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 ها در اروپا در هومبولت، شاخه  ریشه 
از  سازمان   بیش  با  هومبولت  سال    ۲۰بذر  از  عملی،  تجربه  شاهدانه    ۲۰۰۹سال  تولید  جهانی  بازار  در 

از آغاز فروتن در ايالت هومبولت، كالیفرنیا،    HSOدر اوايل دو سال دو هزار ساله،   پیشگام بوده است.
شبكه   از  كه  است  آمده  وجود  به  خشخاش  اولیه  دهنده  پرورش  يك  عنوان  به  اكنون  و  زده  جوانه 

ما با   گسترده اى جهانی با شركاى آمريكاى شمالی و جنوبی، اروپا و جنوب شرقی آسیا حمايت می كند.
مشترى،  بهره رضايت  و كسب  نوآورى  از  ارتقاء  مندى  به دنبال  آزمايشگاهی پیشرفته  فناورى  و  علم 

 هاى گیاهی هستیم.ژنتیک مورد استفاده در محصوالت خود با هدف انتخاب بهترين ويژگی 

 با عشق از كالیفرنیا، هاى شاهدانه ما لذت ببريد.امیدواريم از اين مجموعه داراى بهترين گونه 
 HSOتیم  —

 

 

 

 آنالین از ما دیدن کنید: 

humboldtseeds.org 
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 محتویات 

 اکسپس  /HSOدرباره     پشت جلد

 دهی خودکار بذر گل 
Chem Bomb Auto Chocolate 

Mint OG Auto Mango OG Auto 

OG Kush Auto OGKZ 

Auto 

Pineapple Chem Auto 
 شده بذر مونث 

 Banana Sapphire 

  Blueberry Headband 

Chocolate Mint OG 2.0 

Cinnamon Buddha OG 

Florida Gaspack 
لیمو   ۲.۰کرک سبز  شبخ نیویورک

 OGیاقوت کبود  بادرنج
 دهی سریع های گل دانه 

  بستنی کیک 
 نفس کره بادام زمینی  

 رانتز 
 وایت رانتز

 دی بی بذر سی 
Amnesia CBD Pure Auto 

Sapphire Bubba CBD Pure 

Sapphire Lime CBD 
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 ... 

33.50 € 

 بسته    3
 ..... 

52.50€ 

 بسته   10 بسته   5 
 .......... 

95.00€ 

 دهی خودکارپرورش شاهدانه با گل 
 شود.تر در كل چرخه زندگی گیاه براى به حداكثر رساندن عملكرد كلی توصیه می ايجاد شرايط خشک  —

 در اين مورد بزرگترين اشتباه آبیارى بیش از حد است. 
 آبیارى در فواصل منظم و تا حدى به صورت مكرر انجام شود. بهتر است 

هفته  — قوى در  دوزهاى  با  همراه  آب  كمی  مقدار  رشد  اولیه  نور  هاى  يا  خورشید  نور  مغذى،  مواد  تر 
 مصنوعی زياد و خاک يا میانه به خوبی هوادهی شده مورد نیاز است. 

اين كار — اصلی كه براى  ابتدا بذر بايد مستقیمًا در ظرف  در نظر گرفته شده كاشته شود )بدون    در 
كارى(. نشاء  به  گل  نیاز  با  طی  گیاهان  در  خودكار معمواًل  رشد می   ۳۰تا    ۲۱دهی  كاشت  اول  كنند و  روز 

می  گلدهی  دوره  وارد  سرعت  به  انجام  برنامه  شوند. سپس  اساس  اين  بر  بايد  گیاه  تغذيه  براى  ريزى 
 شود. 

ايده آل   — از منزل، زمان  انقالب تابستانی است كه به    ۵تا    ۳براى كاشت گیاه  در خارج  از  هفته قبل 
انجام اين كار در اين زمان به گیاه   دهد.گیاهان امكان رشد با نور خورشید را تا اوج فصل تابستان را می 

از هفته  انقالب تابستانی را می هاى باقی امكان استفاده  از دوره  دهد و باعث تولید روغن به  مانده پس 
 شود. ل به حداكثر رسیدن پرتو فرابنفش خورشید در اين دوره می دلی

ساعت نور    ۲۲تا   ۱۸دهی خودكار بايد سازى فرآيند تولید گیاهان با گل در داخل ساختمان، براى بهینه  —
شود. دريافت  چرخه  كل  می  در  تعیین  را  تولید  كلی  حجم  گلدان  ظروف  اندازه  در  گیاهان  اگرچه  كند، 

 بسیار خوبی هستند.   كوچک داراى عملكرد

 
 دهی خودکاربذرهای گل 

 آنالین از ما دیدن کنید: 

humboldtseeds.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ساتیوا   % 10رودرالیس /    % 20ایندیکا /    70%
 سی اچ + تی 18-21%

 روز   78-7۵ روزهای فضای بسته:
بسته: فضای  ازای    80-2۵ محصول  به  بیشتر   و  گرم 

گرم و بیشتر در متر مربعروزهای   ۵00-۴۵0هر گیاه،  
 روز  90-78 فضای باز:

گرم و بیشتر به ازای هر    200-2۵ محصول فضای باز:
  گیاه

 فوت 3متر/ 1تا  ارتفاع در فضای باز:

 

 
Chem Bomb Auto 

از    نسل پنجم  از   Bubbaاولیه    Chem ‘91 Xاين مجموعه 
Kush auto    يافته تكامل  نشده  دست  به  دست  و  ممتاز 

و  است. انحصارى  ذخاير  از  آن  به فرد  ژنتیک منحصر 
بازده باال و جذابیت  پرورش يافته ما نشات می گیرد.

گل سطح  ها،  كیسه  انگیز  باال  شگفت  را  خودكار  دهی 
 داران است. و اين يک الزام مطلق براى مجموعه بردمی

 طعم و اثرگذاری 
ايجاد  رايحه   بعدى  مراحل  در  استوايی  هاى  گل  هاى 

احساسات   شوند.می ايجاد  باعث  اينديكا  غالب  ژنوتیپ 
مدت   بلند  آرامش  حس  نهايت  در  و  بدن  در  قوى 

يک  شود.می روز  پايان  در  محصول  اين  از  استفاده 
 تجربه عالی است. 

 

 

 

  
 

 بسته   10
 .......... 

95.00€ 

 ..... 

52.50€ 

 بسته   5 
 ... 

33.50 € 

 بسته    3

دهی خودکار بذرهای گل 3
 خودکار 

دهی خودکار بذرهای گل
 خودکار 

 ساتیوا   % 10رودرالیس /    % 20ایندیکا /    70%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 18-21%

 روز   ۷۸-۷5 روزهای فضای بسته: 
گرم و بیشتر  به ازای هر    ۸۰-۲5 محصول فضای بسته: 

 گرم و بیشتر در متر مربع 5۰۰-45۰گیاه، 
 روز   90-78 روزهای فضای باز:
باز: و بیشتر به    ۲۰۰-۲5 محصول فضای  گرم 

  ازای هر گیاه
  4الی    ۳متر /    ۱.5ال    ۱ ارتفاع در فضای باز:

 فوت 

هاى ژنتیک تحقیقات دقیق و كار سخت منجر به تغییر برخی از برترين نمونه
آنها به فرم گلدهی   و تبديل  اين گونه   خودكار تبديل شده است.كالیفرنیا 

ها با برخوردارى از تنوع گسترده از نظر اندازه، ارتفاع، عطر، طعم و اثرگذارى  
بسیار مقاوم هستند، همچنین امكان كشت آنها با تمام سطوح مهارت وجود  

روز از زمان كاشت بذر تا پايان مراحل رشد، تا به امروز    ۸۵تا    ۷۰بین   دارد.
 ه نشده است.چنین چیزى تجرب 

هاى گلدهی  چندين سال پرورش و انتخاب منجر به تولید اين گونه
شده  امروز  جهان  در  اثرگذارى  میزان  بیشترين  با  منحصربفرد  خودكار 

همه   است. از  مهمتر  و  آفات  و  بیمارى  برابر  در  مقاومت  تا  تولید  ارزش  از 
یت برترى  طعم و میزان اثرگذارى، ما مشتاق ارائه نسل بعدى ژنتیک با كیف

 شود. هستیم كه تنها در سازمان بذر هومبولت يافت می

2 

Chocolate Mint OG Auto 

ويژگی ارزشمندترين  از  استفاده  با  محصول  علم  اين  هاى 
تولید شده است،   OG Kush autoو     Chocolate Mint OGژنتیک ما،  

صاحب افراد  كه  است  اى  گونه  همان  حوزه  اين  اين  در  نظر 
بودند. آن  گون منتظر  گیاهی  اين  صمغ  خاطر  به  ارزشمند  ه 

به فرد خود شناخته شده  ترپن منحصر  پروفیل  و  چسبنده 
تنوع  است. گیاهی  صمغ  جواهر  اين  با  خود  مجموعه  به 

 ببخشید.

 طعم و اثرگذاری 
در اين محصول رايحه هاى تیز و تند گازى با عطر و طمع ساده  

 شود.كاج و شكالتی پشتیبانی می
 منتول كاماًل مشهود است.  عطر و طعم ماليم نعناع و

http://humboldtseeds.org/
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 ... 

33.50 € 

 بسته    3
 ..... 

52.50€ 

 بسته   10 بسته   5 
 .......... 

95.00€ 

 ... 
33.50 € 

 بسته   3
 ..... 

52.50€ 

 بسته   10 بسته   5
 .......... 

95.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ساتیوا  % 25رودرالیس /  % 30ایندیکا /  45%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 18-21%

 روز و بیشتر   78 روزهای فضای بسته: 
گرم و بیشتر  به ازای هر   ۸۰-۲5 محصول فضای بسته: 

 گرم و بیشتر در متر مربع 5۰۰-45۰گیاه، 
 روز و بیشتر   90-78 فضای باز:روزهای 

گرم و بیشتر به ازای هر    ۲۰۰-۲5 محصول فضای باز:
  گیاه

 فوت  6الی  ۳متر/ ۲الی  ۱ ارتفاع در فضای باز:

Mango OG Auto 
دهی خودكار كه با استفاده از پروفیل هاى ترپن  تكامل گل

برجسته و پر آوازه همچنان ادامه دارد در حال حاضر عامل 
داراى طعمی قوى و اثر    Mango OG Auto كت است.اصلی اين حر

براى كسانی كه به  دهد..قابل توجه و وزن خوبی تحويل می
جذابیت  دنبال نتايج عالی هستند، اين پايان جستجو است:

 كند. تولید تجارى را با جذابیت ممتاز كیف تركیب می

 طعم و اثرگذاری 
و كاج  تیز  رايحه  با  همراه  تند  انبه  طعم  و  سیاه،   عطر  فلفل 

 شود.هاى گرمسیرى شیرين و عطر قوى گل تكمیل می ومیوه
بلند  سرمستی  و  شور  آن  دنبال  به  و  ذهن  آرامش  احساس 

می تجربه  بدن  در  ماليم  و  اين  شود.مدت  از  استفاده 
فعالیت انجام  حین  در  و  روز  در  منزل محصول  از  خارج  هاى 

 د. همچنین نقش موثرى در كاهش اضطراب دار عالی است.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتیوا  % 10رودرالیس /  % 20ایندیکا /  70%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 16-18%

بسته: فضای  فضای   روز   83-78 روزهای  محصول 
  90-78 روزهای فضای باز:  گرم و بیشتر   90-25 بسته: 

 روز و بیشتر 
ازای هر  گرم و بیشتر به    200-45 محصول فضای باز:

باز: گیاه فضای  در  بیشتر/    ۱.۲5-۰.۷5 ارتفاع  و  متر 
 فوت و بیشتر  ۲.5-6

OGKZ Auto 
جديد آشنا شويد، اين محصول با استفاده از يكی    OGKZ Autoبا  

كاتالوگ   در  ها  سويه  پرتقاضاترين  است.  HSOاز  شده   تولید 
گل بازى  تغییر  حال  در  يافته  تكامل  تركیب  خودكار  اين  دهی 

استثنايی  كی است. به    OGKZفیت  رو  جهش  يک  دهنده  نشان 
هدف   با  ناپذير  خستگی  كار  و  انتخاب  كننده  منعكس  و  جلو 

است. بعدى  نسل  ژنتیک  از   ايجاد  يكی  صمغی  زيبايی  اين 
 ضروريات هر گنجینه بذرى است. 

 طعم و اثرگذاری 
جوهر ترش و شیرين آب نباتی با عطر و طعم نعناع تند و كاج  

يک   است.جنگلی  گازدار  و   محصول  قوى  بدن  بر  آن  اثرات 
است. مدت  با   طوالنی  و  عالی  روز  پايان  در  آن  از  استفاده 
و در كاهش اضطراب داراى عملكرد خوبی   آرامش همراه است

 اين يک محصول ماليم و آرام بخش است. است.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتیوا   % 10رودرالیس /    % 30ایندیکا /    60%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 18-21%

 روز   78 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر  به ازای هر   ۸۰-۲5 محصول فضای بسته: 

 بیشتر در متر مربعگرم و  5۰۰-45۰گیاه، 

 روز   90-78 روزهای فضای باز:

 گرم و بیشتر به ازای هر گیاه  ۸۰-۲5 محصول فضای باز:

 فوت  6متر/ ۲تا  ارتفاع در فضای باز:  

OG Kush Auto 

OG Kush    يک پروژه شاخصHSO    بود كه به مدت يک دهه
روش توسعه  گلدر  صنعت هاى  اين  در  خودكار  دهی 

هاى باورنكردنی و سرد ترپن، به نظر  با حالت پیشتاز بود.
میمی شروع  اينجا  از  دقیقا  كار  سال   شود.رسید  شش 

نوآورانه   HSOبعد،   جواهر  اين  اصالح  و  خط  اين  توسعه  به 
داد. واقع  OG Kush Auto ادامه  شاهكار  بايد يک  كه  است  ی 

 تجربه شود. 

 طعم و اثرگذاری 
گازدار،   لیمو  كننده  پاک  از  شده  تعريف  هاى  عطر  داراى 

عطر و طعم تند كاج   سوخت ديزل با كاج و علف لیمو است.
 و منتول در اين محصول استفاده شده است.

بدن   در  قوى  احساسات  بروز  موجب  اينديكا  اثرگذارى 
ادامهمی ها  ساعت  آن  اثر  كه   می  شود  اين  كند.پیدا 

تسكین   همچنین  و  روز  پايان  در  استفاده  براى  محصول 
 و خواب راحت عالی است.  درد
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساتیوا  % 10رودرالیس /  % 20ایندیکا /  70%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ تی   18-21%
 روز   78 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر  به ازای هر   ۸۰-۲5 محصول فضای بسته: 

 گرم و بیشتر در متر مربع 5۰۰-45۰گیاه، 

 بیشتر روز و   78 روزهای فضای باز:

  گرم و بیشتر به ازای هر گیاه ۲۰۰-۲5 محصول فضای باز:

 فوت  4-۲.5متر/  ۱.۲5-۰.۷5 ارتفاع در فضای باز:

Pineapple Chem Auto 
رايحهمجموعه از  باورنكردنی  میوهاى  غالب  استوايی  هاى  هاى 

خودكار   گل  اين  در  گل  شیرين  عطر  استفاده    AAAو  بازده  پر 
 Greenتركیبی منحصر بفرد از    Pineapple Chem Auto شده است.

Crack auto  و  Chem Bomb  به   دهیگل منجر  كه  است  ما  خودكار 
باال   بازدهی  دلیل  به  نیرومند شده كه  و  تولید يک گیاه قوى 

 شود.توسط شاخه هاى جانبی قوى پشتیبانی می

 طعم و اثرگذاری 
انبه و انواع  در اين محصول عطر و طعم قوى و زنده آناناس،  

توت ماليم   مختلف  عطر  و  شیرين  كاج  گل،  پیچیده  رايحه  با 
ذهنی آرام همراه با احساسات قوى   شوند. مركبات تكمیل می

 و طوالنی مدت در بدن از نتايج استفاده از اين محصول است.
فعالیت و  استراحت  زمان  در  آن  از  در  استفاده  سبک  هاى 

است. عالی  باز  تاثیر   فضاى  تسكین  همچنین  بر  مثبتی 
 دردهاى جزئی و كاهش اضطراب دارد. 

 
 

 

 5دهی خودکار بذرهای گل دهی خودکار بذرهای گل 4

 .......... 

95.00€ 

 بسته   10
 ..... 

52.50€ 

 بسته   5 
 ... 

33.50 € 

 بسته   3

 .......... 

95.00€ 

 بسته   10
 ... 

33.50 € 

 بسته   3
 ..... 

52.50€ 

 بسته   5



 

 شده بذرهای مونث 

 

 آنالین از ما دیدن کنید: 

humboldtseeds.org 

Banana Sapphire 

ظرافت پربار،  تركیب  قدرتمند  اين    Banana OGهاى 
باالى   پیچیدگی  با  ما  منحصربه  Sapphire OGرا  فرد 

 آورد. گرد هم می
العاده خارق  محصول  تولید  موجب  گونه،  دو  اى  اين 

هیچ  اند.شده در  نبايد  را  گونه  اين  وجود 
 اى از دست داد. مجموعه

 طعم و اثرگذاری 
پروفیل ترپن تركیبی زيبا از گاز تند و قوى و فلفل 

هاى گرمسیرى همراه با  سیاه است كه با طعم میوه
است. شده  غنی  شیرين  انبه  و  موز  غالب   طعم 

Banana Sapphire  خزنده« اثر  دلیل  خود  به  وار« 
به   منجر  اغلب  كه  است  شده    couch lockشناخته 

پايان   شود.می در  محصول  اين  از  و  استفاده  روز 
كنندگان باتجربه اينديكا مصرف براى تسكین درد 

بهره باال  ذهنی  انرژى  احساس  از  است  مند ممكن 
 شوند.

 شناسی ریخت
Banana OG  .سپس با   اصلی بیش از يک دهه پیش در يک جامعه كوچک در اورگان بدست آمدSapphire OG    برتر ما با

شد.حالت زده  پیوند  آن  گازى  ترپن  پیچیده  شده  شناخته  طول   هاى  در  را  خود  توجه  قابل  و  سريع  رشد  گیاهان 
برد و از آفتاب بسیار لذت می  Banana Sapphire كنند و در اكثر شرايط داراى عملكرد خوبی هستند.چرخه عمر حفظ می

كنمی تحمل  را  سرد  هاى  شب  و  باال  دماى  عمیقبرگ د.تواند  نفوذ  اجازه  آن  مانند  بادبزن  و  نازک  را  هاى  نور  تر 
تر جريان داشته متراكم  شود جريان هوا در پوشش گیاهیدهند و فاصله مناسب بین رشد چند وجهی باعث میمی

 شوند.جوانه هاى بلند و بزرگ در مراحل پايانی خود به شكل كوالهاى صمغ گیاهی بزرگ تشكیل می باشد.

 در رابطه با کشت  نکاتی
Banana Sapphire   .است تمام سطوح قابل كشت  زندگی حفظ  در  رشد رويشی سريع و قوى آن در طول چرخه كامل 

هاى بادبزن مانند خود دارند  كنند و فاصله خوبی بین برگ اين گیاهان در زير داربست به خوبی رشد می شود.می
و   دارد  وجود  آنها  براى  نور  خوب  نفوذ  امكان  دارند.و  كمی  بسیار  كردن  تمیز  يا  نگهدارى  به  دوره   نیاز  طول  در 

توصیه می داربست  از  نیازمند حمايت است. گلدهی، استفاده  رشد جوانه هاى بزرگ در مراحل بعدى   شود زيرا 
كاشت گیاهان در داخل ساختمان نیازمند نگهدارى كمی است و در طول چرخه گلدهی اندازه آنها به بیش از دو  

 شود.استفاده از رژيم هاى مغذى قوى توصیه می رسد.می برابر 
باز: توصیه می در فضاى  بزرگتر  گیاهان  براى  از قفس  و   شود.استفاده  داربست دوم  براى مراحل بعدى رشد گل 

رژيم غذايی و استفاده از مواد مغذى بايد در طول چرخه به دلیل عملكرد متابولیک باال   بیشترى نیاز خواهد بود.
وهواى خشک با آفتاب  اين گیاه آب در نزديكی زمان برداشت، برگها ممكن است زرد شوند. توجه قرار گیرد.مورد  

 ها رشد خوبی دارد. دهد، اما در بیشتر محیطكوهستانی را ترجیح می

 

 ساتیوا   % 25ایندیکا /    75%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 23-26%

 روز   63-60 روزهای فضای بسته: 
بسته:  فضای  هر    ۸۰-۲5 محصول  ازای  به  بیشتر   و  گرم 

 گرم و بیشتر در متر مربعروزهای فضای باز:   5۰۰-45۰گیاه،  
گرم و    5۰۰۰ محصول فضای باز:  هفته اول و دوم ماه اکتبر 

  4.5 ارتفاع در فضای باز:  گیاهپوند به ازای هر    ۱۰بیشتر /  
 فوت و بیشتر  ۱5متر/

 

 

  7   بذرهای مونث شده   بذرهای مونث شده  6

 .......... 

110€ 

 بسته   10
 ..... 

61€ 

 بسته   5 
 ... 

38€ 

 بسته    3

 رشد نکات مرتبط با  
 بازده به موارد زير بستگی دارد:  —

 كشت داخلی يا خارجی  -
 زمان كاشت در سال )پس از آخرين انجماد(  -
 شرايط آب و هوايی ساالنه  -
 موقعیت مكانی )خطوط طول و عرض جغرافیايی(  -
 اندازه گلدان يا ظرف  -
 محیط )خاک( كشت مورد استفاده  -
 رژيم غذايی و مواد مغذى  -
 برابر آفات و بیمارى ها نگهدارى پیشگیرانه در  -

شود چه در داخل خانه و چه در محیط باز از خاک هاى ارگانیک و مواد مغذى در  توصیه می  تغذيه: —
كند و  اين به افزايش و به حداكثر رساندن تولید ترپن كمک می  تركیب با خاک خود استفاده كنید. 

ام استفاده از مواد مغذى معدنی  در هنگ شود. در نتیجه يک محصول نهايی با كیفیت باال تولید می 
مبتنی بر نمک، حتمًا به گیاهان خود در هفته هاى پايانی تنها آب بدهید تا میزان مواد مغذى موجود  

 را كاهش داده و موجب بهبود طعم و مزه محصول شويد. 

مشكالت    ز در هنگام مديريت كشت محصول خود نوآور باشید تا برو  آفات/ پاتوژن ها/ بیمارى: —
برسانید. حداقل  به  اطراف   را  در  زيستی  تنوع  افزايش  و  همراه  كاشت  باز،  فضاى  در  رشد  هنگام 

 شاهدانه می تواند موجب به حداقل رساندن بروز مشكالت شود. 
در صورت وجود خطر هجوم آفت، استفاده از حشرات شكارچی در هنگام گلدهی براى جلوگیرى از  

 شود.گیاهان توصیه می  باقی ماندن آفت كش ها بر روى 

باشند! — خوب  رشد  و  باال  بازده  داراى  توانند  می  گیاهان  اين  بیرون،  محیط  مواقع   در  بیشتر  در 
می  توصیه  داربست  از  " شود.استفاده  هاى  روش  از  استفاده  گیاهان،  شدن  بزرگتر  "  SCROGبا 

می  می  شود.توصیه  را  سطح بیشترى  گیاهان  تا  كرد  هرس  باال  از  چندين  میزان  توان  و  شود  ايجاد 
 بازدهی محصول در آن فضا افزايش يابد.

می  تشكیل  را  ما  مجموعه  اصلی  بخش  شاهدانه  مونث  بذرهاى  هاى  دهند. اين  سويه  اين 
»ساخت  قوى  العاده  فوق  و  بازده  پر  باال،  كیفیت  با  ژنتیک  داراى  درست،  و  شده  آزمايش 

هستند. آمريكا«  مجموعه دسته اين   اياالت متحده  شامل  كالیفرنیايی  بندى  هاى  گونه  از  اى 
 شوند.هاى برتر شاهدانه در نظر گرفته میاست كه توسط بسیارى به عنوان گونه

از   مستقیم  طور  به  شما  ژنتیک،  اين  بذر     ۲۵در  سازمان  تجربه  و  توسعه  تحقیق،  سال 
 شود.مند میهومبولت بهره

http://humboldtseeds.org/
http://humboldtseeds.org/


Blueberry Headband 
Blueberry Headband   توسط   تولید شده 

يک گونه حشیش    Humboldtسازمان بذر  
شجره   داراى  و  غالب  اينديكا  با  زنانه 

است. نامه قوى    Blueberry Headband اى 
و   طعم  عطر،  قدرت،  كه  است  تركیبی 

می  تركیب  خوبی  به  را  باال   كند.بازده 
و  باال  بازده  داراى  محصول  اين 

میوه  مورد  عطروطعم  كه  است  ماليم  اى 
 مردم قرار گرفته است.  استقبال عموم

و   عطر  دلیل  به  شاهدانه  از  گونه  اين 
طعم شديد ادويه جات و انیسون خود،  

سخت  مصرف حتی  را  گیرترين  كنندگان 
می  صورت   كند.وسوسه  به  آن  اثر 

و   قوى  بدن،  و  مغز  روى  بر  تركیبی 
اين سويه باكیفیت   طوالنی مدت است. 

به  است  كارشناسانی  رضايت  مورد 
 يی با قدرت باال هستند.دنبال دانه ها

 
 

 طعم و اثرگذاری 
سخت حتی  خود،  انیسون  و  جات  ادويه  شديد  طعم  و  عطر  دلیل  به  شاهدانه  از  گونه  مصرف اين  را  گیرترين  كنندگان 

اين سويه جديد با كیفیت باال   اثر آن به صورت تركیبی بر روى مغز و بدن، قوى و طوالنی مدت است. كند.وسوسه می
 كند كه به دنبال دانه هايی با قدرت باال هستند. انتظارات كارشناسانی را برآورده می

 شناسی ریخت
در   همچنین از رشد گیاهی قوى با زيرساخت هاى محكم برخوردار است.  اين محصول تلفیقی زيبا از اندازه و طعم است.

است. مقاوم  بسیار  ها  بیمارى  و  آفات  گلمحل برابر  جواهاى  به  صمغ  نهدهی  پوشش  با  متراكم  شكل  مرغی  تخم  هاى 
 رسد. فوت می ۱۲برداشت آن در فضاى باز در اوايل اكتبر، و در زمانی است كه گیاه به ارتفاع   شوند.گیاهی ختم می

 ارزش تولید اين محصول باال است. هفته قابل برداشت است. ۸در فضاى بسته بعد از  

امكان رشد   يک راحتی و با هر سطحی از مهارت امكان پذير است.  y headbandBlueberrامكان كشت   نکات مربوط به کشت:
 شود.اندازه گیاهان در طول گلدهی دو برابر می سريع و تهاجمی بايد قبل از گلدهی با استفاده از داربست فراهم شود.
زير گیاه در مراحل    درصد  ۳۰هرس كردن   شود.استفاده دو برابرى از داربست براى كشت در فضاى بسته توصیه می

 شود. ابتدايی دوره گلدهی موجب به حداكثر رسیدن باردهی می
كشت در فضاى باز: ما استفاده از قفس هاى فلزى محكم را براى حمايت از گیاهان بزرگ در مراحل اولیه رشد توصیه می  

هاى در حال رشد و  تا فضا براى جوانهدرصد گیاه بايد در مراحل پايانی رويش گیاهی از داخل تمیز شود    ۴۰تا    ۳۰ كنیم.
ايجاد شود. بزرگتر رشد میهنگامی كه گیاهان در گلدان بزرگ  به  هاى  آنها  ارتفاع  رسد و حمايت  متر می  ۵تا    ۴كنند 

 براى به حداكثر رساندن بازده ضرورى است.

 
 % ساتیوا ۳۰ایندیکا /    ۷۰%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 19-23%
 روز   68-63 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر در    6۰۰-45۰ فضای بسته:محصول   
 متر مربع

باز:  اکتبر  روزهای فضای   هفته اول و دوم ماه 
باز:  پوند و    ۹-4.5کیلوگرم /    4-۱ محصول فضای 

  بیشتر به ازای هر گیاه
 فوت و بیشتر  ۱۳-۹متر/ 4-۳ ارتفاع در فضای باز:

Chocolate Mint OG 2.0 
تركیب    Chocolate Mint OG v2خاستگاه   از  كه 

Emerald OG    وGranddaddy Purple     بدست آمده
اين يک گیاه   است خالص و با كیفیت است.

گل  با  شاهدانه  با  استثنايی  و  سريع  دهی 
مرحله   در  آن  مشاهده  كه  است  كیفیت 
به   كه  ارغوانی  هاى  رنگ  دلیل  به  گلدهی 

است.  زيبا  بسیار  گیرد  می  بهترين   خود 
بخش، بازده باورنكردنی آن است كه امكان  
هاى   جوانه  از  محصول  سخاوتمندانه  تولید 

رايحه  با  را  متراكم  و  فراهم  بزرگ  قوى  اى 
داراى   آورد.می  شاهدانه  پیوندى  گیاه  اين 

شكالت،   عطر  با  قوى،  بسیار  عطر  و  طعم 
اسیدى   طعمی  با  جات  ادويه  و  كاج  نعناع، 

اثر آن باعث ايجاد احساسات فیزيكی   است.
می  مدت  طوالنی  ذهنی  حدى  و  به  و  شود 

مصرف  كه  است  تجربه  قوى  بی  كنندگان 
باشند! مراقب  عاشق   بايد  كه  كسانی  براى 

محصول   يک  اين  هستند،  قوى  هاى  سويه 
 . محبوب است

 

 طعم و اثرگذاری 
اثر آن باعث   اين گیاه پیوندى شاهدانه داراى طعم و عطر بسیار قوى، با عطر شكالت، نعناع، كاج و ادويه جات با طعمی اسیدى است.

می مدت  طوالنی  ذهنی  و  فیزيكی  احساسات  مصرفايجاد  تنها  كه  است  قوى  حدى  به  و  میشود  تجربه  با  آن  كنندگان  از  توانند 
 جوانا بايد در مجموعه عاشقان سويه هاى پرقدرت وجود داشته باشد.اين بذر مارى ند.استفاده كن

 شناسی ریخت
اين يک گیاه استثنايی  است خالص و با كیفیت است.  Granddaddy Purpleو    Emerald OGكه تركیبی از    Chocolate Mint OG 2.0خاستگاه  

آن در مرحله گلدهی به دلیل رنگ هاى ارغوانی كه به خود می گیرد    دهی سريع و با كیفیت است كه مشاهده شاهدانه با گل
شود كه هنگام پرورش آن در فضاى بسته، رشد آن  اين گیاه چندان در برابر رطوبت مقاوم نیست، توصیه می بسیار زيبا است.
كنید. كنترل  خوش را  شد.افراد  خواهند  كالیفرنیايی  شگفتی  اين  عاشق  ابتدا  همان  از  بازدهی  گذران  محصول  اين  مزيت 

 كند.باورنكردنی آن است كه امكان تولید محصوالت سخاوتمندانه از جوانه هاى بزرگ و متراكم با رايحه اى قوى را فراهم می
 

دهنده است و امكان كاشت آن با اكثر سطوح مهارت در زمینه  سازگار با شرايط پرورش   Chocolate mint OG نکات مربوط به کشت:
وجو دارد.كشت  كنند. د  می  حفظ  را  خود  سريع  رشد  رويشی  دوره  طول  در  مراحل   گیاهان  به  كمک  براى  داربست  از  استفاده 

می توصیه  گلدهی  بزرگ  هاى  مكان  از  حمايت  و  می شود.گلدهی  برابر  دو  معمواًل  گیاهان  گلاندازه  به  و  میشود   رسند.دهی 
کشت   يرا اين گونه داراى حساسیت جزئی نسبت به سفیدک گردى است.اقدامات پیشگیرانه بايد مورد استفاده قرار گیرند ز

باز: به   در فضای  نیاز  داربست  دوم  هاى  يا اليه  هاى فلزى  از قفس  با استفاده  كاشت، گیاهان  تاريخ  و  اندازه گلدان  به  بسته 
دارند. بیشترى  می حمايت  وجتوصیه  هوا  مداوم  جريان  تا  شوند  خالی  مركز  قسمت  از  گیاهان  بروز شود  و  باشد  داشته  ود 

براى ايجاد توزيع يكنواخت هورمونی و ايجاد رشد همگن   SCROGروش تاپینگ يا  مشكالت در مراحل نهايی رشد به حداقل برسد.
 شود.بیشتر و در نتیجه باردهی بهتر توصیه می

 
 ساتیوا  % 20ایندیکا /  80%

 سی اچ تی   22-26%
 روز   65-55 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر در   6۰۰-4۰۰ محصول فضای بسته: 
 متر مربع

 اوايل ماه اكتبر  روزهای فضای باز:
پوند و بیشتر   5-۲کیلوگرم /  ۲-۱ محصول فضای باز: 

 به ازای هر گیاه 
 فوت  10متر /  3 ارتفاع در فضای باز:  

 

 9بذرهای مونث شده  بذرهای مونث شده      8

 .......... 

95.00€ 

 بسته   10
 ..... 

52.50€ 

 بسته   5 
 ... 

33.50 € 

 بسته    3
 .......... 

95.00€ 

 بسته   10
 ..... 

52.50€ 

 بسته   5 
 ... 

33.50 € 

 بسته    3



Cinnamon Buddha OG 

می  ژنتیک  اما  حفظ  باشد،  دشوارى  كار  تواند 
گونه  مجموعه  در  آنها  از  شاهدانه  برخی  هاى 

دهه  براى  كه  هستند  ارزشمند  به  آنقدر  ها 
از دست فردى عاشق  بی صورت مخفیانه و   نامی 

می  ديگر سپرده  فردى   Cinnamon Buddha شد. به 
OG  .شد حفظ  و  متولد  میراث  اين   OG "Florida از 

Cut”   با »مثلث« كه  نام مستعار  و   Fire OGبا  اصلی 
منتشر نشده ما پیوند زده شده، اين جواهر تند  

است. كرده  ايجاد  از   را  يكی  ابدى  گونه  اين 
كه   است  شما  مواردى  فضاى  در  بايد  اكنون  هم 

به گردش درآيد و براى نسل هاى آينده نیز حفظ  
نبايد   شود.  حساسی  و  لطیف  ذائقه  دارنده  هیچ 

 اين طعم و مزه برنده جوايز را از دست بدهد. 

 
 
 
 

 طعم و اثرگذاری 
س بو  و  رنگ  با  همراه  لیمويی  فلفل  و  هندى  جوز  كاج،  تند،  دارچین  طعم  و  عطر  داراى  محصول  غنی اين  یتريک 

استفاده  اثرگذارى قوى آن بر بدن و به دنبال آن احساس آرامش طوالنی مدت كاماًل مشهود است. ساده است.
 و خواب عالی فوق العاده است.  از اين محصول در پايان روز و براى تسكین درد

 شناسی ریخت
بسیارى براى بیش از دو دهه مشتاق آن  ، اين گیاه منعكس كننده ماهیت چیزى است كه OGبا ساختار كالسیک  

نازک برگ بودند. بادبزنی  ايجاد جوانه  هاى  براى  را  باريک زمینه  با ساختارى  با آن  اندازه مشت همراه  به  هايی 
گیاهان در مراحل بعدى براى اطمینان از به حداكثر   كنند.هاى بنفش و زيبا و طعم تند فراهم میطیفی از رنگ

 آنها ارزش نگهدارى و مراقبت بیشتر را دارند.  القوه خود به حمايت نیاز خواهند داشت.هاى برسیدن قابلیت

 نکاتی در رابطه با کشت
فاصله گذارى باال بین محل هاى میانگره   كالسیک در طی مراحل اولیه رشد مشهود است.  OGساختار و توسعه  

می باعث  تر  نازک  بادبزنی  هاى  برگ  با  رشد  همراه  شود.شود  گلدهی  مرحله  وارد  در   انفجارى  گیاهان  اندازه 
هاى بسته به آنها كمک  رسد و بايد با استفاده از داربست دواليه در محیطدوره گلدهی به بیش از دو برابر می

" كرد. هاى  دوم  SCROGتكنیک  هاى  اليه  به  نور  فراوان  نفوذ  دلیل  به  سبز«  »درياى  هاى  روش  همچنین  و   "
اى در قسمت پايین ساقه است و بايد رها شود زيرا اليه  رشد جوانه داراى ماده آل هستند.پوشش گیاهی ايده 

می كمک  نهايی  نتیجه  به  و  است  تراكم  حفظ  به  متمايل  گیاهی  پوشش  سوم  و  دوم  غذايی  رژيم كند.هاى  هاى 
ويه كه يک مصرف  اين س  رساند.هاى گلدهی، میزان باردهی را به حداكثر مقدار خود میتر در طول دورهقوى

نسبت خوب برگ به  شود.كننده متوسط نیتروژن است، از نظر ژنتیكی در پايان مراحل رشد معمواًل متراكم می
 آورد. كاسه گل امكان هرس سريع و آسان را همراه  با جذابیت فوق العاده فراهم می

 
 ساتیوا  % 15ایندیکا /  85%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 21-24%
  روز   63 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر    45۰۰-4۰۰ حصول فضای بسته: م
 در متر مربع

باز:  اکتبر  روزهای فضای   هفته اول و دوم ماه 
پوند و بیشتر   ۸-6گرم /  4000 محصول فضای باز: 

  ازای هر گیاه به 
 فوت  15متر/ 4.5 ارتفاع در فضای باز:

Florida Gaspack 
باعث شد بسیارى    Chemdawgهاى  ورود اسرارآمیز سرى 

صاحب  افراد  دهه  از  چندين  براى  حوزه  اين  در  نظر 
فنوتیپ  اين  باشند.مشتاق  گريزان  و   هاى  اگرچه منشأ 

تأثیر   اما  است،  مانده  باقی  ناشناخته  آن  نسب  و  اصل 
اين پیوند   آنها بر صنعت شاهدانه غیرقابل انكار است. 

" به  Triangle OGبدنام با نام "  Florida OGو    Chem '95بین  
اين گونه   تولید شاهكارى روغنی و شیمیايی منجر شد.

كه   دارد  خود  در  را  اى  العاده  فوق  قدرت  اى  افسانه 
از   انتظار آن بوده   ۲۵بیشتر  هاى آن،  طعم  اند.سال در 

توان گفت  جنبش هیبريدى مدرن را شكل دادند و می 
هايی هستند كه جهان  ترين طعم تا حد زيادى از مطلوب 

ق است.شاهدانه  آن  ارائه  به  شگفت   ادر  جذابیت  با 
انگیز و قدرت فوق العاده خود، اين سويه يک افزودنی  
حوزه   اين  نظران  صاحب  و  گرداورندگان  براى  آل  ايده 

 است. 
 

 طعم و اثرگذاری 
فلی،  كننده شیمیايی غالب همراه با عطر مركبات، كاج فلهاى تند استون گازدار و محصوالت پاکاين محصول داراى رايحه
 استفاده از آن در پايان روز شود.همراه می  couch lockاثرگذارى اولیه آن بر روى مغز با وضعیت   علف لیمو و نعناع است.

 براى كسب آرامش و استراحت بدون نیاز به انجام كارى ديگر و تجربه خواب راحت و تسكین درد عالی است. 

 شناسی ریخت
Florida Gaspack   با توجه به بیش از دو برابر شدن اندازه در زمان وارد   راى رشد سريع و مقاوم است.در مراحل اولیه دا

اين »قلعه« بلند با ظاهر   شدن به دوره گلدهی، به برآورده ساختن نیازهاى اين هیوالى متابولیک توجه داشته باشید.
می نظر  به  عالی  انكارى  غیرقابل  شكل  به  خود  چرب  و  ب رسد.مرطوب  برگ  عالی  بیشتر نسبت  گل  داراى  گل،  كاسه  ه 

 نسبت به مواد سبز است كه براى هر پرورش دهنده اى مطلوب است. 

 نکاتی در رابطه با کشت 
Florida Gaspack    .است پرورش  قابل  كشت  هاى  مهارت  مجموعه  از  اى  گسترده  طیف  مراحل  در  در  شديد  و  سريع  رشد 

هاى باالى  اگر به دنبال گلدهی سريع نیستید، مهم است كه شاخه شود.میابتدايی منجر به تولید گیاهانی بلند و باريک 
" به دلیل نفوذ عمیق  SCROGاين گونه براى استفاده از روش هاى »درياى سبز« يا " گیاهان را در طول زندگی آنها بزنید.

استفاده دو برابرى از   ه آل است.هاى بادبزن مانند و نازک ساتیوا و فاصله بیشتر بین گره ها ايدتر نور به گیاه از برگ
هاى  ها بايد تمیز باشند و انرژى پاک و متمركز بر مكان زير شاخه شود.داربست براى كشت در فضاى بسته توصیه می

نیاز است.روينده در سر شاخه باردهی مورد  پتانسیل  به حداكثر رساندن  براى  اولیه  اگر تصمیم داريد اليه هاى   هاى 
 ش گیاهی اولیه قرار دهید، اين گیاه براى استخراج ايده آل است.اضافی را زير پوش

هاى دوم استفاده  گیاهان در فضاى باز بايد در قفس قرار داده شوند و براى كمک به مراحل نهايی رشد بايد از داربست 
ت به سفیدک پودرى  اين گونه نسب بهتر است گیاهان را خالی سازى كنیم تا حداكثر جريان هوا وجود داشته باشد. شود.

شود. انجام  پیشگیرانه  اقدامات  بايد  و  است  حساس  گلدهی   كمی  چرخه  طول  در  غذايی  هاى  رژيم  از  استفاده  به  نیاز 
شود براى حفظ تراكم در مراحل پايانی سطح كلسیم را  مصرف نیتروژن آن پايین است، اما توصیه می شود.بیشترى می

اول گلدهی و به طور متوالی هر سه هفته يكبار تا اواسط دوره، پودر استخوان  توصیه می كنیم در هفته   افزايش دهید.
 شود. را به وعده غذاى گیاه اضافه كنید، زيرا بر اساس تجربیات ما اين كار منجر به نتايج بهترى می

 
 ساتیوا   % 25ایندیکا /    75%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 24-26%
  روز   63-60 روزهای فضای بسته: 

 گرم و بیشتر در متر مربع  45۰-4۰۰ محصول فضای بسته: 
  اوایل و اواسط ماه اکتبر  روزهای فضای باز:

 پوند و بیشتر به ازای هر گیاه  ۹-6کیلوگرم / 4 محصول فضای باز:
 فوت و بیشتر  ۱5متر/ 4.5 فضای باز: ارتفاع در  
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 شبح نیویورک 

انواع  تركیب  روى  بر  شده  ساخته  مدرن  هاى 
دهه   اواخر  در  دهه    ۹۰كالسیک،  اوايل    ۲۰۰۰تا 

از دو دهه   ظاهر شدند.  Iconic Eastبراى بیش 
Coast Sour Diesel    بدنام از  گران  يكی  و  ترين 

بود. موجود  انواع  به   ترين  منجر  تركیب  اين 
ايجاد برخی از مطلوب ترين پروفیل هاى ترپن  

است. شده  امروز  بازار  بهترين   در  بین  پیوند 
دست    New York City Sour Dieselنوع   به  دست 

-4دست به دست نشده   نشده با بهترين نوع
way OG    قدرتمند دينامیت  اين  تولید  به  منجر 

يادگارى  شد.  از  بسیارى  كه  هاى  همانطور 
اين   كنند،  می  محوشدن  به  شروع  پیشینیان 

 طعم ابدى را نبايد از دست داد. 

 

 

 طعم و اثرگذاری 
و در عین حال اسیدى كاج و علف لیمو   پروفیل ترپن به خاطر رنگ هاى گازى و سیتريک بی نظیرش به همراه طعم و عطر شیرين

انجام فعالیت خود معروف است. در حین  و  در روز  اين محصول  از  از منزل عالی است. استفاده  در صورت مصرف   هاى خارج 
 متعادل اثر آرام بخش و ماندگار آن می تواند احساس انرژى را در فرد ايجاد كند. 

 فیزيكی عالی است. هاى مهیج ذهنی و براى تفكر خالق و فعالیت

 شناسی ریخت
بااليی رشد می با قدرت و سرعت  نیويورک«  ابتدا، »شبح  به نظر می رسد كه گیاه بیشتر ساتیوا  كند.از  در مراحل رشد خود 

مشاهده  فاصله زياد بین میانگره ها در طی مراحل اولیه رشد   كند.است، اگرچه گیاه هنوز  اثرگذارى غالب اينديكا را حفظ می
لیمويی زيبا به پايان میشوند و با رنگدهی بلند و بزرگ در مراحل بعدى ايجاد میهاى گلمحل  شود.می رسند كه  هاى سبز 

»شبح نیويورک« يک گیاه شاد در اكثر محیط ها است و تحت   هاى براق پوشیده از صمغ گیاهی هستند. داراى كنتراست با جوانه 
 شود.شرايط آفتاب قوى شكوفا می

 نکاتی در رابطه با کشت 
آل براى استفاده از  ايده »شبح نیويورک« داراى رشد سريع است و بهترين عملكرد را در زير داربست از خود نشان می دهد.

شود و رشد رويشی آن به  در حین انتقال به چرخه گلدهی، اندازه گیاهان بیش از دو برابر می روش هاى »درياى سبز« است.
پیشنهاد ما   شود. " توصیه میSCROGبا بزرگتر شدن گیاهان، استفاده از روش هاى " كمی قبل از گلدهی نیاز دارد.   زمان بسیار

اين است كه از رژيم هاى غذايی قوى استفاده شود زيرا اين دختران نه تنها نیتروژن بلكه سطوح باالترى از كلسیم را نیز طلب 
در هفته هاى اول گلدهی و به طور دوره اى در طول چرخه ايده آل است و منجر به  مخصوصًا     Bone Mealاستفاده از كنند.می

 شود.ها میتراكم بیشتر جوانه 
شود گیاهان پرورش يافته در فضاى باز در قفس قرار گیرند و استفاده از اليه هاى دوم داربست براى مراحل بسیار توصیه می

ضر جوانه  بزرگ  هاى  مكان  از  حمايت  و  رشد  است.بعدى  و   ورى  گلدهی  دوره  از  قبل  داربست  داخلی  هاى  اليه  كردن  تمیز 
نازكتر بودن برگ  دلیل  اگرچه گیاه به  است،  باردهی بسیار مهم  براى به حداكثر رساندن  تا سوم  دوم  طول هفته  در  دوباره 

ورک«در شرايط سرد و مرطوب  »شبح نیوي كند.هاى بادبزن مانند و فاصله مناسب بین محل هاى جوانه، بهتر نور را دريافت می
می عمل  عالی  محصول  برداشت  زمان  به  مینزديک  افزايش  را  خود  وزن  آخر  هفته  چند  در  و  صمغ كند  حال  عین  در  و  دهد 

 گیاهی فراوانی را به نمايش می گذارد. 
 اين گیاهان براى استخراج با اليه هاى دوم و سوم پوشش گیاهی عالی هستند.

 

 وا % ساتی30ایندیکا /  70%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ تی   24-26%

  روز   65-63 روزهای فضای بسته: 
بسته:محصول   متر   45۰۰-4۰۰ فضای  در  بیشتر  و  گرم 

 مربع

 اواسط ماه اكتبر  روزهای فضای باز:
پوند و بیشتر    ۹-6کیلوگرم /  4 محصول فضای باز: 

 ا به ازای هر گیاه 
 فوت و بیشتر  ۱5متر/ 4.5 رتفاع در فضای باز: 

 2.0کرک سبز  
مونث   شاهدانه  سويه  يک  ما  سبز«  »كرک 

براى صاحب  است كه  نظران در  غالب ساتیوا 
است. شده  طراحی  شاهدانه  مصرف   حوزه 

سبز   »كرک  هاى  دانه  خريدارى  ۲.۰اگر  را   »
د، پايدار، پرمحصول و میوه  كنید، گیاهی گر

العاده   فوق  رشد  كه  ديد  خواهید  را  اى 
دارد. دانه  سريعی  يک  سبز«  »كرک 

 SSSCشاهدانه با منشاء دور است كه از يک  
Skunk#1    و يک برش جدا شده    ۱۹۸۹در سال

نتیجه حاصل يک گیاه زيباى   افغانی می آيد.
از  مارى  و  سريع   رشد  داراى  كه  است  جوانا 

 انگیزى برخوردار است. ثبات شگفت 

 
 

 
 
 
 
 

 طعم و اثرگذاری 
»كرک سبز« تركیبی از شاهدانه با رايحه اى از میوه هاى عجیب و غريب و طعمی از مركبات، انبه، آناناس، سدر و  

اين گونه داراى اثرى دلپذير، قدرتمند، طوالنی مدت، مغزى، نشاط آور و شادى آور است كه  عطرى خوشبو است.
 واقعی اسكانک قطعا آن را دوست خواهند داشت. عاشقان 

 شناسی ریخت
اين گونه در برابر كپک و   ساختار آن كه يادآور درخت كريسمس است، میزبان تعداد قابل توجهی از جوانه است. 

گرم، آفتابی،   آب و هواى خشک،  به دوره رشد كوتاهی در داخل فضاى بسته نیاز دارد و به  آفات مقاوم است، 
 اى در فضاى باز بهترين پاسخ را می دهد. مديترانهمعتدل و 

 نکاتی در رابطه با کشت
اين اسكنک شیرين كالسیک رشد سريعی را  »كرک سبز« براى كشت با تمام سطوح مهارت ايجاد شده است.

می نشان  خود  از  ساتیوا  غالب  بیان  مرحله   دهد.با  به  سريع  ورود  باعث  ها  میانگره  بین  بیشتر  فضاهاى 
انتقالی دو برابر خواهد شد. شود.میگلدهی   از داربست براى مراحل   اندازه گیاهان در اين دوره  استفاده 

می توصیه  توسعه  و   شود.نهايی  كپک  به  جزئی  حساسیت  گیاه  اين  زيرا  است  ضرورى  پیشگیرانه  اقدامات 
 قارچ دارد. 

شوند و نیازمند حمايت  رعت طی میدوره هاى رويشی به س شود.كشت در فضاى باز براى تولید انبوه انجام می
شود گیاهان چندين بار تر، توصیه میبراى ايجاد رشد يكنواخت قفس فلزى سخت و داربست تورى نرم هستند.

متر می رسد و معمواًل در اواخر سپتامبر تا هفته اول اكتبر آماده استفاده   ۵ارتفاع گیاهان به   از باال هرس شوند.
 پايدار و داراى ارزش تولید شگفت انگیزى هستند.  بسیار سازگار و شوند.می
 

 

 ایندیکا  % 40ساتیوا /  60%
 دی بی سی   % 0.1سی,  اچ + تی 18%

 روز   65-60 روزهای فضای بسته: 
 بیشتر در متر مربع گرم و   6۰۰-4۰۰ بسته:محصول فضای  

 اوايل ماه اكتبر  روزهای فضای باز:
پوند    ۷الی    ۲کیلوگرم /    ۳الی    ۱ محصول فضای باز: 

 به ازای هر گیاه 
 فوت  ۱۰-4متر/ ۳-۱ ارتفاع در فضای باز:  
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 لیمو بادرنج 

سويه  بادرنج«  دو  »لیمو  تركیب  از  كه  است  اى 
داشتن   دلیل  به  تقاضا  مورد  بسیار  گونه 

بدست  پروفیل  مركبات  ترپن  و  تیز  گازى  هاى 
است.  با   آمده  بدنام  بادرنج«  چهار    OG»لیمو 

شد. افشانی  گرده  ما  شده  انتخاب  اين   طرفه 
جوانه  تولید  به  منجر  قتركیب  مانند    لعه هاى 

بزرگ و بلند، براق با صمغ گیاهی همراه با عطر  
فوق  طعم  شد.و  تند  چشم   العاده  جذابیت  با 

سويه   اين  نشدنی،  فراموش  طعمی  و  نواز 
برنده قطعی است و بايد در تمام مجموعه هاى  

 افراد خبره گنجانده شود. 

 OGیاقوت کبود 

 هاى مدرن بر اساس برترى ساخته شدند.تركیب 
  AAAاين محصول به دلیل رايحه هاى غیرقابل انكار  

می  پشتیبانی  باورنكردنی  قدرت  با  به  كه  شود، 
از  OG»ياقوت كبود   يابد.برترى دست می  « به يكی 

در   ما  هاى  طعم  ترين  نمادين  و  ترين  دلخواه 
شده    Humboldt Seed Organizationمجموعه   تبديل 

پ Florida cutبدنام  "    OG است.  از طريق   OGیوند با  " 
Afghan     ما يک نوع منحصر به فرد و هیجان انگیز را

می  ايجاد  دهندگان  پرورش  تمام  كه  براى  كند 
دارد. همراه  به  را  آنها  لذت  و  صورت   تحسین  در 

انتظارات   از  فراتر  بسیار  گیاه  اين  صحیح،  استفاده 
 است و بايد به هر مجموعه مدرنی اضافه شود. 

 

 

 

 طعم و اثرگذاری 
و میوه هاى شیرين غالب است. با عطر مركبات  گازدار  و  تند، عجیب  و  داراى طعم  برخی ممكن است بگويند عطر 

برخی ممكن است بگويند عطر و طعم فلفل لیمويی تند و استون  كند.طعم فلفل لیمويی تند و استون را تداعی می
می تداعی  به  را  مقادير  كند.  در  اگر  اما  است،  مدت  بلند  آن  اثر  و  بخش  آرام  ساتیوا  از  كمی  درصد  وجود  دلیل 

باشد. داشته  خزنده  اثر  تواند  می  شود،  مصرف  خوب بیشترى  روز  اواسط  در  آن  از  در   استفاده  فعالیت  براى  و 
 فضاى باز عالی است. 

 شناسی ریخت
tree  يک  Super Skunk     وCalifornia Sour Diesel  .اين گونه همسان با ساتیوا غالب در برابر بیمارى ها مقاوم تر است و   است

دارد(. خوبی  اكثر آب و هواها عملكرد  بقا در آب و هواى مرطوب است )در  به  به   OGهاى  ويژگی قادر  چهار طرفه 
 د. هاى پیازى بزرگ همراه با خروجی صمغ گیاهی باال داراى جذابیت بسیارى هستندلیل تشكیل جوانه

 نکاتی در رابطه با کشت 
عملكرد متابولیک باالى آن نیازمند رژيم  كند.»لیمو بادرنج« پس از جوانه زدن، با قدرت و سرعت زيادى رشد می

ارگانیک( است.هاى مغذى نیتروژن )ترجیحًا  به ويژه مواد مكمل  تمام مراحل رشد مهم است. تر   اين موضوع در 
هو اكثر محیط هاى آب و  در  خوب عمل میگیاهان  از رطوبت را تحمل كنند. ايی  باالترى  توانند سطوح   كنند و می 

فاصله خوب بین میانگره ها باعث جريان بهتر هوا و نفوذ عمیق تر نور به  »لیمو بادرنج« بسیار آفتاب دوست است.
می گیاهی  برابر  شود.پوشش  دو  از  بیش  گلدهی  دوره  به  انتقال  با  بسته  فضاى  در  گیاهان   شود.می  اندازه 

 هاى بزرگ جوانه بايد حداقل توسط يک اليه تک اليه اگر نگويیم يک اليه دوم از داربست حمايت شوند. مجموعه
هرس از باال در طول  شود.براى گیاهان بزرگتر، استفاده از قفس و اليه هاى دوم داربست توصیه می فضاى باز:

بیشترى   روينده  نقاط  ايجاد  موجب  گیاه،  از  میعمر  بیش  ارتفاع  به  توانند  می  هنوز  گیاهان  زيرا  متر    ۴.۵شود 
بار در طول چرخه زندگی گیاه و تا چند   ۶تا  ۳هرس از باال را می توان هر دو هفته يكبار و حداقل  فوت( برسند.۱۵)

 هفته قبل از ورود نهايی به دوره گلدهی انجام داد. 

 
 % ساتیوا ۳۰ایندیکا /    ۷۰%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ تی +  24-26%
  روز   65 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر در متر   45۰۰-4۰۰ محصول فضای بسته: 
 اواسط ماه اكتبر  مربعروزهای فضای باز:

پوند و بیشتر به   ۸کیلوگرم /  4 محصول فضای باز: 
 ازای هر گیاه

 فوت و بیشتر  ۱5متر/ 4.5 ارتفاع در فضای باز:  

 
 
 
 
 

 طعم و اثرگذاری 
جات همراه با عطر خوب شكالت و جوز  داراى اسانس قوى عطرهاى پیچیده و غالب كاج و گاز و رايحه تند دارچین و ادويه

است. براى   هندى  آل  ايده  و  قوى  مغزى  اثر  به  توجه  است.با  مناسب  روز  پايان  در  از مصرف استفاده  باتجربه  كنندگان 
بهره  آرامش آن  بخش  آرام  لذت  و  خالقیت  از  حال  عین  در  و  برد  خواهند  لذت  آن  محرک  جنبه  همچنین  و  مند  ذهنی 

 شوند.می

 شناسی ریخت
اولیه است.OG»ياقوت كبود   تهاجمی و سالم در مراحل  رشد  ن « داراى  به  ابتدايی  نیاز دارد.در مراحل  رژيم   گهدارى كمی 

ايده آل می از مجموعه مهارت هاى كشت  براى طیف وسیعی  به  سازد.هاى غذايی متوسط، آن را  باريک آن  و  بلند  ساختار 
هاى  جوانه شود.ها و نفوذ عمیق تر نور به پوشش گیاهی می، باعث ايجاد فاصله مناسب بین میانگره OGدلیل نسبت غالب  

تر به  هاى كوچکگذارند، در حالی كه جوانههاى صمغ گیاهی براق را به نمايش میطیف بنفش و سبز، رويهچند رنگ زيبا با  
 كنند. هاى دوم و سوم پوشش گیاهی رشد میاندازه توپ گلف در اليه

 نکاتی در رابطه با کشت 
با رژيم هاى غذايی متوسط و مغذى كشت كرد. توان  به دلیل  براى »درياى   اين گونه گیاهی را می  و  ايده آل است  سبز« 

می عمل  خوب  بسیار  متراكم  گیاهی  پوشش  سناريوهاى  در  مانند،  بادبزن  نازک  هاى  برگ  از  نور  بهتر  اندازه   كند.نفوذ 
گیاهان از دوره رويشی تا گلدهی بیش از دو برابر خواهد شد و استفاده از داربست، ترجیحًا دو اليه براى حمايت از رشد  

آنها داراى   براى كشت در فضاى بسته، گیاهان را می توان به صورت متراكم مرتب كرد. سیار مهم است.در مراحل بعدى ب
اليه هاى دوم و سوم پوشش گیاهی جوانه هاى متراكمی را در مراحل   ظرفیت تغذيه قوى در طول چرخه زندگی هستند.

 پايانی گلدهی تشكیل می دهند و داراى ارزش تولید قابل توجهی هستند.
باز: توصیه  فضاى  قفس  از  استفاده  كنند،  می  رشد  خورشیدى  كامل  مدت  طوالنی  هاى  دوره  براى  گیاهان  كه  هنگامی 

تمیز كردن يا توخالی كردن داخل گیاهان براى برخوردارى   شود.اليه هاى دوم داربست نیز به شدت توصیه می  شود.می
رشد جوانه بسیار مهم   از  گلدهی به شدت  از جريان هواى بیشتر قبل  طی دو هفته اول  اين مسئله در  به  توجه  و  است 

می شود.توصیه  بیشتر  انتهايی  هاى  جوانه  محل  در  رشد  تا  می شود  را  سطح  گیاهان  تا  كرد  هرس  باال  از  چندين  بايست 
هستند و  گیاهان كمی مستعد ابتال به كپک پودرى   بیشترى ايجاد شود و میزان بازدهی محصول در آن فضا افزايش يابد.

 در نتیجه اقدامات پیشگیرانه بايد بر اين اساس اعمال شود. 
 

 ساتیوا  % 15ایندیکا /  85%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 21-24%
  روز   60-57 روزهای فضای بسته: 

گرم و بیشتر در متر   6۰۰-400 بسته: محصول فضای 
 مربع

 اواخر سپتامبر/اوايل اکتبر  روزهای فضای باز:
پوند و بیشتر به   ۸-6کیلوگرم/ 4 محصول فضای باز: 

  ازای هر گیاه
 فوت و بیشتر  ۱5-۱۲متر/ 4-۳ ارتفاع در فضای باز:

 

 15بذرهای مونث شده  بذرهای مونث شده   14

 .......... 

95.00€ 

 بسته   10
 ..... 

52.50€ 
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 ... 
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 دهی سریع بذرهای با گل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 در فضاى باز ( رشد  Fastوايت رانتز )

 آنالین از ما دیدن کنید: 

humboldtseeds.org 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ساتیوا   % 10رودرالیس /    %20ایندیکا /    70%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 19-21%

 روز  55-53 روزهای فضای بسته:
گرم و   5۰۰-4۰۰ محصول فضای بسته:

 بیشتر در متر مربع 
  پایان ماه سپتامبر روزهای فضای باز:
پوند به ازای هر   ۲-۱کیلوگرم/ ۱ محصول فضای باز:

  گیاه
 فوت و بیشتر  ۸-6متر/ ۲.5-۲ ارتفاع در فضای باز:

 
 

 )(Fastکیک بستنی 
توسط   كه  زيرزمینی  كالسیک  گونه  از   Seed Junkieاين  بدنام 

گذشته   سال  چند  در  است،  شده  داده  پرورش  آنجلس  لس 
است. كرده  پا  به  طوفانی  صنعت  اين  ژنتیک  در  اين 

و   طعم  حوزه  در  كه  است  چیزى  ماهیت  بیانگر  منحصربفرد 
 مزه بسیارى از مصرف كنندگان به دنبال آن هستند. 

گلاز    تا  باال  كیفیت  با  يافته  استخراج  پرورش  آرامی  به  هاى 
عرضه   داروخانه  هزاران  در  را  خود  جايگاه  گونه  اين  ممتاز، 

فرم و  اشكال  به  جهان  سراسر  در  شاهدانه  هاى  كننده 
 مختلف پیدا كرده است. 

 طعم و اثرگذاری 
تند  فلفل  و  دارچین  با  شیرين  نبات  آب  عصاره  طعم  داراى 

طعم  غنی همراه با رايحه گازى شیرين و پیچیده  عطر و   است.
انجام  دارد. حین  در  و  روز  در  محصول  اين  از  استفاده 

براى داشتن خالقیت به  هاى خارج از منزل عالی است.فعالیت
تسكین به  كمک  همچنین  و  موسیقی  و  هنر  در  مثال   عنوان 

 استفاده کاربردی عالی است.  دردهای خفیف و همچنین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتیوا  % 10رودرالیس /  % 20ایندیکا /  70%
 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 18-21%

  روز   53-48 روزهای فضای بسته: 

 گرم و بیشتر در متر مربع  45۰۰-4۰۰ بسته: محصول فضای 
  اواسط تا پایان ماه سپتامبر  روزهای فضای باز:
 پوند به ازای هر گیاه ۲-۱کیلوگرم/ ۱ محصول فضای باز: 

 فوت و بیشتر  ۸-6متر/ ۲.5-۲ ارتفاع در فضای باز:

 (Fast)نفس کره بادام زمینی  
گو يک  به  و  پديدار  پیش  چندى  العاده  خارق  سويه  نه  اين 

شد. تبديل  فورى  اين   كالسیک  زيرزمینی  صحنه  از  خروج  با 
تبديل شده   به جريان اصلی  و  بود  برنده قطعی  محصول يک 

از   است. عالی  تركیبی  زمینی«  بادام  كره   Dosi-Do»نفس 
(Cookies x OG Kush)  وMendo Breath (OGKB x Mendo Montage)   است

است. شیرينی  مانند  شیرين  و  گازدار  محصولی  داراى   كه 
غیرقابل  جذابیت  و  براق  بنفش  نشدنی  فراموش  درخشش 

است. كشور   انكار  هاى  داروخانه  سراسر  در  محصول  اين 
ويژگی دلیل  به  و  است  شده  خود عرضه  تند  ترپن  هاى 

است. شده  به   تحسین  كه  كسی  هر  براى  قطعی  انتخاب  يک 
 بخش است.  دنبال طعمی لذت

 طعم و اثرگذاری 
قوى   و  ساده  طعم  و  عطر  با  دارچین  و  هندى  جوز  كوكی 

انجام   است. حین  در  و  روز  در  محصول  اين  از  استفاده 
داراى  اثرگذارى بلند   هاى خارج از منزل عالی است.فعالیت

 مدت و ماليم بر بدن است. 
 

 
  17     دهی سریعبذرهای با گل  دهی سریع بذرهای با گل 16

    

هاى  گونه  Humboldt Seedsتولید شده توسط   ”Quick“يا   ”Fast“دانه هاى شاهدانه  
بین   كه  معنی  اين  به  هستند،  سريع  گلدهی  مرحله  با  نور  به    ۲تا    ۱وابسته 

 هاى استاندارد گل می دهند. هفته سريعتر از گونه
سويه   Fast” Humboldt Seeds“ژنتیک   پیوند  بهترين  از  با  آنها  كالسیک  هاى 

گلگونه است.هاى  شده  ايجاد  خودكار  براى  ”Fast“هاى  سويه دهی 
بیتولید سريعكنندگان  برداشت  مشتاق  و  تولیدكنندگان  صبر  همچنین  و  تر 

 ”Fast“سويه هاى آل هستند.مناطق شمالی با شرايط آب و هوايی نامطلوب ايده
اى مطلوب براى تمام كسانی است كه مايلند ژنتیک كالسیک هومبولت ما گونه

و در اواسط   را در حالی رشد دهند كه تمام ويژگی هاى برتر خود را حفظ كرده
 رسد! سپتامبر به مرحله برداشت می

http://humboldtseeds.org/
http://humboldtseeds.org/
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 ساتیوا %10رودرالیس /  %20ایندیکا /  70%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 18-21%

 روز   53-50 روزهای فضای بسته:

 گرم و بیشتر در متر مربع  45۰۰-4۰۰ محصول فضای بسته: 
  پایان ماه سپتامبر روزهای فضای باز:
 پوند به ازای هر گیاه  ۲-۱کیلوگرم/ ۱ محصول فضای باز:

 فوت و بیشتر  ۸-6متر/ ۲.5-۲ ارتفاع در فضای باز: 

 (Fast)رانتز 

نمادين دست  در طی چند سال   گونه به وضعیت  گذشته، چند 
منجر به تولد   Zkittlesو    Gelatoپیوند اجتناب ناپذير بین   اند.يافته

شد. جديد  محصول  توجه   يک  خود  پیدايش  زمان  از  »رانتز«  
است.صاحب كرده  جلب  خود  به  را  حوزه  اين  در  قیمت   نظران 

تقاضاى زياد   دلیل  به  در گذشته  بازار  باالى  براى چشیدن  هاى 
ما اكنون آن را به شكلی   طعم منحصر به فرد پروفیل ترپن بود.

 ايم. سريعتر و به شكلی متنوع براى شما تهیه كرده

 طعم و اثرگذاری 
رايحه با  تند  سیاه  فلفل  قوى  طعم  و  عطر  تند،  داراى  گازى  هاى 

كاج  ساده  عطر  با  همراه  شیرين  و  ترش  انكار  غیرقابل  اسانس 
از است. فعالیت  استفاده  و  روز  در  است.آن  عالی  روزانه   هاى 

و  خفیف  دردهاى  تسكین  همچنین  و  خالقیت  داشتن   براى 
 استفاده كاربردى عالی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ساتیوا  %10رودرالیس /  %20ایندیکا /  70%

 دی بی سی   % 0.1سی،  اچ + تی 19-21%

محصول   روز  55-50 روزهای فضای بسته:
 گرم و بیشتر در متر مربع  5۰۰-4۰۰ فضای بسته:

  پایان ماه سپتامبر روزهای فضای باز:
 پوند به ازای هر گیاه  ۲-۱کیلوگرم/ ۱ محصول فضای باز:

 فوت و بیشتر  ۸-6متر/ ۲.5-۲ ارتفاع در فضای باز: 

 )(Fast رانتز سفید  
انتخاب فنوتیپ هاى متعدد در زمانی رايج است كه از ژنتیک با 

می استفاده  باال  نمونه  شود.كیفیت  رانتز«  كامل  »وايت  اى 
است. »رانتز«  بدنام  تبار  از  گرفته  به   سرچشمه  فنوتیپ  اين 

به   نیاز  و  شديد  رشد  باردهی،  باالى  سطح  كم  دلیل  نگهدارى 
است. شده  با   انتخاب  ژنتیک  به    OGاين  دست  ممتاز  و  خودكار 

به  و  كند  كوتاه  را  گلدهی  چرخه  تا  شد  تركیب  ما  نشده  دست 
 بهترين عملكرد دست يابد. 

 طعم و اثرگذاری 
است.نی ترش  مركبات  و  كاج  تند  طعم  و  عطر  با  شیرين   شكر 

فلفل   و  گازى  پیچیده  و  عمیق  عطر  و  رايحه  است.داراى   سیاه 
فعالیت و  روز  در  آن  از  همچنین استفاده  و  منزل  از  خارج  هاى 

و خفیف  دردهاى  است.  تسكین  عالی  كاربردى  داراى    استفاده 
 اثرگذارى بلند مدت و ماليم بر بدن است. 

 
 

 

 

 دهی سریع بذرهای با گل 19 دهی سریع بذرهای با گل 18



 ... 

34€ 

 بسته    3
 ..... 

53€ 

 بسته   5 
 .......... 

95€ 

 بسته   10

 

 دی بی بذرهای سی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایندیکا  % 25ساتیوا /  75%
 سی اچ تی   % 0.6دی,  بی سی   14%

 روز و بیشتر   78 روزهای فضای بسته: 
  گرم و ۷5-۲5 محصول فضای بسته: 
 بیشتر به ازای هر گیاه 

 روز   90-78 روزهای فضای باز:  
گرم به ازای   ۱5۰-45 محصول فضای باز: 

 هر گیاه

 آنالین از ما دیدن کنید: 

humboldtseeds.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAmmnneessiiaa CCBBDD PPuurree AAuuttoo 

Amnesia Auto CBD Pure    يک دانه شاهدانه
از   غنی  و  گل  CBDزنانه  خودكار  با  دهی 

پیوند   از  و    Amnesia Autofloweringاست كه 
Auto CBD  می دست  از    ۷۵ آيد.به  روز 

می جوانه   گیاهان  برداشت،  تا  زنی 
تابستان  اواسط  نورى  شرايط  در  توانند 
امكان  ا  كشاورز  به  اين  و  بدهند  گل 
را   برداشت  و  كشت  براى  ريزى  برنامه 

شگفت   HSOاين   دهد.می طعم  با  اصلی 
افراد   Amnesiaانگیز   و  متخصصان  براى 

 تازه كار عالی است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساتیوا   % 25ایندیکا /    75%
 سی اچ تی   % 0.6دی,  بی سی   17%

  روز و بیشتر   6۳ روزهای فضای بسته: 

گرم و   5۰۰-4۰۰ محصول فضای بسته: 
 بیشتر در متر مربع 

  اولین هفته ماه اکتبر  روزهای فضای باز:
 کیلوگرم به ازای هر گیاه 4-۱ محصول فضای باز: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ایندیکا  % 25ساتیوا /  75%
 سی اچ تی   % 0.3دی,  بی سی   6%

 روز و بیشتر   65 روزهای فضای بسته: 
گرم در متر   5۰۰-45۰ محصول فضای بسته: 

 مربع

 اواسط ماه اكتبر  روزهای فضای باز:

 کیلوگرم به ازای هر گیاه 4-۱ محصول فضای باز: 

 

  

SSaapppphhiirree BBuubbbbaa CCBBDD PPuurree 

يک سويه ممتاز است كه با رشد و باردهی 
ترپن   پروفیل  يک  خود  را باالى  خوشمزه 

می با   دهد.ارائه  توان  می  را  گیاه  نوع  اين 
اكثر   در  و  كرد  كشت  مهارت  سطوح  اكثر 
برخوردار   خوبی  عملكرد  از  محیطی  شرايط 

ماندگارى   است. با  ماليم  اثرى  داراى 
روز   در  استفاده  براى  عالی  و  مدت  طوالنی 

اين گونه داراى يک شجره نامه فوق  است.
 العاده است. 

 

 

 

 

 

Sapphire Lime CBD 

كه   افتد  می  رخ  زمانی   Bubba Kushجادو 
CBD    باKey Lime CBD   زده پیوند  ما 
از رايحه شیرين شما می شود.می توانید 

 مركبات با عطر و طعم گازى لذت ببريد. 
باالى   ارزش  قدرت  داراى  و  تولید 

هفته   ۹باورنكردنی است كه تنها در طی  
اين محصول يكی  نشیند.كوتاه به بار می

ديگر از پروفیل هاى ترپن كالسیک براى  
دنبال  به  كه  است  كنندگانی  مصرف 

 روانگردان با اثر ماليم هستند.

 

 

 دی بیسیبذر  20 دیبیبذر سی 21  

.......... 

95€ 

 بسته   10
 ..... 

53€ 

 بسته   5 
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34€ 

 بسته    3
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95€ 

 بسته   10
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 بسته   5 
 ... 

34€ 

 بسته   3

 

HSO   سويه پرورش  گونه با  و  برآوردن  ها  براى  دوام  قابل  تجارى  هاى 
كشاورزان متنوع  بر  CBDنیازهاى  مبتنی  توسعه  و  تحقیق  طريق  از   ،

علم، به دنبال ايجاد ژنتیک پايدار، با كیفیت و مطابق با قانون است.  
در   امكان  مرزهاى  صنعت،  اين  در  تجربه  دهه  چندين  با  هومبولت 

م  CBDحوزه   گسترش  در   دهد.ی را  تجربه  دهه  چندين  با  هومبولت 
سويه   دهد.را گسترش می   CBDاين صنعت، مرزهاى امكان در حوزه  

ما براى ساخت روغن، مرهم، ضماد،    CBDو    THCهاى غنی و پیشرفته   
 تنتور و ساير كاربردها عالی هستند. 

اين سويه ها بهترين ويژگی هاى ژنتیک كالیفرنیايی ما و تمام  
ما انتخاب پرورش دهندگان   را گرد هم می آورند. CBDمزاياى 

 هستیم. 

http://humboldtseeds.org/
http://humboldtseeds.org/


 

 

 

 

 

 HSOدرباره 

بذر   از    Humboldtسازمان  بیش  با  دهندگان  پرورش  از  اى    ۲۵مجموعه 
است. شاهدانه  تولید  صنعت  در  سابقه  ژنتیک  سال  كنندگان  تامین 

علم،   از  استفاده  با  ما  دقیق  هاى  انتخاب  دهه،  دو  از  بیش  براى  ممتاز 
پرورش   و  كشت  فضاى  در  و  زمینه  اين  در  تجربه  ها  سال  و  فناورى 

ايجاد    HSO هستند.  حال  در  مداوم  طور  گنجینه به  گسترش  و  نوآورى 
مارى انگیز  هیجان  و  جديد  هاى  گونه  تا  است  ما  با  ژنتیكی  را  جوانا 

طور   به  تجارى  تولیدكنندگان  و  كوچک  كشاورزان  براى  باال  كیفیت 
 يكسان ارائه دهد. 

HSO    از بیش  از    ۲۵در  بیش  با  و  سراسر    ۲۰۰۰كشور  در  فروشگاه 
از   بیش  به  است.  ۸جهان  شده  توزيع  دهه،    براى زبان  يک  از  بیش 

به يک عامل پیشرو در اين صنعت با ايجاد ژنتیک     Humboldtسازمان بذر  
المللی تبديل شده  مارى با كیفیت باال اياالت متحده در بازار بین  جوانا 

 است. 
بخش ارزش حیات  كشاورزى  ايدئولوژى  در  ريشه  كه  ما  اصلی  هاى 

نهاي حفظ  با  زنده  موجودات  از  حفاظت  دنبال  به  براى دارد  احترام  ت 
با استفاده از روشما تكنیک طبیعت است. ارگانیک را  هاى  هاى كشت 
طراحی قرار پايدار  حمايت  مورد  بسته  حلقه  مفاهیم  اساس  بر  شده 

هاى غیر ضرورى را براى دستیابی به نتايج عالی به  دهیم كه ورودىمی
 رساند. حداقل می

ا تولیدات تجارى هاى خانگی كوچک تا مزارع خانوادگی و ياز كشت
متعهد به ارائه باالترين كیفیت   Humboldtدر مقیاس بزرگ، سازمان بذر  

 جوانا پايدار در اين صنعت است. ژنتیک مارى
 

 در جاده از ما دیدن کنید! 

 https://www.humboldtseeds.at/exposبه سایت 
مراجعه کنید تا محل فرود بعدی ما را  

 بدانید! 

 

 آنالین از ما دیدن کنید: 
humboldtseeds.org 

https://www.humboldtseeds.at/expos
https://www.humboldtseeds.at/expos
https://www.humboldtseeds.at/expos
https://www.humboldtseeds.at/expos
http://humboldtseeds.org/
http://humboldtseeds.org/

