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Kültéri Dutch Passion 
variánsok
Kiváló minőségű kültéri cannabis genetika

Kültéri cannabis variánsaink minősége 
és életereje több évtizedes tapasztalat 
eredménye. Összes kültéri növényünket 
körültekintően válogattuk, fejlesztettük 
és termesztettük újra. A kültéri Dutch 
Passion variánsok erősek, nagyon 
termékenyek, ellenállnak a penésznek 
és a növényi kórokozóknak, és Észak-
Európa hideg időjárása között is jó 
hozammal rendelkeznek. Melegházban, 
de nem beltérben történő termesztésnek 
megfelelő variánsok, hacsak nincs 
erre vonatkozó utalás. A hozam függ a 
klímától, a napsugárzás mennyiségétől, 
a környezeti tényezőktől, a vetés 
időpontjától és a tápanyag beviteltől. A 
feltüntetett szüretelési időpontok a klímára 
és Hollandia földrajzi szélességi fokára 
vonatkoznak.

A sötétítőkkel ellátott melegházakban 
történő termesztés gyorsíthatja az érést. 
A kültéri önvirágzó fajták évente többszöri 
termést hozhatnak.

Durban Poison® Auto Durban Poison®

A Dutch Passion eredeti Durban Poison fajtája egy klasszikus kültéri és 
beltéri fajta, elég szívós a szélsőséges északi/déli földrajzi szélességek 
éghajlati körülményei közötti kültéri tenyésztéshez. Dél-Afrikából került 
Hollandiába és a 70-es években beltérben tenyésztették. A Durban 
Poison minden egyes generációja egyre jobban alkalmazkodott Észak-
Európa szeles és esős éghajlatához. A tenyésztési folyamat során 
a Durban-t néhány ismeretlen indica fajtával keresztezték. A Durban 
eleinte erőteljes indica típusú levelekkel rendelkezik, de a növekedési 
folyamat lehetővé teszi a sativa domináns jegyek megmutatkozását, 
mely a folyamat végén hosszú, virágokkal átszúrt, vékony sativa 
levelekben mutatkozik meg. A Durban Poison beltéri tenyésztés esetén 
8-9 hét után áll betakarításra készen. Kültérben elérheti a 2-3 méteres 
magasságot és ősz elején takarítható be. Ha elegendő hely van a 
gyökérzet növekedése számára, a Durban erős mellékágakat fejleszt, 
melyeken nehéz gyantás virágzat növekedik. A növény fejlődése, 
betakarítása, megjelenése és az általa okozott energizáló, felemelő 
lebegés tipikusan sativa tulajdonság. A Durban Poison íze fűszeres, 
határozatlan ánizsra, édesgyökérre és szegfűszegre utaló jelekkel . A 
bimbók gyakran sötétzöld színűek, penésznek és kártevőknek ellenálló. 
Rendkívül erős és egyenletes, jó hozammal rendelkező fajta.

AutoDurban Poison legendás, eredeti Durban Poison variánsunk 
autofem változata. Ez a többségében Sativa AutoFem variáns a 
csírázást követő 10-11 héttel szüretelésre kész. Gyors növekedésű, 
magasra nő, oldal hajtásokban gazdag, mint az eredeti. AutoDurban 
Poison hatása, az eredetihez hasonlóan, kellemes és élénkító. 
Egy kiváló minőségű autofem variánsról van szó, melynek jó a 
terméshozama és hozzáértőknek való párologtató/füst tapasztalattal 
ajándékoz meg. Az AutoDurban Poison növekedési fázisa rövidebb 
a többi AutoFem változaténál, ezért az átlagosnál magasabbra nő. A 
magasra növő és gyantában gazdag rügyek különleges és híres Durban 
aromát bocsátanak ki. Ezt a kültéren is jól termő,  magas hozamú, új 
auto variánst legjobb genetikáink némelyikéből hoztuk létre. Ideális azok 
számára, akik kiváló minőségű, kellemes, erős és tonizáló hatást nyújtó 
auto variánst keresnek.

A termés a vetést követő 10-11. héten szüretelhető, átlag magassága 
80-100 cm, néha magasabbra is megnő. Az átlag termesztő általában 
75-100 g termést tud szüretelni, a hely és a termesztési körülmények 
függvényében. A tapasztalt termesztők könnyen túlszárnyalhatják a 
növényenkénti 100 grammot.

8,5 hetek / Szept - Oct 10 - 11 hetek

Feminizált és Normál Autoflower

XXL XL

Sativa Dominant 3X €23   /   5X €37   /   10x €65  /  REG 10X €45  Sativa Dominant
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€ 3X €31   /   7X €65   €



Frisian Dew® Auto Frisian Dew®

A leggyönyörűbb kültéri kenderfajta, melyet valaha láttunk. Három 
évig szelektáltuk a klónokat, ami végül egy nőivarú Super Skunk 
és egy hímivarú Purple Star keresztezését eredményezte. Bár az 
elmúlt 20 év során számos Skunk/Purple hibridet nemesítettünk, 
de ehhez hasonlóval alig találkoztunk. Halványlila színű (50% 
Indica, 50% Sativa), rendkívül magas terméshozammal bír, 
emellett a szár levélhez viszonyított aránya is kitűnő (csak kisebb 
levelekkel rendelkezik), ráadásul penészedésre sem hajlamos. 
Ez az egyik legkiválóbb minőségű kültéri kenderfajta - kültéri 
termesztőknek alapkövetelmény.

Az AutoFrisian Dew megújult és még jobb lett, most a saját fotoperiódusos 
Frisian Dew-unk különlegesen kiválasztott Purple fenotípusán alapszik. 
Még jó pár generációnyi gondos kiválasztás végbement, mielőtt 
megelégedtünk volna az AutoFrisian Dew feljavított tulajdonságaival. A 
növények szirmai többnyire dús bíbor színezetűekké válnak, habár a 
levelek zöldek maradnak. Javult a penész elleni védekezése, akárcsak 
az íze. A növények általában elérik a 60-80 cm-es magasságot, és 
sokszor 10 héttel a kicsírázást követően, néha 10 hétnél rövidebb idő 
alatt készen állnak. Hűvösebb kültéri körülmények közt a növénynek 
egy-két további hétre van szüksége. Ez a variáns egy kicsit gyorsabb 
mint a normális és ezzel lehet elérni a penész elleni maximális ellenállást 
keményebb kültéri viszonyok közt. Az AutoFrisian Dew beltéren, 
üvegházban vagy kültéri meleg, napos helyen is jól teljesít. 50-60g 
növényenként átlagos hozamnak számít, de megfelelő körülmények 
közt 100g-nál több is lehetséges. A bíbor mély árnyalataival ellátott 
AutoFrisian Dew az egyik legvonzóbb AutoFem-ünk, és az erős, ellazító 
anyagból is nagy mennyiséget nyújt.

7,5 hetek / Szept - Oct 10 -11 hetek

Feminizált Autoflower

XXL XL

Indica / Sativa Indica / Sativa

Forest Dream®

Forest Dream kültéri, melegházi és beltéri  termesztésre is alkalmas. 
Ez a sativa domináns fajta könnyen termeszthető, ezért ideális a 
kevésbé tapasztalt termesztők számára is. Gyorsan növekszik, 
számos mellékágat növeszt, hozama jelentős. Virágzása is gyors, 
jelentős mennyiségű THC-t termel, és a virágzási időszak végén 
a rügyeket THC kristályok borítják. A növény átlagos magassága 
1.5 - 2 méter, de kültéren 3-4 méter magasra is megnő. Édes íze 
rendkívül sima és kellemes. A Dutch Passion dohányos csapatának 
nem minden tagja értékeli a minőséget, ízt és lebegést, melyeknek 
köszönhetően Forest Dream kiváló minőségű cannabiszként van 
számon tartva. A tipikus sativa lebegés felemelő érzést kelt. Az 
enyhe mentális hatás nem borítja el az elmét, ezért mindig aktív és 
éber maradsz. Forest Dream  mindössze 8 hét alatt sűrű rügyeket 
és átlagos virágzatot növeszt. A kültéren tenyésztett Forest Dream 
fajta a virágzási időszak vége felé érzékennyé válhat a penészre, 
ezért javasoljuk, hogy ősszel gyakran ellenőrizze a növényt. Ha 
könnyen termeszthető kültéri, nagy hozamú és nagy energiájú 
sativa fajtát keresel, akkor Forest Dream a neked való növény!

9 hetek / Október

Feminizált 

XL

Sativa Dominant

DUTCH OUTDOOR 09

3X €23   /   5X €37   /   10X €65  € 3X €29   /   7X €60   € 3X €23   /   5X €37   /   10X €65  €



Frisian Duck® Auto Duck®

A Frisian Duck szokatlan alakú leveleket növeszt, ami megnehezíti 
hagyományos cannabiszként történő azonosítását és ideális 
kültéri, illetve lakott területen üvegházban történő termesztésre. 
A név utal a növény jellegzetes alakú levelére, amely úgy néz ki, 
mint egy kacsa lábnyoma, különösen a növény életének első két 
harmadában. Virágzás során néhány felső levél alakja emlékeztet 
a hagyományos cannabis formára. A Frisian Duck a Frisian Dew-
nak a Ducks Foottal történő keresztezéséből származik. Ez az 
egyedülálló, robusztus, alattomos fajta október elején szüretre kész 
(a déli féltekén április elején). Virágzás során gyönyörű, lila színe 
van és úgy növekszik, mint egy karácsonyfa, a szabadban akár a 
2,5 métert is eléri, bent legfeljebb 1,5 méter magasra nő.

Auto Duck® alacsony vizuális hatású, szokatlan levél formájú 
cannabis, mely nehezen felismerhetővé teszi, különösen a 
növekedés első felében, vagyis a virágzat (bud) kialakulása előtt. 
Kültérben ennek a variánsnak a vetéstől a szüretig általában 
85-90 napra van szüksége és jó minőségű cannabist produkál, 
illetve megfelelő körülmények között gazdagon virágzik mind 
kültérben, mind melegházban.  Beltérben kb. 75 nap alatt lesz 
kész, 20/4 fotoperiódussal.  Az AutoDuck ® levelei temészetes 
módon deformáltak, tenyér alakúak, a kacsa láblenyomatára 
emlékeztetnek és virágzása enyhén szagos.

AutoDuck ®, a nagy sikerű fotoperiódusos ‘Frisian Duck®’ 
önvirágzó fajtája. A mi Auto White Widow® variánsukkal történő 
keresztezést követően egy rendkívül erős önvirágzó fajtává vált. 
Az Auto Duck® rügyei zöldek és a Frisian Duck®-hoz viszonyítva 
jól megkülönböztethető cannabis szaga van. Tökéletes a városi 
termelő számára és kifejezetten javasolt azoknak, akik szeretnék 
titokban tartani cannabis termesztésüket.

8 hetek / Szeptember

Feminizált

XXL

Indica / Sativa Indica / Sativa

Frisian Duck®

DUTCH OUTDOOR                 10

3X €26   /   5X €42   /   10X €75 €

11-12 hetek

Autoflower

L

3X €34   /   7X €69 €



Passion#1® Purple#1® Shaman®

A Passion # 1 variáns a legmagasabb színvonalú ajánlatunk az 
Ön részére. Ez a bárhol kapható egyik legjobb kültéri termesztésű 
növény, amióta a 70-es években színe lépett, mint legendás 
kaliforniai Indica.

Passion # 1 a holland Passion-nak köszönhetően a ’80-as években 
eljutott a holland kültéri termelőkhöz, és megalapozta hírnevét, 
mint egy erős, stabil, könnyen termeszthető variáns. Amennyiben a 
szezon elején kezd nőni, a Passion # 1 elérheti az akár 3,5 méteres 
magasságot is, habár 2 méter a jellemző. Optimális körülmények 
között termesztve a nagy növények megdöbbentö méreteket 
érhetnek el és hozamuk 250 grammtól nem kevesebb mint 750 
grammig terjed.

A Passion # 1 hosszú, és kompakt gyantával kifejlett rügyeket 
növeszt, ez egy csak kültéri ill. üvegházbeli, nem pedig beltéri 
termesztésre fejlesztett fajta. Ha a növényt metszi, csak a nagy 
leveleket távolísa el, a kisebb levelekből gyakran csöpög a gyanta.

Purple#1 az eredeti, klasszikus, világhírű bíbor variáns, amely a 
80-as évek elejére nyúlik vissza és értékét egyedülálló, csodálatos 
bíbor színének és magas hozamának köszönheti. Széles körben 
használják más magbankok is termszetéshez, a mi eredeti Purple#1 
nüvényünk 50/50 sativa/indica keverék. Az indica leszármazás egy 
különleges afgáni, bíbor növénytől származik, melyet Hollandiában 
gondosan kereszteztek néhány kiváló indica és sativa variánssal, 
hogy egy olyan erős, kültéri növényt hozzanak létre, mely képes 
tökéletesen alkalmazkodni a Holland klímához.

A hozam ésszerű, 250-350 gramm/tő, a kehely a virágzás 
kezdetekor gyorsan bíbor színbe borul és a gyantával áztatott 
rügyeket a közöttük növekvő, édes és ragacsos, bíbor levelek 
egészítik ki.  Purple #1 magassága tipikusan 1,5m-2,5m, kizárólag 
kültéri/melegházas termesztésű és korán elvirágzik. A ventilator 
levelek külseje gyakran sativa-szerű és csodás bíbor színben 
pompáznak. Ennek a variánsnak évtizedek óta külön rajongótábora 
van és 30 évvel első megjelenését követően is népszerű és 
gyönyörű, egyedi variáns maradt.

A 80-as évek elejére visszanyúló, jól bevált variáns, a Shaman egy 
különleges férfi Purple#1 és egy női Skunk megbízható, robusztus 
és rendkívül erős F1 hibridje. A kültéri/melegházas termesztésű 
Shaman ellenáll a takácsatkáknak, valamint a penésznek és a 
bimbók rothadásának.  A Shaman egyedi, elegáns növény, melyet 
tisztán Sativa tulajdonságok jellemeznek, mint pl. a széles rügyek 
közötti nagy, intermodális távolság.

Virágzás idején a növény felét csodálatos, bíbor színezet árnyalja, 
mely szeptember végén vagy október elején teljesedik ki a 
szabadban.  Melegházban a virágzás 7-8 hétig tart.  A Shaman 
nagy erejű hibrid, mely sima, fás, édes, bíbor színű füstöt szolgáltat, 
mely egy érzéki, jó minőségű sativa “lebegést” biztosít.

Shaman tökéletes választás azon kültéri/melegházas termesztők 
számára, akik robusztus,  minőségi származást keresnek, mely 
kiállta az idő próbáját és kiváló hozamot biztosít.

6-7 hetek / Szeptember 8 hetek / Szeptember 7,5 hetek / Október

Feminizált és Normál Feminizált és Normál Feminizált és Normál

L M/L L

18,6%

Indica / SativaIndica / Sativa Sativa Dominant

DUTCH OUTDOOR 11

3X €23   /   5X €37   /   10X €65   /  REG 10X €45 € 3X €21   /   5X €34   /   10X €60   /  REG 10X €45€ 3X €18   /   5X €29   /   10X €50   /  REG 10X €29 €



Twilight® StarRyder®

Twilight a Dutch Passion egyik jól kipróbált, kültéri variánsa, 
melyhez csodálatos bíborszínű virágainak, valódi indica 
kábulatának és magas és megbízható hozamának köszönhetően 
hűek  a termesztők.  Twilight egy kivételesen csodálatos, bíbor 
variáns, magas hozamú, 100% indica és rügyekkel, melyek 50 
cm hosszúra is megnőhetnek a termesztés során.  Gyakran vetik 
kültéren május 15. után és szedésére szeptember végén vagy 
október 1. hetében kerülhet sor, 7-8 heti virágzást követően. A 
növények 1-1,5m magasra nőnek és jó hozammal rendelkeznek. 
Ősszel csodálatos bíbor átalakuláson mennek keresztül, melyben 
gyönyörködhet a szem; ez egy igen különleges és szép növény.

Íze földes, erős és fanyar afgáni aromával. A “lebegés” magas, erős 
és részegítő. Ez egy hosszantartó « lebegés », mely normálisan 
fog emelkedni, de az is lehet, hogy elernyeszt és ellazít, majd 
ismét elernyeszt. A Twilight hagyományos termesztői között 
orvosi felhasunálók, akik azt állítják, hogy a növény különlegesen 
hatékony ízületi gyulladásokkal és krónikus fájdalmakkal szemben. 
A Twilight hobby termesztői cask az esti fogyasztást javasolják; 
ellenkező esetben egész napra fejbevágja!

A StarRyder a Dutch Passion és Joint Doctor közötti igen sikeres 
project eredménye. Az együttm

űködésnek pár évbe telt, hogy létrehozza ezt az kültéri AutoFem 
fajtát. Gondosan kereszteztek egy rendkívüli Dutch Passion Isis 
klónt, egy elsőrendű, elsőosztályú “lebegést” biztosító Sativát a 
Joint Doctor egyik legjobb, Indica domináns fajtájával. Az eredmény 
egy igen erős AutoFem fajta. A név első fele a kültéri tulajdonságra 
és a teljesítményre utal, egy igazi Sztár. A név második fele a 
Joint Doctorra, az automatikus virágzás úttörojére és az eredeti 
LowRyder termesztőjére vonatkozik. 

őfa, nagy, gyantás rügyeket hoz, kb. 50 cm magasra nő és hozama 
45-100 gramm az átlagos termesztőknél. A tapasztalt AutoFem 
termesztők esetében a hozam meghaladhatja a növényenkénti 100 
grammot, termőföldben vagy kókuszban nőve.

7,5 hetek / Szeptember

Feminizált

L 10 hetek

Autoflower

XL

Indica / SativaIndica / Sativa

DUTCH OUTDOOR                 12

3X €20   /   5X €32   /   10X €55 € 3X €31   /   7X €65   €

Hollands Hope®

A Hollands Hope az idő által is beigazolt, kültéri variáns, az egyik 
legelső azok közül, amelyet az 1980-as évek eleje óta Hollandiában 
teljes mértékben meghonosítottak és kültéren termesztenek.

A Hollands Hope figyelemreméltó a penésznek való ellenállása 
szempontjából, egy olyan szívós és megbízható variánsról van 
szó, amely körülbelül 8 hét virágzás után szeptember végén vagy 
október elején készen áll arra, hogy leszüreteljék.

Egy olyan, minőségi Indicáról van szó, amely jól viseli a holland 
kültéri éghajlatot, de más kültéri éghajlati viszonyok között is 
jól terem. A növény jellegzetesen 1-2 méter magas. Ez a nagy 
hozamú Indica variáns az igazi kiütős fajta, és már a kezdetektől 
egyik kedvenc kültéri fajtánknak számított.

8 hetek / Szeptember

Feminizált és Normál

L

14,5%

Indica Dominant 3X €23   /   5X €37   /   10X €65   /  REG 10X €29 €



Cannabis nagy 
magasságokban
A svájci Alpokban növekedő hegyi cannabis 
fajták

Most modern cannabis seed varieties 
are selectively bred at low altitude and 
grown at low altitude.  When we looked at 
the offerings from other seed companies 
we couldn’t find any good quality high-
altitude varieties.  To fill the demand Dutch 
Passion developed two high-altitude 
varieties, Pamir Gold® and SnowBud®.  
These were created in the Swiss Alps over 
many generations of selectively breeding 
during the 1990’s. Today Pamir Gold® and 
SnowBud® are recognised as two of the 
best varieties for high altitude growing in 
any mountainous region such as the Alps, 
Pyrenees, Sierra Nevada and Caucasus.

Pamir Gold® SnowBud®

A Pamir Gold eredetileg Tádzsikisztán nyugat-himalájai vidékeiről 
származik. Azért, hogy alkalmazkodni tudjon a hegyvidéki éghajlathoz, 
több éven keresztül a svájci Alpokban kísérleteztünk és válogattuk 
össze a megfelelő variánsokat. A szelekció után a nőstény magok 
termelésére már Hollandiában került sor. A Pamir Gold inkább indica 
fajta (60%,40%), melyet édes, természetes ízéről, valamint enyhe citrom 
és körte illatáról ismerhetünk fel. Az egészséges növények kültéren 
1,5 – 1,8 méter magasra nőnek, és ellenállnak a rothadásnak, illetve a 
penészedésnek. Terméshozama átlagon felüli. Beltéren is jól viselkedik, 
hatása pedig finoman „tépítő”.

A SnowBud a második „magasban termő” fajtánk, melyet afgáni és dél-
afrikai genetikák hibridjeiből hoztunk létre. Csakúgy, mint a Pamir Gold 
esetében, eme fajta magszelekcióját is a svájci Alpokban végeztük el. 
A SnowBud 60% sativát és 40% indicát tartalmaz, fűszeres (fahéjas), 
skunkot idéző aromával rendelkezik. Selymes füstje könnyen szívható, 
közepes erejű „felemelő betépést” eredményez. Az egészséges 
növények kültéren akár 1,8 és 2,2 méteresre is nőhetnek, ellenállnak 
a rothadásnak és a penészedésnek. Terméshozama átlagon felüli és 
a beltéri termesztést is kedveli. Gubóin tömérdek fehér színű termő 
található, innen kapta a SnowBud elnevezést.

7 hetek / Október

Feminizált

L 7,5 hetek / Október

Feminizált

M

Indica / Sativa Indica / Sativa

HIGH ALTITUDE 13

3X €21   /   5X €34   /   10X €60 € 3X €18   /   5X €29   /   10X €50 €



CBD-ben gazdag cannabis
CBD domináns variánsok orvosi vagy 
rekreációs cannabis termesztéshez

A CBD domináns cannabis 4% vagy annál 
több CBD-t (kannabidiol) tartalmaz a 
szárított virágzatban (bud), 10 vagy 20-szor 
többet a normál cannabis variánsoknál.    A 
CBD-ben gazdag variánsok a cannabis 
genetikai jobbításának legfrissebb 
újdonságai közé tartoznak. Dutch Passion 
büszke úttörő munkásságára ebben a 
termék szegmensben. A CBD-ben gazdag 
cannabis elterjedt az orvosi cannabis 
termelők között, akik nagyra értékelik 
a kannabidiol tulajdonságait és fizikai 
hatásait.  Ezeket a variánsokat erős fizikai, 
fájdalomcsillapító hatás jellemzi, túlzott 
pszichoaktív hatás nélkül: ez lehetőséget 
nyújt a fogyasztók számára, hogy élvezzék 
a cannabis terápiát anélkül, hogy ez 
befolyásolná fizikai-értelmi funkcióikat 
normál hétköznapi tevékenységük során. 

CBD Kush® CBD Skunk Haze®

A CBD csapatával közösen kifejlesztett változat.  CBD Kush egy CBD-
ben gazdag változat, melyben a THC:CBD arány megközelítőleg 1:1. 
Tesztek bizonyították, hogy  azonos mennyiségű THC mellett a CBD 
szintje maximum 8%. Ez a változat a THC-ben gazdag Kandy Kush 
válogatásnak egy CBD domináns törzzsel történő keresztezése révén 
került kifejlesztésre. A változat indica és sativa gének keveréke, de a 
kifejlett növény általában indica domináns jellemvonásokat mutat, jó 
hozammal és kielégítő illattal. A növények általában 100cm magasra 
nőnek.

Ez lesz az a változat, mely vonzani fogja az orvosi célú, CBD törzset 
kereső felhasználókat, de reméljük, hogy néhány hobby termesztőt 
is vonzani fog a növény által okozott fejbeverő hatás és kellemes, 
irányítható lebegés. 

A CBD Skunk Haze a Dutch Passion és a CBD Crew közös projektjének 
eredménye. A cél az volt, hogy egy 1:1 THC:CBD ideális arányt alakítsunk 
ki. Alacsony THC % ajánlatos gyógyászati használatra számos olyan 
páciens, akik igazi cannabis hatásra vágyik a néhány THC változatnál 
meglevő intenzitás élménye nélkül. Szabadidős felhasználók úgy vélik, 
hogy a magas CBD szintek nagyon kényelmes és sima bódulatot 
nyújtanak, a szorongás vagy paranoia érzete nélkül. A CBD Skunk Haze 
7,5% THC-t és 7,5% CBD-t tartalmaz. E változat létrehozása érdekében 
a Haze/Skunk-unkat (amely az 1992-es High Times Cannabis Cup 
győztese) óvatosan kereszteztük egy magas CBD tartalmú változattal.

A CBD Skunk Haze nagy, magas növényeket hoz létre. Ez a szatíva/
indika kereszteződés (50/50) nem túl sűrű, nagy rügyeket hoz létre. 
Az aroma és az íz fűszeres cédrusfa egy kis citrussal, fenyővel és 
mentával elegyítve. A CBD Skunk Haze jól nő mind belső téren, mind 
növényházban. A virágzási idő körülbelül 10 hét és ideális körülmények 
közt a 450 gramm/m2 hozamot is el lehet érni.

9 hetek / Október 9 hetek / Október

Feminizált Feminizált

M / L XL

8% 7,5%

8% 7,5%

Indica / Sativa Indica / Sativa
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3X €27   /   5X €44   /   10X €80 3X €27   /   5X €44   /   10X €80€ €



8-9% 9-10%

9-10% 9-10%

CBD Auto Compassion Lime®

Ez a CBD-ben gazdag önvirágzó fajta genetikai szempontból a 
fotoperiódusos CBD Compassion® variánson, illetve a Daiquiri Lime 
néven ismert Californian Orange X USA Sour Diesel keresztezésünkön 
alapul. A CBD tartalom kb. 9-10%, míg a THC tartalom 8-9%. A CBD 
és THC közepes szintű kombinált hatása kedvelt orvosi fajtává teszi, 
és a nagy THC tartalmú, tipikus önvirágzó Dutch Passion variánsokhoz 
képest erős testi hatás és csökkent pszichoaktivitás jellemzi. 

Rendkívüli íz, lime illatjegyekkel és citrushéj aromával. CBD Auto 
Compassion Lime® a csírázástól számított alig 10-11 hét alatt megérhet 
a szüretelésre, 20 órás fény fotóperiódust bír ki a vetéstől a szüretig, és 
bőséges hozamot biztosít.

CBD Auto White Widow®

Sativa Dominant

CBD RICH 15

CBD Auto White Widow®

CBD Auto White Widow a CBD Sweet és a CBD Crew Sour Widow 
variánsaival keresztezett Auto White Widow Dutch Passion variánson 
alapul, 1:1 THC:CBD arányú variánst létrehozva. A CBD és THC szintek, 
megfelelő termesztői körülmények között, meghaladhatják a 9% vagy 
10%-t, ez a valaha létező, legerősebb 1:1 önvirágzó fajta.

CBD Auto White Widow hasznos a CBD-ben gazdag variánst kereső 
orvosi cannabis termesztők között, termesztése egyszerű és az 
átlaghoz képest jelentősebb terápiás hatást képes produkálni. Könnyen 
termeszthető 20 órás fény fotoperiódussal és a csírázástól számított 
9-10 hét elteltével szüretelhető, az átlagot meghaladó hozammal.  Erős 
orvosi hatás.

10-11 hetek 9-10 hetek

Autoflower Autoflower

XXL XL

3X €34   /   7X €69   3X €34   /   7X €69  € €Indica Dominant



Klasszikusok
Bőséges hozam és kiváló eredmény.

Dutch Passion büszke legendás cannabis 
mag kollekciójának bemutatására. A 
klasszikus Dutch Passion variánsok közé 
tartoznak a Power Plant, White Widow, 
OutLaw (egy kiváló minőségű Amnesia) és 
sok más kiváló, a holland kávé shopokban 
árusított termék. Klasszikus variánsainkat 
minőségük, ízük, stabilitásuk és hatásuk 
miatt kedvelik. Az összes klasszikus 
variáns rendkívül erős, homogén és nagy 
hozamú, ideálisak tehát a kereskedelmi 
célú termesztésre. A Dutch Passion beltéri 
variánsainak kollekciója még sosem volt 
ilyen gazdag, széles választékban állnak 
rendelkezésre önvirágzó és hagyományos 
fotoperiódusos genetikák.

                 16

13 hetek

Autoflower

XXL

Think Big® Think Fast®

Think Big® a legendás Think Different genetikáján alapuló, nagy 
teljesítményű AutoFem változat. A Think Big® változatot azután hozták 
létre, miután több száz, magról termesztett növényből kiválasztottak 
néhány különleges XXL Think Different növényt és azokat a Think Big® 
genetikai alapjaként használták fel.

Think Big® a Think Different AutoFem változatánál magasabbra (1 
m+) és nagyobbra nő, de növekedése néhány héttel tovább tart. Think 
Big® ennek a két-három héttel továbbtartó növekedésnek köszönheti 
csodálatosan gazdag hozamát, ha szeretettel gondoskodunk róla. 
Gyantás fedettsége gyakran szenzációs. Ez a kannabisz tényleg erős, 
hatása a sativára jellemzően zsibbasztó, magasan szárnyaló. Íze 
citrusos, citrom és tömjén ízekkel keveredik.  A szüretelés a csírázástól 
számított 13-14. héten lehetséges és mind a beltéri, mind a kültéri változat 
rendelkezik XXL potenciállal. Ezzel a változattal, az önvirágzó genetikai 
fajták valóban magasabb szintre lépnek!

Dutch Passion büszke arra, hogy bemutathatja a legendás Think Different 
nem automatikusan virágzó változatát. Think Fast® a Think Different AutoFem 
változatának a Dutch Passion klasszikus Power Plant® speciálisan kiválasztott 
dugványával történő keresztezéséből származik, új AutoFem genetikák 
felfedezése érdekében. Az első generációs utódot, melyet általában további 
termesztéshez használtak, hagyták elvirágozni és meglepően jó eredményeket 
értek el. Amikor egy önvirágzó fajtát egy hagyományos, fotoperiodikus igényű 
változattal kereszteznek, egyik utód sem lesz önvirágzó. A Dutch Passion 
genetikusai felfedezték, hogy ezek a nem önvirágzó növények, melyek 
recesszív önvirágzó géneket hordoznak, lényegesen gyorsabbak, mint 
fotoperiodikus igényű szüleik.

A Think Fast® változatnak 12/12 fényperiódusra van szüksége a virágzás 
megkezdéséhez, de rövidebb idő alatt nagyobbra és magasabbra nő. Ennek 
a tulajdonságának köszönhetően az önvirágzó változatokkal ugyanolyan 
sebességen, de nagyobb és erősebb fotoperiódus igényű változatok 
tenyészthetők. Think Fast® termeszthető bel- és kültéren egyaránt, és olyan 
magasra fog nőni, mint egy fotoperiodikus törzs, de néhány héttel korábban 
szüretelhető. 

8 hetek / Szeptember

Feminizált 

XL

Sativa DominantSativa Dominant 3X €34   /   7X €69€ 3X €39   /   5X €49   /   10X €89€
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A vetőmag-beszállítóknak olykor “másképp kell gondolkodniuk” 
ahhoz, hogy kitűnjenek a tömegből. A Dutch Passion pontosan ezt 
tette a 90-es években a feminizált mag technológia bevezetésével 
és mi is ezt tettük az AutoFem fajta megteremtésével.

A cél az volt, hogy olyan magas hozamú, automatikusan virágzó 
fajtát hozzunk létre, mely erősebb és képes megkérdőjelezni a 
legjobb, hagyományos fajtákat.

A folyamat megkezdéséhez a Dutch Passion magbank AK420 
elnevezésű variánst használtuk, mely egy magas hozamú AK47 
hibrid rendkívül nagy hatásszinttel. Az AK420 fajtát szisztematikusan 
kereszteztük egy körültekintően kiválasztott Ruderalis-szal. A cél 
az volt, hogy túlszárnyaljuk a 2011. év bestsellere, az AutoMazar 
által kijelölt magas színvonalat.

A Think Different egy magas hozamú AutoFem variáns, mely 
erősen homogén, tipikusan 1-1,5 m magas növényeket hoz létre, 
melyek alkalmanként, optimális körülmények között 250-300 g 
hozamot is produkálhatnak. 

Think Different

10 - 11 hetek

Autoflower

XXL

16 - 18%

Sativa Dominant 3X €29   /   7X €60€

Outlaw® (Amnesia)
Törvényen kívüli lettél a marihuána terjesztése és fogyasztása miatt? 
Dutch Passion nem így gondolja, ezért örömmel mutatjuk be OutLaw 
(törvényen kívüli) elnevezés

ű, kiváló minőségű, Haze domináns Sativa fajtánkat, mely el fogja bűvölni 
mind a kezdő, mind a nagy szakértelemmel rendelkező termelőket. 

Ennek a fajtának a létrehozásához gondosan kiválogattuk 30 éves 
magbankukból az eredeti Haze magokat. Ez egy 80/20 sativa/
indica arányú fajta, 15%-20% THC-val és a mi “Super Haze” fajtánk 
keresztezése egy rendkívül különleges “Amnesia” klónnal.

 A lebegés er

ős és gyors, tiszta felemelő sativa lebegéssel és erős Haze hangsúllyal. 
Íze friss, savanyú, erős és ódivatú Hazies. Az OutLaw fajta a lehető 
legmagasabbra fog nőni, virágzás után lehet, hogy 50 cm-re is, és 
SCROG módszerrel növekszik jól.

9 -12 hetek / November

Feminizált 

XXL

15-20%

Sativa Dominant 3X €19   /   5X €32   /   10X €55  €

Auto Xtreme®

Az AutoXtreme a Dutch Passion és a DinaFem közti két éves 
együttműködés kivételes eredménye, a Dutch Passion különleges 
genetikájának felhasználásával. A projekt sok figyelmes 
termesztéssel és válogatással járt, mielőtt elkezdtük volna a 
jóváhagyását. A genetika az OutLaw® (Amnesia x Super Haze) 
fotóperiódusos változatunkon alapszik és egy olyan AutoFem-mé 
alakult, amely igencsak bőkezű hozamokon túlmenően erőteljes 
szatíva Haze hatást nyújt. Ez a változat kizárólag csak a Dutch 
Passion-nél érhető el.

Az AutoXtreme-et a csírázást követő 85 nap múlva szüretelik. Ez 
egy kevéssel több, mint más AutoFem-ek esetében, de ezen változat 
esetében a plusz idő az erő, íz és a termés mérete közti legjobb 
elegy kialakítása miatt szükséges. Ennek következtében a növények 
az átlagosnál kicsit nagyobbak lehetnek, elérhetik az 1,5 métert. Egy 
új AutoFem-ről van szó, amelyet igencsak nehéz lesz felülmúlni.

11 - 12 hetek

Autoflower

XL

Sativa Dominant 3X €31   /   7X €65€
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White Widow Auto White Widow®

White Widow egy klasszikus, számtalan díjat nyert, a 
valaha létrehozott legerősebb variáns hírnevének örvendő 
fajta.  Genetikusaink intenzíven dolgoztak ezen az erős és 
élénk variánson legjobb tulajdonságainak optimalizálása és 
stabilizálása érdekében.  Az eredmény egy legendás és rendkívül 
keresett variáns, melyet kristályok borítanak és bőséges 
mennyiségű, kiváló minőségű rügyeket hoz.  A Dutch Passion 
White Widow variánsa rendkívül tömör és bármilyen módszerrel 
könnyen termeszthető.  A minőség és a sűrűség erőteljes a 
feminizált variánsban, mely bestsellerré és szabvánnyá vált, 
mellyel a többi magtermelő vállalat vetekedni próbál.  A Dutch 
Passion White Widow variánsának tökéletesítésére évekkel 
ezelőtt, még a mai maggyártó cégek megalapítása előtt került 
sor.  Ezért van az, hogy a White Widow igazi rajongói nem 
bánják, ha egy kicsivel többet kell fizetniük az igazi, a 80-as 
évek F1 White Widow származásáért, annak autentikus illatával, 
ízével és összetéveszthetetlenül erős lebegésével. Manapság 
számos magkereskedéssel foglalkozó cég kínálja a White Widow 
variánst, de ezek közül jónéhány az eredetinek csak távoli 
utánzata.

Néhány éves alapos válogatást követően Dutch Passion 
örömmel mutatja be a különleges AutoWhite Widow® Cannabis 
magokat. Ez az eredeti, legkeresettebb WhiteWidow régóta 
várt, önvirágzó változata. AutoWhite Widow® egy erőteljes és 
erős önvirágzó fajta, erős lebegést biztosít, az eredeti White 
Widow anyanövényből lett termesztve ugyanazon gének 
felhasználásával, amelyek számtalan díjat nyertek és termesztők 
ezreit töltöttek el megelégedéssel. AutoWhite Widow®  egy igen 
ellenálló és bármilyen módszerrel könnyen termeszthető fajta. 
Önvirágzó fajtánk a csírázástól számított kb. 75 nappal szüretre 
készen áll és külterületen növényenként 50-től 150 grammot is 
meghaladó mennyiségű cannabis gyűjthető be. Tapasztalt beltéri 
termelők növényenként 200 grammnál is több cannabist tudnak 
aratni, különösen Deep Water Culture rendszerű vízkultúrák 
esetében. A növények 60cm – 1 méter magasra nőnek.

8 hetek / Október

Feminizált és Normál

XL

18,9%

10 hetek

Autoflower

XL

Ez a két, legtiszteletreméltóbb fajtánk keresztezéséből származó 
fenséges és régóta várt fajta nagyszámú erős, erősen gyantás 
rügyet hoz. Ezt a fajtát csak hagyományos vetőmag formájában 
kínáljuk; népszerűvé fog válni az új termesztők, a régi iskolához 
tartozó nagy szakértelemmel rendelkező termelők és az otthoni 
termesztők körében, akik egy valóban erős, könnyű és erőteljes 
növésű fajtát keresnek. Sok éven keresztül ismételtük kérésünket 
egy White Widow keresztezés létrehozására, ez az egyik eredeti 
ikonszerű fajtánk és kollekciónk legerősebben indica domináns 
fajtája. Az Ultimate valószínűleg a legmagasabb hozamú, de 
ugyanakkor igen erős fajtánk.    
A hím White Widow és a női ‘Ultimate’ fajtákat kereszteztük azért, 
hogy egy indica/sativa keveréket hozzunk létre. A lebegés erős és 
intenzív, de azért lehetővé teszi, hogy cselekvőképes maradj.  A 
növények rendkívül olajosak felismerhető Haze ízzel és föld/citrus 
aromával, mely fenyő aromával keveredik. 1,5 méter magasra 
nő igen jó hozammal, mindenfajta közegben jól nő, de a legjobb 
eredményt a DWC (mélyvízi kultúra) kultúrában hozza. A növény 
betakarítása legkorábban 8 hét után lehetséges, de néhányan 
szívesebben kivárják a teljes 10 hetes bimbó növekedést és 
érettséget.

XXL

17 - 19%

White Widow X The Ultimate®

8 - 9 hetek / Október

Regular only

Indica Dominant Indica Dominant Indica / Sativa3X €29   /   7X €60€3X €33   /   5X €54   /   10X €100   /  REG 10X €69€ REG 10X €65€



Power Plant®

Az 1997-es megjelenést követően a Powerplant azonnali sikert 
aratott, egy magas hozamú és rendkívül stabil, klasszikus variáns, 
mely kiütéshez hasonló. A Powerplant egy Dél-Afrikából származó 
Sativa fajta és eredeti változata csak a Dutch Passion cégtől 
szerezhető be. Ez egy magas hozmaú, beltéren, üvegházban és 
kültéren (mediterrán éghajlaton jól terem) termeszthető variáns, 
hozama 500-600 g / m², és népszerű a hobby és gyógyászati 
felhasználók körében egyaránt. A Powerplant kulcsszerepet 
játszik kollekciónkban, és úgy tekinhetünk rá, mint a Dutch 
Passion legendás variánsának, a White Widow-nak mására, 
valamint a White Widow-nak megfelelö szintű növényre. Ez egy 
kizárólag általunk termesztett és soha nem hibridizált, továbbra 
is tiszta és stabil törzs, mely nagy és megérdemelt hírnévvel 
rendelkezik. Amikor először megjelent, minden kávézószerette 
volna, ha a Powerplant felkerül az étlapjára és napjainkban is 
megtalálható a holland kávézókban.

A Powerplant THC-ban gazdag és egy nagyon erős „lebegést” 
okoz, friss ízű, füstje lágyés édes utóízű. A növények 1-1,5 
méteres magasságot érnek el, és a rügyek gyakran több mint 30 
cm hosszúak, kis levelekkel közöttük. 

8 hetek / Október

Feminizált és Normál

XXL

Sativa Dominant 3X €27   /   5X €44   /   10X €80   /  REG 10X €59€
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The Ultimate® Auto Ultimate®

“Gondos nemesítés során alkottuk meg az egyik legfontosabb 
fajtánkat, amely a „The Ultimate” elnevezést kapta, mivel az eddig 
valaha látott legnagyobb terméshozamokat sikerült egyesíteni igazi 
„műkedvelői” minőséggel.

A növény ideális beltéri termesztésre, 60-75 cm magasra nő. A 
virágzási idő 8-10 hétig tart, ahol az utolsó 2 hétben robbanásszerűen 
termelődnek a gubók. A The Ultimate (50% Indica, 50% Sativa) sok 
tápanyagot vesz fel a növekedési szakaszban, kiválóan ellenáll 
a penészedésnek és gubórothadásnak, ezért kitűnő választás 
növényházi termesztésre is. 

Termeszés az eddigi tapasztalatok szerint a Dutch Passion egyik 
legendájává válik. tőink még soha nem láttak ekkora terméshozamot 
ilyen minőséggel egy növénynél. Ez egy „válságfakasztó” fajta epikus 
arányokkal és garantált, hogy nem okoz csalódást. A fajta már-már új 
szabványokat teremtett a holland kereskedelmi termesztők körében”

Az AutoUltimate a ‘The Ultimate’ nevű elit termékünk  AutoFem 
változata. Egy olyan növényről van szó, amely a csúcserősségű 
cannabis jó termőszintjeit hozza, nagyon ajánlott és következetesen 
látványos termést ad.

A legjobb eredmények abból származtak, amikor a The Ultimate-t 
összehoztuk az eredeti és legendás AutoMazar-unk néhány 
genetikai jellegzetességével. Az eredmény egy erőteljes és nagy 
terméshozamot biztosító variáns, amely 80-100 cm-re megnő, tömör 
rügyei a közepestől a nagy méretűig terjednek. A rügyek ragacsosak 
és édes, aromatikus gyantával vannak bevonva. Az AutoUltimate 
íze és hatása minőségében nagyon hasonlít az eredetire.

Olyan szülői genetikával van felfegyverkezve, mely már 
bizonyított, és a Dutch Passion auto tenyésztési módszereivel 
felvòrteyett  AutoUltimate nagyszerű eredményt garantál a 
termesztőszobában. Úgy véljük, az elérhető hozam, minőség és 
megbízhatóság szempontjából ez az egyik legjobb elegy, még saját 
gyűjteményünkből is.

9 hetek / Október 10 - 11 hetek

Feminizált Autoflower

XXL XXL

20%

Indica / Sativa Indica / Sativa3X €32   /   5X €52   /   10X €95 € 3X €29   /   7X €60€



                 20 CLASSICS Power Plant®

Freddy egy legendás kannabisz termesztő, aki több mint 20 éven 
keresztül olyan  világfajtákkel ajándékozott meg minket, mint a 
Blueberry, a Mazar, a Passion #1, az Orange Bud, a Strawberry 
Cough és sok egyéb. A kannabisznak szentelt élete végén Freddy 
visszavonul, és elképesztő örökségének elismeréseként utolsó 
variánsát az ő tiszteletére “Freddy’s Best’-nek nevezték el.

Freddy egy igazi szakértő, alkotásainak hatását, megjelenését, 
ízét és hozamát illetően a legmagasabb mércét állítja fel, de utolsó 
projektjében ezeket az elvárásokat is új szintre emelte.

A 30 éves Dutch Passion génbankban kutatva, Freddy hármas 
keresztezést hozott létre a Chocolope, a Dutch Haze és egy 
különleges, el nem nevezett Sativa között. A Freddy’s Best egy 
olyan, többnyire Sativa variánson alapuló hibrid, amelyet könnyű 
termeszteni, nagy és kerek rügyeinek bőséges hozamával, mely 
dús és különösen gazdag gyantában. Freddy szakértő ízbeli 
elvárásait kielégítette a csipetnyi kakaó és földi illatok, illetve édes 
és csípős íz által fémjelzett egyedi aroma és ínycsiklandó ízek.   

A valaha létrehozott egyik legerősebb, THC-ban gazdag, önvirágzó 
variáns. Auto Cinderella Jack® az innovatív spanyol önvirágzó 
magbankkal, a Buddha Seeds bankkal közösen létrehozott, 
automatikus feminizált fajta. A nemzők genetikájának kiválasztásakor 
az volt a kizárólagos szempont, hogy minél magasabb THC szintet 
lehessen elérni velük. A válogatás minden szakaszában fejlett 
laboratóriumi elemzésekre került sor az alap genetika több generációs 
és minden példányban meglevő, magas THC szintjének megállapítása 
érdekében.  

Eredetileg ez a terv a Cinderella 99 és a Jack Herer válogatott 
keresztezésével vette kezdetét. Az önvirágzó genetika Magnum 
eredetű, mely az átlagnál jóval magasabb hozamot biztosít.  20%++-
nak megfelelő THC szintjével az egyik legerősebb önvirágzó fajtáról 
van szó.

L XL

15 - 20% 20%+

Freddy’s Best® Auto Cinderella Jack®

10-12 hetek / November 10-11 hetek

Feminizált

Sativa Dominant 3X €30   /   5X €49   /   10X €90€

Autoflower

3X €34  /   7X €69€Indica / Sativa



The Edge®

Ha kedveled a régi stílusú, kiváló terméshozamú, nagyteljesítményű 
Skunk variánsokat, akkor ez a tökéletes választás számodra. The Edge 
túlnyomórészt Sativa összetételű (75% Sativa, 25% Indica), kiváló minőségű, 
bőséges cannabis hozammal, a régi időkre emlékeztető, erős Shiva aromával. 
Egy nagyteljesítményű, jellegzetesen 17%-is THC szintű variánsról van szó. 
Az The Edge kinézetre Skunk, de egy kicsit hosszúkásabb. A szárrészek 
közöti nagyobb távolság és az ágbőség különösen bőséges termést biztosít. 
A növekedési szakasz során ez a variáns további tápanyagbevitelt igényel és 
8-9 hétre van szüksége a beltéri virágzáshoz. Általában 1 méter magasra nő 
és hozama 500g/m². The Edge hozama, mérsékelt klíma mellett, kültéren is 
jó és már szeptembre közepére/végére beérik.

The Edge nagyon erős és izgató lebegéssel ajándékoz meg, mely nagyon 
erős fizikai hatássá alakul át. Olyan robusztus variánsról van szó, amelyik 
kevésbé tapasztalt termesztők esetében vagy nem kedvező körülmények 
között is jó terméshozamot biztosít. A The Edge termesztésének módjától 
függetlenül a fűhozam végül bőséges, kiváló minőségű.

8 - 9 hetek / Szept - Oct

Feminizált 

XXL

17%

Sativa Dominant 3X €26   /   5X €42   /   10X €75€

A Skunk család
Homogén genetikájú, könnyen termeszthető 
és XL hozamú, kiváló minőségű Skunk 

Az első Skunk variánst Kaliforniában 
fejlesztették ki a 70-es években, 
Afghani, Mexican Acapulco Gold és 
Colombian Gold variánsokat keresztezve 
egymással, majd Európába hozták őket 
a 80-as évek elején.  A Skunk variánsok 
termesztése köztudottan egyszerű. A 
Skunk Dutch Passion variánsok nagyon 
erősek, növekedésük egyenletes 
és az átlagot jelentősen meghaladó 
hozammal rendelkeznek; ezen kívül 
különösen alkalmasak anyák és szülők 
reprodukcióból történő létrehozására a 
keresztezésekhez. Dutch Passion gazdag 
genetikai bankkal és a legerősebb Skunk 
variánsok otthoni termesztésében szerzett 
évtizedes tapasztalattal rendelkezik.  
Klasszikus és hibrid Skunk kollekciónk jól 
ismert ügyfeleink előtt: olyan variánsokról 
van szó, amelyek bármilyen termesztési 
rendszerben burjánzanak és ideális 
választást jelentenek a kezdő termesztők 
számára. A tapasztalt termesztők számára 
a Dutch Passion Skunk variánsai ínyenc 
minőségi szintű termést produkálnak.

SKUNK WEED 21

Ultra Skunk®

“Az Ultra Skunk az 1999-es Skunk projektünk terméke, amely során már 
bevált holland és svájci eredetű genetikákból a legjobb Skunk fajtákat 
nemesítettük, majd kereszteztük. Skunk specialistáink olyan variánsokat 
válogattak, melyek a legsűrűbb gubókat eredményezik, de emellett 
megtartották a Skunk legjobb tulajdonságait és hatását.

Genetikája tartalmaz egy kevés Indica főfajtát, amitől egy kevés levélzet 
fejlődik a gubókon is, de ez egyben erőt és következetesen nagy hozamot 
ad eme Skunk csúcsfajtának. Genetikáját tekintve 40% Indica és 60% 
Sativa, az eredmény pedig az egyik legjobb Skunk, ami valaha létezett, és 
rendkívüli módon stabil.

Beltéren 60-80 cm magasra is megnő, virágzási ideje pedig 8-9 hét. 
Kitűnően ellenáll a penészedésnek és pókatkáknak. Az Ultra Skunk zömök 
és ragacsos, szinte kirobban a kristályoktól és az erős gubóktól. Az íze 
édes és gyümölcsös, egy csipetnyi cédrussal koronázva. Hatása, mint a 
klasszikus Skunké – hosszantartó, egyszerre nyugtató és felemelő. Nagyon 
felemelő!”

8 - 9 hetek / Október

Feminizált 

L

Indica / Sativa 3X €27   /   5X €44   /   10X €80 €



Skunk#11® Skunk#1®

“A Skunk #11 egy kannabisz legenda, az egyedüli fajtánk, amiből 
már milliónyi magot eladtunk. Nagy valószínűséggel ez a világ 
legnépszerűbb gandzsája, aminek nagyon nyomós okai vannak, 
hisz ez nem egy áltagos Skunk.

Sok vásárlónk évek óta veszi a Skunk #11-et és olyannyira 
elégedett a hozamával és átütő hatásával, hogy nem is akar 
más fajtát kipróbálni! Ez a kifejezetten stabil, prémium kategóriás 
fajta a legjobb Skunk genetikáink évekig tartó keresztezésének 
eredménye, amely tökéletes növekedési potenciál és 
terméshozamot biztosít. Kivételesen ellenálló a penésszel és 
a betegségekkel szemben. A Skunk #11 híresen élvezetes és 
mindennemű szorongástól mentes high-t okoz, mely relaxálja a 
testet és megnyugtatja a lelket. A hatás egyszerre elégedettséget 
keltő, szárnyaló, nyugtató és erotikus. Elég energiát hagy a 
dolgaid elintézésére, ha épp arra van szükséged. Ebben a 
tekintetben „közepes-betépésnek” hívjuk a hatását, amelyet 
sokan kedvelnek sokoldalú kihasználhatósága miatt. 

Aratófesztiválok és a „High Times Cannabis Cup” többszöri 
győztese. A Skunk#1 (75% Sativa, 25% Indica) eredetileg 25% 
Afghani, 25% Mexican Acapulco Gold és 50% Columbian Gold 
keresztezéséből született. 1978 óta beltenyésztik, így mára egy 
stabilizált, homogén fajtává vált. A virágzás során hosszú, sűrű, 
halványzöld és arany színű gubókat hajt. Virágainak leveleihez 
viszonyított aránya rendkívül magas. A virágzás utolsó hat hetében 
penészesedésre hajlamos. Könnyű és édes aromája mellett 
hatása igencsak felemelő. Sötétítő rendszerrel kombinált beltéri 
vagy növényházi nevelésre tökéletesen megfelel. Könnyedén 
gondozható, s az ápolást magas terméshozammal hálálja meg. 
A Sunk#1-t mérföldkőként is szokták emlegetni, amelyhez a többi 
fajtát viszonyíthatjuk.

9 hetek / Október

Feminizált

XL 7 - 11 hetek / November

Regular only

XL

Sativa Dominant Sativa Dominant

SKUNK WEED                 22

3X €17   /   5X €27   /   10X €45 € REG 10X €29€

Euforia®

Az Euforia egy olyan különleges fajta, amely skunkelőállító programunk 
részéből származik, még 1996-ból. Ez a program ajándékozott meg 
minket a jó minőségű Skunk családdal, amelyhez az eredeti Skunk 
#1, Skunk#11, Skunk Passion, Orange Bud és az Euforia tartozik. 
Az Euforia eredetileg nagy, 400-600g/m² hozama miatt tűnt fel, és a 
kiegyensúlyozott Skunk család részeként az Euforia megbízhatóan 
erősnek és stabilnak bizonyult, hiszen minden növény kivételesen jól 
teljesít, bőséges szüretet garantál. A holland kültéri termesztők arról 
számoltak be, hogy jó nyarakon az Euforia kiváló minőségű anyagot 
biztosít igencsak bőséges mennyiségekben. Az üvegházak remek 
otthont biztosítanak az Euforia számára, amelyet október vége vagy 
november eleje táján szüretelnek. Nagyon könnyű klónozni és tökéletes 
anyanövény dugványozási célokból, bujtóágai mind egészséges, 
egységes növényekké fejlődnek. Az Euforiát sok termesztő stabil 
genetikai adottságai és könnyű klónozása miatt szereti.

8 hetek / Október

Feminizált és Normál

XL

18%

Sativa Dominant 3X €27   /   5X €44   /   10X €80   /  REG 10X €49€



Auto Euforia®

AutoEuforia egyesíti magában az eredeti fotoperiódusos Euforia 
tulajdonságait a gondosan kiválogatott automata Skenk-el. Maga az 
Euforia a 90-es évek eredeti, fotoperiódusos Skunk válogatása, melyet 
a számos fogyasztó által tapasztalt eufórikus lebegés jellemez. A 
stresszoldó eufórikus érzés mind az auto, mind a fotoperiódusos euforia 
fajta legnagyobbra értékelt tulajdonsága marad. Ez egy olyan automata 
sativa, mely egyedülálló szorongásoldó és kellemes közérzetet biztosító 
hatást okoz, és egy extra jó tulajdonsággal rendelkezik: könnyen 
termeszthető és jó a hozama.

AutoEuforia egy kompakt és bokros fajta, skunk ízzel és édes aromával.  
AutoEuforia az átlagot meghaladó rügy- és gyanta hozammal 
rendelkezik, kb. 1 méter magasra nő. Ez a fajta tipikusan a csírázást 
követő 10-11 héttel szüretelhető.  AutoEuforia maimális erősségű 
cannabist termel energizáló és boldogító lebegő érzést okozva, mely 
ugyanakkor frissítő és zsibbasztó is. AutoEuforia a legjobb választás 
azok számára, akiknek olyan fajtára van szüksége, amely egyszerűen 
növeszthető, termése mégis kiváló minőségű. Ez egy szívós és ellenálló 
fajta, mely szintén alkalmas a kevésbé tapasztalt termsztők számára.

10 hetek

Autoflower

XL

Sativa Dominant 3X €31   /   7X €65€
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The Edge®



Az Orange család
Citrus íz és aroma, kiváló hatóerővel és 
hozammal.

Orange Bud, az 1980-as években 
bekövetkezett bevezetésétől kezdve a 
kávé shopok legjobban eladott variánsa 
lett, és ügyfeleink szó szerint úgy 
kapkodták, mint a cukrot.   A legjobban 
eladott termék hírnevet az általa keltett 
fantasztikus mentális boldogság-érzésnek, 
bő hozamának, híres narancsos ízének 
és citrus illatjegyeinek köszönheti. A 
Californian Orange egy nagyon erős, a 
80-as években létrehozott, sativa és indica 
keresztezésből származó USA hibrid. 
Az Orange Hill Special az Orange Bud 
és Californian Orange keresztezéséből 
jött létre és különleges, tartós és lazító 
lebegést okoz. Az Orange családnak ezek 
a variánsai egyedi élményt nyújtanak a 
Skunk családból való származásuknak 
köszönhetően. Bő hozam, kiváló erő 
és rendkívüli citrus íz jellemzi őket. Ne 
hagyd ki ezt a rendkívüli és exkluzív 
Orange Family genetikát, mely számos, 
a minőséget jutalmazó elismerésben 
részesült és kupát nyert.

Californian Orange® Orange Bud®

A Californian Orange egy eredeti, klasszikus, régimódi variáns, amely 
csak a Dutch Passion-tól szerezhető be.  Egy 50%-ban Indica, 50%-
ban sativa hibridről van szó, amelynek létrejötte még 1980-ra tehető 
és azóta csak beltenyészet volt. Genetikailag egy kivételes kaliforniai 
fajtából származik, amely variáns kiváló, minőségi hatást biztosít 
feldobott hangulattal, nagyon szociális és különleges módon.  Ha túl 
sokat szívjuk, a hatása erősödik, bár minősége nem csökken.  

A növény általában 1,2 -2 méter magasra nő és a 400 gramm/m² 
normális kehely/levél arányával jó hozamot biztosít. A növények közül 
jó néhány erőteljes citrusos aromával és illattal rendelkezik, amely olyan 
vonzó és erőteljes variánssá varázsolta, ami termesztők ezreit elégítette 
ki.

A Californian Orange egy olyan erőteljes és stabil fajta, amely még 
levelein is magas szintű gyantatermelést biztosít. Néha az olyan 
klasszikus fajták, mint a Californian Orange, hűséges követőkkel bír 
még a kiadását követő több év múlva is, az időközben megjelenő új 
fajták és modern hibridek ellenére. 

“Ez az egyik eredeti, 100%-ig (!) Skunk fajta és változatlanul az egyik 
legjobb, amit valaha láttunk. Az Orange Bud-ot kiváló genetikákból 
állították össze a ’80-as évek elején, aminek eredményeként egy nagyon 
potens és stabil fajtát kaptak, amely szépen nő beltéren és kültéren is, 
minden termőközegben. Még a kezdő kertészek is egyszerűnek és 
élvezetesnek fogják találni a termesztését, főleg amikor megjelenik rajta 
a sűrű és kemény termés, amelyet kristályok és narancssárga szőrök 
borítanak.

A ’80-as és ’90-es évek kupagyőzteséhez méltóan az Orange Bud 
továbbra is egy klasszikus fajta, amelyet minden Skunk műértőnek meg 
kell ízlelnie. Az Orange Bud híres kivételesen jó terméshozamáról a „sea 
of green” természtési rendszerben. Erőteljesen potens füstje felemelő és 
agyi, kiváló azoknak a fogyasztóknak, akik az aktív életstílust kedvelik. 
Íze egyedi, édessége mellett felfedezhetők benne a citrus aromák, a 
nektarin és az érett narancs íze.
Az alábbi okok miatt tartozik az öt legkeresettebb fajtáink közé: stabil, 
potens, könnyű termeszteni és hatalmas hozama van. Skunk fanok, ne 
várjatok tovább, vásároljatok belőle még ma!

9 hetek / Oct - Nov 

Feminizált 

XL 7 - 8 hetek / Október XL

16,5%Feminizált és Normál

Indica / Sativa Sativa Dominant
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3X €26   /   5X €42   /   10X €75 € 3X €24   /   5X €39   /   10X €70   /  REG 10X €55€



Orange Hill Special® Passion Fruit®

Orange Hill Special egy kivételes Orange Skunk válogatás , az “Orange” 
család új tagja. A vásárlók által kedvelt, két stabil, a 80-as évekre 
visszanyúló fajtából, a népszerű Orange Bud és a Californian Orange 
genetikai keverékéből került kifejlesztésre. A tenyésztésre 6 generáción 
keresztül került sor, stabil és erős Orange skunk biztosítása érdekében, 
mely szüreteléskor narancssárga szőrszálakban gazdag, nagy hozamú 
és citrus ízű. 50%-ban indica/50%-ban sativa fajta, THC szintje 21%, 
erős lebegést okoz, tartósan és kellemesen ellazítja a testet.

A növény általában alacsony marad, kb. 1 méter magas, mellékágain 
sok ragacsos rüggyel. Ez az Orange család legbozontosabb és legjobb 
hozamú tagja. Táplálása kezdetben egyszerű, de a virágzási időszakban 
gyakoribb táplálásra lehet szüksége és 8-9 hét is kellhet a beéréshez. 
Szabadban, meleg időjárási körülmények között, október közepére 
érik be (a déli féltekén április közepére). Hozama bőséges és egy jól 
termesztett növényről akár 450 gramm is szüretelhető. Szívből ajánljuk 
az Orange család kedvelőinek, és mindazoknak, akik kedvelik az igazán 
speciális, bő hozamú változatokat. A Power Plant, The Ultimate, Skunk 
# 11, Euforia és a Master Kush tenyésztői által kifejlesztett és gyártott 
változat. Kapható feminizált vagy hagyományos magként is.

A Dutch Passion nemesítői, a Dutch Passion egyik belga barátja 
révén, egy bizonyos ideig a valaha létrehozott egyik leggyümölcsösebb 
variánssal ajándékozták meg magukat. Ez a kiváló klón egy gyönyörű 
Sweet Pink Grapefruit anyától származik. Ezen gyümölcsös genetika 
végtermékének mintavételezésekor teszt csapatunk megdöbbent, amikor 
megérezte a variáns szagát és illatát. Mindkettő összetéveszthetetlen 
és ennek az egyedülálló terméknek a névadói.

Hozama rendkívül bőséges. Amikor aztán nemesítő teszt csapatunk 
keresztezett egy példányt egy eredeti Orange Bud® klónnal, a hozam 
azonnal ugrásszerűen megnövekedett, változatlanul megtartva a 
variáns gyümölcsös szagát és rendkívüli, édes ízét. Az eredményre 
méltán lehetünk büszkék. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a termék a 
“Passion Fruit®” nevet kapja. Ha kellemes gyümölcsös ízre vágysz a 
füstben, a Passion Fruit® neked való!

Orange Hill Special®

8 - 9 hetek / Október 8 - 9 hetek / OktóberXXL XXL

21%Feminizált és Normál Feminizált

Indica / Sativa Indica / Sativa

ORANGE FAMILY 25

3X €27   /   5X €44   /   10X €80   /  REG 10X €59 3X €34   /   5X €49   /   10X €89€ €



A Blue család
Az ínyenc minőség lényege.

A Blue Family cannabiszát a 90-es években 
vezette be a Dutch Passion nagy sikerrel. A 
tartós, szabályos és erős lebegés, az egyedi 
íz, a rügyeken megjelenő kék árnyalat a 
cannabis világában rendkívül kedvelt fajtává 
teszi őket. A Blue Family genetika egy 
Oaxacan (legendás mexikói sativa),  egy Thai 
és egy Indica keresztezéséből származik. 
A több éves válogatásnak köszönhetően a 
különböző variánsok egyedi genetikai profilja 
kifinomult és időközben stabilizálódott. A 
Blue Family összes variánsának virágkelyhe, 
levelei és szára kék, piros és lila árnyalatú. 
A színárnyalat a virágzási szakasz környezeti 
hőmérsékletétől függ: alacsonyabb 
hőmérsékleten a színek élénkebbek. Ez azt 
jelenti, hogy a kültéren termesztett növények 
esetében ez a jelenség sokkal markánsabb, 
mint a beltéri növényeknél. A Blue Family 
variánsok levelei helyenként fehér pöttyökkel 
és csíkokkal tarkítottak: ez a jellemző, 
mely nem lassítja a növekedést, ezeknek a 
variánsoknak a tipikus genetikai jellemzője.  A 
virágzás első három hetében a Blue Family 
növényei a többi fajtához képest lassabban 
növekednek. Viszont már a harmadik hét 
után behozzák a lemaradást, jó termést 
garantálva. A Blue Family variánsai mindig 
kiváló minőséget nyújtottak, ezért ideálisak 
az otthoni cannabis termelők számára.

Blueberry®

“Már az 1970-es évek vége óta létezik eredeti Blueberry fajtánk, mely 
leginkább Indica (80% Indica, 20% Sativa). Megfelelő körülmények 
között átlagon felüli termésmennyiséget hoz. A sűrű, vaskos növény 
kezdetben piros, lila és kék színű árnyalatokban pompázik, majd 
levelei általában levendulakékre változnak. A végtermék aromája 
különösen gyümölcsös, íze pedig a fekete áfonyáéra hasonlít. Hatása is 
figyelemre méltó: hosszú időre kellemes, eufórikus állapotba varázsolja 
fogyasztóját - a legjobb minőségben. A hosszan tárolható Blueberry 
kelyhei a közepestől a nagyméretűig terjednek.“

9 hetek / Október

Feminizált és Normál

M

19,5%

Indica Dominant
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3X €33   /   5X €54   /   10X €100   /  REG 10X €69€

Blueberry®



Auto BlackberryKush a Dutch Passion eredeti Blueberry fajtája és a 
gén bankból vételezett, sötét színű és gyantás hasis Kush automata 
keresztezése.  Auto BlackberryKush azért került bevezetésre, 
hogy egy olyan kiváló minőségű indica fajtát kínáljanak, mely az 
erős testi hatást friss, gyümölcsös ízzel ötvözi. A Blueberry olykor, 
nem mindig,  felülkerekedhet a Kush tulajdonságain, édesebb 
és gyümölcsösebb hatást kölcsönözve, a Kushnak betudható 
indicára jellemző földes hatással egyidejűleg. Auto BlackberryKush 
növekedése erőteljes, az autofem indicára jellemző erős fő virágzás 
és számos mellékág jellemzi. A növények nagy részének levelei és 
rügyei szüreteléskor színesek, néha különösen sötét színű, tömör 
és kemény rügyek is kialakulhatnak.
Auto BlackberryKush jellegzetesen 0,75-1 méter magasra nőnek 
és a csírázástól számított and is  hét elteltével lesznek szüretre 
készek, 20/4 fény ciklus mellett (napi 20 óra megvilágítás, 4 óra 
sötétség). Auto Blackberry Kush ideális választás azon termesztők 
számára, akik kiváló minőségű, XL mennyiségű gyantás termést és 
rendkívül erős testi hatást biztosító genetikára vágynak. kellemes 
látványt nyújtó, aromatikus  Kush, mely kiváló minőségű hatást 
biztosít meggyőző ízzel sé aromával.

Blue Auto Mazar® Auto Blueberry® Auto Blackberry Kush®

A Blue AutoMazar ® Cannabis magok egy erős kültéri hibridben 
egyesítik a Dutch Passion két legendás, eredeti önvirágzó 
fajtájának legjobb tulajdonságait. Két legkedveltebb és legjobban 
eladott magfajtánk, az AutoBlueberry ® és az  AutoMazar ® 
keresztezése. A kiváló minőségű AutoBlueberry szülőktől örökölte 
erejét és az AutoMazar géneknek köszönheti nagy hozamát, ez 
a ma kapható egyik legjobb önvirágzó fajta, véleményünk szerint 
nehéz lesz túlszárnyalni.  Blue AutoMazar a csírázástól számított 
kb. 75 nap elteltével szüretelésre készen áll, a fajta 75%-ban 
indica, 25%-ban sativa. Ez a fajta olyan növényeket hoz létre, 
melyek mindkét szülő génjeit hordozzák, ugyanakkor lesznek 
olyan növények, melyek AutoBlueberry hasonlóságot mutatnak, és 
olyanok is, amelyek erősen emlékeztetnek az eredeti AutoMazarra.  
Virgázáskor a termelőt bonyolult gyümölcsaroma- és alkalmi 
fűszerillat keverékével  jutalmazza meg; borsos, erős illat jellemzi.

Az AutoBlueberry több különböző ok miatt jött létre, de mindenekelőtt 
egy kiváló minőséget hoz az automata feminizált génállományba. 
A Blueberry fajtánknak egy a legkedveltebbek közül, egy valódi 
Dutch Passion Klasszikus. A Dutch Passion Blueberry kiváló 
tulajdonságait világszerte ismerik. Az AutoBlueberry ezeket a 
tulajdonságokat testesíti meg feminizált és automata formában. 
Az automata feminizált változatoknak több előnnyel rendelkezik a 
fényciklustól függő feminizáltakhoz képest:

AutoBlueberry a tizedik hét körül szüretelhető, és kültéren e 
növények csak egy rövid ideig feltűnőek. Nem nőnek magasra és 
könnyen rejtőznek a hívatlan látogatók szemei elől. Lehetőség van 
kültéren szezononként második vagy harmadik betakarításra is, 
a földrajzi szélességtől függően. Az északabbi területeken vonzó 
lehetőség ez egy kora nyári termésre, mialatt a mediterrán klímán 
a két vagy három szüret sem szokatlan. Minden aspektusból az 
AutoBlueberry egy igazi kozmopolita. Beltéren ez a változat 
bámulatos lehetőséget ad a klónról nevelésre. 

10 hetek 8 - 10 hetek 10 hetek

Autoflower Autoflower Autoflower

XL M XL

Indica Dominant 3X €31   /   7X €65  Indica Dominant Indica Dominant
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Afghani Kush
Sűrű és gyantás rügyek, és erős, 
fejbeverő hatás.

A Dutch Passion autokton Afghani 
genetikája egy évtizede született, egészen 
pontosan a 80-as években, Afganisztán 
Mazar i Sharif régiójában, amikor az még 
a turisták számára megközelíthető hely 
volt.  A Dutch Passion jelenlegi Afghani 
Kush kollekciója tartalmazza a könnyen 
termeszthető, híres Mazar, Masterkush 
és Night Queen variánsokat, melyek 
tipikus jellemzői a sűrű és tömör rügyek, 
illetve a Karácsonyfára emlékeztető forma.  
Noha általánosságban véve nem túl 
magasak, ezek a növények rendkívül dús 
hozamúak, gyantában rendkívül gazdag, 
bő virágzattal.  Az Afghani Kush erős, 
erőteljes, intenzív fejbeverő hatású. Még a 
legjobb genetikájú indica sem vetekedhet 
ennek a variánsnak a szintjével.

                 28

Night Queen® Auto Night Queen®

10 éves távollét után a Dutch Passion örömmel jelenti be a Night Queen 
visszatérését. A Night Queen egy eredeti Dutch Passion klasszikus volt 
az1980-as évekből, még mielőtt a Dutch Passion egy bejegyzett vállalattá 
vált volna. 1987-es katalógusunk a Night Queent széles levelű afgán 
Indicának írja le, amely intenzív hatása miatt a keményebben szívók 
közt igencsak nagy népszerűségnek örvendett. 1997-ben feljavítottuk a 
Night Queen-t, de az eladások csökkentek, mivel a termesztők akkoriban 
megjelenő újabb fajtákat és hibrideket részesítettek előnyben. Vonakodva 
bár, de kivontuk a Night Queen-t a gyűjteményünkből.

Sokan kérték, hogy hozzuk vissza a Night Queen-t, és ennek eleget is 
tettünk. Az volt a célunk, hogy egy olyan Indicát teremtsünk újjá, amely 
eléri a többszörös díjnyertes Mazarunk által kivívott világszínvonalat. 
Az eredmény egy kristályos borítású, gyors és korai virágzású és olyan 
jellegzetes indica fajta volt, amelyet könnyű termeszteni és ellenáll 
a kártevőknek és gombáknak. Az új Night Queen megbocsátó és 
nagyon könnyen lehet dugványozni, magyarán a tökéletes anyanövény. 
Alacsony, és igencsak megfelel az olyan beltéri termesztőknek, akik a 
SOG/SCROG technikát tartják szem előtt.

AutoNight Queen az eredeti, erősen gyantás Afghani Night Queen® 
változatból jött létre. Ez a valaha létezett egyik legerősebb indica változat 
20%-t meghaladó THC szinttel, mely elnyerte a 2015. évi malagai Cannabis 
Champions Cup első díját. AutoNight Queen folytatja a ragacsos termésű 
prémiumkategóriás Kush családi hagyományokat, melyek minősége és 
mennyisége bőven meghaladja az átlagot. A beltéri AutoNight Queen 
hozama elérheti az 500g/m2 mennyiséget, míg kültéren, kedvező 
körülmények között nem szokatlan a növényenkénti150 g. AutoNight Queen 
a valaha termesztett egyik legerősebb autofem fajta, mely szokatlanul erős 
és hosszantartó hatása miatt rendkívül népszerű az orvosi és rekreációs 
célú felhasználók között is.

Az AutoNight Queen létrehozásához az eredeti Night Queen® 
fotoperiódusból kiválasztottunk egy különleges válogatású klónt és 
kereszteztük azt génbankunk sötét, önvirágzó Afghan Mazar-i-Sharif 
hibridjével. Az eredmény gazdag, sima és édes íz. Erőteljesen nyugtató 
hatással van az elmére, a testre és a lélekre. Ennek az Afghan Kushnak a 
gazdag hash illata betölti a levegőt, íze finom, ha dohányként fogyasztják 
vagy párologtatják. A növények általában 1 méter magasra nőnek. Az 
AutoNight Queen vonzó lesz a maximális hatékonyságot kereső otthoni 
termesztők számára.

8 - 9 hetek / Október

Feminizált Autoflower

L XL

15 - 20%

Indica Dominant Indica Dominant

10 hetek

3X €29   /   5X €47   /   10X €85€ 3X €29   /   7X €59 €



Büszkék vagyunk, hogy együttműködhetünk Jorge Cervantes-szal 
egy közös projekt megvalósításán, melyet „Jorge gyémántjainak”” 
neveztünk el. Jorge Cervantes számos termesztésről szóló 
könyvet, DVD-t és cikket publikált - melyeket az utóbbi 25 évben 
9 nyelvre lefordítottak -, hogy segítsen a termesztőknek minél jobb 
minőségű marihuánát előállítani. Most már a termesztők is elérhetik 
és élvezhetik Jorge gyümölcseinek (Jorge’s Diamonds #1) minden 
előnyét. A Jorge’s Diamonds#1-et régi, Dutch Passion Seeds-es 
barátai együttműködésével fejlesztette ki. A fajta genetikáját Jorge 
a 25 éves Dutch Passion „Kutató-génállomány””-ából szelektálta.
A Jorge’s Diamond egy különlegesen gyantás, édes ízzel és 
aromával rendelkező, meglepően könnyen szívható indica-
domináns fajta. A szórványos, indica-domináns géneket éppen 
elegendő mértékű sativával keresztezték, hogy erős, szárnyaló 
és hosszan tartó hatást eredményezzenek. Mesés íze és aromája 
édeskés gyümölcsökre emlékeztet, kissé hasonlít a vadmézzel 
kevert málnára. Ez a fajta alig igényel gondozást: a pókok, atkák 
és más kártevők messzire elkerülik a Jorge’s Diamonds#1-t. 
Gyógyászati megjegyzés: Vékony Réteg Kromatográfiával (TLC) 
megállapították a THC mértékét: 16 és 18% között, mindemellett 
a fajta (gyógyászati megjegyzés) jelentős mértékben tartalmaz 
THCV, CBD és CBN-t.

L

16 - 18%

Master Kush Jorge’s Diamonds#1®

Afganisztán Hindu Kush régiójából szereztük ezt a robusztus 
növényt, amely egy tömör és hálás fajta, ami szépen növekszik 
minden közegben, így talajban, vízben és kókuszban is. A Master 
Kushnak extrém potens a füstje, ugyanakkor lágy, édes és földes/
citrusos aromákat lehet felfedezni benne. Az általa okozott high 
erős és hatásos. A virágzás ideje alatt társainál kevésbé illatozik, 
ami sok kertésznek fontos szempont lehet.

A gubók nagyok, nehezek és halványzöld színűek, hosszú 
szőrökkel, melyek színe a fehértől a narancssárgás barnáig 
terjedhet. A Master Kush ellenálló a pókatkákkal szemben, de 
nedves közegben fogékony lehet a penészedésre a gubók 
lenyűgöző mérete és sűrűsége miatt.

A Master Kush a legtöbb termőközegben megfelelően növekszik: 
könnyen klónozható és a kitűnő minőségű gandzsa megbízható 
forrása. Az egyik kedvencünk, amit bátran ajánlunk neked!

8 - 9 hetek / Október 8 - 9 hetek / Október

Feminizált Feminizált 

L

15 - 18%

A Brainstorm genetikáját az 1996-os magkollekciónkban mutattuk 
be, tíz évvel később pedig felfejlesztettük egy prémium klónnal, 
amit még az eredeti magkészletből válogattunk. Így jött létre a 
Brainstorm feminizált vonala.
100% Haze genetikával kereszteztük, így a Brainstorm a híres-
nevezetes Norther Lights#5 hatásával és terméshozamával azonos. 
Szilárd, erős és hosszan tart, pont megfelel néhány kellemesen 
elfüstölhető „tapasztalathoz””. A rekordtermés majdhogynem 
garantált, így aztán tökéletes klónokat szelektálhatunk belőle.

XL

12 - 14%

Brainstorm

9 hetek / Október

Feminizált 

Indica Dominant Indica Dominant Indica Dominant

AFGANI KUSH 29
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Master Kush®

AFGHANI KUSH                 30

Mazar® Auto Mazar®

Mazar a valaha létrehozott egyik legerősebb és legjobb Dutch Passion 
fajta. Az eredeti Mazar az 1980-as évek egyik klasszikus, különleges 
Skunk#1 fajtának egy afgán díjazott fajtával történő keresztezéséből 
született, melynek genetikai összetételét 1997-ben frissítették és 
Mazar továbbra is minden idők egyik legjobban eladott fajtája. Mazar 
megjelenésében a karácsonyfákra emlékeztet, nagy oldalsó ágain nagy 
termések nőnek. Életerős és szívós növekedése következtében Mazar 
a kevésbé tapasztalt termesztők számára is jó választásnak bizonyul. 
Mazar egy igazi afgán hash növény, rendkívül nagy mennyiségű 
gyantát termel és nagyon erős. Elképzelhető, hogy a virágzás végén 
támasztékra van szüksége és különösen erős szaga van.

Mazar egyike volt az első, feminizált maggokkal is kapható Dutch 
Passion fajoknak, azóta más magbankok is használják új fajták 
létrehozására. A rügyek ragadósak, nagyon illatosak, édes és föld 
illatúak, igazi afgán hash ízzel és fenyőre/citrusra emlékeztető ízekkel. 
Hatása erős, kifejezetten fizikai, erőteljes, mégis nyugodt. A boldogság, 
kényelem és elzsibbadás összekapcsolása a szemlélődő, meditatív 
szellemi minőséggel.
Kapható hagyományos, feminizált és automata feminizált magokban. 
Egy többszörösen díjnyertes, nyugodt szívvel ajánlott, klasszikus fajta.

Az AutoMazar® egy rendkívüli bőven termő automatikusan virágzó 
fajta, a legendás Mazarunk és egy Ruderalis/Indica hibridje. A Mazar 
háromszoros díjnyertes, bestsellerként dicsérik ereje, magas hozama 
és lágy íze miatt. Az AutoMazar® gazdagon hoz ragadós virágrügyeket 
és 70-80 cm magasra nő. Az AutoMazar® egy tipikus Indica, erős 
növekedésű, tömzsi növény, nagy levelekkel és hozammal, ami lehet 
akár 50-125g/tő.

Az eddigi legjobb eredményt Dél-Európában egy kültéri növény ért el, 
205 grammos terméshozammal. Robosztus fajta, amelynek könnyű a 
termesztése és kültéri körülmények közt garantált a bőséges, kiváló 
minőségű kora nyári szüret. A stabil genetika biztosítja, hogy az 
AutoMazar kártevőkkel szemben igen ellenálló. Az íze és aromája ennek 
a gyantás változatnak leginkább földszerű. Az intenzív “”testi-hatás”” 
nagyon kellemes. Az AutoMazar® kötelező az Indica kedvelőknek, nem 
utolsó sorban az óriási hozama miatt. De legalábbis ajánlott.

8 - 9 hetek / November 10 hetek

Feminizált és Normál Autoflower

XL XL

19,5%

Indica Dominant Indica Dominant3X €30   /   5X €49   /   10X €90   /  REG 10X €69€ 3X €29   /   7X €60 €



USA Special
Gyantától burjánzó, kiváló minőségű 
USA genetika.

Az USA genetika értékesen hozzájárult a 
cannabis génállományához, ezért a Dutch 
Passion örömmel javasol néhány legkiválóbb 
minőségű mag variánst. A cannabis 
Kolorádóban és más amerikai államokban 
nemrég bekövetkezett legalizációja 
elősegítette az erős, édes és gyantában 
gazdag, valóban rendkívüli variánsok piacra 
kerülését.  USA mag variánsaink bőséges, 
talán az általad megszokottnál is bővebb 
hozamot garantálnak: félelmetes erősségű 
cannabis, melyet megállás nélkül fogsz 
termeszteni. A variánsok, főleg az önvirágzó 
fajták, termesztése rendkívül egyszerű 
a kezdő termesztők számára is; mivel 
növekedési képessége rendkívüli, ezért fel 
fogja hívni magára a tapasztaltabb otthoni 
termesztők figyelmét is. Egy rendkívül erős 
cannabis!

Auto Daiquiri Lime®

AutoDaiquiri Lime® az egyedi Californian Orange fenotípuson 
alapuló, savanyú citrus-lime ízű változat, melyet egy kiemelkedő 
gyantás, fényperiodikus USA Sour Diesel dugvánnyal hibridizáltunk. 
Ennek köszönhetően létrehoztunk egy autofem változatot. A 
pazar Dutch Passion normál teljesítménye az AutoDaiquiri Lime® 
szokatlanul gazdag és kellemes gyümölcsös/dízel illatával és frissen 
savanykás ízével társul.

11 heti csírázást követően szüretelhető és előnyben részesíti a 
könnyű tápanyag ellátást.  Ez a változat ideális azon termesztők 
számára, akik ütőképes USA stílusú XXL hozamra vágynak, a gyors 
növekedésnek köszönhetően is. Nagy, gyors és főleg egyszerű az 
újonc termelők számára is. Eredeti, csúcsminőségű USA gének, 
savanyú gyümölcsös ízzel és erős lebegő hatással.

Auto Brooklyn Sunrise®

A markánsan fűszeres ízű AutoBrooklyn Sunrise® kiemelkedik rendkívül 
erős kanabisz csúcshozamával, melytől megdermed az ember. A gének 
az elismert USA East Coast ‘Brooklyn’ Diesel klónból származnak, 
mely gazdag illatáról és erős lebegő hatásáról ismert. Ezt egyesítettük 
néhány, a felső New York Államból származó ínyenc AK génnel, melynek 
eredménye egy önvirágzó női változat.  A végeredményben egyértelmű 
a Keleti Part legjobb génjeinek jelenléte, mely gazdagabbá teszi ezt 
az új, rendkívül nagy hozamú és jóízű, erős, mégis sima lebegő hatást 
nyújtó változatot.

AutoBrooklyn Sunrise® szokatlanul erős kezdeti eufórikus állapotot okoz. 
Tökéletes reggeli választás, melynek maga a változat is köszönheti a 
nevét. A Big-Apple auto változata bármilyen városi termesztőszobában 
tenyészthető: élénken ajánljuk!

10 - 11 hetek10 - 11 hetek
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8 hetek 

Feminizált

XL

3X €34   /   5X €49   /   10X €89€

Auto Colorado Cookies®

Colorado államból származik a Dutch Passion eddigi legerősebb 
genetikájú auto, indica domináns változata. Egy olyan önvirágzó 
USA változatról van szó, amelyik a kellemes, gyümölcsös ízt 
a Dutch Passion rendkívüli teljesítményével és az átlagosat 
megaladó hozamával társítja.  A genetika eredeti best-seller 
AutoBlueberry fajtánkból származik, melyet a Colorado államból 
származó rendkívüli Girl Scout Cookie dugvánnyal párosítottuk, 
mely az indica által okozott erős fizikai hatásáról híres, mely édes 
trópusi mangó ízzel társul.

A hibridizáció lehetővé tette az erős gyümölcsös íz és a Girl 
Scout Cookies által okozott lebegésre jellemző intenzív kellemes 
közérzet megtartását. A Colorado állambeli teljesen legális és 
korlátozásoktól mentes tenyésztésnek köszönhetően valóban 
rendkívüli, hihetelen ízű, aromájú és hatású genetikák jöttek létre. 
Ez a változat ideális az indica kedvelők számára, akik hatékony 
USA genetikára vágynak, gyümölcsös ízzel és valóban enyhe 
utóhatással.

10 - 11 hetek

Autoflower

XL

Indica Dominant 3X €29   /   7X €59 €
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Glueberry O.G.® Auto Glueberry O.G.®

A zöld forradalom haladásával az USA-ban élen jár az USA eredetű 
genetika is. Ennek a hatékony genetikának az egyik kiváló példája 
a Gorilla Glue, mely egy rendkívüli változat, a Chem’s Sisternek a 
Sour Dubb és Chocolate Diesel fajtákkal történő keresztezésének 
eredménye, melyektől ez a fantasztikus növény ízét és kifinomult 
hozzáértőknek való lebegését örökölte.

Egy másik kiváló amerikai variáns, amelyet már sok cannabis 
termesztő biztosan kipróbált, az OG Kush számos változatának 
egyike.   Ez a rendkívül erős termék, jellegzetes ízével és 
titokzatos örökölt vonásaival már tiszteletre méltó helyet szerzett 
magának a termesztő szobákban.

A Dutch Passion mester termesztői keresztezték egymással 
ezt a két csodálatos változatot, majd a kapott hibridet egyik 
klasszikusunkkal, a Blueberryvel keresztezték. Ezt a kiváló 
terméket, melynek hozama XL, átlagos magassága 1,5/2 m, 
Glueberry O.G.-nak nevezték el és tovább gazdagítja USA Special 
termékcsaládunkat.

Az Auto Glueberry O.G. a rendkívül erős és magas gyanta 
tartalmú, fotoperiódusos Glueberry O.G. önvirágzó változata.  
A Glueberry O.G. önvirágzó változattá történő átalakításához 
egy keresztezést hoztunk létre (Gorilla Glue x O.G.) az eredeti 
Auto Blueberryvel, hogy változatlan ízt és hatást biztosítsunk a 
fotoperiódusos lánytestvérhez képest.

Ha a SOG, illetve SCROG kultúrákban használható erős és 
sativa-domináns hibrid fajtát keres, próbálkozzon meg ennek az 
amerikai finomságnak a termesztésével.

Enyhe Diesel beütés és gyümölcsös Blueberry felhang, az Auto 
Glueberry O.G. ázsiai és amerikai gyökerekkel rendelkező, édes 
változatnak is tekinthető.

Ez az önvirágzó, sativa-domináns, extra large hozamú hibrid 
minden termelő igényeit kielégíti, mind beltéri, mind kültéri (napos 
éghajlaton) termesztés esetén, nagyon gazdag, a családdal és 
barátokkal is megosztható termést biztosítva.

11 hetek

Autoflower

XXL

Indica / Sativa Indica / Sativa 3X €34   /   7X €69€

USA SPECIAL



Strawberry Cough®

A “Strawberry Cough” genetikája észak-amerikai eredetű, részben 
egyedülállóan európai. A “Strawberry Cough” egy Indica és Szativa 
hibrid. Ebből a hibridből válogattunk,  mintegy 80%-os Szativa 
hatást elérve. Ezt a válogatást használtuk fel „Strawberry Cough” 
magjaink előállításához. “Termelő és kutató csoportunknak” sikerült az 
elképzelhető leggyümölcsösebb fajt létrehozni. A friss eper íz és aroma 
nagyon nyilvánvaló és kipróbálása csodálatos érzést kelt. A Strawberry 
hatása „felemelő”, közepes THC-erősség mellett. Maguk a növények 
gyönyörűek, nézésük örömmel tölt el. A teljes virágzási idő kb. 9 hét. 
A virágok első és legerősebb növekedési kilövellése a negyedik hét 
végén következik be, a második virágzás a 9. héten. A “Strawberry 
Cough” könnyen termeszthető, és nem igényel erős műtrágyázást. A 
hagyományos műtrágyák használata jó eredményeket hoz. Az egyes 
növények közepes magasságúra nőnek. Készen állsz a “Strawberry 
Kipróbálására”?

9 hetek / Október

Feminizált

M/L

Sativa Dominant 3X €27   /   5X €44   /   10X €80€

Latin-America
Az új kontinens többszörösen kitüntetett 
genetikája

A cannabis színtere még sosem volt ilyen 
aktív Latin-Amerikában, mint jelenleg. 
Uruguay nyomdokait követve, mely a 
térségben elsőként tette legálissá a 
cannabiszt, több dél-amerikai termesztő 
abban reménykedik, hogy saját országának 
törvényhozása is ebben az irányban 
fejlődik.  Chile törvényhozása, például, 
már a cannabis liberalizációjának irányába 
hajlik; a genetikai javítás jövője Dél-
Amerikában összességében bíztatónak 
tűnik. Dutch Passion büszke arra, hogy 
ügyfeleinek kínálhatja a híres Destroyer 
genetikán alapuló, többszörösen kitüntetett 
“jungle sativa” Desfrán variánst. Desfrán 
egy rendkívül sokoldalú, tiszta sativa 
variáns energikus, “frenetikus” lebegéssel. 
Továbbra is figyelemmel követjük a dél-
amerikai genetikát, hogy a jövőben is csak 
kiváló variánsokat kínálhassunk termesztő 
szobádba

Desfrán®

Desfrán egy legendás dél-amerikai fajta, számos cannabis kupa 
többszörös díjnyertese. Desfrán   Destroyer-nek Destroyer-rel történő 
keresztezéséből származik,  eredetileg a mexikói Oaxaca, a kolumbiai 
Punto Rojo és Meao Thai 3-utas keresztezése volt és Albertonak 
köszönhetően került Argentínából a Dutch Passion-höz. Alberto, aki 
igazi termelő mester és cannabis műértő, a Haze Magazine tulajdonosa. 
Első közös projektünk a Desfrán Európába történő bevezetése volt.

A vegetatív növekedési szakaszban a Desfrán táplálkozási igénye 
alacsony. Jól növekszik a talajban, különösen, ahol nagy hely áll 
gyökerei rendelkezésére, és más termesztő módszerekkel is erőteljesen 
növekszik. Desfrán 100% Sativa, ezért magasra nőhet és hosszú ágakat 
növeszt, amelyek rövid idő alatt eluralják a grow room légterét. Ebben 
a szakaszban a szár, dörzsölés hatására, intenzív gyümölcsös illatot 
bocsát ki.
Virágzás során a növény megnyúlik és megháromszorozhatja 
magasságát. A Desfrán gyantában rendkívül gazdag, SOG és SCROG 
termesztési módokra alkalmas fajta és általában 9-10 hétre van 
szüksége a virágzáshoz. 

9 - 12 hetek / November

Feminizált

XXL

Sativa Dominant
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Variety

Feminizált

Blueberry ®
Brainstorm 
Californian Orange ®
CBD Kush ®
CBD Skunk Haze ®
Desfrán ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Forest Dream ®
Freddy’s Best ®
Frisian Dew ®
Frisian Duck ® 
Glueberry O.G. ® (new)
Hollands Hope ®
Jorge’s Diamonds #1 ®
Master Kush 
Mazar ®
Night Queen ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ® 
Outlaw (Amnesia) ® 
Pamir Gold ®
Passion #1®
Passion Fruit ® (new)
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #11 ®
SnowBud ®
Strawberry Cough ®
The Edge ®
The Ultimate ®
Think Fast ® 
Twilight ®
Ultra Skunk ®
White Widow

Code

3832
2132
2532
2632
6732
7432
0932
3332
7732
6132
0532
7932
8732
0332
4532
1932
2832
6232
1532
3132
6432
4732
0132
8932
1432
0432
0632
1232
4632
4432
4232
5332
8232
0732
1632
3232

Page #

26
29
24
14
14
33
08
22
09
20
09
10
32
12
29
29
30
28
24
25
17
13
11
25
19
11
11
22
13
33
21
19
16
12
21
18

Page #

26
08
22
12
30
24
25
11
19
11
11
22
18
18

Page

27
27
31
20
32
31
10
08
23
09
32
30
28
19
17
18
27
15
15
12
16
17

Price

3FEM

€ 33
€ 18
€ 26
€ 27
€ 27
€ 29
€ 23
€ 27
€ 23
€ 30
€ 23
€ 26
€ 34
€ 23
€ 27
€ 24
€ 30
€ 29
€ 24
€ 27
€ 19
€ 21
€ 23
€ 34
€ 27
€ 21
€ 18
€ 17
€ 18
€ 27
€ 26
€ 32
€ 39
€ 20
€ 27
€ 33

Code

3852
2152
2552
2652
6752
7452
0952
3352
7752
6152
0552
7952
8752
0352
4552
1952
2852
6252
1552
3152
6452
4752
0152
8952
1452
0452
0652
1252
4652
4452
4252
5352
8252
0752
1652
3252

Price

5FEM

€ 54
€ 29
€ 42
€ 44
€ 44
€ 47
€ 37
€ 44
€ 37
€ 49
€ 37
€ 42
€ 49
€ 37
€ 44
€ 39
€ 49
€ 47
€ 39
€ 44
€ 32
€ 34
€ 37
€ 49
€ 44
€ 34
€ 29
€ 27
€ 29
€ 44
€ 42
€ 52
€ 49
€ 32
€ 44
€ 54

Code

3802
2102
2502
2602
6702
7402
0902
3302
7702
6102
0502
7902
8702
0302
4502
1902
2802
6202
1502
3102
6402
4702
0102
8902
1402
0402
0602
1202
4602
4402
4202
5302
8202
0702
1602
3202

Price

10FEM

€ 100
€ 50
€ 75
€ 80
€ 80
€ 85
€ 65
€ 80
€ 65
€ 90
€ 65
€ 75
€ 89
€ 65
€ 80
€ 70
€ 90
€ 85
€ 70
€ 80
€ 55
€ 60
€ 65
€ 89
€ 80
€ 60
€ 50
€ 45
€ 50
€ 80
€ 75
€ 95
€ 89
€ 55
€ 80
€ 100

Variety

Regular (Non Feminizált)

Blueberry ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Hollands Hope ®
Mazar ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special® 
Passion #1®
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #1
White Widow
White Widow X The Ultimate® 

Code

3801
0901
3301
0301
2801
1501
3101
0101
1401
0401
0601
1201
3201
6601

Autoflower 

Auto Blackberry Kush ®
Auto Blueberry ®
Auto Brooklyn Sunrise ®
Auto Cinderella Jack ® (new)
Auto Colorado Cookies ® 
Auto Daiquiri Lime ®
Auto Duck ® (new)
Auto Durban Poison ®
Auto Euforia ®
Auto Frisian Dew ®
Auto Glueberry O.G. ® (new)
Auto Mazar ®
Auto Night Queen ® 
Auto Ultimate ® 
Auto Xtreme ®
Auto White Widow 
Blue Auto Mazar ®
CBD Auto Compassion Lime ® (new)
CBD Auto White Widow ® (new)
StarRyder ®
Think Big ® 
Think Different 

7632
5832
8532
9332
8632
8432
9032
3932
7532
7132
8832
5932
8132
3732
6832
7232
7332
9132
9232
6532
8332
6032

3 FEM

€ 29
€ 29
€ 24
€ 34
€ 29
€ 29
€ 34
€ 31
€ 31
€ 29
€ 34
€ 29
€ 29
€ 29
€ 31
€ 29
€ 31
€ 34
€ 34
€ 31
€ 34
€ 29

7672
5872
8572
9372
8672
8472
9072
3972
7572
7172
8872
5972
8172
3772
6872
7272
7372
9172
9272
6572
8372
6072

7 FEM

€ 60
€ 60
€ 49
€ 69
€ 59
€ 59
€ 69
€ 65
€ 65
€ 60
€ 69
€ 60
€ 59
€ 60
€ 65
€ 60
€ 65
€ 69
€ 69
€ 65
€ 69
€ 60

Price

10 REG

€ 69
€ 45
€ 49
€ 29
€ 69
€ 55
€ 59
€ 45
€ 59
€ 45
€ 29
€ 29
€ 69
€ 65

Dutch Outdoor Mix    (M0192)
(9 seeds) €59
3x Frisian Dew® 
3x Durban Poison® 
3x Hollands Hope®

High Potency Auto Mix    (M0292)
(9 seeds) €69
3x Think Different 
3x Auto Ultimate® 
3x Auto Cinderella Jack®

30th Anniversary Mix  (M01302)
(30 seeds) €155
10x Power Plant® 
10x White Widow 
10x Outlaw Amnesia®

12252
25  Feminizált seeds
Skunk #11 ®

25 FEM
€ 85
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