




Kalashnikov Seeds je skupina pěstitelů staré školy, veteránů sovětské armády, která 
pěstuje semena konopí v Rusku déle než deset let. Sídlili jsme v regionu Kuban, v 
blízkosti Soči, a neustále spolupracujeme s partnery v Petrohradu a v oblasti Dálného 
východu v blízkosti Číny. Všechny naše kmeny jsou výsledkem křížení klonů AK-47 (Serious 
Seeds) s ruskou, nizozemskou, španělskou, východní Evropou a afghánskou krajinou.

Chováme konopí od roku 2002 s prvním prodejem v roce 2013. Za krátkou dobu se 
Kalashnikov Seeds stal špičkovou značkou na trhu konopného svazu v Sovětském svazu a 
aktivně konkuroval mnoha západním semenářským bankám na svém vlastním území. V Evropě 
jsme k dispozici v sedmi zemích a hledáme další.

Kromě autofloweringu a feminizovaných semen jsme po letech experimentů získali řadu 
kmenů «Express». Vyznačují se kratší dobou květu než jejich feminizované protějšky. 
Pozor! Expresní NENÍ autoflowering. Prosím, očekávejte čisté kvetení v červnu! Express 
potřebuje kratší den, aby získal květiny, přesně jako feminizovaná rostlina.

Ústřední jeviště na scéně konopí je obsazeno nizozemskými a španělskými chovateli a 
naším záměrem je prokázat, že rusko pěstovaná semena nejsou o nic horší než ta cizí. A 
navíc, upřímně řečeno, občas jsou ještě lepší. Abychom se vyjádřili slovy, účastním se 
několika výstav konopí, které si postupně získávají stále větší popularitu za ruskými 
hranicemi.
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ak skunk auto
AK-SKUNK X RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 50%, INDICA 40%
THC: 18%    
VÝŠKA: 50 - 70 CM    
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 250 - 350 GR/M2    
VENKU: 50 - 70 GR/ROSTLINA

Tato samokvetoucí odrůda byla vytvořena na 
základě našeho původního kmene AK-47. 
Ideální pro rychlé komerční pěstování i pro 
partyzánské zahradnictví. 
Středně velkérostliny s hustými pupeny, 
ideální pro venkovní auto-pěstování. 
Efekt je výrazný stimulující sativa.
Nejlepší pro kreativní práci a socializaci. 
Chuť je sladká a citrusová 
s nádechem vápna.
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amur giant auto
AMUR RUDERALIS X JACK HERER X POWER PLANT
RUDERALIS 10%, SATIVA 60%, INDICA 30%
THC: 19%
VÝŠKA: 100 - 150 CM
KVETENÍ: 68 - 75 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 600 GR/M2
VENKU: 60 - 300 GR/ROSTLINA

Jedná se o vysokou samonosnou kvetoucí sativu. Výsledek 
křížení Jack Herer x PowerPlant s Ruderalis z 
oblasti Amur. Amur Giant Auto - je výkonný, 
100% auto-kvetoucí kmen. Má nějakou vizuální 
podobnost s elektrárnou. Jeho neobvyklá 
vůně připomíná Jacka Herera, ale trochu více 
citronového bobule. Kultivovaný Amur Ruderalis 
hrál důležitou roli ve stabilitě
a životaschopnosti této rostliny (odolnost 
vůči houbovým chorobám a naklápění). 
Má silný sativa účinek. Ideální pro 
práci a komunikaci.
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Babushka Black Auto
KRYM RUDERALIS X PÁKISTÁN 
RUDERALIS 10%, SATIVA 10%, INDICA 80%
THC: 19%
VÝŠKA: 50 - 80 CM
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 300 - 450 GR/M2
VENKU: 35 - 110 GR/ROSTLINA

JČerný diamant naší kolekce, vůbec první křížení Krymu a 
Pákistánu v historii chovu. Babushka Black Auto zdědí živou 
barvu, nasycenou tmavými fialovými tóny a vynikající 
resincí, což umožňuje získat vysoce kvalitní koncentráty. 
Vliv pákistánských indikačních genů dává účinek úplné 
relaxace těla a mysli a aktivně stimuluje spánek, je-li to 
nutné. Odrůda má rozmanitou vůni vůní: od více zemitého hašiše 
po sladké tóny ovoce a bobule. Při použití chutná 
jako třešňový džem se silným černým čajem. Proto 
odrůda obdržela takové „teplé“ a „domácí“ jméno - 
babička (Babushka), protože kdo jiný, pokud ne ji, vás uklidní, 
nakrmí vám něco chutného a zahřeje vás v chladném dni?
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Blue acid Auto
AK-47 X STRAWBERRY X RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 20%, INDICA 70%
THC: 17%
VÝŠKA: 60 - 70 CM
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 200 - 400 GR/M2
VENKU: 35 - 120 GR/ROSTLINA

JTento silný, rychlý samokvetoucí kmen má silný 
psychoaktivní účinek. Ideální pro meditaci a rozjímání. 
Zřídka dosahuje více než 70 cm, což pomáhá 
maskovat jej na otevřeném prostoru. 
Těsné a husté květiny obsahují vysoké 
hladiny THC a CBD. Dobré pro uklidňující 
chronické bolesti. Má sladkou drsnou 
chuť s náznaky jahodového džemu.
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Moscow Blueberry Auto
MOSCOW BLUEBERRY X RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 20%, INDICA 70%
THC: 18%
VÝŠKA: 60 - 90 CM
KVETENÍ: 60 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 250 - 400 GR/M2
VENKU: 35 - 100 GR/ROSTLINA

Moscow Blueberry Auto je automatická verze 
naší moscow Blueberry. Liší se od svého „staršího“ 
bratra nižšími hladinami CBD kvůli recesivním 
genům. Také obsahuje vyšší procento Indica.
Zachovává sladkou vůni lesních plodů, 
jemnou drsnou třešňovou vůni s nádechem 
citrusů. Doporučeno pro začátečníky, 
protože i při minimální péči je zaručena 
vysoká nadprůměrná hodnota. Kompaktní 
pupeny a vynikající plodiny jsou hlavními 
charakteristikami moscow Blueberry.
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Northern Russian Auto
NORTHERN LIGHTS X WHITE RUSSIAN X RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 20%, INDICA 70%
THC: 19%
VÝŠKA: 60 - 80 CM
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 220 - 500 GR/M2
VENKU: 30 - 90 GR/ROSTLINA

Tento kříženec je výsledkem křížení 
Northern Lights, White Russian a Russian Ruderalis. 
Kombinuje černé kompaktní poupata Northern Lights 
a sněhově bílé ruské krystaly. Genetika Ruderalis 
jí dává sladkou vůni eukalyptu a citrusů. 
Snadno se pěstuje, odolný vůči nadměrné 
vlhkosti a chorobám plísní. 
Ideální pro zkušené i začínající pěstitele. 
Účinek je uklidňující a pozitivní. 
Dobré pro stálou tvůrčí práci.
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Purple Mazar Auto
PURPLE X MAZAR X RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 5%, INDICA 85%
THC: 18%, CBD: 1,4%
VÝŠKA: 50 - 90 CM
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 350 - 450 GR/M2
VENKU: 35 - 130 GR/ROSTLINA

Rostlina má obvykle výšku 60 - 70 cm a tvoří velkou fialově 
fialovou centrální kolu obklopenou jasně zelenými listy. 
Kvůli tomuto úžasnému barevnému kontrastu je Purple Mazar 
Auto obtížné zaměnit s jinou odrůdou.
Maskovací fialová barva umožňuje rostlině splynout mezi 
květinový záhon, aniž by přitahovala zbytečnou pozornost. 
Díky své malé velikosti a barevné paletě je toto auto-kvetoucí 
kmen ideální pro pěstování venku.
Po zaschnutí pupeny zčernají a mají velmi neobvyklý zápach: 
borovicová vůně s tóny lesních plodů.
Díky silnému relaxačnímu účinku je tato odrůda 
ideální pro lékařské použití.
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Siberian Haze Auto
SIBERIAN HAZE X RUSSIAN RUDERALIS
RUDERALIS 10%, SATIVA 50%, INDICA 40%
THC: 18% CBD: 3%
VÝŠKA: 80 - 100 CM
KVETENÍ: 45 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 250 - 350 GR/M2
VENKU: 50 - 80 GR/ROSTLINA

Toto je samočinná verze Siberian Haze. Všechny hlavní 
vlastnosti sibiřského Haze jsou zachovány, 
ale s menším množstvím sativy a větším obsahem CBD. 
Na rozdíl od fotoperiody se bratr snadno 
pěstuje, ideální jak pro začátečníky, tak pro zkušené 
pěstitele. Docela vysoký pro samonakvétací 
rostliny s hustou stopkou a protáhlými pryskyřičnými 
pupeny. Účinek je silný, na začátku mozkový, 
pomalu přechází do léčivých a relaxačních.
Vůně je typická Haze s náznaky vápna.
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AK Kush
KRYMSKÁ INDICA X AFGHAN KUSH X AK-47
SATIVA 15%, INDICA 85%
THC: 20%
VÝŠKA: 80 - 100 CM
KVETENÍ: 50 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 800 - 1400 GR/ROSTLINA

To je jeden z nejlepších kmenů mezi Kalashnikov Seeds 
Indicas. Byl vytvořen křížením krymské Indiky s Afghan Kush, 
známým svými terapeutickými vlastnostmi, kompaktními pupeny 
pokrytými obřími krystaly THC. Absolutně nenáročné, 
odolné vůči plísním a plísním, nevyžaduje 
manikúru a je docela vhodné pro začátečníky.
Tato odrůda, na rozdíl od jiných Kush, 
se skvěle hodí pro východoevropské klima 
a výjimečně se projevuje venku. 
Účinek je velmi cerebrální a narkotický. Lze použít 
k léčbě nespavosti a chronické bolesti. Vůně mleté 
sladké rostliny se za hoření mění na eukalyptus a citrus.
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AK skunk
AK-47 X SKUNK # 1
SATIVA 50%, INDICA 50%
THC: 21%
VÝŠKA: 80 - 100 CM
KVETENÍ: 60 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 400 - 500 GR/M2
VENKU: 800 - 1400 GR/ROSTLINA

Začali jsme pracovat na AK Skunk křížením AK-47 s genetikou 
Skunk # 1 na začátku roku 2000. Výsledky předčily naše 
očekávání. Hybrid nové generace vlastní větší plodiny, vysoce 
rozpoznatelné aroma Skunk s obrovským množstvím THC. 
Odolné vůči vlhkosti a plísním. Velmi nenáročné 
a vhodné pro začátečníky. Doporučuje se používat 
uhlíkové filtry pro pěstování v interiérech, protože 
se během kvetení produkují specifické vůně rostlin. 
Efekt je výrazný Sativa: bzučení a stimulace, ideální pro 
kreativní práci a socializaci. Chuť je sladká 
a citrusová s nádechem santalového dřeva.
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Amnesia molotov
AMNESIA X CHEM DAWG X KUBANSKIY UBIYZA
SATIVA 60%, INDICA 40%
THC: 24%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 63 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1700 GR/ROSTLINA

Toto je nový a nejsmrtelnější kmen od společnosti 
Kalašnikov Seeds. Přes tři mohutné odrůdy 
(Amnesia, Chem Dawg a Kuban Killer) jsme dostali opravdu 
výbušnou směs. Tato nenáročná rostlina je odolná vůči 
houbovým chorobám. Snadno se přenáší stejně jako 
nadbytek nebo nedostatek vlhkosti. Nevyžaduje zvláštní 
péči, proto je vhodný jak pro začátečníky, tak pro 
profesionály. Vzhledem k vysoké úrovni THC je ideální pro 
výrobu WAX (B.H.O.). Unikátní, neznámá, kořeněná citrusová 
vůně. Při kouření si zachovává primární chuť, ale s nádechem 
kadidla a zázvoru. Silný psychedelický efekt 
sativa je ideální pro socializaci a rekreační využití.
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boy scout cookies
KUBANSKIY UBIYZA X GIRL SCOUT COOKIES
SATIVA 30%, INDICA 70%
THC: 25%
VÝŠKA: 90 - 120 CM
KVETENÍ: 60 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1500 GR/ROSTLINA

Mluvící boxerský jazyk, Boys Scout Cookies je dvojitý 
háček, dvojitý zásah zprava a zleva. Dvě legendární odrůdy 
kombinované se zvýšeným obsahem THC a silným indikátorovým 
efektem. Tento štědrý kmen, nenáročný na pěstování 
a péči o něj, je snadný na pěstování, a to i pro lidi se dvěma 
levými rukama. Kompaktní stříbřitě bílé pupeny jsou až do 
posledního dne květu pokryty mrazivými trichomy. 
Čistý mozek vysoký s prodlouženým účinkem. Chuť 
kondenzovaného mléka a čokoládových sušenek 
při kouření. Boy Scout Cookies je perfektní 
sedativum, bojuje proti nespavosti a zvyšuje 
chuť k jídlu.
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kalashnikov original
ALTAI SATIVA X AK-47
SATIVA 60%, INDICA 40%
THC: 19%
VÝŠKA: 90 - 120 CM
KVETENÍ: 55 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 750 - 1500 GR/ROSTLINA

Tento kmen je výsledkem křížení AK-47 s Altai Sativa. Velmi 
silná stabilizovaná genetika s vysokou odolností vůči 
houbovým chorobám. Kalashnikov Original je spolehlivým 
kmenem s krátkou dobou květu jako u Sativy. Snadno roste. 
Funguje dobře za chladu, tepla, větru a pod deštěm, aniž by 
vyžadovala důkladnou péči nebo zvláštní zkušenosti. 
A navíc dodává 500 až 600 gramů nádherných, hustě 
potažených pryskyřičnými pupeny. Vysoce výrazný sativový 
efekt a silná vůně květin s nádechem jahod 
a kadidlového kadidla. Celkově vzato je to konopná 
klasika, další verze všech dob populárních AK-47.
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Katyusha
HINDU KUSH X KUBANSKIY UBIYZA
SATIVA 20%, INDICA 80%
THC: 23%
VÝŠKA: 110 - 150 CM
KVETENÍ: 55 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1600 GR/ROSTLINA

Sladké spojení afghánské „hašišové královny“ Hindu Kush 
a našeho nejoblíbenějšího Kubanského Ubijze vedlo ke 
vzniku velkolepého „Katyushy“. Tmavě zelené kužely v záři 
rozptýlených diamantových trichomů. Jeden z nejsilnějších 
výrobců pryskyřice zdědil své hlasité dělostřelecké 
jméno z dobrého důvodu - Katyusha vás tvrdě zasáhne od 
prvního obláčku a vrhl se úplně do sladkých hlubin 
euforie. Delikátní sladká vůně santalového dřeva 
se zemitými tóny a hustou, bohatou chutí si budete 
pamatovat po dlouhou dobu. Katyusha pomáhá najít hluboký 
pocit klidu, zmírnit bolest, nevolnost a další 
duševní poruchy.
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Kuban Killer aka Kubansky Ubijza
KUBAN SATIVA X NORTHERN LIGHTS X AK-47
SATIVA 60%, INDICA 40%
THC: 22%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 50 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1500 GR/ROSTLINA

Přes své ponuré a strašidelné jméno je Kuban Killer 
velmi pozitivním kmenem, který je výsledkem křížení Northern 
Lights, AK-47 a docela zajímavého hybridu Sativa 
dominantního ze slunné oblasti Kuban na jihu Ruska.
Absolutně nenáročné, odolné vůči vysoké vlhkosti a suchému 
a horkému letnímu počasí. Rostliny jsou velmi vysoké, 
dosahují až 2-3 metrů venku a vysoce produktivní v jakémkoli 
klimatu. Velké protáhlé pupeny hustě pokryté silnými 
vrstvami pryskyřice s vysokými hladinami THC. Účinky při 
kouření suchého výrobku jsou naprosto kladivo, jak navrhuje 
jeho název, velmi fyzické a relaxační. Chuť je citronová, 
kyselá s náznaky tropického ovoce.
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Kuban Killer aka Kubansky Ubijza



lavanda cream
VETERÁN (KRYMSKÝ KMEN) X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 20%, INDICA 80%
THC: 22%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 60 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 800 - 1200 GR/ROSTLINA

Lavanda Cream je zlatá kazeta v našem bandolieru. Jsme 
opravdu hrdí na dlouhou a pečlivou práci, která 
se odehrála během vytváření tohoto velkolepého 
ukazatele. Stabilně plodný a voňavý Lavanda Cream vděčí 
za své vlastnosti nejsilnější odrůdě veteránů, „sólistům“ 
krymského chovu konopí. Lavanda Cream má silný psychedelický 
účinek a bohaté aroma krymského levandule. Krásná, 
hustá a pryskyřičná rostlina s kořeny Tatar. 
Chuť levandule je při použití doplněna 
krémovými odstíny šlehačky. Silný sedativní 
účinek. Prokázaná antidepresiva.
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moscow blueberry
BLUEBERRY X TAJNÝ HYBRID X AK-47
SATIVA 50%, INDICA 50%
THC: 18%; CBD: 5%
VÝŠKA: 80 - 100 CM
KVETENÍ: 55 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 900 - 1300 GR/ROSTLINA

Tento hybrid si opravdu zaslouží být nazýván léčivým kmenem 
kvůli vysokému obsahu CBD. Toho bylo dosaženo křížením 
Blueberry, AK-47 a Secret Hybrid. Odolné vůči chladnému 
počasí. Doporučuje se sklízet před mrazivými dny 
(pokud to klimatické podmínky dovolují). Střední výška, 
kompaktní pupeny, pokryté nemocnými vrstvami pryskyřice. 
Na konci květu se změní na tmavě fialovou. Má vůni sladké 
lesní bobule, zatímco kouření se mění v jemnou 
třešňovou vůni. Moscow Blueberry je ideální 
pro léčebné použití, k léčbě deprese, 
chronické únavy, stresu, bolesti svalů. 
Velmi pozitivní a relaxační účinek.
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power russian
SOUTH AFRICAN X WHITE RUSSIAN
SATIVA 70%, INDICA 30%
THC: 22%
VÝŠKA: 100 - 150 CM
KVETENÍ: 65 - 70 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 1000 - 1800 GR/ROSTLINA

Unikátní africká sativa a oslavený holandský hybrid dodaly 
Power Russian jeho neuvěřitelnou sílu, účinek a výnos. 
Obrovské krystaly poseté pupeny vyžadují podporu. 
Odrůda se doporučuje pro pěstování metodou SCROG. 
Sativa s vysokými výnosy je perfektním řešením 
pro každého pěstitele. Rostlina se chová obzvláště 
dobře venku, velmi rychle se mění v obrovský strom. 
Power Russian je extrémně odolný vůči vysoké vlhkosti, 
houbovým chorobám, škůdcům a silnému poklesu teploty. 
Jedná se o outdoorovou odrůdu, která se rychle stane 
jedničkou v seznamu oblíbených!
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Siberian Haze
AK-47 X HAZE X AMNESIA
SATIVA 65%, INDICA 35%
THC: 22%
VÝŠKA: 90 - 120 CM
KVETENÍ: 65 - 75 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 750 - 1200 GR/ROSTLINA

Tento hybrid je výsledkem křížení AK-47, Haze a Amnesia. 
Jeden z nejsilnějších kmenů Kalashnikov Seeds, obsahující 
22% THC. Krátká doba květu pro rostlinu dominující Sativa.
Krásná a vysoká s tmavými listy a podlouhlými pupínky. 
Doporučeno pro zkušené pěstitele, vyžadující 
zvláštní péči při pěstování (pěstování, podpora 
těžkých pupenů). Metoda SCROG poskytuje nejlepší 
výsledky uvnitř. Vlastní velmi silný zápach 
s náznaky Haze. Silná Sativa vysoká je ideální 
pro aktivní práci a socializaci.
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vodka lemon
AFGHÁNISTÁN X AMNESIA MOLOTOV
SATIVA 60%, INDICA 40%
THC: 23%
VÝŠKA: 100 - 140 CM
KVETENÍ: 60 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 550 GR/M2
VENKU: 900 - 1300 GR/ROSTLINA

TJedna z nejneobvyklejších odrůd Kalashnikov seeds. 
Posílením již tak silné Amnesie Molotov pomocí afghánských 
genů pečených na slunci jsme dostali bombu v reálném čase. 
Bez jakýchkoli vtipů a přehánění je toto napětí naprostým 
hitem s velkou budoucností. Sativa, která se chová jako 
orientační. Rostlina roste až téměř metr a půl uvnitř a 
kompaktní koly rostou. Ostrá citronová chuť 
je srovnatelná s douškem ledu Vodka Lemon. 
Kouř je hustý a hustý a účinek je extrémně 
psychedelický, který celý den naplňuje 
aktivní a energickou vibrací.
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white russian og
OG KUSH X WHITE RUSSIAN
SATIVA 30%, INDICA 70%
THC: 23%
VÝŠKA: 100 - 120 CM
KVETENÍ: 55 - 65 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1500 GR/ROSTLINA

Silná rostlina s hustými kužely je plodem křížení dvou 
slavných genetik. white russian OG jsou posypány sněhově 
bílými trichomy, které připomínají zasněženou krajinu 
ruského vnitrozemí. Ideální pro hašiše a koncentráty. 
Vytrvalý a spolehlivý, white russian OG poskytuje 
vynikající výsledky sklizně ve skleníku i venku. 
Složitá vůně kůry, lesní zeleně, jehličí s jemnými 
náznaky melounu a kyselé mučenky. 
white russian OG, který má působivý 
obsah THC, působí nezapomenutelným účinkem 
na mozek a tělo, a proto je nutné ho velmi 
pečlivě konzumovat.
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white widow 47
TADZHIK INDICA X WHITE WIDOW X AK-47
SATIVA 30%, INDICA 70%
THC: 19%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 50 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: AŽ 1700 GR/ROSTLINA

Výsledek křížení velmi zvláštního kmene z Tádžikistánu a 
klasické white widow s AK-47. Tento kmen je pozoruhodný 
svou krátkou dobou květu 55 až 60 dní. Velmi nenáročná a 
výkonná rostlina, která poskytuje vynikající výsledky při 
pěstování venku, ve skleníku i uvnitř. Rostlina je kulovitého 
tvaru se střední velikostí. Ideální pro začátečníky i zkušené 
pěstitele. Zaoblené kompaktní pupeny pokryté 
nemocnou bílou pryskyřicí, typické pro kmeny 
White Widow. Efekt je mozkový, relaxační 
a ideální pro rekreaci. Díky jedinečnému 
Tadzhik Indica jeho vůně připomíná sladké východní 
kadidlo a santalové dřevo.
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ak kush express
AK KUSH X TAJNÝ HYBRID SATIVA
SATIVA 15%, INDICA 85%
THC: 20%
VÝŠKA: 80 - 100 CM
KVETENÍ: 45 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 900 - 1200 GR/ROSTLINA

Jedná se o rychlou verzi našich nejlepších kmenů Indica, 
získaných křížením AK-Kush s tajným hybridem, který zkracuje 
období kvetení. Stejně jako původní Ak-Kush se snadno 
pěstuje, je odolný vůči houbovým chorobám, 
nepotřebuje manikúru a není ideální ani pro začátečníky.
Vynikající pro venkovní i vnitřní použití, 
což dává až 600 gramů na m2.
Účinky konzumace AK-Kush jsou léčivější 
a obsahují novou genetiku CBD. 
Chuť je podobná původní AK-Kush 
s výraznější citrusovou vůní.
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baikal express
KUBANSKIY UBIYZA X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 70%, INDICA 30%
THC: 22%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 45 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 1000 - 1200 GR/ROSTLINA

Rychlá verze Kubanskiy Ubiyza. Úžasný expresní kmen byl 
vytvořen křížením našeho oblíbeného Kubanskiy Ubiyza a 
tajného hybridu se zkrácením doby květu. Velmi silný a 
nenáročný, odolný vůči horkému a suchému počasí. Roste 
rychleji díky obsahu Indica.
Silný efekt Ubiyza je umocněn genetikou Dálného 
východu, ale přesto vám umožní pracovat 
a soustředit se. Kouř Baikal Express s citronovou vůní 
připomíná Kubanskiy Ubiyza se sladkými náznaky, které mu 
dávají novou chuťovou gradaci a činí ji opravdu jedinečnou.
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big altai sativa express
ALTAI X AFRICAN SATIVA X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 90%, INDICA 10%
THC: 22%
VÝŠKA: 100 - 140 CM
KVETENÍ: 70 - 75 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1300 GR/ROSTLINA

Území Altai není jen nejteplejší částí Sibiře, ale také rodištěm 
jedinečných autentických odrůd, „zlatých dolů“ fenotypů 
neznámých civilizovanému světu. Krátké, ale velkorysé letní 
slunce nutí rostliny kvést a hromadit mnohem rychleji. Silný 
africký gen, adoptovaný na altaic genetice, je zodpovědný za 
barevný psychedelický pohon, který je tak výhodný 
s milovníky sativy. Kombinace dvou výjimečných odrůd s 
přidáním tajného hybridu učinila Big Altai Sativa Express 
skutečně jedinečnou rostlinou. Účinek je čistý a silný, 
nabíjení vás energií po dlouhou dobu. 
Chuť piniových oříšků a svěžest lesa.
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kabul express
AFGHAN X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 15%, INDICA 85%
THC: 22%
VÝŠKA: 90 - 110 CM
KVETENÍ: 48 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 900 - 1300 GR/ROSTLINA

Toto je rychlá verze pro skutečné milovníky Indiky. Semena 
byla přivezena z Kábulu zpět v roce 1989. V průběhu let se 
pěstovala na území Kazachstánu, Ruska a Ukrajiny, ale díky 
chaotickým křížením a inbreedingu se její původní kvalita 
zapomněla. Z původního dovozu bylo ponecháno 
pouze sedm semen, která zůstala neporušená 
více než dvacet let! Navzdory pesimismu našich 
„partnerů“ se všechna semena naklíčila. Navíc 
jsme byli schopni znovu vytvořit a stabilizovat 
požadovaný fenotyp. Má husté tmavé květy. 
Na konci kvetení její vůně připomíná afghánské 
hašiše. Sladká ovocná chuť. Velmi silný indikační efekt. 
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kalashnikov express
KALASHNIKOV ORIGINAL X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 50%, INDICA 50%
THC: 18%
VÝŠKA: 90 - 120 CM
KVETENÍ: 45 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 700 - 800 GR/M2
VENKU: 1000 - 1300 GR/ROSTLINA

Tento kmen byl založen na starém spolehlivém 
Kalashnikov original, kříženém s genetikou, 
která upevňuje proces kvetení a vývoj pupenů.
Má vyšší procento fenotypu Indica, proto jsou rostliny 
kratší a šupinaté, nesoucí mohutné pupeny.
Jeho charakteristickým rysem je, že při zachování 
organoleptických vlastností svého předchůdce 
získala také kyselou jahodovou vůni.
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purple russian express
BIG DADDY PURPLE X WHITE RUSSIAN X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 20%, INDICA 80%
THC: 21%
VÝŠKA: 90 - 130 CM
KVETENÍ: 50 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 600 GR/M2
VENKU: 800 - 1200 GR/ROSTLINA

Rostlina s velmi kompaktní strukturou a krásným 
fialovým odstínem dokonale doplňuje množství 
sněhovobílých trichomů na hustých pupenech. 
Při správné kultivaci bude Purple Russian Express 
ozdobou každé pěstírny. Pěstitelé budou příjemně 
překvapeni množstvím sklizně a jedinečnou 
chutí. Silný efekt okamžitě pociťovaný myslí a tělem. 
Purple Russian Express je ideální pro zmírnění 
bolesti a stresu, může pomoci v boji proti nespavosti, 
ztrátě chuti k jídlu a svalovým křečím. Dokonalá 
kombinace barvy, chuti a konzistence obsahu THC.
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soyuz og express
OG KUSH X BAIKAL EXPRESS X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 40%, INDICA 60%
THC: 21%
VÝŠKA: 90 - 130 CM
KVETENÍ: 50 - 55 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 800 - 1000 GR/ROSTLINA

Sojuz OG Express je výjimečně pozitivní směs 
Západu a východu. To nejlepší, co dvě civilizace 
mohou nabídnout z různých stran oceánu. Stejně jako 
mezinárodní kosmická stanice spojuje národy při zkoumání 
vesmíru, tato jedinečná odrůda kombinuje kalifornskou 
chuť a resinity se severní vytrvalostí a produktivitou. 
Perfektní kombinace indikátoru a sativy má silný 
antistresový efekt. Hliněné, borovice a opravdu 
ohromující citrusové aroma zaručeně zbožňují 
znalci krásy. Připravte se na start do obrovského 
vesmíru s prvním potahem Soyuz OG Express!
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white critical express
WHITE WIDOW X CRITICAL MASS X TAJNÝ HYBRID
SATIVA 30%, INDICA 70%
THC: 21%
VÝŠKA: 80 - 120 CM
KVETENÍ: 45 - 48 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 600 GR/M2
VENKU: 60 - 300 GR/ROSTLINA

W.C.E. - Náš nový expres pro milovníky klasiky. Velmi „rychlý“, 
kompaktní rostliny s velkými pupeny. Dominantní vůně připomíná 
kritický, ale množství pryskyřice jasně uvádí zapojení Widow.
Nejlepší by bylo vysazení všech odrůd Express testovaných v 
oblasti Krasnodar, na jižní Ukrajině a ve Španělsku v polovině 
července. Růstový proces se zrychluje díky 
svým „tajným hybridním“ genům a do poloviny října je možné 
dosáhnout skvělého výsledku. Naše linka Express 
vám umožňuje ušetřit pár měsíců v počáteční fázi práce.
Každý znalec konopí bude mít vyvážený efekt Sativa-Indica této 
rostliny. Při pěstování této odrůdy doporučujeme použít metodu 
SCROG kvůli velkým a těžkým pupenům.
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cbd cake
WEDDING CAKE X KRASNODAR CBD LANDRACE
SATIVA 60%; INDICA 40%
THC: 11%
CBD: 12%
VÝŠKA: 100 - 140 CM
KVETENÍ: 58 - 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 500 - 550 GR/M2
VENKU: 500 - 1800 GR/ROSTLINA
POMĚR THC/CBD - 1: 1

Tato odrůda je výsledkem křížení legendární 
kalifornské genetiky Wedding Cake a Krasnodar CBD Landrace.
Rostlina má jedinečnou, bohatou vůni sladkého pečiva 
s tóny jahodo-mango. Když je uzená - chuť je zemnější, 
pepřová, ale zároveň velmi sladká a ovocná.Je ideální 
pomůcka pro nespavost, posttraumatický stres (PTSD), 
kloub bolest a artritida. Perfektně vhodný 
pro přípravu olejů, tinktur a jiných 
léčivých koncentrátů.
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Kuban Doctor
KUBAN KILLER X KRASNODAR LANDRACE CBD
SATIVA 55%; INDICA 45%
THC: 6%
CBD: 12%
VÝŠKA: 100 - 130 CM
KVETENÍ: 58 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 500 - 1500 GR/ROSTLINA
POMĚR THC/CBD - 1: 2

Tento kmen je výsledkem křížení našeho legendárního «Kubana» 
s krajinářstvím z Krasnodaru, který obsahuje vysoké úrovně CBD.
Tato jedinečná odrůda se liší od jakékoli jiné na trhu. Výrazná 
vůně mandarinky, rovnováha mezi dominantní sativou v Kuban 
Killer a uklidňující léčivé vlastnosti Krasnodar Landrace CBD 
vytváří jedinečný efekt. Dobře sušené pupeny stále voní jako 
mandarinka. Chuť kouře je sladká, citrusová-med. 
Doktor Kuban si vedl dobře proti nespavosti, anorexii, 
chronické bolesti zad a bolesti kloubů.
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Siberian Harlequin
HARLEQUIN X SIBERIAN HAZE
SATIVA 60%; INDICA 40%
THC: 3%
CBD: 15%
VÝŠKA: 100 - 140 CM
KVETENÍ: 60 DNÍ
V INTERIÉRU: 450 - 550 GR/M2
VENKU: 500 - 2000 GR/ROSTLINA
POMĚR THC/CBD - 1: 5

Harlequin je jedním ze standardů odrůd CBD. Velmi účinný 
při léčbě chronické bolesti, artritidy, roztroušené sklerózy, 
poruch spánku, fibromyalgie, paranoie. Křížením Harlequin 
se sibiřským zákalem jsme dostali rostlinu s novými, 
vylepšenými vlastnostmi. Procento THC obsažené 
v sibiřském zákalu zvyšuje analgetické účinky. 
siberian Harlequin má příjemnou ovocnou vůni. 
Během posledního týdne kvetení se stává zemnější. 
Kouř je hustý s náznaky manga.
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