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Humboldt Seed Organization. Quality first.

Humboldt Seed Organization je seedbanka, která se nachází v sever-
ní Kalifornii a byla založena skupinou pěstitelů, jež mají k dispozi-
ci jedny z nejlepších genetik na světě. Rozsáhlé zkušenosti získané 
během více než 25 let nám umožnily sjednotit jednu z nejucelenějších 
sbírek současné konopné komunity. Díky těmto téměř třem desítkám 
let práce jsme byli schopni vytvořit proces, který nám umožňuje do-
sáhnout vynikajících výsledků na základě ekologického pěstování a 
využívání těch nejlepších metod.

Jsme přesvědčeni, že úcta k Zemi je zásadní pro ochranu a šíření roz-
manitosti, kterou nám nabízí sama příroda. Partnerství založené na 
přirozených metodách a prospěšné pro všechny strany je klíčem k 
vyšlechtění marihuany prvotřídní kvality.

Myšlenka pokroku v odvětví konopí se stala naší hybnou silou k 
tomu, abychom zkoumali mnoho způsobů využití a výhod, které tato 
jedinečná a univerzální rostlina nabízí. Roky práce, experimentování 
a výběru různých technik pěstování daly vzniknout našim různým 
řadám feminizovaných, samonakvétacích a rychle kvetoucích semen.

Naším cílem je zvýšit povědomí společnosti o existenci metod trvale 
udržitelného pěstování a rovněž se podělit o své nadšení pro šlechtění 
toho nejlepšího konopí na světě.

Z Kalifornie s láskou.
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OG KUSH AUTOBUBBA KUSH AUTO

33 55 1010

BLUE DREAM AUTO

3 5 10

3

30% Indika / 70% Sativa

70% Indika / 30% Sativa
85% Indika / 15% Sativa

Samonakvétací řada od Humboldt Seeds
Po čtyřech letech usilovné práce se nyní můžeme radovat ze samonakvétací verze jedné 

z nejcennějších kalifornských odrůd. Jedná se o velmi odolné rostliny vyznačující se širokou 
rozmanitostí, co se týče stavby, velikosti, vůně, chuti a účinku. Všechny byly vyšlechtěny tak, aby 
se řádně vyvíjely v rukou každého pěstitele bez ohledu na jeho zkušenosti. Jejich krátký životní 
cyklus 65–80 dní od klíčení do sklizně je něčím dosud nevídaným.

Od okamžiku výsevu se doporučuje udržovat je ve stejné nádobě, nepřesazovat a uchovávat 
na suchém místě. Tím bude dosaženo optimálních podmínek a nejlepších výnosů. Samonakvétací 
rostliny obvykle vyrůstají během prvních 21–30 dnů a poté velmi rychle přecházejí do fáze 
kvetení. Načasování výživy se proto musí upravit podle fáze, v níž se rostlina nachází.

Při pěstování outdoor je optimální provést výsev mezi 3 až 5 týdny před letním slunovratem, 
aby rostlina mohla růst s využitím plného slunečního svitu. Po slunovratu bude rostlina moci 
využít zbylé týdny k maximalizaci produkce pryskyřice díky intenzivnímu slunečnímu světlu v 
tomto ročním období.

Pro optimální produkci při pěstování indoor vyžadují samonakvétací rostliny 18 až 22 
hodin světla denně během celého životního cyklu. Přestože se rostlinám daří dobře i v menších 
květináčích, doporučuje se velkorysý výběr velikosti, protože se jedná o rozhodující faktor 
ovlivňující konečný výsledek.

Výsledkem čtyř let práce na šlechtění a výběru jsou vynikající samonakvétací odrůdy, které 
jsou na současném trhu jedinečné. Pro svou vysokou produkci, odolnost a především chuť se 
staly novou generací genetik špičkové kvality, které s velkou hrdostí představujeme exkluzivně v 
seedbance Humboldt Seed Organization.

Tato indika s prakticky čistými kořeny, robustní 
stavbou a tmavě zelenými velkými listy vyvíjí 
centrální palici ve tvaru korunky a postranní 

větve plné hustých a pryskyřičných palic. 
Dozrává během 65 dnů a nevyžaduje velké 

množství dusíku. Chuť má po směsi benzínu 
a dřeva. Relaxační účinek připomínající hašiš 

ulevuje od bolesti a díky velkému množství 
pryskyřice se rostlina stává nejlepší ve 

své kategorii. 

     65-70 dnů
30-90+ g/rostlina (indoor)
40-100+ g/rostlina (outdoor)
1-1.5+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Samonakvétací odrůda s dosud nejlépe 
oceněnou chutí. Výsledkem rychlého růstu 

a internodální vzdálenosti, která usnadňuje 
pronikání světla, jsou velké a robustní oválné 

palice. Za 75 dnů dosahuje rostlina vzrůstu 
1–2 m, a proto vyžaduje použití opory. Chuť 

je komplexní po detergentech a benzínu s 
nádechem citrusů a pepře. Silný cerebrální 

účinek končí tělesným pocitem, s nímž zůstanete 
připoutáni k pohovce.

Tato velká, silná, odolná a vysoce účinná 
odrůda konečně přichází v samonakvétací 
verzi. Na dlouhých postranních větvích vyrůstají 
nádherné koncové palice vzhledu sativy, které 
jsou připravené ke sklizni za 75 dnů. Zbarvuje 
se do modrých a stříbrných tónů, dopro-
vázených silnou květinovou vůní s pikantním 
nádechem. Povzbuzující a stimulující účinek 
této nezapomenutelné klasiky je ideální pro 
outdoorové aktivity.

     70-75 dnů
30-75+ g/rostlina (indoor)
30-90+ g/rostlina (outdoor)
1-1.5 m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     70-75 dnů
20-45 g/rostlina (indoor)
25-50 g/rostlina (outdoor)
1-2+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

27€27€ 45€45€ 90€90€

27€ 45€ 90€
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LOST COAST SKUNK AUTO

3 5 10

BUBBA CHEESE AUTO

3 5 10

6

SOUR DIESEL AUTO

3 5 10

DEDOVERDE HAZE AUTO

3 5 10

95% Indika / 5% Sativa

80% Indika / 20% Sativa

20% Indika / 80% Sativa

30% Indika / 70% Sativa

Síla, energie a rychlý růst – to jsou charakteris-
tické znaky této obnovené klasiky, která navíc 
velmi dobře snáší hnojiva. Vytváří dominantní 

centrální palici doprovázenou postranními 
větvemi, jež jsou poseté vícebarevnými palicemi 

s možností sklizně za 70 dnů. Vůně vyplňuje 
prostor tóny Skunk a pepře a odráží její vysoký 

obsah pryskyřice. Účinek je povzbuzující, ideální 
pro fyzickou aktivitu.

Tento klenot mezi konopím nabízí explozi 
chutí, která vyjadřuje tóny pepřově 
zemitého charakteru odrůdy pre’98 Bubba 
a bezkonkurenční kvalitu kultovní odrůdy 
Exodus Cheese. Silný kořenový systém dodává 
rostlině robustní stavbu, čímž se také zvyšuje 
produkce. Vytváří velkou centrální palici s 
vůní Skunk a silnými pepřovými tóny, která 
je připravena ke sklizni za 65 dnů. Ideální 
přírůstek do vaší sbírky.

     60-65 dnů
25-60 g/rostlina (indoor)
35-60+ g/rostlina (outdoor)
0.75-1+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     60-65 dnů
25-60+ g/rostlina (indoor)
35-60 g/rostlina (outdoor)
0.75-1+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Tato odrůda je základním kamenem 
amerického konopí. Roste velmi energicky, 
pročež vyžaduje kolíkovou oporu, a vytváří 

obrovskou centrální palici pokrytou 
pryskyřicí a oválné palice na postranních 

větvích, které dozrávají během 75 dnů. Její 
štiplavý zápach benzínu a jasný, silný účinek 
trvají až do konce. Tato veleúspěšná odrůda 

HSO se mezi samonakvétacími odrůdami 
stala již klasikou.

Představujeme naši nejnovější spolupráci se 
zpěvákem B-Real ze skupiny Cypress Hill – 
mocnou samonakvétací odrůdu s převahou 
sativy a intenzivní vůní borovice a koření. Husté 
palice limetkové barvy, oplývající pryskyřicí, 
pokryjí celou rostlinu za   pouhých 80 dnů a 
jejich chuť je prodchnutá hořkými tóny citrusů 
a borovice s květinovou příchutí. Není těžké si 
představit, proč se B-Real po vyšlechtění této 
nádherné rostliny dmul pýchou.

     65-70 dnů
30-60 g/rostlina (indoor)
35-90+ g/rostlina (outdoor)
1-1.5+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

     70-75 dnů
25-60 g/rostlina (indoor)
35-70 g/rostlina (outdoor)
1-1.5+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

27€ 45€ 90€

27€ 44€ 88€

24€ 40€ 80€

24€ 40€ 79€



BLUE DREAM

3 5 10

87

UK CHEESE AUTO

3 5 10

LEMON JUICE EXPRESS AUTO

3 5 10

80% Indika / 20% Sativa

75% Indika / 25% Sativa

30% Indika / 70% Sativa

Tato kalifornská klasika s dominancí sativy je vhodná pro začátečníky i odborníky a rovněž ke 
komerčnímu použití. Jedná se o robustní a bujnou rostlinu, snadnou na pěstování, která díky 
své internodální vzdálenosti vytváří obrovské, pevné palice plné pryskyřice s modravými tóny. 
Vyznačuje se sladkými a pikantními tóny Blueberry s nádechem pepře, citrusů a země. Vyvíjí 
silný revitalizační a euforizující účinek, který přechází v pocit hluboké relaxace. Ve vaší sbírce 
nesmí chybět.

Odrůda vyvinutá z původní Exodus 
Cheese, se středním růstem a díky linii 

Skunk neuvěřitelnou centrální palicí. Velký 
prostor mezi listy nebrání prostupu světla 
a výsledkem jsou velké a pevné palice na 

postranních větvích, které dozrávají za 
65 dnů. Díky komplexní a nezaměnitelné 
kombinaci sladkých a pikantních chutí se 
stává dosud nejlepší vyšlechtěnou verzí.

Do oblasti samonakvétacích odrůd jsme 
poprvé s jistotou pronikli vyšlechtěním 
robustní rostliny, která vyžaduje velmi málo 
péče, nabízí dobré výsledky a je připravena 
ke sklizni za pouhých 70 dnů. Vytváří velkou 
centrální palici plnou pryskyřice, která je 
obklopena silnými postranními větvemi. Její 
dlouhotrvající, relaxační a tělesný účinek a chuť 
s tóny citrónu a borovice symbolizují novou 
éru samonakvétacích rostlin ve světě konopí.

     65-70 dnů
30-60 g/rostlina (indoor)
30-80+ g/rostlina (outdoor)
0.5-1.2+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     60-65 dnů
25-45 g/rostlina (indoor)
30-60 g/rostlina (outdoor)
0.75-1+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká      65-70 dnů
400-600 g/m2 (indoor)

2-3+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká24€ 40€ 80€

20€ 32€ 64€

27€ 44€ 88€



BUBBA’S GIFT

3 5 10

9

RASPBERRY DIESEL

3 5 10

10

80% Indika / 20% Sativa 35% Indika / 65% Sativa

Nádherné splynutí odrůd Pre’98 Bubba Kush a God’s Gift. Tato čistá indika s krátkou dobou květu je 
připravena ke sklizni za pouhých 48 dní. Produkuje obrovské palice ve tvaru korunky, které vydávají 
lahodnou vůni nápoje Piña Colada s intenzivním nádechem tropického ovoce. Její stále silný 
cerebrální účinek vám umožní pokračovat v každodenní rutině, protože je poměrně uklidňující. 
Nabízí jednu z dosud nejcennějších chutí.

Hybrid známý a ceněný pro svou bezkonkurenční chuť, odolnost a výnos. Je výsledkem křížení 
odrůd Sour Diesel a Sweet Cherry Afghan s cílem vyšlechtit jedinečný elitní fenotyp. Velká 
internodální vzdálenost umožňuje vytváření velkých oválných palic, které jsou připravené ke sklizni 
za 63 dnů. Pro vysokou produkci pryskyřice je navíc ideální odrůdou k extrakcím. Má chuť sladkých 
bobulí s pepřovými tóny a fyzický relaxační účinek, který pomáhá stimulovat chuť k jídlu. Ve vaší 
sbírce nesmí chybět.

     45-50 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-3+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     63-68 dnů
450-600+ g/m2 (indoor)

1-3+ kg/rostlina (outdoor)
2-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká27€ 45€ 90€ 24€ 40€ 80€



LEMON GARLIC OG BY CALIFORNIA KIND GENETICS

3 5 10

12

CHOCOLATE MINT OG

3 5 10

11

60% Indika / 40% Sativa80% Indika / 20% Sativa

Představujeme vám náš nejnovější přírůstek vyšlechtěný ve spolupráci s California Kind Genetics. 
Jedinečná OG Kush šesté generace s životním cyklem pouze 9 týdnů, která díky své internodální 
vzdálenosti vyvíjí obrovské protáhlé palice, vyžadující použití opory. Má intenzivní citrusovou chuť 
s výraznými tóny borovice a česneku, doplněnými silným, cerebrálním a dlouhotrvajícím účinkem, 
jež je výsledkem velkého množství pryskyřice na listech. Nepostradatelná ve sbírce každého 
milovníka klasických kalifornských odrůd.

     68-73 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-3+ kg/rostlina (outdoor)
3-5+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

Výsledek spojení dvou velmi klasických chutí nemůže být jiný: naše elitní odrůda Emerald OG x 
Granddaddy Purple dává vzniknout energickým rostlinám s významnou indernodální vzdáleností. 
Ta umožňuje produkci velmi těžkých oválných palic, které je nutno podepřít. Květy této nádherné 
rostliny jsou pokryté krásným závojem fialové pryskyřice. Dozrává za pouhých 60 dní. Uvolňuje 
nezaměnitelnou vůni čokolády a máty s nádechem paliva. Její účinek je cerebrální a dlouhotrvající. 
Klasika pro sběratele.

     58-63 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká 30€ 49€ 98€26€ 43€ 86€



707 TRUTHBAND BY EMERALD MOUNTAINGREEN CRACK

3 5 10 3 5 10

13 14

70% Indika / 30% Sativa40% Indika / 60% Sativa

Ras-Truth nám nabízí svou klasiku ze „staré školy“, která je známá energickým růstem, dobrou 
odolností a vysokou produkcí obrovských pryskyřičnatých palic, jež se zbarvují do nádherných 
fialových a načervenalých tónů. Při pěstování outdoor je připravena ke sklizni začátkem října a 
indoor asi za 10 týdnů. Kromě chutě pižma, pikantního ovoce a borovice má silný cerebrální účinek, 
s nímž zůstanete připoutáni k pohovce. Za svou jedinečnou chuť obdržela tato kalifornská odrůda 
četná ocenění.

Tento elitní výběr, vyšlechtěný z odrůdy Skunk #1 a čisté izolované odrůdy z Afghánistánu, je 
jednou z nejkomerčnějších odrůd Kalifornie a ikona na světové úrovni. Mezi její charakteristické 
rysy patří vynikající chuť sladkého manga a vysoký výnos. Jedná se o velmi komplexní odrůdu, 
která roste velmi energicky a má krátkou dobu květu 8 týdnů. Ve vaší sbírce nesmí chybět.

     63-68 dnů
600+ g/m2 (indoor)

     60-65 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-4+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

1-3+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízkáObtížnost: nízká 29€ 47€ 94€ 30€ 49€ 98€



BLUEBERRY HEADBAND

3 5 10

15

MANGO SAPPHIRE

3 5 10

16

70% Indika / 30% Sativa 85% Indika / 15% Sativa

Toto nádherné spojení chutě a velikosti vede k růstu energických a odolných rostlin s bohatou 
produkcí pevných, oválných palic pokrytých pryskyřicí. Při pěstování outdoor je připravena ke 
sklizni začátkem října a indoor asi za 8 týdnů. Uvolňuje lahodnou vůni koření s nádechem anýzu. 
Její povzbuzující účinek, ideální pro různé aktivity, je zakončen velmi relaxačním tělesným pocitem. 
Ve vaší sbírce nesmí chybět.

     63-68 dnů
450-600+ g/m2 (indoor)

1-4+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Jeden z nejmimořádnějších fenotypů HSO, vyvinutý křížením mezi OG/Afghani a Bubba’s Gift. 
Díky krátké době květu této energické rostliny mohou pěstitelé sklízet indoor četné palice 
červenofialové safírové barvy za pouhých 48 dnů. Její obrovské květy ve tvaru korunky vyžadují 
použití opory. Najdeme u ní intenzivní tóny sladkého manga a paliva a její silný účinek je ideální ke 
zmírnění bolesti. Na tuto chuť se těžko zapomíná.

     48-53 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
2-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká24€ 40€ 79€ 30€ 49€ 98€



707 HEADBANDLEMON KUSH HEADBAND

3 5 10 3 5 10

17 18

30% Indika / 70% Sativa70% Indika / 30% Sativa

Elitní odnož, která je plodem dvou kultovních kmenů v Kalifornii: Sour Diesel a OG Original – 
genetika, která byla použita ve dvou zpětných kříženích k dosažení rychlejšího růstu. Díky silné, 
energické a rozložité stavbě nasazuje četné velké, fialové a pryskyřičné palice, které lze sklízet za 10 
týdnů. Vyznačuje se intenzivními, sladkými tóny citrusů, borovice a pepře a její silný duševní účinek 
je ideální ke zmírnění bolesti.

Tento hybrid byl získán zkřížením odrůdy 215 Superbud s elitní samčí rostlinou Headband, a proto 
se vyznačuje vysokou produkcí. Jeho chuť byla zvýrazněna následným zpětným křížením se samčí 
rostlinou OG Original. Vyvíjí silné větve obtěžkané palicemi s červenými, oranžovými a fialovými 
tóny, které dozrávají za 10 týdnů. Voní po květinách, citrusech a palivu a její intenzivní cerebrální 
účinek končí silným tělesným pocitem.

     63-68 dnů
450-600+ g/m2 (indoor)

1-4+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     63-68 dnů
450-600+ g/m2 (indoor)

1-4+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká28€ 46€ 92€ 30€ 49€ 98€



DR. GREENTHUMB’S EM-DOG BY B-REAL

3 5 10

19

MASTER KUSH

3 5 10

20

70% Indika / 30% Sativa 95% Indika / 5% Sativa

B-Real ze skupiny Cypress Hill vytvořil tento elitní hybrid spojením svých dvou upřednostňovaných 
odrůd: OG Kush, také známé jako „hrůzostrašná“, a Chem #4. Tato odrůda s tóny citronu a benzínu 
se stala moderní ikonou, která zachovává kořeny staré školy. Ať už jste fanoušky Cypress Hill nebo 
jejich genetik, nemůže chybět ve vaší sbírce – rozhodně nechybí v televizních studiích B-Reala.

Tato kalifornská klasika s dominancí indiky je drobná, kompaktní rostlina se silnými kořeny 
a širokými listy zelené barvy s fialovými, oranžovými a červenými tóny. Vzhledem ke svému 
rodokmenu Hindu Kush a Original Skunk vytváří husté pryskyřičné palice ve tvaru korunky. Snadno 
se pěstuje a dozrává za 9 týdnů. Najdeme u ní zemité, pepřové tóny a silný cerebrální účinek, který 
končí fyzickým pocitem relaxace.

     63-68 dnů
450-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

     50-55 dnů
450-500+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
2-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká36€ 60€ 120€ 26€ 43€ 86€



3 5 10

EWE-2 BY KIEF SWEAT

21

DEDOVERDE HAZE

3 5 10

22

100% Indika 20% Indika / 80% Sativa

Tato čistá indika mýtické Kief Sweat je opravdovou klasikou. Ze semen vyrůstá drobná, robustní, 
kompaktní a energická rostlina s širokými listy a hlubokými kořeny, která produkuje silné oválné 
palice, připravené ke sklizni za 8 týdnů. Vyznačuje se zemitými a pepřovými tóny s citrusovou 
příchutí. Svým silným cerebrálním účinkem vás připoutá k pohovce a je ideální také ke 
zmírnění bolesti.

Koncem 90. let minulého století obdržel B-Real od jednoho svého přítele z Reddingu (Kalifornie) 
několik klonů, známých jako California Haze Original. Kief Sweat je po celá léta uchovávala a 
zkřížila je s Amnesia Haze, čímž bylo dosaženo velmi produktivní a silné odrůdy. Její chuť je explozí 
tónů citrusu, borovice a pepře a účinek vytváří silný a relaxační tělesný pocit. Nepostradatelná ve 
vaší zahradě.

     52-56 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
2-3 m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     65-70 dnů
500-600+ g/m2 (indoor)

600-900+ g/rostlina (outdoor)
2-5+ m (outdoor)

Obtížnost: střední33€ 55€ 110€ 30€ 50€ 99€



OG KUSH

3

3

5

5

10

10
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PINEAPPLE SKUNK

24

3

3

5

5

10

10

70% Indika / 30% Sativa 70% Indika / 30% Sativa

Tato kultovní genetika uchvátila svým neodolatelným šarmem a idealizovaným původem celou 
jednu generaci. Není vhodná pro začátečníky a doporučuje se ji podepřít. Vyznačuje se nádechem 
benzínu, doprovázeným citrusovými a pepřovými tóny. Její komplexní organoleptické vlastnosti 
a silný, dlouhotrvající cerebrální účinek zanechaly ve světě konopí stopu. Je rovněž ideální ke 
zmírnění bolesti.

     55-60 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
2-4+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

Produktivní, rychlá a odolná odrůda, která za optimálních podmínek vyprodukuje více než 
4 kilogramy na rostlinu. Má charakteristické tóny sladkého ananasu, doplněné chutí Skunk 
a sýra, které nadlouho ohromí vaše chuťové buňky. Její rychlý růst je základem pro produkci 
obrovských, pevných pryskyřičných palic pronikavé vůně. Jedná se o odrůdu s velmi dobrým 
komerčním využitím.

     53-58 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-3+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká18€

24€

30€

40€

60€

80€

18€

24€

30€

40€

60€

80€



BUBBA KUSH
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PURPLE TRAINWRECK

26

3 5 10

100% Indika 65% Indika / 35% Sativa

Tato odrůda je v řadě Kush nejžádanější. Velká internodální vzdálenost umožňuje průchod světla 
hustými listy, což vede ke vzniku kompaktních palic ve tvaru korunky, které jsou plné pryskyřice. 
Vyznačuje se zemitou chutí s nádechem pepře a silným cerebrálním účinkem, doprovázeným 
tělesným pocitem, s nímž zůstanete připoutáni k pohovce. Ideální k zakončení dne. 

     58-63 dnů
450-500+ g/m2 (indoor)

400-600+ g/rostlina (outdoor)
2-3 m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Spojení Trainwreck s nadčasovou klasikou Mendocino Purple vedlo k neuvěřitelnému splynutí 
velikosti, chuti a odolnosti. Tato odrůda si zachovává své intenzivní citrusové tóny a vyznačuje se 
sladkými tóny lesních plodů. Dominantní barva listů je fialová a její dlouhotrvající účinek obnovuje 
vitalitu a přináší euforii.

Obtížnost: nízká

     58-63 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

20€

26€

32€

43€

64€

86€

24€ 40€ 79€



3 5 10

AMHERST SOUR DIESEL

27 28

BUBBA KUSH 2.0

28

3 5 10

100% Indika80% Indika / 20% Sativa

Tento legendární elitní klon byl darem od našich spolupracovníků v Mendocinu. Jedná se o odrůdu 
především s intenzivní chutí, doplněnou silným účinkem. Je to velmi produktivní kříženec odrůd 
Chemdawg a Amherst Super Skunk s vysokou snášenlivostí hnojiv. Je připravena ke sklizni za 9–10 
týdnů. Klasika pro sběratele.

Bubba Kush je považována za jednu z nejlepších indik na světě. Ze semen se vyvíjí rostlina malého 
vzrůstu s širokými, tmavě zelenými listy a hořkosladkou chutí doprovázenou zemitými tóny. Tento 
základ jsme vylepšili až do mimořádné produkce. Navíc velmi dobře snáší sucho a potřebuje velmi 
málo dusíku.

     50-55 dnů
450-500+ g/m2 (indoor)

400-600 g/rostlina (outdoor)
2-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     65-70 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

2-3+ kg/rostlina (outdoor)
2-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká 25€ 41€ 82€ 27€ 44€ 88€



SOUR DIESEL #2

TRAINWRECK

3 35 510 10

LOST COAST OG

3 5 10

3

3

5

5

10

10

29 30

30% Indika / 70% Sativa

75% Indika / 25% Sativa

60% Indika / 40% Sativa

Tento hybrid s převahou sativy a silnou složkou Landrace, který vznikl zkřížením mexické sativy 
s izolovanou afghánskou odrůdou Chemo, je klasikou HSO již více než dvě desetiletí. Jedná se o 
rychle kvetoucí, velmi silnou a odolnou rostlinu s hojným výnosem, která je připravena ke sklizni za 
10–11 týdnů. Je nepostradatelná v každé sbírce.

     70-77 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

2-3+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: vysoká

Tento elitní klon slavného pěstitele Ras D z 
Emerald Triangle byl zpětně zkřížen s odrůdou 
Emerald OG, aby se dosáhlo výraznějších tónů 
citrusů a benzínu. Její bytelný vzhled je odrazem 
indikové složky, ale chuť zůstává nedotčená. 
Skvěle se jí daří ve vlhkém a pobřežním 
podnebí a je připravena ke sklizni o něco 
dříve než další rostliny z této řady. Díky vysoké 
produkci a neuvěřitelné chuti se stává jedním z 
našich favoritů.

     68-73 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
1-3+ kg/rostlina (outdoor)
3-5+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Tato klasika od HSO odráží ducha svého 
regionu a před zlatým věkem odrůdy Kush 

byla skutečným fenoménem. Rychle dorůstá 
a nízký počet postranních listů umožňuje 

průchod světla a tedy produkci velkých palic 
vyžadujících oporu, které lze sklízet za 8 týdnů. 

Komplexní chuť citrusů, borovice a pepře 
ohromí vaše chuťové buňky. Nabízí také silný 
cerebrální účinek s tělesným pocitem euforie. 

     58-63 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
1-2+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

18€

24€ 40€

60€

80€

30€ 19€ 25€31€ 41€62€ 82€

23€ 37€ 74€



27 32

SOUR BLUEBERRY
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3

5

5

10
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CHEMDAWG

3 35 510 10

LEMON THAI KUSH

3 35 510 10

40% Indika / 60% Sativa

40% Indika / 60% Sativa

40% Indika / 60% Sativa

     60-65 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)

1-2+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Zkřížení dvou klasik znamená zaručený výsledek. Tento vytříbený, odolný hybrid vyvíjí pevné 
a protáhlé palice a spojuje ovocné tóny Blueberry s tóny benzínu odrůdy Sour Diesel. Je velmi 
odolný proti škůdcům a plísním a produkuje příkladné množství pryskyřice. Proto se jedná o 
vybranou odrůdu, nepostradatelnou pro každého sběratele, který to myslí vážně.

Tato odrůda je v Kalifornii nejrozšířenější a dala 
vzniknout genetikám formátu NYCD, Amherst 

Sour Diesel a OG Kush. Tým Humboldt na jejím 
vývoji pracoval déle než deset let. Roste s 

velkým elánem a zaplní se obrovskými oválnými 
palicemi se silnými tóny benzínu, citronu a 

pepře, které jí propůjčují jedinečnou chuť. S 
ohledem na váhu velkých palic se doporučuje 

ji podepřít. Pokud jde o hybridní řady, tato 
rostlina se v Severní Americe stala standardem. 

     65-70 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
2-3+ kg/rostlina (outdoor)
3-5+ m (outdoor)

Obtížnost: střední

Tato jedinečná směs sativy a indiky se 
vyznačuje maximální produktivitou a kvalitou. 

Tato energická rostlina rychle dorůstá a 
díky svému vzrůstu unese velké množství 

obrovských a pevných palic pokrytých 
pryskyřicí. Najdeme u ní nezaměnitelnou a 

nezapomenutelnou chuť borovice, citrusů a 
černého pepře.

     60-65 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
2-3+ kg/rostlina (outdoor)
2-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

16€

21€

26€

34€

51€

68€

20€ 27€34€ 45€67€ 89€

22€ 30€37€ 50€74€ 99€



DESERT DIESEL

3 5 10

LOST COAST HASHPLANT

3 5 10

33

80% Indika / 20% Sativa

45% Indika / 55% Sativa

     60-65 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
1-2+ kg/rostlina (outdoor)
1-3+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

     60-65 dnů
400-600+ g/m2 (indoor)
1-2+ kg/rostlina (outdoor)
3-4+ m (outdoor)

Obtížnost: nízká

Naši přátelé z Emerald Mountain Seeds nám 
poskytli několik vzorků Diesel a v HSO jsme je 

zkřížili s odrůdou Amherst 81 a stabilizovali, 
abychom docílili vyšší produkce a výraznějších 

tónů benzínu. Její pevné, pryskyřičné palice 
jsou připraveny ke sklizni začátkem října. Díky 

životnímu cyklu 9 týdnů se stává nejrychlejší 
odrůdou Diesel na trhu.

Jsme hrdí na to, že můžeme nabídnout 
feminizovanou verzi naší superproduktivní 
rostliny s významným komerčním potenciálem. 
Roste velmi energicky téměř bez komplikací 
a vydává lahodnou vůni anýzu s tóny hroznů 
a lesního ovoce. Jedná se o velmi kompletní 
odrůdu s vysoce kvalitní produkcí, která je 
ideální k extrakcím a potěší každého pěstitele.

V průběhu více než 40 let byly naše genetiky úzkostlivě opatrovány a testovány některými z 
nejlepších šlechtitelů na světě. Důsledný výběr odrůd vyšlechtěných v různých mikroklimatech 
daného regionu vedl k vysoce kvalitním a exkluzivním genetikám z hrabství Humboldt v 
Kalifornii. Alternativní, trvale udržitelné metody pěstování byly vždy jedním z pilířů této skupiny, 
která se díky kvalitě svých genetik v současné době těší velké mezinárodní prestiži.

Humboldt Seed Organization se vyznačuje svou posedlostí kvalitou. Humboldt Seeds má v 
daném regionu k dispozici nejvyšší počet šlechtitelů, pěstitelů a producentů na světě, a je proto 
odhodlána zachovávat standardy kvality, což se jasně odráží v každém našem semenu. Jsme 
nadšeni, když se můžeme podělit o své znalosti a zkušenosti v oblasti alternativního a trvale 
udržitelného pěstování vždy s ohledem na životní prostředí a se zajištěním zdraví rostliny. HSO i 
nadále rozšiřuje své obzory ve složitém a měnícím se světě konopí.

25€ 41€ 81€

26€ 42€ 84€



ras@humboldtseeds.net / info@humboldtseeds.net

Prodej nezletilým osobám a/nebo klíčení těchto semen je zakázáno. Lze je používat pouze jako suvenýr. Humboldt 
Seed Organization není odpovědná za nezákonné používání jejích výrobků třetími stranami.


