím palic na postranních větvích, které se nenechají 
zahanbit jak co do velikosti, tak hustoty. Také tvoří spoustu voňavé pryskyřice. 
Má sladké, ovocné aroma s nádechem kadidla a citrónu. Ačkoli se jedná o 
samonakvétací odrůdu, je velkého vzrůstu, který zdědila po Dark Devil Auto. 
Někteří jedinci při sklizni měří více než jeden metr, a to jim k výkvětu stačí jen dva 
měsíce. Pryskyřice této odrůdy má silný a stimulující účinek.

Samonakvétací varianta. Genetický samonakvétací hybrid vzniklý zkřížením 
naší původní a nejlépe hodnocené odrůdy Original Cream Caramel® (SWS04) 
s exotickou samonakvétací genetikou s fialovými květy, jež jsou dědictvím po 
pákistánském kushi.
Vzhledem je to indika s krátkými internodami a mnoha krátkými odnožemi na 
stonku, kompaktními palicemi a velkou centrální palicí. Produkuje velké množství 
pryskyřice.
Aroma Black Cream Auto (SWS37) je velmi sladké, vyznačuje se ovocnou příchutí a 
charakterickým zemitým tónem po naší Cream Caramel®.

Samonakvétací varianta. Hybrid vznikl zkřížením naší Sweet Skunk Auto 
(SWS34) s vybranou odrůdou Red Poison Auto (SWS39), který dává květům 
specifický narudlý charakter. Výsledkem je krásná a velice aromatická rostlina 
s fialovými květy, která se pyšní velice silným a pronikavým skunkovým aroma, 
které je především sladké a velice příjemné.
Vzhledem se velice podobá klasickým skunkům, má tvar jehličnanu s 
množstvím postranních větví, velké palice se spoustou voňavé pryskyřice a na 
vršku velkou centrální palici. Květy jsou nahusto vedle sebe a během kvetení se 
zcela pokryjí pryskyřicí.

Red Poison Auto

Dark Devil Auto
Samonakvétací odrůda, výsledek hybridizace mezi 
samonakvétacím Big Devil XL Auto® (SWS28) a exotickou 
samonakvétací odrůdou s fialovými květy, vyšlechtěnou ve 
spolupráci s Buddha Seeds. Pro tyto odrůdy pocházející z 
oblasti okolo města Čitrál v pákistánském pohoří Hindúkuš 
v blízkosti hranice s Afghánistánem je fialová barva 
charakteristická. 
Tento genetický základ garantuje urychlený rozkvět, sladké 
aroma a purpurové zabarvení jako u naší odrůdy Big Devil 
XL Auto®. Dark Devil Auto (SWS38) se od vyklíčení vyznačuje 
silnou hybridní vitalitou, i vzhledově je to kombinace indiky 
a sativy. Rostliny mají silné stonky, četné vedlejší odnože, 
velkou centrální palici a spoustu menších květů okolo. 
Produkuje velké množství pryskyřice jak v palicích, tak i na 
okolních listech. Aroma má sladké a ovocné, s tóny kadidla a 
citrusových plodů. 

Samonakvétací varianta. Výsledek hybridizace mezi Green 
Poison® (SWS14), jednou z nejoblíbenějších odrůd v 
našem katalogu, s exotickou samonakvétací genetikou s 
fialovými květy, jež jsou dědictvím po pákistánském kushi.
Vzhledem je Red Poison Auto (SWS39) typický indikovo-
sativový hybrid. Vykazuje skvělou hybridní vitalitu již 
v počátečních fázích růstu. Má silný stonek a dlouhé a 
pružné boční odnože. Vytváří velké kompaktní palice plné 
aromatické pryskyřice.
Vůně i chuť je velmi příjemná a intenzivní, aroma sladké s 
ovocnou příchutí a jemným náznakem skunku. 

Odrůda SWS39 
Sklizeň indoor/outdoor: 8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-120 cm
Červený Květ: přibližně u 90% jedinců

37,50 €22,50 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS44 
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-110 cm
Červený Květ: přibližně u 90% jedinců 33,00 €19,90 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS37
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 60-110 cm
Červený Květ: přibližně u 90% jedinců 36,50 €21,90 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS45 
Sklizeň indoor/outdoor: 
8 týdnů od vyklíčení
Výška: 70-120 cm 
Červený Květ: přibližně u 90% jedinců 37,90 €22,90 €3+1ks 5+2ks

„Auto of the Year”
2014

41,50 €24,90 €3+1ks 5+2ks

„Auto of the Year”
2014
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NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ

NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ

Indigo Berry Kush®

San Fernando Lemon Kush®

Odrůda SWS62
Indica/Sativa: 35%/65%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří, začátek října

Excelentní hybrid dvou elitních klonů původem ze Spojených 
států. Prvním z nich je vybraný klon odrůdy San Fernando 
Valley OG Kush, což je jedna z nejstarších a nejpůvodnějších 
genetik typu OG Kush, vyznačující se příjemnou a typicky 
komplexní vůní se silnou citrónovou stopou, která je 
dědictvím po odrůdě Lemon Thai přítomné v rodokmenu 
původní linie OG Kush. Druhý elitní klon je Kosher Kush, 
moderní genetika opět vycházející z rodiny OG Kush, který je 
nesmírně populární v oblasti Los Angeles i celé Kalifornie.
Aroma této odrůdy je velmi příjemné a intenzivní. Zachovává 
si původní citrónové tóny OG s nádechem terpentýnu, 
koření, dřeva a modrého cypřiše. Rostlina vypadá jako 
indikovo-sativový hybrid s větším příklonem k sativě. Tento 
typ amerických odrůd se silným obsahem terpenu limonenu 
je v USA hojně využíván k výrobě konopných extraktů. 

Tato odrůda byla vyvinuta v rámci zvláštního programu 
oddělení Sweet Seeds® pro výzkum a vývoj, jehož cílem bylo 
vyvinout nové zemité vůně s jedinečným charakterem. Jedná 
se o hybrid vzniklý zkřížením elitního klonu odrůdy So G Kush 
(OG Kush x LA Confidential x Trainwreck) a našeho elitního 
klonu Blue Monster (Blueberry ’99 x Black Domina ’98). 
Mimochodem klon Blue Monster z tohoto křížence předal své 
osobité zemité aroma i naší úspěšné klasice Cream Caramel® 
(SWS04). Buket Indigo Berry Kush® (SWS63) je mimořádný, 
velmi sladký a prodchnutý silně zemitými tóny. Na pozadí 
se mísí s vůní typickou pro OG Kush, jejíž exotická stopa po 
pepři a koření je osvěžena lehkým dotekem cypřiše. Indigo 
Berry Kush® roste převážně s indikovou strukturou a tvoří 
velkou hlavní palici, velice pryskyřičnatou a kompaktní. Četné 
postranní větve jsou zcela pokryty menšími květy nejvyšší 
jakosti. Vyniká velkou tvorbou pryskyřičných krystalů. 

48,90 €29,90 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS63
Indica/Sativa: 60%/40%
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří

44,00 €26,50 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS36
Indica/Sativa: 50%/50%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří

Odrůda SWS07
Indica/Sativa: 30%/70% 
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří, začátek října 

Kříženec dvou výnosných odrůd, Cheese a Black Jack® (SWS01), jenž vyzdvihuje 
přednosti obou svých předků, přičemž zajímavě obohacuje původní vůni a chuť 
odrůdy Black Jack®. Tvoří podlouhlé centrální palice obklopené spoustou 
dlouhých bočních palic rovněž slušných rozměrů. 
Díky bohatému výnosu a nové, převratné chuti s nádechem zralého pikantního 
sýra je Sweet Cheese® (SWS19) vhodným úlovkem pro všechny lovce nových 
chutí a vůní. 
Ohledně účinku je třeba mít na paměti, že se v něm spojily dva těžké kalibry 
konopného inženýrství. Má silný, dlouhotrvající účinek, jenž skýtá euforii i 
uklidnění.

Jedná se křížence mezi jedním klonem amerického původu a nepálskou 
odrůdou s kořeněnou vůní, jako vystřiženou z pražírny kávy. 

Její genetika je převážně sativová, má krátkou dobu kvetení a je štědře obrostlá 
palicemi plnými pryskyřice. 

K sativové genetice odkazují delikátní vůně i energizující, stimulující účinek. 
Navozuje jasnou mysl, takže se hodí k uměleckým a tvůrčím činnostem.

Sweet Cheese®

Psicodelicia®

Big Foot
Jedná se mimořádně lepkavého „chlupáče“. Nabízí mimořádnou škálu vůní a 
vyznačuje se typicky hybridní vitalitou a rychlým výkvětem. 
Struktura rostliny je indikovo-sativová, má silný stonek, mnoho postranních 
větví a krátké rozestupy mezi nimi. Díky velké hlavní palici a spoustě dalších palic 
na postranních větvích poskytuje velice slušnou úrodu. Pupeny jsou kompaktní 
a prostoupené vysoce aromatickou pryskyřicí. Vůně a chuť tohoto genotypu 
je velmi intenzivní, hutná, sladce ovocná, s pikantním pozadím. Big Foot má 
pestrou paletu účinků, umí nakopnout, uvolnit i rozvířit představivost. 

Odrůda SWS19 
Indica/Sativa: 30%/70%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina září 24,00 €14,50 €3+1ks 5+2ks

NO
VÉ

 · N
OVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · 

NO
VÉ

 · N
OVÉ · NOVÉ · NOVÉ · NOVÉ · 

32,50 €19,50 €3+1ks 5+2ks

40,90 €24,90 €3+1ks 5+2ks
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Odrůda SWS02
Indica/Sativa: 90%/10%
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří

Odrůda SWS58
Indica/Sativa: 60%/40%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina až konec září

Odrůda SWS26 
Indica/Sativa: 50%/50%
Doba květu indoor: 8 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina září

Samosprašná verze Black Dominy, jedné z našich nejsilnějších a 
nejaromatičtějších mateřských rostlin, která byla vybrána již v roce 1998.
Tato samosprašná varianta této báječné mateřské rostliny vytváří bohaté palice 
s množstvím pryskyřice a nasládlou intenzivní vůní a pižmovou chutí, které 
zdědila po afghánských předcích.

Semena S1 zaručují vysokou homogenitu pro veškeré potomstvo.
Výjimečná rostlina pro indoorové pěstění a zcela univerzální pro pěstování 
outdoorové. Pěstuje se snadno a má obrovskou odolnost vůči škůdcům a 
plísním.

Výborný hybrid odrůdy Cream Caramel® (SWS04) s elitním klonem AK 47. 
Výsledkem křížení je velice silná, výnosná a aromatická odrůda. 
Velmi vitální rostlina s tlustými a silnými stonky i větvemi. Vytváří velké, hutné 
palice obtěžkané pryskyřicí, které během kvetení získávají modravý, vínový, až 
narudlý nádech. Ke konci kvetení palice vyloženě kynou. 
Chuť i vůně této odrůdy je silně nasládlá, ale zároveň si zachovává zemité, až 
humusové podtóny, kterými je vyhlášená Cream Caramel®. 
Účinek je velice silný a vyvážený, současně uklidňující i energizující, zkrátka jako 
u typického hybridu mezi indikou a sativou.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®

Cream 47

Crystal Candy®

Tato odrůda byla vyvinuta v rámci speciálního programu oddělení Sweet Seeds® 
pro výzkum a vývoj, jehož cílem bylo objevit nové zajímavé lahodné vůně, 
které by svou sladkostí evokovaly vůni cukrárny. Aroma této odrůdy je nasládle 
ovocné, s tóny žvýkačky a gumových bonbónů a přídechem kyselé jahody a 
zralého melounu. Tato odrůda se pyšní aromatickými pryskyřičnými krystaly, 
kterými jsou zcela poseté květy i okolní lístky. Hustota dlouhých trichomů 
s velkou hlavičkou je až zarážející.Vzhledem připomíná indikovo-sativový 
polyhybrid, je velice vitální a produktivní, má velké palice a dlouhé boční větve. 

Cream Caramel®

Black Jack®

Odrůda SWS01
Indica/Sativa: 50%/50%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Začátek října

Kříženec Black Dominy’98 s mimořádným exemplářem 
Jacka Herera. Hybrid má příjemnou, intenzivní vůni 
připomínající katedrálové kadidlo a odrůdy Haze. 
Výsledkem křížení je jeden z našich nejsilnějších a 
nejvýnosnějších hybridů.

Black Jack® (SWS01) je odrůda s obrovskou hybridní 
odolností, dokonale adaptovaná na požadavky indoorového 
pěstování. 

Ve venkovním prostředí se při zasazení do zeminy a 
dostatku slunečního svitu stává silně pryskyřičnatým a 
chlupatým třímetrovým gigantem. 

Cream Caramel® (SWS04) je feminizovaná, syntetická 
odrůda je výsledek křížení našich nejlepších indik Blue 
Black, Maple Leaf Indica a White Rhino.

Chuť této odrůdy je výsledkem koktejlu obsažených 
indik: je nasládle karamelová a zároveň velmi intenzivní, 
s pozadím zemitých tónů pocházejících z genetiky Blue. 
Ideální k indoorovému pěstování. 

Oblíbená odrůda u těch, kdo konopí užívají k léčebným 
účelům. Slouží k uvolnění a zmírnění deprese. 

Odrůda SWS04
Indica/Sativa: 90%/10%
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří, začátek října 

30,50 €18,50 €3+1ks 5+2ks

23

47,50 €28,50 €3+1ks 5+2ks

31,00 €19,00 €3+1ks 5+2ks

40,00 €24,00 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

„Girl of the Year”
2011

1º Prize Outdoor

CANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2009

32,50 €19,50 €3+1ks 5+2ks
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Killer Kush F1 Fast Version®

Femizovaná, nesamonakvétací verze s velmi krátkou dobou květu. Pochází 
z jedné z nejslavnějších genetik západního pobřeží Spojených států, Ocean 
Grow Kush, známější pod jménem OG Kush, která vznikla kolem roku 1994 na 
Sunset Beach na jihu Kalifornie. Naše Killer Kush F1 Fast Version® (SWS52) je 
výsledkem křížení vybraných samonakvétacích, převážně indikových genetik 
třetí generace a elitního klonu OG Kush. Killer Kush F1 Fast Version® se pyšní 
velice silným účinkem a krátkou dobou květu. Tvoří velké, aromatické a silně 
chlupaté palice. Má nasládle citrónové až kyselé aroma s exotickým nádechem 
připomínající vůni odrůd rodiny Chem Dawg/Diesel.

Odrůda SWS08
Indica/Sativa: 25%/75%
Doba květu indoor: 9½ týdnů
Sklizeň outdoor: Konec října

Superhybrid získaný zkřížením dvou nejsilnějších odrůd všech dob, Jack Herer 
x AK 47. Je to velice výnosná rostlina se silným účinkem, v níž se snoubí nejlepší 
vlastnosti obou předků. Je mimořádně houževnatá, odolná vůči plísním a dociluje 
velkých palic se značným množstvím pryskyřice. Vůně i chuť je nasládlá, svěží, s 
tóny citrónu a kadidla.

Díky dobrým hybridním parametrům se hodí ke všem typům pěstování. Dá se 
rozmnožovat řízkováním: řízky jsou silné a zdravé a v optimálních podmínkách 
zakořeňují velice rychle, během necelých 7 dní.

Na genetice se podílí vybraná White Widow zkřížená se Sweet Afgani Delicious 
S1® (SWS02). White Widow dodává svěží květinové a ovocné tóny, jež se snoubí s 
nasládlým pižmem naší S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®. 

Výsledkem je ideální kytka, převážně indika s bombastickým výnosem, 
pryskyřičnými krystaly, silným a dlouhotrvajícím účinkem, rychlým výkvětem a 
navíc i výtečným aroma. 

Jack 47®

Mohan Ram®

Sweet Tai®
Výtečný kříženec odrůd Super Tai a Early Skunk, v němž převládá příjemně 
pronikavá, kořeněná chuť a vůně Tai, pro některé z těchto exotických asijských 
odrůd typická. Má sladké aroma s exotickými zadními tóny, které připomínají 
vůni sušených plodů a dokonce i paprikového salámu. Křížením s Early Skunk 
se zkrátila doba kvetení, rostlina se zahustila a získala více pryskyřice v palicích, 
takže díky kompaktnější struktuře se Sweet Tai® hodí k indoorovému pěstování. 

Odrůda SWS14
Indica/Sativa: 70%/30%
Doba květu indoor: 7 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina až konec září

Odrůda SWS06
Indica/Sativa: 40%/60%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří

Hybridní odrůda s převážně indikovou genetikou a obrovským výnosem. Má 
dlouhé pružné postranní větve, kterým dominuje velká centrální palice. 
Tato nesmírně výnosná odrůda roste rychle, velmi rychle, bujně vykvétá a 
vytváří velké palice, které dozrají během několika málo dní. 

Vůně je velmi intenzivní, sladce ovocná. Vzhledem k rychlému výkvětu 
je vhodná zejména k pěstování ve vlhkých oblastech, kde obzvlášť hrozí 
napadení plísněmi. 

Tato odrůda byla vyšlechtěna z jedné z linií NYC Diesel. Vznikla nadmíru silná a 
výnosná rostlina se zvláštním, nesmírně pronikavým exotickým aroma. 

Tento skutečný skvost mezi rostlinami se růstem, vzhledem a palicemi podobá 
indice, ale má silný euforický účinek svědčící o příměsi sativ v rodokmenu. 

Tvorba pryskyřice je nadměrná. Vyznačuje se intenzivními a dlouhotrvajícími 
psychedelickými účinky. 

Green Poison®

Ice Cool®

55,00 €33,00 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS09
Indica/Sativa: 85%/15%
Doba květu indoor: 8 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří 33,00 €20,00 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS03
Indica/sativa: 30%/70%
Doba květu indoor: 9 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec zaří, 
začátek října 29,00 €17,50 €3+1ks 5+2ks

37,50 €22,50 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

48,80 €29,30 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS52
Indica/Sativa: 80%/20% 
Doba květu indoor: 7 týdnů
Sklizeň outdoor: Začátek září 33,00 €19,90 €3+1ks 5+2ks
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Odrůda SWS42
Indica/Sativa: 40%/60% 
Doba květu indoor: 8 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec srpna, začátek září

Femizovaná, nesamonakvétací verze, s velmi krátkou dobou květu. Jedna z 
našich nejsilnějších odrůd. Tato genetika je výsledkem zkřížení vybraného 
exempláře Jack 47 Auto® (SWS31) s elitním klonem Jack 47® (SWS08). Křížením 
samonakvétací genetiky s nesamonakvétací vznikla nesamonakvétací genetika s 
dobou květu o týden kratší, než měla genetika původní, Jack 47®.

Jedná se o genetiku s velice silným účinkem. Statné rostliny jsou hustě poseté 
palicemi, které během kvetení produkují spoustu pryskyřice. Aroma i chuť jsou 
svěží a sladké, s nádechem květin, kadidla a citrónu.

Femizovaná, nesamonakvétací verze, s velmi krátkou dobou květu. Pochází 
z jedné z nejslavnějších konopných rodin vůbec, která je nyní mezi pěstiteli 
považovaná za naprostou klasiku. Tato genetika vznikla zkřížením vybraného 
exempláře Sweet Skunk Auto (SWS34) a elitního klonu Early Skunk. 
Výsledkem křížení samonakvétací genetiky s nesamonakvétacím klonem je 
nesamonakvétací skunkový F1 hybrid s velmi krátkou dobou květu. 
Aroma je v porovnání s ostatními skunky hodně sladké a kořeněné. Tvoří husté 
palice plné aromatické pryskyřice.

Jack 47 F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®

Feminizovaná a nesamonakvétací varianta naší Sweet Cheese® (SWS19) s 
rychlým výkvětem. Tento hybrid první generace je výsledkem zkřížení elitního 
klonu Sweet Cheese® a vybrané samonakvétací odrůdy třetí generace.
Tato varianta Sweet Cheese® si zachovává výrazné charakteristické pikantní 
aroma uleželého sýra. Produkuje kompaktní silné palice plné průzračných 
trichomů, velmi aromatických. Křížení v první generaci F1 přináší jednotnost 
a dobrou hybridní vitalitu u všech exemplářů. Díky zkřížení se samonakvétací 
genetikou se zkrátila doba kvetení o několik týdnů a urychlilo vyzrání.

Odrůda SWS40 
Indica/Sativa: 90%/10%
Doba květu indoor: 7 týdnů 
Sklizeň outdoor: Polovina září

Odrůda SWS41
Indica /Sativa: 70%/30%
Doba květu indoor: 6 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec srpna, 
začátek září

Feminizovaná, nesamonakvétací, ale ultrarychlá verze naší vysoce ceněné 
odrůdy Cream Caramel® (SWS04), nejžádanější produktu z kolekce Sweet 
Seeds®. Jedná se o hybrid první generace, výsledek křížení našeho elitního 
klonu Cream Caramel® a vybrané samonakvétací genetiky třetí generace, 
převážně indikové. Tato varianta Cream Caramel® se vyznačuje silnou hybridní 
vitalitou a typickou indikovou strukuru. Díky tomu mají takřka identické růstové 
parametry. Aroma je velmi sladké, s příchutí karamelu a zemitým nádechem po 
modré genetice, který je výsledkem křížení s původní Cream Caramel®. 
Tato odrůda je oblíbená mezi pacienty čili slouží k léčebným účelům. Má vysoký 
obsah THC a zároveň dostatečné množství CBD potřebného k uvolnění, relaxaci 
a zmírnění deprese.

Feminizovaná a nesamonakvétací verze naší odrůdy Green Poison® (SWS14) s 
ultrarychlým výkvětem. Tento hybrid první generace je výsledkem zkřížení elitního 
klonu naší vysoce ceněné Green Poison® a vybrané samonakvétací odrůdy 
třetí generace. Tato odrůda je připravena ke sklizni s velkými palicemi plnými 
aromatické pryskyřice za pouhých 6 týdnů od počátku fáze květu.
Rostlina vypadá jako indikovo-sativový hybrid. Je energická ve svém vývoji, velmi 
rychle kvete a má vysokou produkci květů. Aroma i chuť jsou vynikající, velmi 
intenzivní, sladké, s ovocnou příchutí. Tato odrůda je při pěstování venku vysoce 
odolná proti plísním. Vzhledem k rychlému výkvětu se notně uspíší sklizeň a 
předejde se tak napadání rostlin šedou plísní v době, kdy panuje vyšší vlhkost. 

Cream Caramel F1 Fast Version®

Green Poison F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

Na přání našich přátel a klientů představujeme femizovanou, 
nesamonakvétací verzi naší Cream Mandarine Auto® (SWS29). K vyvinutí 
této verze jsme použili ty nejlepší jedince odrůdy Cream Mandarine Auto®. K 
odstranění samonakvétacího charakteru a pro posílení příznačného aroma 
jsme zkřížili vybrané exempláře s jedním elitním klonem, předchůdcem 
dnešního Dieselu. Je to velice odolná rostlina s indikovo-sativovou hybridní 
strukturou. Tvoří velké kompaktní palice plné aromatické pryskyřice.

Odrůda SWS51
Indica/Sativa: 25%/75%
Doba květu indoor: 7-8 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina září 55,00 €33,00 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS54 
Indica/Sativa: 65%/35%
Doba květu indoor: 6-7 týdnů
Sklizeň outdoor: Konec srpna, 
Začátek září

24,50 €14,90 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

26,50 €15,90 €3+1ks 5+2ks

350 €100 €25ks 100ks

36,50 €21,90 €3+1ks 5+2ks

37,50 €22,50 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS50
Indica/Sativa: 60%/40%
Doba květu indoor: 7 týdnů
Sklizeň outdoor: Začátek září 39,50 €23,90 €3+1ks 5+2ks
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Odrůda SWS53
Indica/Sativa: 90%/10%
Doba květu indoor: 6-7 týdnů
Sklizeň outdoor: Začátek září 30,50 €18,50 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS48
Indica/Sativa: 35%/65%
Doba květu indoor: 8-9 týdnů
Sklizeň outdoor: půlka až konec září 33,00 €19,90 €3+1ks 5+2ks

Odrůda SWS49
Indica/Sativa: 50%/50%
Doba květu indoor: 7-8 týdnů
Sklizeň outdoor: Polovina září 32,50 €19,50 €3+1ks 5+2ks

Femizovaná, nesamonakvétací verze jedné z našich nejaromatičtějších a 
nejsladších odrůd, avšak s velmi krátkou dobou květu. Jedná se o hybrid 
získaný zkřížením vybraného zástupce odrůdy S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
Auto® (SWS24) a elitního klonu Black Domina vybraného v roce 1998. Křížením 
samonakvétací genetiky s nesamonakvétacím klonem vznikl nesamonakvétací 
F1 hybrid s dobou květu o týden kratší, než měla původní S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious S1® (SWS02).
Je to odrůda s velice hustými palicemi a vysokou produkcí pryskyřice. Má 
výtečné, velice sladké aroma s pižmovým nádechem, příznačným pro klasické 
afghánské odrůdy.

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

Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

Femizovaná, nesamonakvétací verze jedné z našich prvních a nejvíce ceněných 
odrůd, Black Jack® (SWS01), a to s velmi krátkou dobou květu. Tento hybrid 
první generace je výsledkem křížení vybraných jedinců odrůdy S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious Auto® (SWS24) a elitního klonu Jacka Herera, použitého v původní 
verzi odrůdy Black Jack®. Stejně jako u původního Black Jacka® se jedná o silné 
rostliny s vysokým výnosem. Silné a dlouhé postranní větve jsou posety voňavými 
palicemi. Má velice sladké aroma s příchutí citrónu. Oproti původní verzi zkracuje 
dobu květu o jeden týden.

Vyslyšeli jsme přání našich přátel a klientů a představujeme vám feminizovanou, 
nesamonakvétací verzi naší oblíbené odrůdy Big Devil Auto® (SWS15). K 
vyvinutí této verze jsme použili jen ty nejlepší jedince linie Big Devil Auto® 
a samonakvétací charakter této odrůdy jsme odstranili křížením vybraných 
exemplářů s elitním klonem, který má velice podobné charakteristiky jako 
původní Big Devil Auto®. Výsledkem je velice silná rostlina s pevnou stavbou těla, 
vysokým výnosem a velice hustými palicemi přetékajícími pryskyřicí. Má pevný 
stonek a dlouhé postranní větve. Zachovává si originální chuť i aroma Big Devil 
Auto®, což je kombinace velice sladké vůně a kadidla. 
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Prodej nad 18 let: Semena i další produkty jsou výhradně prodávány pouze zákazníkům starším 18 let věku. Podle španělských zákonů nejsou konopná 
semena nijak právně regulována: Prodej a držení konopných semen nejsou trestným činem. Konopná semena nejsou součástí právní klasifikace konopí 
dle Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách z roku 1961 ani v jejich dodatcích. V článku 1.b této Úmluvy se definuje „konopí“ takto: „kvetoucí nebo 
plodonosný vrcholík rostliny konopí (s výjimkou zrn a listů, které nemají vrcholíky), z něhož pryskyřice nebyla vyloučena.” V článku 28 se rovněž konstatuje, že 
„tato Úmluva se nevztahuje na pěstování rostliny konopí výlučně k průmyslovým účelům (vlákna a semena) nebo pro účely zahradnické.” Konopná semena 
prodávaná Sweet Seeds jsou sběratelské suvenýry a slouží k uchování genofondu: Je výslovně zakázáno používat semena a jiné prodávané produkty k 
účelům, které jsou v rozporu se stávající legislativou. Nezákonné pěstování: Podle španělských zákonů je pěstování, zpracovávání, distribuce a jiné činnosti, 
které podporují či napomáhají ilegální konzumaci toxických drog a omamných či psychotropních látek, trestným činem, zatímco nepovolené sázení a 
pěstování toxických drog a omamných či psychotropních látek na veřejných místech, kde nedojde k jinému porušení zákona, je přestupkem. Prostudujte si 
zákony země, v níž žijete: Zákony týkající se prodeje a držení konopných semen a pěstování a konzumace konopí se mezi jednotlivými zeměmi značně liší. V 
některých zemích je trestné i pouhé držení a prodej konopných semen. V mnoha zemích se trestá pěstování, zatímco v některých je pěstování povoleno pro 
průmyslové, vědecké, vzdělávací, medicínské či osobní důvody. Řiďte se současnými platnými zákony země či státu, v němž pobýváte. 
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Nové CBD odr dy

Nové odr dy z USA

Balení po 25 a 100 semenech
Naše nejlepší odrůdy ve zvláštním balení po 25 a 100 semenech

25 
SEMEN100€

100 
SEMEN

350€
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