
    



Raízes em Humboldt, Filiais na Europa

A Humboldt Seed Organization tem sido pioneira no mercado global 
de canábis desde 2009, com mais de 20 anos de experiência prática. 
No início do ano 2000, a HSO teve um início humilde no condado de 
Humboldt, Califórnia, e agora surgiu como um dos principais criadores de 
canábis, apoiando uma ampla rede global com parceiros na América do 
Norte e do Sul, Europa e sudeste da Ásia. Impulsionados pela inovação e 
satisfação do cliente, nós cultivamos nossa genética com ciência de ponta 
e tecnologia de laboratório para ajudar na seleção apenas dos perfis das 
plantas de maior elite.
        Esperamos que você aprecie esta seleção de nossas melhores 
variedades de cannabis. 
 Com amor da Califórnia, 
   - Equipe HSO

Conteúdo
Semente Autoflorescente 2
    Chem Bomb Auto  3
    Chocolate Mint OG Auto 3
    Mango OG Auto  4
    OG Kush Auto   4
    OGKZ Auto   5
    Pineapple Chem Auto  5
Semente Feminizada  6
    Banana Sapphire  7
    Blueberry Headband  8
    Chocolate Mint OG 2.0  9
    Cinnamon Buddha OG  10
    Florida Gaspack  11
    Ghost of NYC   12
    Green Crack 2.0  13
    Lemon Citron   14
    Sapphire OG   15
Semente de Floração Rápida 16
    Ice Cream Cake  17
    Peanut Butter Breath  17
    Runtz    18
    White Runtz   18
Semente de CBD  20
    Amnesia CBD Pure Auto 20
    Sapphire Bubba CBD Pure 21
    Sapphire Lime CBD  21

VISITE-NOS ONLINE:
humboldtseeds.org

http://humboldtseeds.org


SEMENTES AUTOFLORESCENTES

A pesquisa meticulosa e o trabalho duro resultaram na transformação 
de algumas das mais importantes genéticas da Califórnia criadas 
em forma de floração automática. Altamente resistentes com uma 
grande variedade de tamanhos, estaturas, cheiros, gostos e efeitos, 
estas linhagens foram criadas para se adequar a todos os níveis de 
habilidade. Com uma duração de 70 a 85 dias desde a semente até o 
final, nada parecido com estas linhagens tem existido até agora.
Muitos anos de criação e seleção deram origem a estas linhagens 
autoflorescentes mais únicas e influentes encontradas no mundo hoje 
em dia. Do valor de produção, à resistência a doenças e pragas e acima 
de tudo, sabor e efeito, estamos animados para apresentar a próxima 
geração de genética de qualidade superior encontrada apenas na 
Organização Humboldt Seed.

CULTIVANDO AUTOFLORESCENTES
- As condições do secador são recomendadas para todo o ciclo de vida da 
planta para maximizar o desempenho geral. O maior erro é regar demais. É 
melhor dar-lhes pequenas quantidades de água em intervalos regulares e 
um pouco freqüentes. 
- As semanas primárias de desenvolvimento precisam de pequenas 
quantidades de água, doses mais fortes de nutrição, muita luz solar ou 
artificial e uma mediana ou solo altamente arejado. 
- As sementes devem ser plantadas diretamente em seu recipiente 
final (sem necessidade de transplante). As plantas autoflorescentes 
normalmente crescem durante os primeiros 21 a 30 dias e depois se 
desenvolvem rapidamente até o período de floração. Os horários de 
alimentação devem ser ajustados de acordo. 
- Ao ar livre, os horários ideais de plantio são 3 a 5 semanas antes do 
solstício de verão, permitindo que as plantas cresçam com o sol até o pico 
da estação. Isto utilizará as semanas restantes após o período do solstício, 
maximizando a produção de óleo devido à maior emissão de raios UV do 
sol.
 - No interior, para otimizar a produção as plantas autoflorescentes devem 
receber 18-22 horas de luz durante todo o ciclo. O tamanho do vaso irá 
determinar a produção total, embora as plantas tenham um desempenho 
notável em pequenos recipientes.

Chem Bomb Auto
Esta seleção de 5ª geração evoluiu da nossa 
Initial Chem ‘91 X nosso carro de elite Bubba 
Kush sem circulação. A genética única tem 
origem em nosso estoque exclusivo de 
reprodutores privados. Altos rendimentos 
e apelo surpreendente de bolsas elevam 
a fasquia para flores automotivas. Uma 
necessidade absoluta para os colecionadores.

Sabor e Efeitos
Os aromas florais tropicais se desenvolvem 
em estágios posteriores. O genótipo 
dominante do Indica faz com que as 
sensações corporais sejam fortes, seguidas 
por um longo e relaxante final. Ótimo para 
uso no final do dia.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa

18-21%+ THC
Dias ao Interior: 75-78 dias 
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 
450g-500g m2
Dias ao Ar Livre: 78-90 dias 
Rendimento ao Ar Livre: 25-200g+ por planta 
Altura ao Ar Livre: até 1m / 3ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG Auto
Criado a partir de alguns de nossos genes 
mais apreciados, o Chocolate Mint OG e 
o OG Kush auto, esta é a linhagem que 
os conhecedores têm esperado. Esta 
variedade requintada é conhecida por sua 
resina pegajosa e perfil de terpeno único. 
Diversifique a sua coleção com esta jóia 
resinosa. 

Sabor e Efeitos 
Aromas aguçados de gás e acrílico são 
suportados por tons de terra, pinheiro 
e chocolate. Acentos suaves de menta e 
mentol.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 75-78 dias 
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 
450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 78-90 dias 
Rendimento ao Ar Livre: 25-200g+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 1-1.5m / 3-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Mango OG Auto
A evolução da autoflorescência continua à 
medida que a busca de perfis terpenos altos e 
dominantes são agora a força motriz por trás 
do movimento. O mango OG auto contém o 
sabor de alta intensidade enquanto também 
carrega o peso. Para aqueles que buscam 
grandes resultados, não procurem mais: O 
Mango OG Auto combina o apelo da produção 
comercial com o apelo das sacolas premium.

Sabor e Efeitos
Manga picante com tons afiados de pinheiro 
e pimenta preta, complementada por frutas 
tropicais doces e notas florais profundas. 
Sensações cerebrais relaxantes seguidas de 
uma longa duração, mas de corpo suave e 
alto. Ótimo para uso diurno e atividades ao ar 
livre. Funciona bem para a ansiedade.

45% Indica / 30% Ruderalis / 25% Sativa 
18-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 78+ dias 
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 
450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 78-90+ dias 
Rendimento ao Ar Livre: 25-200g+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 1m-2m / 3-6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

OG Kush Auto
Liderando a indústria por uma década no 
desenvolvimento de autoflorescentes, o 
principal projeto da HSO foi o OG Kush. 
Com expressões inacreditáveis de terpenos 
húmidos, parecia apenas adequado começar 
aqui. Seis anos depois, a HSO continua a 
desenvolver esta linha e a melhorar esta jóia 
inovadora. O OG Kush Auto é uma verdadeira 
obra-prima a ser experimentada.

Sabor e Efeitos 
Notas definidas de limpador de limão com gás, 
combustível diesel com pinho e capim-limão. 
Tons acrílicos nítidos de pinho e mentol. Os 
efeitos são indica dominantes com fortes 
sensações corporais que duram horas. Ótimo 
para uso no final do dia, assim como alívio da 
dor. Ajuda benéfica para o sono.

60% Indica / 30% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 78 dias 
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 
450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 78-90 dias 
Rendimento ao Ar Livre: 25-80g+ por planta 
Altura ao Ar Livre: até 2m / 6ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

OGKZ Auto
Criado a partir de uma das linhagens mais 
requisitadas do catálogo da HSO, conheça 
o novo OGKZ Auto. Este híbrido evolutivo 
está mudando o mundo das sementes 
autoflorescentes. A excepcional qualidade do 
OGKZ representa um salto em frente e reflete 
a incansável seleção e trabalho na criação 
da genética da próxima geração. Esta beleza 
resinosa é uma adição obrigatória a qualquer 
biblioteca de sementes.

Sabor e Efeitos
Essência doce e agridoce com notas de hortelã-
pimenta picante e pinheiro-do-mato picante 
seguido de um acabamento com gás. Efeitos 
fortes e corpo alto e duradouro. Ótimo para uso 
no final do dia e relaxamento. Funciona bem 
contra a ansiedade. Suave e calmante.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
16-18%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 78-83 dias 
Rendimento no Interior: 25-90g+ por planta
Dias ao Ar Livre: 78-90+ dias 
Rendimento ao Ar Livre: 45-120g+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 0.75m-1.25m+ / 2.5-4ft+

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Pineapple Chem Auto
Uma incrível explosão de frutas tropicais 
e aromas florais doces dominam esta 
autoflorescente AAA de alto rendimento. 
Pineapple Chem Auto é uma combinação 
requintada do nosso Green Crack auto 
e aautoflorescente  Chem Bomb macho, 
resultando em uma planta robusta e vigorosa 
suportada por fortes ramificações laterais 
construídas para rendimentos pesados.

Sabor e Efeitos
Notas altas e vibrantes de abacaxi de manga 
e frutas vermelhas seguidas por complexos 
tons gaseificados e florais terminando com 
aromas de pinheiro doce e cítricos suaves. 
Suave altura cerebral com sensações corporais 
de longa duração. Ótimo para relaxamento e 
atividades leves ao ar livre. Ótimo para o alívio 
de pequenas dores e ansiedade.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21% THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 78 dias
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 
450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 78+ dias 
Rendimento ao Ar Livre: 25-200g+ por planta
Altura ao Ar Livre: 0.75m-1.25m / 2.5-4ft

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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SEMENTES FEMINIZADAS

Estas sementes feminizadas de cannabis são o produto principal 
da nossa coleção. Testadas e verdadeiras, estas linhagens 
apresentam uma genética de alta qualidade, de grande rendimento 
e incrivelmente potente “fabricada nos EUA”. Este catálogo inclui 
uma seleção de linhagens californianas consideradas por muitos 
como a elite das variedades de canábis. Nestas linhagens você é 
o beneficiário direto dos 25 anos de pesquisa, desenvolvimento e 
experiência da Humboldt Seed Organization.

DICAS DE CRESCIMENTO
— Os rendimentos dependem de: 
 - interior ou exterior 
 - época do ano de plantio (após o último congelamento) 
 - condições climáticas anuais 
 - localização (linhas de latitude e longitude)
 - tamanho da panela ou recipiente 
 - meio de cultura de uso 
 - dieta e nutrição 
 - manutenção preventiva contra pragas e doenças

— Nutrição: Seja cultivando dentro ou fora de casa, é recomendado o uso de solos 
orgânicos e nutrientes em suas misturas. Isto ajuda a melhorar e maximizar a 
produção de terpenos resultando em um produto final de alta qualidade. Ao usar 
nutrientes minerais à base de sal, certifique-se de lavar suas plantas com água 
apenas nas semanas finais para reduzir a quantidade de nutrientes disponíveis e 
melhorar o sabor e o sabor. 

— Pragas/Patógenos/Doenças: Seja proativo no manejo de seu cultivo para 
minimizar problemas antes que eles apareçam. Ao cultivar ao ar livre, o plantio 
de companheiras e o aumento da biodiversidade em torno da cannabis podem 
minimizar os problemas. Se houver risco de infestação de pragas, o uso de insetos 
predadores durante a floração é recomendado para evitar resíduos de pesticidas 
nas plantas.

— Ao ar livre, essas plantas podem ficar grandes com rendimentos elevados! Na 
maioria das vezes é recomendado o uso de treliças. Quando crescem maiores, 
recomenda-se que as plantas sejam cobertas ou que sejam aplicados métodos 
“SCROG”. As plantas podem ser cobertas várias vezes para garantir mais superfície.

Banana Sapphire
Esta combinação frutífera reúne as 
poderosas sutilezas do OG Banana 
com a complexidade acrítica do nosso 
exclusivo e elite OG Safira. Estas duas 
variedades deram origem a esta 
criação fenomenal. Esta variedade 
não deve faltar em nenhuma coleção.

Sabor e Efeitos 
O perfil do terpeno expressa a bela 
fusão de gás acrílico forte e pimenta 
preta seguida por sabores tropicais 
frutados sutis dominantes na banana 
com tons de manga doce. A Safira 
da Banana é conhecida por seu 
efeito “creeper”, resultando muitas 
vezes no travamento no sofá. Ótimo 
para uso no final do dia e alívio da 
dor. Fumantes experientes podem 
desfrutar da alta cerebral muito forte.

75% Indica / 25% Sativa
23-26%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 60-63 dias 
Rendimento no Interior: 25-80g+ por planta, 450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 1/2ª semana de outubro
Rendimento ao Ar Livre: 5000+g / 10 lbs por planta 
Altura ao Ar Livre: 4.5m+ / 15ft+

3 pack

€38
...

5 pack

€61
.....

10 pack

€110
..........

Morfologia
O OG Banana original veio de uma pequena comunidade do Oregon há mais de uma década. 
Foi então cruzado com nossa elite Sapphire OG conhecida por suas complexas expressões 
gasosas de terpenos. As plantas mantêm um crescimento rápido e vigoroso durante todo o 
ciclo de vida e se dão bem na maioria das condições. A Safira Banana desfruta de muito sol e 
pode lidar com altas temperaturas e noites frias. As folhas finas dos ventiladores permitem 
uma penetração mais profunda da luz e um bom espaçamento entre os desenvolvimentos 
internodais faz com que haja um bom fluxo de ar em copas mais densas. Grandes gemas 
alongadas se formam em grandes colas resinosas durante seus estágios finais.

Dicas de Cultivo
A Safira da Banana é para todos os níveis de cultivo. O crescimento vegetativo rápido e 
vigoroso é mantido durante todo o ciclo de vida. Estas plantas se dão bem debaixo de 
uma aramação e têm bom espaçamento entre as folhas ventiladas para permitir uma 
boa penetração da luz, necessitando de muito pouca manutenção ou limpeza. Durante 
os períodos de floração, a aramação é recomendada já que o desenvolvimento de gemas 
grandes em estágios posteriores precisa ser apoiado. O cultivo em plantas de interior é de 
baixa manutenção e terá mais do que o dobro do tamanho durante o ciclo de floração. Fortes 
regimes de alimentação são recomendados. Ao ar livre: Gaiolas são recomendadas para 
plantas maiores. Para os estágios posteriores de desenvolvimento das flores, será necessária 
uma aramação adicional secundária. Dieta e nutrição devem ser estimuladas durante todo o 
ciclo, devido à alta função metabólica. Próximo à colheita, as folhas podem amarelar. Prefere 
climas secos com sol de montanha, mas se dá bem na maioria dos ambientes.
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Blueberry Headband
Blueberry Headband da Humboldt 
Seed Organization é uma 
variedade de canábis feminizada 
Indica-dominante que ostenta seu 
pedigree. Blueberry Headband 
é uma híbrida que mistura 
perfeitamente potência, aroma, 
sabor e alto rendimento. Ela 
produz colheitas abundantes com 
notas frutadas sutis, altamente 
apreciadas pelo público em 
geral. Esta variedade de canábis 
tentará até mesmo os usuários 
mais exigentes graças ao seu 
intenso sabor e aroma, repleto 
de nuances de especiarias e anis. 
Seu efeito, uma combinação 
de cerebral e físico, é potente 
e duradouro. Esta variedade 
de qualidade vai agradar aos 
especialistas que procuram 
sementes de alta potência.

70% Indica / 30% Sativa
19-23%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 63-68 dias 
Rendimento no Interior: 450-600g+ m2 
Dias ao Ar Livre: 1/2ª semana de outubro 
Rendimento ao Ar Livre: 1-4kg+ / 4.5-9lbs+ por 
planta Altura ao Ar Livre: 3-4m+ / 9-13ft+

Sabor e Efeitos 
Esta variedade de canábis tentará até mesmo os usuários mais exigentes graças ao seu 
intenso sabor e aroma, repleto de nuances de especiarias e anis. Seu efeito, uma combinação 
de cerebral e físico, é potente e duradouro. Esta nova variedade de alta qualidade irá 
satisfazer as expectativas dos especialistas que procuram sementes com alta potência.

Morfologia
Uma bela fusão de tamanho e sabor. Crescimento vegetativo vigoroso, com infra-estrutura 
robusta. Muito resistente a pragas e doenças. Os locais de floração terminam em grandes 
botões densos em forma de ovo revestidos de resina. As colheitas ao ar livre são no início 
de outubro, com alturas de 12 pés. No interior, 8 semanas para terminar. Alto valor de 
produção.

Dicas de Cultivo: A faixa de cabeça de mirtilo é facilmente cultivada por todos os níveis de 
habilidade. O crescimento rápido e agressivo deve ser obtido com o apoio de uma treliça ou 
estaca antes da floração. As plantas irão dobrar de tamanho durante a floração. Recomenda-
se o uso de aramação dupla para o cultivo interno. A manejo de 30% da vegetação rasteira 
durante os estágios iniciais do período de floração ajuda a maximizar a produção. 
Cultivo ao ar livre: recomendamos o uso de gaiolas de metal duro para suporte primário 
quando se pretende cultivar plantas de grande porte. 30-40% da planta deve estar limpa 
por dentro durante os estágios finais de vegetar para dar lugar a grandes áreas de 
desenvolvimento de gemas. As plantas podem atingir alturas de 4 a 5 m quando cultivadas 
em vasos maiores e o suporte é necessário para maximizar o rendimento.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Chocolate Mint OG 2.0
Derivando da cruz de Esmeralda OG 
e Granddaddy Purple, as origens da 
Chocolate Mint OG v2 são puras e 
de grande qualidade. É uma planta 
de marijuana de floração rápida 
excepcional que irradia constantemente 
qualidade, que é especialmente bonita 
de se observar durante a fase de 
floração, devido aos tons arroxeados 
que assume. A melhor parte é o seu 
incrível rendimento, permitindo a 
produção de generosas colheitas de 
botões grandes e densos com um cheiro 
intenso. Esta híbrida de canábis tem um 
sabor e aroma muito profundo, com 
notas de chocolate, menta, pinheiro e 
especiarias, com um travo ácido. O efeito 
proporciona sensações físicas e cerebrais 
de longa duração e é tão potente que 
os usuários inexperientes devem tomar 
cuidado! Para aqueles apaixonados por 
cepas de alta potência, este é um efeito 
imperdível.

80% Indica / 20% Sativa
22-26% THC
Dias ao Interior: 55-65 dias 
Rendimento no Interior: 400-600g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Início de outubro
Rendimento ao Ar Livre: 1-2kg+ / 2-5lbs+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 3m / 10ft

Sabor e Efeitos 
Esta híbrida de cannabis tem um sabor e aroma muito profundo, com notas de chocolate, menta, pinheiro 
e especiarias, com um sabor ácido residual. O efeito, proporcionando sensações tanto físicas quanto 
cerebrais de longa duração, é tão potente que apenas os usuários mais experientes devem fazer uso dela. 
Esta semente de maconha deve estar presente nas coleções dos apaixonados por cepas de alta potência.

Morfologia
Derivando da cruz de Esmeralda OG e Granddaddy Purple, as origens da Chocolate Mint OG 2.0 são 
puras e de grande qualidade. É uma planta de marijuana de floração rápida excepcional que irradia 
constantemente qualidade, que é especialmente bonita de se observar durante a fase de floração, devido 
aos tons arroxeados que assume. Não particularmente resistente à umidade, é aconselhável controlar 
seu crescimento ao crescer dentro de casa. A sibarita cairá nessa maravilha californiana desde o início. 
A cereja no bolo é o seu incrível rendimento, permitindo a produção de generosas colheitas de botões 
grandes e densos com um cheiro intenso.

Dicas de Cultivo: O chocolate mint OG é um produto amigo do produtor e construído para a maioria dos 
níveis de cultivo. As plantas mantêm um crescimento vigoroso durante todo o período de vegetação. 
Recomenda-se a utilização de aramação para auxiliar durante as fases de floração, suportando grandes 
áreas de floração. As plantas tipicamente dobram na transição de tamanho para a floração. Medidas 
preventivas devem ser usadas, pois esta variedade tem leve suscetibilidade ao oídio. Cultivo ao ar livre: 
Dependendo do tamanho do vaso e das datas de plantio, as plantas necessitarão de suporte extra 
usando gaiolas metálicas e/ou camadas secundárias de aramação. Recomenda-se que as plantas sejam 
escavadas a partir do centro, permitindo um fluxo de ar contínuo e minimizando problemas nos estágios 
finais de desenvolvimento. O método de cobertura ou SCROG é recomendado para criar uma distribuição 
hormonal uniforme, criando um crescimento mais homogêneo resultando em melhores rendimentos.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Cinnamon Buddha OG
Preservar a genética pode ser uma 
tarefa difícil, mas alguns são tão 
valorizados dentro da comunidade 
da cannabis que desceram de uma 
mão amorosa para outra em segredo 
e silencioso anonimato por décadas. 
Cinnamon Buddha OG nasceu e foi 
preservado deste legado. O OG “Florida 
Cut” também conhecido como “The 
Triangle” cruzou com nosso original 
e não circulado Fire OG , criando 
esta gema pungente. Esta linhagem 
atemporal é uma linhagem a ser 
ciclada no seu espaço agora, assim 
como preservada para as gerações 
futuras. Este sabor e gosto premiados 
não podem ser perdidos por nenhum 
paladar refinado.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 63 dias 
Rendimento no Interior: 400g-450g m2 
Dias ao Ar Livre: 1/2ª semana de outubro
Rendimento ao Ar Livre: 4000+g / 6-8 lbs por planta 
Altura ao Ar Livre: 4.5m / 15ft

Sabor e Efeitos 
Notas de canela picante, pinheiro, noz moscada e pimenta limão com tons cítricos terrosos 
ricos em cítricos. Forte efeito corporal seguido por sensações relaxantes e calmantes de longa 
duração. Ótimo para uso no final do dia e alívio da dor. Excelente para dormir.

Morfologia
Com a construção e estrutura clássica do OG, esta planta reflete a essência do que tantos 
desejavam há mais de duas décadas. As folhas mais finas com uma estrutura lanky build 
preparam o cenário para botões do tamanho do punho com belos tons roxos apoiados por 
um sabor pungente de outro calibre. As plantas precisarão de apoio em estágios posteriores 
para garantir que elas atinjam seu potencial máximo. Elas valem a manutenção e os cuidados 
adicionais.

Dicas de Cultivo
A estrutura e o desenvolvimento do OG clássico são evidentes através dos estágios primários 
de desenvolvimento. O espaçamento longo entre os internódios acompanhados por folhas 
mais finas faz com que a transição do crescimento explosivo para a floração. As plantas terão 
mais do que o dobro do seu tamanho no período de floração e devem ser assistidas com a 
arborização em camada dupla dentro de casa. As técnicas “SCROG” são ideais, assim como os 
métodos “mar de verde”, devido à abundante penetração da luz nas segundas camadas de 
copa. O desenvolvimento de brotos tem substância para o fundo do caule e deve ser deixado 
como secundário e as terceiras camadas de copa têm a tendência de manter a densidade e 
contribuir com o peso para o resultado final. Regimes de alimentação mais fortes durante os 
ciclos de floração irão maximizar o rendimento. Um modesto consumidor de nitrogênio, esta 
linhagem é geneticamente inclinada a terminar densamente. Uma boa relação folha/calice 
fará com que o corte seja rápido e fácil com um fantástico apelo de saco.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Florida Gaspack
A misteriosa chegada da série Chemdawg deixou 
muitos conhecedores a desejar estes fenótipos 
esquivos durante décadas. Embora as origens 
da linhagem permaneçam desconhecidas, o 
impacto que tiveram na indústria da canábis 
é inegável. Este cruzamento entre um Chem 
‘95 e o infame Flórida OG aka “Triangle OG” 
resultou numa obra-prima gordurosa e com 
aroma químico. Esta lendária variedade 
mantém a potência requintada procurada por 
muitos durante mais de 25 anos. Estes sabores 
moldaram o movimento híbrido dos tempos 
modernos e são de longe alguns dos mais 
desejados que o mundo da canábis tem para 
oferecer. Com um apelo de saco surpreendente 
e potência extrema, esta variedade é uma adição 
ideal tanto para coleccionadores como para 
conhecedores.

75% Indica / 25% Sativa
24-26%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 60-63 dias 
Rendimento no Interior: 400-450g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Início-Médio de Outubro
Rendimento ao Ar Livre: 4kg+ / 6-8lbs+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 4.5m+ / 15ft+

Sabor e Efeitos 
Aromas afiados de acetona gasosa e produtos químicos de limpeza dominam o primeiro plano, 
enquanto os citrinos e o pinheiro apimentado acompanham a erva-limão e a menta. Os efeitos 
cerebrais iniciais são seguidos por um forte cadeado de sofá. Ideal para uso em fim de dia. Óptimo 
para desenrolar e relaxar sem muito o que fazer. Óptimo para dormir e para aliviar a dor.

Morfologia
Florida Gaspack cresce rápido e robusto durante as suas fases iniciais de desenvolvimento. Mais do 
que duplicar na transição de tamanho para o período de floração, toma atenção para te manteres à 
frente da curva para satisfazer as exigências deste monstro metabólico. Longos “castelos” como topos 
com um aspecto molhado e gorduroso apresentam um aspecto inconfundível. Grandes proporções 
folha a cálice, deixando muito mais material floral a verde, favorável a qualquer cultivador.

Dicas de Cultivo
Florida Gaspack encontra uma vasta gama de conjuntos de habilidades de cultivo. O crescimento 
rápido e vigoroso leva a plantas altas e magras desde cedo. É importante que as plantas cresçam ao 
longo da sua vida se não planeares florir rapidamente. São ideais para os métodos “mar de verde” ou 
“SCROG” devido à penetração de luz mais profunda da planta a partir de folhas finas de sativa como 
folhas de ventoinha e espaçamento mais longo entre entrenós. A Dupla Trellising é recomendada para 
o cultivo interior. O subcrescimento deve ser limpo e a energia focada em locais terminais primários 
para maximizar o potencial de rendimento. A planta é ideal para fazer extracção se decidires deixar 
camadas em excesso por baixo do dossel primário. As plantas do exterior devem ser enjauladas 
e as treliças secundárias devem ser aplicadas para ajudar nas fases finais de desenvolvimento. As 
plantas são melhor escavadas para permitir um máximo de fluxo de ar. Esta variedade é ligeiramente 
susceptível ao oídio e as medidas preventivas devem ser tomadas em conformidade. Os regimes de 
alimentação são mais exigentes durante o ciclo de floração. O consumo de nitrogénio é modesto, 
embora seja recomendado aumentar os níveis de cálcio para suportar a densidade nas fases 
finais. Recomendamos adicionar farinha de osso à tua receita na primeira semana de floração e 
sequencialmente a cada três semanas até ao meio do ciclo, pois já experimentámos isto para criar 
alguns dos melhores resultados.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Ghost of NYC
Os híbridos dos tempos modernos 
foram construídos sobre variedades 
clássicas que apareceram no final dos 
anos 90 até ao início dos anos 2000. O 
Iconic East Coast Sour Diesel foi uma 
das variedades mais notórias e de preço 
elevado durante mais de duas décadas. 
Deu origem a alguns dos perfis de 
terpenos mais desejados no mercado 
actual. O cruzamento entre uma elite 
e um Sour Diesel New York City não 
circulado misturado com a nossa 
selecção de elite e um OG de 4 vias 
não circulado resultou nesta dinamite 
e criação potente. À medida que 
muitas relíquias de família começam a 
desaparecer, este sabor intemporal não 
deve ser perdido.

70% Indica / 30% Sativa
24-26% THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 63-65 dias
Rendimento no Interior: 400-450g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Meados de Outubro
Rendimento ao Ar Livre: 4kg+ / 6-8lbs+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 4.5m+ / 15ft+

Sabor e Efeitos 
O perfil do terpeno é conhecido pelos seus inconfundíveis tons gaseificados e cítricos seguidos por 
notas doces mas ácidas de pinheiro e erva-limão. Óptimo para uso diurno e actividades ao ar livre. O 
seu efeito calmante e duradouro pode ainda criar uma sensação energizante quando consumido com 
moderação. Excelente para o pensamento criativo e actividades estimulantes, tanto mentais como 
físicas.

Morfologia
Desde o início que a Ghost of NYC cresce com grande força e vigor. Parece mais sativa no 
desenvolvimento embora a planta ainda retenha os efeitos dominantes da indica. O grande 
espaçamento entre os entrenós é expresso através das fases iniciais de desenvolvimento. Os locais 
de floração alongados e grandes desenvolvem-se em fases posteriores terminando com belos tons 
de verde lima, contrastados por botões cobertos de resina brilhante. Uma planta feliz na maioria dos 
ambientes, o Fantasma de NYC floresce com fortes condições solares.

Dicas de Cultivo
A Ghost of NYC desenvolve-se rapidamente e faz melhor debaixo da árvore. Ideal para métodos “mar 
de verde”. Durante a transição para o ciclo de floração, as plantas terão mais do dobro do seu tamanho, 
necessitando de muito pouco tempo para o crescimento vegetativo antes da floração. Quando crescem 
maiores, recomenda-se que as plantas sejam cobertas ou que se apliquem os métodos “SCROG”. São 
recomendados regimes de alimentação fortes, pois estas raparigas serão mais exigentes não só em 
nitrogénio mas também em níveis mais elevados de cálcio. (A Refeição Óssea especificamente é ideal 
durante as primeiras semanas de floração e periodicamente ao longo do ciclo, assegurando uma maior 
densidade de botões.) As plantas ao ar livre são altamente recomendadas para serem enjauladas e 
são necessárias camadas secundárias de treliças para as fases posteriores de desenvolvimento, a fim 
de suportarem grandes áreas de botões. A limpeza das camadas internas da copa antes do período de 
floração e novamente durante a 2ª-3ª semana é crucial para maximizar o rendimento, embora a planta 
receba uma melhor penetração da luz devido às folhas mais finas e ao bom espaçamento entre os 
locais de florescimento. O Ghost of NYC sai-se bem em condições frias e húmidas perto da colheita, e 
realmente embala o peso durante as últimas semanas enquanto mostra uma resina abundante. Estas 
plantas são óptimas para a extracção com camadas secundárias e terceiras camadas de copa.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Green Crack 2.0
O nosso próprio Green Crack 
é uma variedade de canábis 
feminizada Sativa-dominante 
concebida para os conhecedores 
de canábis. Se comprares 
Sementes de Green Crack, vais 
descobrir uma planta arredondada, 
estável, de alto rendimento e 
frutada que cresce incrivelmente 
rápido. Green Crack é uma 
semente de canábis de origens 
distantes que vem de uma 
Skunk#1 SSSC de 1989 e de um 
corte Afghani isolado. O resultado 
é uma bela planta de marijuana 
que cresce vigorosamente e que 
possui uma estabilidade incrível.

60% Sativa / 40% Indica
18%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 60-65 dias 
Rendimento no Interior: 400-600g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Início de Outubro
Rendimento ao Ar Livre: 1-3kg / 2-7lbs por planta 
Altura ao Ar Livre: 1-3m / 4-10ft

Sabor e Efeitos 
Green Crack é uma híbrida de canábis com aroma de fruta exótica e sabor a citrinos, manga, 
ananás, cedro e incenso. Proporciona um efeito agradável, poderoso, duradouro, cerebral, 
revigorante e eufórico que os verdadeiros amantes de Skunk irão definitivamente adorar.

Morfologia
A sua estrutura, reminiscente de uma árvore de Natal, é o lar de uma quantidade 
impressionante de botões. Resistente a bolores e pragas, requer um curto período de 
crescimento dentro de casa e responde melhor a climas secos, quentes, ensolarados, 
temperados e mediterrânicos ao ar livre.

Dicas de Cultivo
O Green Crack foi criado para todos os níveis de habilidade. Este clássico gambá doce 
apresenta um crescimento rápido com uma expressão sativa dominante. Longos espaços 
entre os entrenós fazem com que se dêem rápidos flocos na fase de floração. As plantas 
irão duplicar de tamanho durante este período de transição. A treliça é recomendada 
para as fases finais de desenvolvimento. Medidas preventivas devem ser tomadas pois 
esta planta tem uma ligeira susceptibilidade ao bolor e ao míldio. O cultivo ao ar livre é 
conhecido pela sua produção massiva. Os períodos vegetativos movem-se rapidamente 
e requerem apoio de dupla camada tanto de uma gaiola de metal duro como de uma 
aramação de rede macia. Recomenda-se que as plantas sejam cobertas várias vezes de 
modo a criar um crescimento mais uniforme. As plantas podem atingir 5 m de altura e 
normalmente são feitas até ao final de Setembro até à primeira semana de Outubro. Muito 
consistente e estável, com um valor de produção incrível.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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Lemon Citron
A Lemon Citron é uma variedade 
composta através da fusão de 
duas variedades muito procuradas, 
conhecidas pelo seu perfil afiado de 
terpenos cítricos e gasosos. A infame 
Lemon Tree foi polinizada com o 
nosso OG de elite seleccionado de 
quatro vias. A combinação resultou 
no grande castelo alongado como 
botões, brilhante com resina com um 
acabamento incrivelmente pungente. 
Com o apelo de um saco que salta aos 
olhos e um sabor inesquecível, esta 
variedade é um vencedor certo e deve 
ser incluída em todas as formações de 
conhecedores.

70% Indica / 30% Sativa
24-26%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 65 dias Rendimento no 
Interior: 400-450g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Meados de Outubro
Rendimento ao Ar Livre: 4kg+ / 8lbs+ por 
planta Altura ao Ar Livre: 4.5m+ / 15ft+

Sabor e Efeitos 
Sabor pungente, com água nos olhos e gás, domina o primeiro plano com notas de citrinos e 
fruta doce por baixo. Alguns poderão dizer que conjuga pimenta-limão picante e sugestões de 
acetona. Calmo, relaxante e duradouro devido à pequena percentagem de sativa, mas pode ter 
um efeito mais rastejante se consumido em grandes quantidades. Bom para o uso a meio do dia. 
Óptimo para actividades ao ar livre.

Morfologia
O limoeiro é um Super Skunk e o California Sour Diesel. Sativa dominante, este clone é mais 
resistente a doenças e capaz de lidar com climas húmidos (tem um bom desempenho na maioria 
dos climas). Os quatro traços OG são conhecidos pelas suas grandes formações de botões 
bulbosos acompanhados por uma alta produção de resina com grande apelo de saco.

Dicas de Cultivo
Uma vez germinado o Citrão Limão cresce com grande vigor e força. A sua alta função metabólica 
irá necessitar de regimes nutricionais mais elevados, especialmente meios suplementares de 
nitrogénio (de preferência orgânicos). Isto é importante em todas as fases de desenvolvimento. 
As plantas irão funcionar bem na maioria dos ambientes climáticos e podem lidar com níveis de 
humidade mais elevados. A Lemon Citron adora muito sol. Um bom espaçamento entre entrenós 
permite um melhor fluxo de ar e uma penetração mais profunda da luz na copa das árvores. As 
plantas irão mais do que duplicar de tamanho dentro de casa, transitando para o período de 
floração. Grandes conjuntos de botões devem ser suportados pelo menos por uma única camada 
se não por uma camada secundária de treliça. Ao ar livre: Para plantas maiores, recomenda-se a 
utilização de gaiolas e camadas secundárias de treliça. A cobertura ao longo da vida da planta irá 
criar mais locais terminais, uma vez que as plantas ainda podem atingir alturas superiores a 4.5m 
(15ft). A cobertura pode ser feita a cada duas semanas e pelo menos 3 a 6 vezes ao longo do ciclo 
de vida da planta, deixando algumas semanas antes para recuperação antes da transição final 
para a floração.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........

Sapphire OG
Os Híbridos modernos foram construídos 
sobre os alicerces da grandeza. Esta criação 
reina suprema pelos seus inconfundíveis 
aromas AAA suportados por uma potência 
incrível. Sapphire OG tornou-se um dos 
nossos sabores mais desejados e icónicos 
no alinhamento da Humboldt Seed 
Organization. O infame OG “Florida cut” 
cruzado com o nosso OG Afghan fornece 
uma variedade única e excitante para todos 
os cultivadores admirarem e apreciarem. 
Se tendes a ter a tendência correcta, esta 
planta excede em muito as expectativas e 
deve ser adicionada a todas as bibliotecas 
modernas.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 57-60 dias 
Rendimento no Interior: 400-600g+ m2 
Dias ao Ar Livre: Fim de Setembro/Outubroa
Rendimento ao Ar Livre: 4kg / 6-8lbs+ por planta 
Altura ao Ar Livre: 3-4m+ / 12-15ft+

Sabor e Efeitos 
Forte essência de complexos tons de pinho e gás, seguidos de notas agudas de canela e especiarias 
acompanhadas de notas subtis de chocolate e noz-moscada. Uma forte elevação cerebral e ideal 
para uso em fim de dia. Utilizadores experientes irão apreciar o aspecto mentalmente relaxante e 
ao mesmo tempo estimulante, ao mesmo tempo que são óptimos para a criatividade e o prazer de 
desfrutar.

Morfologia
O crescimento agressivo e saudável marca as fases iniciais do OG de Safira. Necessita de pouca 
manutenção durante as fases iniciais. Regimes de alimentação modestos tornam-no ideal para 
uma vasta gama de conjuntos de habilidades de cultivo. A natureza alta e magra da sua parentela 
dominante do OG, faz com que haja um bom espaçamento entre os entrenós e uma penetração 
mais profunda da luz no dossel. Bonitos botões multicoloridos com tons de roxo e verde mostram os 
topos cobertos de resina brilhante, enquanto que botões mais pequenos do tamanho de uma bola 
de golfe se desenvolvem em camadas secundárias e terceiras camadas de copa das árvores.

Dicas de Cultivo
As plantas podem ser cultivadas com dietas e regimes nutricionais modestos. Ideal para “mar de 
verde” e sai-se incrivelmente bem em cenários de copa grossa devido à melhor penetração da luz 
das folhas finas dos ventiladores. As plantas terão mais do dobro do tamanho, desde o período 
vegetativo até à floração, e é fundamental utilizar treliças, de preferência duas camadas para 
suportar o desenvolvimento em fases posteriores. Para o cultivo interior, as plantas podem ser 
densamente arranjadas. Têm a capacidade de se alimentarem fortemente ao longo de todo o ciclo 
de vida. A segunda e terceira camadas de copa formam botões densos durante as fases finais da 
floração e têm um valor de produção substancial. Ao ar livre: Recomenda-se que as plantas tenham 
gaiolas quando cultivadas durante ciclos solares completos a longo prazo. As segundas camadas de 
aramação são altamente recomendadas. Limpar ou esvaziar o interior das plantas para permitir um 
maior fluxo de ar é crítico antes do crescimento de botões importantes e é altamente recomendável 
que seja abordado durante as primeiras semanas de floração para focar o desenvolvimento em locais 
terminais de botões. As plantas devem ser cobertas várias vezes para assegurar uma maior área de 
superfície, o que resulta num maior rendimento. As plantas são ligeiramente susceptíveis ao oídio, já 
que as medidas preventivas devem ser aplicadas em conformidade.

3 pack

€33.50
...

5 pack

€52.50
.....

10 pack

€95.00
..........
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SEMENTES DE FLORAÇÃO RÁPIDA

As sementes de canábis “ Rápidas” da Humboldt Seeds são variedades 
fotodependentes com uma fase de floração rápida, o que significa que 
florescem entre 1 - 2 semanas mais depressa do que as versões standard. 
A genética “Rápida” da Humboldt Seeds foi criada a partir do cruzamento 
das suas linhagens clássicas com as suas melhores variedades 
autoflorescentes. As linhagens Fast são ideais para cultivadores 
impacientes ansiosos por obter colheitas mais rápidas, assim como para 
cultivadores em áreas do norte com condições meteorológicas adversas. 
As linhagens rápidas são perfeitas para qualquer pessoa que deseje 
cultivar a nossa genética clássica de Humboldt, mantendo todas as suas 
melhores qualidades - e terminam em meados de Setembro!

Ice Cream Cake
Este clássico do culto underground criado 
pelo infame Seed Junkie de Los Angeles levou 
a indústria de assalto nos últimos anos. Esta 
genética única expressa a essência do que tantos 
consumidores procuram nos domínios do sabor 
e do gosto. Desde extracções de alta qualidade a 
flores de cura lenta premium, esta variedade já se 
encontrou em milhares de dispensários de canábis 
em todo o mundo, de todas as formas e feitios.

Sabor e Efeitos 
Doce essência de rebuçado com toques de canela 
e pimenta picante. Aromas e sabores ricos de 
haxixe, seguidos de notas doces e complexas de 
gás. Óptimo para uso diurno e actividades ao ar 
livre. Excelente para a criatividade, como a arte e 
a música, assim como para ajudar a aliviar a dor 
suave. Óptimo para uma utilização funcional.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

19-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 53-55 dias 
Rendimento no Interior: 450g-500g m2
Dias ao Ar Livre: Fim de Setembro
Rendimento ao Ar Livre: 1kg / 1-2lbs por planta
Altura ao Ar Livre: 2-2.5m+ or 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

Peanut Butter Breath
Esta linhagem fenomenal apareceu não há muito 
tempo, tornando-se um clássico instantâneo. A 
cena underground tinha falado e esta criação 
foi uma vencedora definitiva e tornou-se 
completamente mainstream. O Peanut Butter 
Breath é a bela combinação de Dosi-Do (Cookies 
x OG Kush) e Mendo Breath (OGKB x Mendo 
Montage) fazendo um acabamento gasoso e 
doce como um pastel. Com um brilho profundo 
e brilhante inesquecível, enquanto o apelo do 
saco é inegável. Tem sido exibido em todos os 
dispensários do país e aclamado pelo seu perfil de 
terpenos. Um vencedor certo para qualquer pessoa 
que persiga o sabor delicioso.

Sabor e Efeitos 
Bolacha de noz-moscada e canela com fortes notas 
de terra. Excelente para uso diurno e actividades ao 
ar livre. Sensações corporais suaves e duradouras.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 48-53 dias 
Rendimento no Interior: 400g-450g m2 
Dias ao Ar Livre: De meados a finais de Setembro 
Rendimento ao Ar Livre: 1kg / 1-2lbs por planta

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz (Rápida) crescendo ao ar livre
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Runtz
Algumas variedades chegaram a um estatuto 
icónico nos últimos poucos anos. Nasceu 
o inevitável cruzamento entre o Gelato e o 
Zkittles. O Runtz entrou em cena capturando 
a atenção das paletas dos connoisseurs desde 
a sua concepção. Os altos preços de mercado 
no passado foram impulsionados pela imensa 
procura para ter um sabor a este perfil único de 
terpenos. Agora trouxemo-lo até ti de uma forma 
mais rápida e versátil.

Sabor e Efeitos 
Notas fortes de pimenta preta picante com 
aromas afiados e gasosos acompanham uma 
essência inconfundível de doces e doces agridoce 
com tons de pinheiro terroso. Óptimo para uso 
diurno e actividades diurnas. Excelente para a 
criatividade, assim como para o alívio suave da 
dor. Óptimo para uma utilização funcional.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

18-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 50-53 dias
Rendimento no Interior: 400g-450g m2 
Dias ao Ar Livre: Fim de Setembro
Rendimento ao Ar Livre: 1kg / 1-2lbs por planta
Altura ao Ar Livre: 2-2.5m+ or 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........

White Runtz
Múltiplas selecções de fenótipos são comuns 
quando cruzas genética de alta qualidade. O 
White Runtz é um exemplo perfeito, derivado 
da infame linhagem do Runtz. Este fenótipo 
foi seleccionado pelo seu grande rendimento, 
crescimento vigoroso e características gerais de 
baixa manutenção. Esta genética combinada com 
a nossa elite não circulada OG auto para encurtar 
o ciclo de floração e tornares-te num óptimo 
executante.

Sabor e Efeitos 
Uma bengala doce com pinheiro picante e botões 
de citrinos azedos. Gases e aromas profundos 
e complexos de pimenta preta e pimenta preta 
picante. Óptimo para uso diurno e actividades 
ao ar livre, assim como alívio suave da dor. 
Óptimo para uma utilização funcional. Sensações 
corporais suaves e duradouras.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

19-21%+ THC, 0.1% CBD
Dias ao Interior: 50-55 dias 
Rendimento no Interior: 450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: Fim de Setembro
Rendimento ao Ar Livre: 1kg / 1-2lbs por planta 
Altura ao Ar Livre: 2-2.5m+ or 6-8ft+

3 pack

€35
...

5 pack

€54
.....

10 pack

€98
..........
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Amnesia CBD Pure Auto
Amnésia Auto CBD Pure é uma 
autoflorescência feminizada e uma 
semente de canábis rica em CBD 
derivada do cruzamento de uma 
Autoflorescência de Amnésia e de 
uma Auto CBD. 75-dias desde a 
germinação até à colheita, as plantas 
podem florescer sob condições de 
luz do meio do Verão, permitindo ao 
agricultor moldar os seus horários 
de cultivo e colheita. Com um sabor 
fantástico a Amnésia este HSO original 
é óptimo tanto para peritos como para 
principiantes.

75% Sativa / 25% Indica
14% CBD, 0.6% THC
Dias ao Interior: 78+ dias 
Rendimento no Interior: 25-75g por planta 
Dias ao Ar Livre: 78-90 dias 
Rendimento ao Ar Livre: 45-150g por planta

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

Sapphire Bubba CBD Pure
Esta selecção de elite da nossa 
Sapphire Bubba CBD fornece 
um delicioso perfil de terpenos 
com crescimento e produção 
vigorosos. As plantas podem 
ser cultivadas pela maioria dos 
níveis de habilidade e têm um 
bom desempenho na maioria 
das condições ambientais. Um 
efeito suave e suave de longa 
duração e óptimo para uso diurno. 
Verdadeiramente um pedigree 
campeão.

Sapphire Lime CBD
A magia acontece quando o Bubba 
Kush CBD é cruzado com o nosso 
Key Lime CBD. Deleita-te com notas 
doces de citrinos com notas de gás. 
Grande valor de produção apoiado 
por um vigor incrível - terminando 
em apenas 9 curtas semanas! Outro 
perfil clássico de terpeno construído 
para consumidores à procura de 
um efeito psicoativo suave.

75% Indica / 25% Sativa
17% CBD, 0.6% THC
Dias ao Interior: 63+ dias 
Rendimento no Interior: 450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: 1ª semana de Outubro 
Rendimento ao Ar Livre: 1-4kg por planta

75% Sativa / 25% Indica
6% CBD, 0.3% THC
Dias ao Interior: 65+ dias 
Rendimento no Interior: 450g-500g m2 
Dias ao Ar Livre: Meados de Outubro
Rendimento ao Ar Livre: 1-4kg por planta

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

3 pack

€34
...

5 pack

€53
.....

10 pack

€95
..........

SEMENTES DE CBD

Criando estirpes butique e comercialmente viáveis para 
satisfazer as diversas necessidades dos agricultores da 
CBD, a HSO está a avançar na criação de genética estável, 
de alta qualidade e em conformidade com a lei, através 
da investigação e desenvolvimento baseados na ciência. 
Com décadas de experiência na indústria, Humboldt está a 
expandir os limites do que é possível no domínio da CBD. 
As nossas linhagens ricas em THC e CBD são óptimas para 
fazer óleos, salvas, bálsamos, tinturas e outras aplicações. 
Estas estirpes reúnem os melhores traços da nossa 
genética californiana e todos os benefícios da CBD. Nós 
somos a escolha dos criadores.
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Amnesia CBD Pure Auto

Sapphire Bubba CBD Pure

Sapphire Lime CBD

VISITE-NOS ONLINE:
humboldtseeds.org

http://humboldtseeds.org


SOBRE A HSO

A Humboldt Seed Organization é um colectivo de criadores 
com mais de 25 anos na indústria da canábis. Fornecedores 
de genética de elite há mais de duas décadas, as nossas 
meticulosas selecções são aplicadas usando ciência, tecnologia 
e anos de experiência no campo e na sala de cultivo. A HSO 
está constantemente a inovar e a expandir a nossa biblioteca 
genética para levar novas e excitantes variedades estáveis de 
canábis de alta qualidade tanto a pequenos agricultores como a 
produtores comerciais.
     A HSO está distribuída em mais de 25 países e mais de 2.000 
lojas em todo o mundo, em mais de 8 línguas. Durante mais de 
uma década, a Humboldt Seed Organization tornou-se líder na 
criação de genética de canábis de alta qualidade nos Estados 
Unidos no mercado internacional. 
     Enraizados na ideologia da agricultura regenerativa, os 
nossos valores fundamentais reflectem a preservação de todos 
os seres vivos, mantendo o máximo respeito pelo mundo 
natural. Encorajamos fortemente as técnicas de cultivo orgânico 
usando métodos sustentáveis concebidos para conceitos de 
ciclo fechado que minimizam entradas desnecessárias de modo 
a alcançar grandes resultados. 
     Desde pequenos cultivos caseiros até às quintas de mãe e 
pai, passando pela produção comercial em grande escala, a 
Humboldt Seed Organization está empenhada em fornecer 
a genética estável da canábis da mais alta qualidade que a 
indústria tem para oferecer.

VISITA-NOS NA ESTRADA!

Visita 
https://www.humboldtseeds.at/expos/ 

para veres onde vamos chegar a seguir!

VISITE-NOS ONLINE:
humboldtseeds.org

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

