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Humboldt Seed Organization. Quality first.

Humboldt Seed Organization to bank nasion, z siedzibą w Kalifornii, 
założony przez hodowców, posiadający jedne z najlepszych genów na 
świecie. Szerokie doświadczenie, które skumulowało się przez ponad 
25 lat umożliwiło nam stworzenie jednej z najbardziej kompletnych 
aktualnie wspólnot konopnych. Dzięki prawie trzem dekadom pracy 
jesteśmy w stanie stworzyć procedurę, która umożliwia nam uzyska-
nie doskonałych wyników, opartych na uprawie organicznej i na uży-
ciu najlepszych metod.

Uważamy, że kluczowy jest szacunek do ziemi, w celu ochrony różno-
rodności, jaką nam oferuje sama natura. Skojarzenie, które wzbogaca 
wszystkie strony, poprzez użycie naturalnych metod, jest kluczowe do 
rozwoju marihuany najwyższej jakości.

Poruszeni ideą postępowania w ramach przemysłu konopi, zakońc-
zyliśmy wiele badań odnośnie do licznego użycia tej unikalnej rośliny 
“o wielu twarzach”, które nam oferuje. Całe lata pracy, doświadczeń i 
doboru różnych technik uprawy dały początek naszym różnym ga-
mom nasion feminizowanych, autokwitnących i o szybkim kwitnie-
niu.

Naszym celem jest uświadomienie społeczeństwu faktu istnienia 
zrównoważonych metod uprawy, jak również przekazanie naszej pasji 
do tworzenia najlepszych konopi na świecie.

Z Kalifornii z miłością.
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OG KUSH AUTOBUBBA KUSH AUTO

33 55 1010

BLUE DREAM AUTO

3 5 10

3

Trudność: Niska

30% Indica / 70% Sativa

70% Indica / 30% Sativa
85% Indica / 15% Sativa

Autokwitnąca linia Humboldt Seeds
Po ponad czterech latach ciężkiej pracy już możemy się cieszyć wersją autokwitnącą 

niektórych z najbardziej docenianych odmian kalifornijskich. Chodzi o bardzo odporne rośliny, 
które stanowią szeroką dywersyfikację odnośnie do budowy, rozmiaru, zapachu, smaku i 
działania. Wszystkie one zostały stworzone, aby mogły rozwijać się odpowiednio w każdym ręku, 
niezależnie od doświadczenia. Jej bardzo krótki cykl życia, między 65 a 80 dni od kiełkowania do 
zbiorów, jest czymś, czego nigdy wcześniej nie widziano.

Zaleca się utrzymywać je w tym samym pojemniku od czasu zasiewu, nie przesadzać ich 
i trzymać w miejscu suchym. W ten sposób można uzyskać optymalne warunki i najlepszą 
wydajność. Zwykle rośliny autokwitnące rosną w trakcie pierwszych 21-30 dni, a następnie z 
dużą szybkością przechodzą do etapu kwitnienia. Dlatego kalendarz żywienia należy dostosować 
do etapu, w którym znajduje się roślina.

Przy uprawach na zewnątrz idealne jest wysiewanie nasion pomiędzy 3 i 5 tygodniem przed 
przesileniem letnim, aby roślina mogła cieszyć się w pełni słońcem. Po okresie przesilenia roślina 
będzie mogła cieszyć się pozostałymi tygodniami w celu zmaksymalizowania produkcji oleju, 
dzięki silnemu światłu słonecznemu w tym okresie roku.

W uprawach wewnątrz, rośliny autokwitnące potrzebują od 18 do 22 godzin światła, przez 
cały cykl życia, w celu zoptymalizowania swojej produkcji. Mimo że rośliny rozwijają się dobrze 
w doniczkach o ograniczonym rozmiarze, zaleca się z rozmachem dobierać rozmiar, gdyż jest to 
znaczący czynnik dla końcowego wyniku.

Cztery lata pracy przy uprawie i doborze dały znakomite odmiany autokwitnące, unikalne 
na dzisiejszym rynku. Ich wysoka produkcja i przede wszystkim, ich smak, sprawiają, że stają się 
nową odmianą genów, wysokiej jakości, z których jesteśmy dumni i przedstawiamy je wyłącznie 
w Humboldt Seed Organization.

Ta odmiana Indica ma praktycznie czyste 
korzenie i silną budowę oraz wielkie liście koloru 

zielonego. Rozwija środkowy top w kształcie 
korony oraz gałęzi bocznych, pełnych, gęstych 

i żywicznych topów. Jest gotowa w 65 dni i 
nie potrzebuje zbyt wiele azotu. Jej smak to 

połączenie benzyny i drewna. Jej relaksujące 
działanie przypominające haszysz i uśmierzające 
ból oraz duża zawartość żywicy sprawiają, że jest 

najlepsza w swojej kategorii.

THC: 17-21%
CBD: 0,3%
     65-70 Dni
30-90+ g/Roślinę (Wewnątrz)
40-100+ g/Roślinę (Zewnątrz)
1-1,5+ m (Zewnątrz)

Autokwitnąca odmiana o najbardziej 
docenianym smaku do dnia dzisiejszego. Jej 

szybki wzrost oraz przestrzeń między naroślami 
ułatwia przenikanie światła i naświetlanie 

wielkich i silnych, owalnych topów. Osiąga 1-2 
m w okresie 75 dni, w związku z czym wymaga 

użycia tyczek. Posiada złożony smak proszku do 
prania oraz ropy naftowej z nutami cytryny oraz 
pieprzu. Jej silne działanie umysłowe kończy się 

cielesnym uczuciem, które powali Cię na sofę.

Jest to duża odmiana, silna, odporna i ma dużą 
wydajność. Teraz pojawia się w wersji autokwit-
nącej. Jej wielkie boczne gałęzie wytwarzają 
cenne topy końcowe o tchnieniu Sativa, które są 
gotowe do zebrania w ciągu 75 dni. Rozwija mo-
dre i srebrzyste tonacje, którym towarzyszy silny 
aromat kwiatów o ostrych odcieniach. Działanie 
jest energetyzujące i stymulujące ten niezapom-
niany klasyk, który jest idealny do hodowli na 
wolnym powietrzu.

THC: 13%
CBD: 0,1%
     70-75 Dni
30-75+ g/Roślinę (Wewnątrz)
30-90+ g/Roślinę (Zewnątrz)
1-1,5 m (Zewnątrz)

THC: 17-21%
CBD: 0,1%
     70-75 Dni
20-45 g/Roślinę (Wewnątrz)
25-50 g/Roślinę (Zewnątrz)
1-2+ m (Zewnątrz)

Trudność: ŚredniaTrudność: Niska

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% Indica / 5% Sativa

80% Indica / 20% Sativa

20% Indica / 80% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

Siła, moc i szybki wzrost to cechy wyróżniające 
ten odzyskany klasyk, który ponadto toleruje 

bardzo dobrze nawozy. Rozwija dominujący top 
środkowy, któremu towarzyszą boczne gałęzie 

skropione wielokolorowymi topami, które moż-
na zbierać w ciągu 70 dni. Jej aromat wypełnia 
powietrze odcieniami Skunk oraz pieprzu i jest 

odzwierciedleniem jej wysokiej zawartości żywi-
cy. Jej działanie jest wzmacniające, idealne do 

uprawiania aktywności fizycznej. 

THC: 13-17%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
25-60 g/Roślinę (Wewnątrz)
35-60+ g/Roślinę (Zewnątrz)
0,75-1+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 11-14%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
25-60+ g/Roślinę (Wewnątrz)
35-60 g/Roślinę (Zewnątrz)
0,75-1+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Ta odmiana to podwalina amerykańskich 
konopi. Rośnie w sposób bardzo silny, dlatego 

potrzebuje wsparcia przy pomocy tyczek i 
wytwarza ogromny środkowy top pokryty 

żywicą, jak również owalne topy na bocznych 
gałęziach, które gotowe są do zebrania już po 

75 dniach. Jej przenikliwy aromat benzyny i jej 
jasne i silne działanie utrzymują się do końca. 

Jest wielkim sukcesem zmienionego HSO, który 
jest już klasykiem w zakresie autokwitnących.

Przedstawiamy owoc naszej współpracy z 
B-Real od Cypress Hill, pełną życia autokwitnącą 
odmianę z przewagą Sativa oraz intensywnym 
aromatem sosny i przypraw. Jej gęste topy 
koloru cytrynowego obfitujące w żywicę 
pokrywają roślinę w niecałe 80 dni i posiadają 
smak o silnych odcieniach gorzkich cytrusów 
oraz sosny o kwiecistym posmaku. Nie jest 
trudno wyobrazić sobie, jak wielką dumę czuł 
B-Real, tworząc tę wspaniałą roślinę.

Ten konopny klejnot oferuje eksplozję smaku, 
która odzwierciedla odcienie ziemi i pieprzu 
odmiany Bubba sprzed 98 roku i niezrównaną 
jakość ikonicznej Exodus Cheese. Jej silny 
system nerwowy nadaje roślinie silną budowę, 
która wzmacnia jej produkcję. Rozwija się w 
wielki centralny top pachnący Skunk i oraz 
silnymi odcieniami pieprzu, który jest gotowy 
do zbiorów w 65 dni. Idealny, by dodać go to 
Twojej kolekcji.

THC: 13-16%
CBD: 0,1%
     65-70 Dni
30-60 g/Roślinę (Wewnątrz)
35-90+ g/Roślinę (Zewnątrz)
1-1,5+ m (Zewnątrz)

THC: 13-17%
CBD: 0,1%
     70-75 Dni
25-60 g/Roślinę (Wewnątrz)
35-70 g/Roślinę (Zewnątrz)
1-1,5+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Trudność: Średnia

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% Indica / 20% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

Ten kalifornijski klasyk z przewagą Sativa jest doskonały dla początkujących i ekspertów oraz do 
celów handlowych. To silna i pełna życia roślina, którą łatwo uprawiać dzięki dużym przestrzeniom 
między naroślami. Wytwarza olbrzymie i ciemne topy o niebieskawych odcieniach i obciążone 
żywicą. Wytwarza słodkie i pikantne zapachy Blueberry przechodzące na koniec w cytrusy oraz 
ziemię. Ponadto wytwarza silne działanie rewitalizujące i euforyczne, które ewoluuje w kierunku 
odczucia głębokiego odprężenia. Jest nieodzowna w Twojej kolekcji.

Odmiana rozwijana na bazie oryginalnej 
Exodus Cheese o umiarkowanym wzroście 

oraz niewiarygodnym topie środkowym, 
dzięki linii Skunk. Wielka przestrzeń pomiędzy 

liśćmi pozwala dotrzeć światłu oraz rozwinąć 
się dużym i twardym topom na bocznych 

ramach, które są gotowe w 65 dni. Jej złożone 
i nieomylne połączenie smaków słodkich 
i pikantnych przeobrażają ją w najlepszą 

z dotychczas utworzonych wersji.

To nasze pierwsze i trafne wtrącenie się w pole 
odmian autokwitnących. Jest to silna roślina, 
która oferuje dobre wyniki przy niewielkim 
stopniu nadzoru i która jest gotowa do zbiorów 
w ciągu 70 dni. Wytwarza wielki środkowy 
top przeciążony żywicą oraz otoczony 
odpornymi gałęziami bocznymi. Jej działanie 
jest długotrwałe, odprężające i cielesne, a 
jej smak zawierający odcienie cytrynowe i 
sosnowe, jest odzwierciedleniem nowej epoki 
roślin autokwitnących w świecie konopi.

THC: 13%
CBD: 0,2%
     65-70 Dni
30-60 g/Roślinę (Wewnątrz)
30-80+ g/Roślinę (Zewnątrz)
0,5-1,2+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 13-16%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
25-45 g/Roślinę (Wewnątrz)
30-60 g/Roślinę (Zewnątrz)
0,75-1+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska
THC: 19%
CBD: 0,1%
     65-70 Dni

400-600 g/m2 (Wewnątrz)
2-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska24€ 40€ 80€

20€ 32€ 64€

27€ 44€ 88€



BUBBA’S GIFT

3 5 10

9

RASPBERRY DIESEL

3 5 10

10

80% Indica / 20% Sativa 35% Indica / 65% Sativa

To cudowne połączenie Pre’98 Bubba Kush oraz God’s Gift. Ta czysta odmiana Indica ma szybkie 
kwitnienie i jest gotowa do zbiorów w niespełna 48 dni. Wytwarza olbrzymie topy w kształcie 
korony, które wydzielają wspaniały aromat “piña colada” z intensywnymi, pikantnymi muśnięciami 
owoców tropikalnych. Jej działanie jest umysłowe, nadal silne i pozwoli Ci na kontynuowanie 
codziennej rutyny, gdyż jest dosyć odprężająca. Oferuje jeden z najbardziej docenianych smaków 
do dnia dzisiejszego.

Hybryda znana i doceniana ze względu na oferowany smak, odporność oraz niezrównaną 
wydajność. Pochodzi od krzyżówki Sour Diesel i Sweet Cherry Afghan, której celem było 
stworzenie elitarnego i wyjątkowego fenotypu. Jej duża przestrzeń pomiędzy naroślami sprzyja 
rozwojowi wielkich, owalnych topów, których zbiory można już robić po 63 dniach. Ponadto, jej 
wielka produkcja żywicy sprawia, że jest to odmiana idealna do sporządzania wyciągów. Ma smak 
słodkich jagód z nutami pieprzu i fizyczne, odprężające działanie, które pomaga pobudzać apetyt. 
Jest nieodzowna w Twojej kolekcji.

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     45-50 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 18-21%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

450-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska27€ 45€ 90€ 24€ 40€ 80€



LEMON GARLIC OG BY CALIFORNIA KIND GENETICS

3 5 10

12

CHOCOLATE MINT OG

3 5 10

11

60% Indica / 40% Sativa80% Indica / 20% Sativa

Przedstawiamy najnowsze wcielenie stworzone przy współpracy z California Kind Genetics. To 
OG Kush szóstej generacji z cyklu życia wynoszącym jedynie 9 tygodni, która, dzięki przestrzeni 
pomiędzy naroślami, rozwija olbrzymie i wydłużone topy, które wymagają użycia tyczek. Posiada 
intensywnie cytrusowy smak z wyraźnymi nutami sosny i czosnku, które uzupełnia silne, umysłowe 
i długotrwałe działanie, spowodowane dużą ilością żywicy pokrywającej jej liście. Jest niezbędna w 
kolekcji wszelkich miłośników klasycznych odmian kalifornijskich.

THC: 17-22%
CBD: 0,1%
     68-73 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-5+ m (Zewnątrz)

Wyniki połączenia dwóch najbardziej klasycznych smaków nie mogły być inne: nasza elitarna 
Emerald OG x Granddaddy Purple rozwija silne rośliny dzięki przestrzeni pomiędzy naroślami, 
co sprzyja produkcji owalnych topów tak ciężkich, że konieczne jest użycie tyczek. Kwiaty tej 
prześlicznej rośliny pokrywają się przepięknym płaszczem fioletowej żywicy. Do zbiorów gotowa 
jest po 60 dniach. Wydziela czekoladowy i miętowy aromat z nutami paliwa, którego nie da się z 
niczym pomylić. Jej działanie jest umysłowe i długotrwałe. To klasyk dla kolekcjonerów.

THC: 22-26%
CBD: 0,1%
     58-63 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska Trudność: Średnia 30€ 49€ 98€26€ 43€ 86€



707 TRUTHBAND BY EMERALD MOUNTAINGREEN CRACK

3 5 10 3 5 10

13 14

70% Indica / 30% Sativa40% Indica / 60% Sativa

Ras-Truth oferuje nam swojego klasyka ze “starej szkoły” znanego ze względu na wykazywanie 
silnego wzrostu, o dużej odporności i dużej produkcji olbrzymich i żywicznych topów, które 
nabierają wartościowych nut fioletowych i czerwonawych. W uprawie na zewnątrz jest gotowa 
do zbiorów na początku października, a w uprawie wewnątrz w ciągu 10 tygodni. Oprócz smaku 
piżma, przyprawionych owoców oraz sosny, ma działanie silne i umysłowe, które wciśnie Cię w 
sofę. Trudny do pomylenia smak tej odmiany kalifornijskiej przysporzył jej wiele nagród.

Ta kolekcja elitarna została stworzona na bazie Skunk #1 oraz osobnej, czystej odmiany z 
Afganistanu i jest jedną z najlepiej sprzedawanych odmian w Kalifornii oraz ikoną na całym świecie. 
Spośród jej cech charakterystycznych wyróżnić należy znakomity smak słodkiego mango oraz 
podwyższoną produkcję. Chodzi o bardzo złożoną odmianę, która rośnie z dużą siłą i posiada 
bardzo krótki okres kwitnienia wynoszący 8 tygodni. Jest nieodzowna w Twojej kolekcji.

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

THC: 18%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni

600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-4+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska Trudność: Niska29€ 47€ 94€ 30€ 49€ 98€



BLUEBERRY HEADBAND

3 5 10

15

MANGO SAPPHIRE

3 5 10

16

70% Indica / 30% Sativa 85% Indica / 15% Sativa

Jest to wspaniałe połączenie smaku i rozmiaru w rozwoju roślin silnych, odpornych i o wyśmienitej 
produkcji ciemnych i owalnych topów pokrytych żywicą. W uprawie na zewnątrz jest gotowa do 
zbiorów na początku października, a w uprawie wewnątrz w ciągu 8 tygodni. Wydziela wyśmienity 
zapach lekko anyżowych przypraw. Jej działanie jest energetyzujące, idealne do prowadzenia 
działań, wygasa bardzo odprężającym odczuciem cielesnym. Jest nieodzowna w Twojej kolekcji.

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

450-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-4+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Jeden z najbardziej wyjątkowych fenotypów HSO, rozwijanych na podstawie krzyżówki OG/
Afghani oraz Bubba’s Gift. Dzięki szybkiemu kwitnieniu tej silnej rośliny, hodowcy będą w stanie 
zbierać liczne topy koloru fioletowego / czerwonego szafiru w niecałe 48 dni wewnątrz. Jej 
olbrzymie kwiaty w kształcie korony wymagają użycia tyczek. Wydziela intensywne zapachy 
słodkiego mango i paliwa, a jej silne działanie umysłowe jest idealne do uśmierzenia bólu. Smak 
jest trudny do zapomnienia.

THC: 21-23%
CBD: 0,1%
     48-53 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska24€ 40€ 79€ 30€ 49€ 98€



707 HEADBANDLEMON KUSH HEADBAND

3 5 10 3 5 10

17 18

30% Indica / 70% Sativa70% Indica / 30% Sativa

Elitarny szczep będący owocem dwóch ikonicznych szczepów kalifornijskich: Sour Diesel oraz 
oryginalna OG to geny, które zostały użyte w dwóch krzyżówkach, aby uzyskać szybszy wzrost. Jej 
silna, przestrzenna i pełna życia budowa chroni wielkie, żywiczne topy koloru fioletowego, gotowe 
do zbiorów już w 10 tygodni. Wydziela intensywne zapachy słodkich cytrusów, sosny i pieprzu, a jej 
silne działanie umysłowe jest idealne do uśmierzenia bólu.

W celu uzyskania tej hybrydy skrzyżowano 215 Superbud z elitarną odmianą męską Headband, 
co dało początek wielkiej produkcji. Następnie ponownie skrzyżowano ją z oryginalną męską 
OG w celu podkreślenia smaku. Rozwija silne gałęzie obciążone topami o odcieniu czerwonym, 
pomarańczowym i fioletowym, które są gotowe w 10 tygodni. Posiada odcienie kwieciste, 
cytrusowe i paliwowe, a jej silne działanie umysłowe wygasa silnym odczuciem cielesnym.

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

450-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-4+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

450-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-4+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska28€ 46€ 92€ 30€ 49€ 98€



DR. GREENTHUMB’S EM-DOG BY B-REAL

3 5 10

19

MASTER KUSH

3 5 10

20

70% Indica / 30% Sativa 95% Indica / 5% Sativa

B-Real od Cypress Hill stworzył tę hybrydę z połączenia ulubionych odmian: OG Kush, również 
znana jako “przejmująca dreszczem” oraz Chem #4. Ma nuty cytrynowe i benzynę. Ta odmiana stała 
się nowoczesną ikoną, która chroni korzenie starej szkoły. Jeśli jesteś fanem Cypress Hill lub jej 
genów, nie może jej zabraknąć w Twojej kolekcji lub, przynajmniej, nie może zabraknąć w studiu 
telewizji B-Real.

Ten kalifornijski klasyk z przewagą Indica tworzy niewielką, zwartą roślinę o silnych korzeniach 
i szerokich liściach koloru zielonego i tonacji purpurowej, pomarańczowej i czerwonej. Jej linia 
Hindu Kush oraz Original Skunk to wynik produkcji żywicznych topów w kształcie korony. Jest 
łatwa w uprawie i gotowa do zbiorów w 9 tygodni. Wydziela zapachy ziemi i pieprzu, a jej silne 
działanie umysłowe wygasa przy odprężającym odczuciu fizycznym.

THC: 22-27%
CBD: 0,1%
     63-68 Dni

450-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

THC: 24%
CBD: 0,1%
     50-55 Dni

450-500+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: NiskaTrudność: Średnia 36€ 60€ 120€ 26€ 43€ 86€



3 5 10

EWE-2 BY KIEF SWEAT

21

DEDOVERDE HAZE

3 5 10

22

100% Indica 20% Indica / 80% Sativa

Ta czysta Indica od mitycznego Kief Sweat to autentyczny klasyk. Rozwija niewielką roślinę, silną, 
zwartą, pełną życia i posiadającą szerokie liście, które spoczywają na silnych korzeniach. Wytwarza 
grube, owalne topy, które są gotowe do zebrania w ciągu 8 tygodni. Wydziela zapachy o nucie 
ziemi i pieprzu o cytrusowym posmaku. Jej silne działanie umysłowe pozostawi Cię wtopionego w 
sofę i jest idealne również do uśmierzenia bólu.

Na koniec lat ‘90 B-Real otrzymał kilka klonów od przyjaciół z Redding (Kalifornia), znanych jako 
oryginalna California Haze. Kief Sweat przechował je przez wiele lat i wykonał krzyżówkę z Amnesia 
Haze, dzięki czemu uzyskał bardzo silną i wydajną odmianę. Jej smak to eksplozja nut cytryny, 
sosny i pieprzu, a jej działanie wytwarza silne i odprężające odczucie cielesne. Jest nieodzowna w 
Twoim ogrodzie.

THC: 18-21%
CBD: 0,1%
     52-56 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-3 m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 18-24%
CBD: 0,1%
     65-70 Dni

500-600+ g/m2 (Wewnątrz)
600-900+ g/Roślinę (Zewnątrz)
2-5+ m (Zewnątrz)

Trudność: Średnia33€ 55€ 110€ 30€ 50€ 99€



OG KUSH

3

3
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10
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PINEAPPLE SKUNK

24

3

3

5

5

10

10

70% Indica / 30% Sativa 70% Indica / 30% Sativa

Ta ikona genetyczna ujęła całe pokolenie swoim nieodpartym urokiem oraz genami o idealnym 
pochodzeniu. Nie nadaje się dla początkujących, a do uprawy zaleca się użycie tyczek. Pachnie 
nutami benzyny, którym towarzyszą odcienie cytrusów i pieprzu. Jest złożona organoleptycznie. 
Ma silne działanie umysłowe, które pozostawiło już swój ślad w świecie konopi. Dzięki wysokiej 
zawartości THC jest idealna również do uśmierzania bólu.

THC: 20%
CBD: 0,1%
     55-60 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-4+ m (Zewnątrz)

Produktywna odmiana, szybka w uprawie i odporna. W optymalnych warunkach jest w stanie 
wyrosnąć ponad 4 kilogramy na roślinę. Posiada lekki zapach słodkiego ananasa uzupełniony 
posmakiem Skunk oraz sera, które wspaniale zadowolą Twoje podniebienie. Jej szybki wzrost 
odpowiada podstawom do produkcji olbrzymich ciemnych i żywicznych topów, które wydzielają 
przenikliwy zapach. Chodzi o odmianę o dużych możliwościach handlowych.

THC: 15%
CBD: 0,1%
     53-58 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: NiskaTrudność: Średnia 18€

24€

30€

40€

60€

80€

18€

24€

30€

40€

60€

80€



BUBBA KUSH
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PURPLE TRAINWRECK

26

3 5 10

100% Indica 65% Indica / 35% Sativa

Ta odmiana jest jedną z najbardziej pożądanych w ramach linii Kush. Jej szerokie przestrzenie 
pomiędzy naroślami umożliwiają przenikanie światła przez gęste liście, co nadaje zwartości 
topom, w kształcie korony i wypełnionych żywicą. Posiada ziemisty smak o nutach pieprzu i silnym 
działaniu umysłowym, którym towarzyszy odczucie cielesne, które wciśnie Cię w sofę. Jest idealna 
na zakończenie dnia.

THC: 19-24%
CBD: 0,1%
     58-63 Dni

450-500+ g/m2 (Wewnątrz)
400-600+ g/Roślinę (Zewnątrz)
2-3 m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Trainwreck w połączeniu z wiecznym klasykiem Mendocino Purple dała początek niewiarygodnej 
fuzji rozmiaru, smaku i odporności, która utrzymuje intensywny zapach cytrusów i zawiera 
delikatne słodkie nuty owoców leśnych. Fiolet to dominująca tonacja jej liści, a długotrwałe 
działanie jest regenerujące i euforyczne.

Trudność: Niska

THC: 15-17%
CBD: 0,1%
     58-63 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

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% Indica80% Indica / 20% Sativa

Ten legendarny klon był prezentem od naszych współpracowników z Mendocino. Chodzi o odmianę 
pierwszej jakości o intensywnym smaku uzupełnianym silnym działaniem. To bardzo wydajna 
krzyżówka Chemdawg oraz Amherst Super Skunk wykazująca wysoką tolerancję na nawozy. Jest 
gotowa do zbiorów w przeciągu 9-10 tygodni. To klasyk dla kolekcjonerów. 

Bubba Kush jesy uznawana za jedną z najlepszych odmian Indica na świecie. Rozwija roślinę 
o niewielkim wzroście, o szerokich liściach koloru ciemnozielonego i słodko-kwaśnym smaku, 
któremu towarzyszy smak ziemi. Pracowaliśmy nad tą podstawą w celu uzyskania nadzwyczajnej 
wydajności. Ponadto, toleruje bardzo dobrze warunki suche i wymaga małej ilości azotu.

THC: 24%
CBD: 0,1%
     50-55 Dni

450-500+ g/m2 (Wewnątrz)
400-600 g/Roślinę (Zewnątrz)
2-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 27,10%
CBD: 0,1%
     65-70 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
2-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska 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% Indica / 70% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

60% Indica / 40% Sativa

To hybryda z przewagą Sativa, a silny składnik Landrace jest klasykiem HSO od ponad dwóch 
dekad, bedąca z kolei krzyżówką między meksykańską Sativa a odmianą Chemo, pojedynczą, 
pochodzącą z Afganistanu. Chodzi o roślinę szybką w uprawie, bardzo silną i odporną. Jest 
bardzo wydajna w produkcji i gotowa do zbiorów już po 10-11 tygodniach. Jest nieodzowna w 
każdej kolekcji.

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     70-77 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
2-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Wysoka

Ten elitarny klon znakomitej breeder Ras D od 
Emerald Triangle był krzyżówką z Emerald OG 
w celu osiągnięcia bardzo wyrazistego zapachu 
cytrusów i benzyny. Jej solidny wygląd jest 
odzwierciedleniem jej składnika Indica, ale 
jej smak nie ulega zmianie. Działa cudownie 
w klimacie wilgotnym / przybrzeżnym i jest 
gotowa do zbiorów wcześniej niż odmiany 
przynależące do tej linii. Jest wydajna w 
produkcji, a jej niewiarygodny smak sprawia, że 
jest jedną z naszych ulubionych.

THC: 17-22%
CBD: 0,1%
     68-73 Dni
400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-5+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

To klasyk HSO jest odzwierciedleniem swojego 
regionu i był autentycznym fenomenem, zanim 

nastąpiła złota epoka Kush. Szybko rośnie, a 
niewiele jej liści bocznych przepuszcza światło, 

co sprawia, że ma olbrzymie topy, których 
zbiory można robić już po 8 tygodniach, 

jednakże wymagają użycia tyczek. Ma złożony 
smak cytrusów, sosny oraz pieprzu, który 

zachwyci Twoje podniebienie. Ponadto, 
oferuje silne działanie umysłowe, które wygasa 

silnym odczuciem cielesnym euforii.

THC: 13-15%
CBD: 0,1%
     58-63 Dni
400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

18€

24€ 40€

60€

80€

30€ 19€ 25€31€ 41€62€ 82€

23€ 37€ 74€



27 32

SOUR BLUEBERRY
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CHEMDAWG

3 35 510 10

LEMON THAI KUSH

3 35 510 10

40% Indica / 60% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

THC: 14%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni

400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Po skrzyżowaniu tych dwóch klasyków wynik nie może być inny niż dobry. Ta wyrafinowana i 
odporna hybryda rozwija czepne i wydłużone topy i zatapia w sobie owocowe nuty Blueberry o 
zapachy benzyny od Sour Diesel. Jest w dużym stopniu odporna na szkodniki, jak również na pleśń 
i wytwarza wzorcowe ilości żywicy. Z tego powodu chodzi o dobraną odmianę niezbędną dla 
każdego ceniącego się kolekcjonera.

Ta odmiana jest jedną z najczęściej używanych w 
Kalifornii i dała początek kalibrowi NYCD, Amherst 

Sour Diesel oraz OG Kush. Ekipa z Humboldt 
pracowała ponad dekadę nad jej rozwojem. 

Rośnie z wielką siłą i wypełnia się olbrzymimi, 
owalnymi topami z wyraźnymi nutami benzyny, 

cytryny i pieprzu, które nadają jej niedający 
się pomylić smak. Ze względu na jej olbrzymie 

topy, zaleca się użycie tyczek. Jeśli chodzi o linie 
hybrydowe, jest referencją w Ameryce Północnej. 

THC: 24%
CBD: 0,1%
     65-70 Dni
400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
2-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-5+ m (Zewnątrz)

Ta ekskluzywna mieszanka Sativa/Indica 
charakteryzuje się tym, że jest jedną z 

najbardziej wydajnych i najwyższej jakości 
roślin. To silna roślina, która rośnie szybko i 
której budowa oparta jest na olbrzymich i 

ciemnych topach pokrytych żywicą. Pachnie 
sosną, cytrusami i czarnym pieprzem, i 
nie można jej pomylić z inną. Trudno o 

niej zapomnieć.

THC: 16-20%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
400-600+ g/m2  (Wewnątrz)
2-3+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
2-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Trudność: Średnia

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% Indica / 20% Sativa

45% Indica / 55% Sativa

THC: 17-21%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
1-3+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     60-65 Dni
400-600+ g/m2 (Wewnątrz)
1-2+ kg/Roślinę (Zewnątrz)
3-4+ m (Zewnątrz)

Trudność: Niska

Nasi przyjaciele z Emerald Mountain Seeds 
dostarczyli nam próbki odmian Diesel i 

w HSO skrzyżowaliśmy je z Amherst 81, i 
ustabilizowaliśmy je, aby nadać jej jeszcze 

większą wydajność oraz wyraźniejszy zapach 
benzyny. Jej ciemne i żywiczne topy są 

gotowe do zbiorów na początku października. 
Cykl życia wynosi około 9 tygodni i 

przekształca ją w najszybciej rosnącą odmianę 
Diesel na rynku.

Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować 
feminizowaną wersję naszej wyjątkowej 
produkującej odmianie, która najlepiej 
sprawdziła się na rynku. Rośnie z wielką siłą bez 
żadnych komplikacji i wydziela wyborny aromat 
anyżu z nutami winogron oraz owoców leśnych. 
To bardzo złożona odmiana o wysokiej jakości 
produkcji i jest idealna do wyciągów. To czysta 
przyjemność dla każdego hodowcy.

Przez 40 lat nasze geny zostały poddane opiece i sprawdzone dokładnie przez jednych z 
najlepszych hodowców na świecie. Rygorystyczny dobór odmian wyhodowanych w różnych 
mikroklimatach regionu dał początek najlepszym genom, wyłącznych w hrabstwie Humboldt 
w Kalifornii. Alternatywne i zrównoważone metody uprawy zawsze były jednym z filarów tej 
zbiorowości, która obecnie cieszy się wielkim prestiżem na poziomie światowym, dzięki jakości 
ich genów.

Humboldt Seed Organization charakteryzuje się obsesją na temat jakości. Ze względu 
na dużą koncentrację hodowców i producentów w regionie, Humboldt Seeds zobowiązuje się 
do utrzymania standardów jakości i ma to swoje jasne odzwierciedlenie w każdym z naszych 
nasion. Pasjonujemy się możliwością dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie 
alternatywnej i zrównoważonej hodowli, zawsze zachowując szacunek do środowiska naturalnego 
i czuwając na zdrowiem roślin. HSO w dalszym ciągu poszerza swoje horyzonty w ramach 
złożonego i ewolucyjnego świata konopi.25€ 41€ 81€

26€ 42€ 84€



ras@humboldtseeds.net / info@humboldtseeds.net

Sprzedaż osobom nieletnim i/lub kiełkowanie tych nasion jest zabronione. Można ich używać jedynie jako upominków. Humboldt 
Seed Organization nie odpowiada za nielegalne użycie swoich produktów przez osoby trzecie.


