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Welkom bij Dutch Passion

Dutch Passion is in 1987 als tweede cannabiszaadbedrijf ter wereld 
opgericht en is gevestigd in Amsterdam. Onze missie om de kleine 
medicinale en recreatieve thuiskweker te voorzien van de hoogste 
kwaliteit cannabiszaden, in alle landen waar de lokale wetgeving dit 
toe staat.

Na vele jaren van toewijding is Dutch Passion nog steeds prominent 
leverancier van ‘s werelds beste cannabis genetica. Ons ervaren 
team bewaakt de kwaliteit van onze bestaande variëteiten en 
zoekt constant naar nieuwe waardevolle toevoegingen aan onze 
gevarieerde collectie.

Wij bevoorraden wereldwijd duizenden winkeliers en zaaddistributeurs 
met onze hoogwaardige producten.

Dutch Passion is nooit bang geweest om af te wijken van de 
conventionele manier van denken. In 1990 ontwikkelden wij 
de technologie om gefeminiseerde zaden te produceren. Meer 
recentelijk introduceerden wij als een van de eerste de 70-dagen 
Autoflower zaden (Automatic Gefeminiseerd), die het leven voor de 
cannabiskweker nog makkelijker maakt.

De  basis van ons succes  is de volledige controle die wij hebben 
over de genetica van onze variëteiten en de constante toestroom van 
nieuwe genetica die wij wereldwijd verkrijgen. Het resultaat is een 
uitgebreide zadencollectie van zeer stabiele klassieke variëteiten en 
verrassende nieuwe variëteiten. Onze zadencollectie is nog nooit zo 
goed geweest. 

Alle variëteiten van Dutch Passion zijn ontwikkeld met inachtneming 
van een ethische benadering van de natuur en het milieu.

100% GMO-vrij verklaring

Alle variëteiten in de Dutch Passion catalogus zijn verkregen door 
middel van selectie, klassieke kruisingen en terugkruisingen. Dutch 
Passion werkt niet met GMO (Genetically Modified Organisms) 
technieken en dat blijft ook zo in de toekomst.

Passion Fruit®
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Medisch gebruik van cannabis

Medicinale cannabis wordt door miljoenen mensen gebruikt tegen de symptomen en de pijn die 
gepaard gaan met uiteenlopende medische klachten. Dutch Passion raadt gebruikers van medicinale 
cannabis aan om dit te bespreken met hun artsen, die steeds meer inzicht krijgen in de medische 
werking van cannabis. Het zelf kweken van medicinale cannabis is de beste manier om verzekerd te 
zijn van de hoogste kwaliteit tegen de laagste kosten.

De volgende informatie over medicinaal gebruik van cannabis komt direct van het Bureau voor 
Medicinale Cannabis, een overheidsorganisatie van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport: 

“Er zijn voldoende wetenschappelijke gegevens beschikbaar die aantonen dat cannabis werkt bij:

•  pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij MS of ruggenmergschade
•  misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids
•  misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker,
 hepatitis C  of hiv infectie en aids
•  chronische pijn (voornamelijk als de oorzaak in het zenuwstelsel zit bijvoorbeeld
 door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of
 chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos)
•  syndroom van Gilles de la Tourette
•  therapieresistent glaucoom

Daarnaast komen er steeds meer gegevens en positieve berichten van patiënten en artsen beschikbaar 
over de werkzaamheid van cannabis bij andere aandoeningen.
Alleen zijn daarvan de wetenschappelijke bewijzen nog onvoldoende. Voorbeelden hiervan zijn de 
ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, epilepsie, jeuk, migraine, reuma, reumatoïde artritis, ADHD en 
hersentrauma (zie ook www.cannabis med.org). 

Medicinale cannabis speelt vooralsnog geen rol bij de genezing van de aandoeningen, maar kan 
wel de klachten van de aandoeningen verminderen. Ook kan medicinale cannabis de doseringen en 
bijwerkingen van andere medicatie helpen te verminderen. Het is aan de arts om te bepalen bij welke 
aandoening en in welke situatie medicinale cannabis een geschikte keuze is. Een arts is daarbij niet 
gebonden aan de lijst met aandoeningen zoals hierboven vermeld. Wel schrijft een arts medicinale 
cannabis met name voor als de gangbare behandelingen en geneesmiddelen niet voldoende helpen 
of te veel bijwerkingen geven.”

*Bovenstaande informatie is letterlijk overgenomen van de website van het Bureau voor Medicinale Cannabis, onderdeel van het 

Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: www.cannabisbureau.nl 

Cannabinoïden

De bekendste cannabinoïden zijn THC (tetrahydrocannabinol) en CBD (cannabidiol). THC staat 
bekend om zijn eigenschap gebruikers high of stoned te maken. CBD heeft géén geestverruimende 
werking, maar heeft wel invloed op de werking van THC. CBD-rijke cannabis heeft een gehalte van 
minstens 4 procent. De meeste variëteiten hebben een THC-gehalte van tussen de 7 en 20 procent. 
CBD- rijke cannabis wordt als minder ‘tripperig’ en meer lichamelijk ervaren. De CBD vermindert de 
intensiteit van de THC-werking, maar laat die werking ook langer aanhouden. Gebruikers van CBD-
rijke variëteiten melden ervaringen die uiteenlopen van een overweldigend gevoel van welbevinden 
en verbeterende communicatieve eigenschappen, tot helderheid van geest en een sereen gevoel. 
CBD-rijke cannabis wordt ook gebruikt om de symptomen van verschillende aandoeningen te 
verlichten en dient vaak ook als alternatief voor synthetische pijnstillers. Bij het inschatten van de 
kwaliteit van een variëteit kan het misleidend zijn om simpelweg te kijken naar de gehaltes aan THC 
en/of CBD. Veel meer factoren beïnvloeden de effecten van een variëteit, samengevat met de term 
‘entouragewerking’. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de eigenschappen van cannabinoïden.

Bronnen: 
jellinek.nl/onderwerp/cannabis/ 

wikipedia.org/wiki/Cannabidiol

Reguliere, Gefeminiseerde en Autoflower zaden 

Reguliere zaden brengen zowel mannelijke als vrouwelijke planten voort in ongeveer gelijke aantallen. 
Old-school kwekers geven de voorkeur aan de traditionele aanpak van kweken met reguliere zaden. 
Reguliere cannabiszaden zijn tevens belangrijk voor kwekers die de vrijheid willen om hun eigen 
kruisingen te maken.

Gefeminiseerde zaden Dutch Passion heeft in de jaren negentig als eerste bedrijf ter wereld de 
techniek uitgevonden om gefeminiseerde cannabiszaden te produceren. Gefeminiseerde zaden zijn 
zeer stabiel en vormen nu het overweldigende merendeel van het aantal verkochte zaden. Onder 
optimale kweekomstandigheden brengen gefeminiseerde zaden uitsluitend vrouwelijke planten voort. 
De meeste kwekers geven de voorkeur aan gefeminiseerde zaden om zo efficiënt mogelijk te kunnen 
kweken. Indien de groeiomstandigheden in de kweekruimte niet optimaal zijn bestaat er de kleine kans 
dat vrouwelijke planten hermafrodiet kunnnen worden als gevolg van stress.  Hermafrodieten produceren 
zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen op één en dezelfde plant.

Autoflower-variëteiten zijn zowel gefeminiseerd als automatisch bloeiend, wat betekent dat ze na 3 
tot 4 weken uit zichzelf beginnen te bloeien en doorgaans 10 tot 11 weken na ontkieming geoogst 
kunnen worden, ongeacht de lichtcyclus. Autoflower-variëteiten worden doorgaans binnen gekweekt, in 
een dagelijkse cyclus van twintig uur licht en vier uur duisternis gedurende de hele kweekperiode van 
zaad tot oogst. Autoflower-variëteiten hebben een reputatie opgebouwd als de gemakkelijkste en meest 
efficiënte manier om uw eigen cannabis te kweken, vooral voor nieuwe of minder ervaren kwekers.

INTRODUCTIE
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Ontkieming.

Deze ontkiemingmethode heeft onze voorkeur. Er zijn veel meer methoden om zaden te 
ontkiemen en iedere kwekers heeft zo zijn eigen voorkeur.

Gebruik een ruimte met een stabiele temperatuur van 20/25 graden Celsius en gebruik 
aarde met een pH-waarde van ±7.0. De aarde mag niet te droog of te vochtig zijn.

Stap 1  Zaai de zaden ongeveer 5 mm diep in de aarde en druk de aarde na het zaaien 
licht aan, dit stimuleert een gelijkmatige opkomst.

Stap 2  Besproei de aarde licht met water. De aarde moet nat zijn maar niet doorweekt.

Stap 3  Bedek de pot of bak met aarde met dun transparant plasticfolie om een optimaal 
broeikaseffect te verkrijgen.

Stap 4  Na 1 tot 10 dagen zullen de zaden ontkiemd zijn. Verwijder nu het plasticfolie.

Na 1 tot 2 weken zijn de zaailingen sterk genoeg om ze naar een grotere pot te verplanten. 
Ondanks dat  Dutch Passion maximale zorg besteed om goede kiemresultaten te bereiken 
is het onmogelijk om 100% ontkieming te garanderen vanwege de levende aard van het 
product.

Binnen / Buiten / Kas 

Cannabis groeit van nature buiten maar kan ook prima 
binnen of in een kas gekweekt worden.

Binnen:  

De planten gedijen het best onder stabiele temperaturen 
van +/- 27ºC overdag (lampen aan) en 20ºC ‘s nachts 
(lampen uit).
 
Buiten:  

Buitenkwekers maken geen gebruik van kweekapparatuur, 
maar slechts van een zonnige plek met goede kwaliteit aarde 
en cannabiszaden die geschikt zijn voor de buitenkweek. 
Onder de juiste condities kan een variëteit voor de 
buitenkweek gemakkelijk drie meter hoog worden en meer 
dan een kilo aan toppen produceren. Buitenkwekers zeggen 
vaak dat cannabis die onder natuurlijke omstandigheden 
en onder zonlicht is gekweekt, de beste smaak en effect 
opleveren.

Kas / Polytunnel:

Indien het klimaat net niet warm genoeg is om buiten te 
kweken kan een kweekkas of polytunnel het groeiseizoen 
verlengen doordat de planten dan worden beschermd tegen 
slecht weer.  Ook kan een polytunnel bescherming bieden 
tegen te hoge temperaturen.

Hoe cannabis 
te kweken
Professionele tips en advies

Cannabis is gemakkelijk om te kweken. Alle 
Dutch Passion variëteiten zijn ontwikkeld 
om te kweken in verschillende omstan-
digheden en vele onervaren kwekers krijgen 
geweldige resulaten met onze variëteiten. 
Kweekervaring is niet nodig om cannabis 
te kweken, maar het volgende advies kan 
nuttig zijn:

INTRODUCTIE



5Auto Orange Bud®

Substraten 

De cannabisvariëteiten van Dutch Passion zijn zonder uitzondering getest 
om goed te gedijen op zeer uiteenlopende ondergronden of substraten, 
waaronder aarde, kokosvezel, hydrocultuur, steenwol en andere 
groeimediums.

•  Grond/compost. De meeste thuiskwekers geven de voorkeur 
aan potgrond of compost, dat in elk tuincentrum of elke gespecialiseerde 
growshop verkrijgbaar is en eenvoudig is toe te passen. De zaden 
kunnen direct in de grond worden geplant, waarna ze ontkiemen en 
alle voedingsstoffen uit de grond opnemen. Zo nodig kunnen extra 
voedingsstoffen aan het water worden toegevoegd; Cannabisplanten die 
in aarde worden gekweekt, hebben vaak een uitstekende smaak en een 
zeer goed aroma. Voor veel beginnende kwekers levert deze eenvoudige 
methode zeer goede resultaten op.

•  Kokosvezel. Dit is één van de populairste alternatieven voor het 
kweken in aarde, omdat de planten op kokosvezel doorgaans sneller 
groeien dan op compost. Kokosvezel heeft een luchtige, poreuze textuur, 
waardoor de wortels zich snel kunnen ontwikkelen en goed belucht 
worden. Maar dit substraat bevat geen voedingsstoffen, zodat deze moeten 
worden toegevoegd aan water met de juiste pH-graad. Voor sommigen is 
deze methode wat ingewikkelder dan kweken in aarde, maar daar staat 
tegenover dat de opbrengsten doorgaans beter zijn en de groei sneller 
verloopt. 

•  Hydrocultuur. Inmiddels zijn er veel verschillende grondloze 
(hydroponische) kweeksystemen ontwikkeld. Deze methode is technisch 
weliswaar veeleisender dan grondkweek, maar veel kwekers maken 
gebruik van hydrocultuur omdat er zeer snelle kweekresultaten en hoge 
opbrengsten mee behaald kunnen worden. Bij hydrocultuur moet de 
kweker de pH-waarde van zijn voedingsoplossing goed controleren 
en begrijpen wanneer hij deze moet aanpassen. Normaliter hebben 
hydrocultuurkwekers al enige ervaring met het kweken, en hun extra 
aandacht wordt beloond met kweeksnelheden en opbrengsten die in de 
aarde of kokosvezel nauwelijks zijn te behalen.

•  Andere groeisubstraten. Cannabis is een zeer veelzijdig plant en 
gedijt ook op talloze andere substraten dan de bovengenoemde substraten. 
Veel kwekers behalen uitstekende resultaten met substraten die zijn 
gebaseerd op glasvezel, natuurwol, kleikorrels en andere groeimediums. 
Zo lang de wortels zich gezond kunnen ontwikkelen en toegang hebben tot 
de benodigde voedingsstoffen, zal de plant goed gedijen, aangenomen dat 
de belichting, luchtbehandeling en temperaturen correct zijn.

Geografische locatie 

Cannabis gedijt in alle delen van de wereld. De genenbank van Dutch Passion 
bevat cannabisvariëteiten uit alle windstreken van de planeet. Op het noordelijk 
halfrond beschikken buiten- en binnenkwekers over een groeiseizoen van 
begin april tot oktober. Op het zuidelijk halfrond, zoals in Zuid-Amerika, duurt 
het groeiseizoen doorgaans van september tot april. Buitenkwekers laten hun 
cannabiszaden vaak binnen ontkiemen om de kwetsbare zaailingen gedurende 
de eerste twee weken te beschermen. Als de plantjes eenmaal sterk genoeg 
zijn om naar buiten te worden overgeplant, hebben ze vaak slakkenkorrels 
nodig om ongedierte weg te houden en misschien een omheining van 
kippengaas om te voorkomen dat ze door grazende dieren worden opgegeten.

Temperaturen. Cannabisplanten kunnen goed tegen hoge en lage 
temperaturen, maar ze leveren het beste resultaat op als ze niet worden 
blootgesteld aan de felle kou of grote hitte van extreme weersomstandigheden 
– dat verklaart waarom veel binnenkwekers zulke consistent goede 
opbrengsten behalen.

Noordelijk Halfrond

Zuiderlijk Halfrond

NORTH 
AMERICA

SOUTH 
AMERICA

EUROPE ASIA

AFRICA

AUSTRALIA

ANTARCTIC
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SolarSystem Series: www.crazy-leds.com

Voedingsstoffen. 

Als cannabis in de volle grond op natuurlijke wijze wordt gekweekt, is het niet 
nodig om de plant te voorzien van extra voedingsstoffen. Maar als de plant in 
kleinere potten wordt gekweekt, zullen er vroeger of later extra voedingsstoffen 
moeten worden toegevoegd omdat deze niet in voldoende mate in de grond 
aanwezig zijn. Ook als hydrocultuur wordt toegepast of als er op een medium zoals 
kokosvezel wordt gekweekt, zullen er voedingsstoffen moeten worden toegevoegd 
aan het water, zodat de plant zich gezond kan ontwikkelen. De drie belangrijkste 
voedingscomponenten zijn stikstof, fosfor en kalium (mineralen die respectievelijk 
worden aangeduid met de chemische symbolen N, P en K). Er bestaan veel 
betrouwbare leveranciers van deze mineralen.

•  Biologische voedingsstoffen. Sommige kwekers geven de voorkeur 
aan biologische voedingsstoffen voor hun cannabis. Deze componenten zijn vaak 
ontleend aan materialen als molasses en andere natuurlijke hulpbronnen en worden 
veel door grondkwekers gebruikt. Hydrocultuurkwekers kunnen geen traditionele 
biologische voedingsstoffen gebruiken omdat deze de slangen en ventielen van het 
hydrocultuursysteem kunnen verstoppen.

•  Synthetische voedingsstoffen. Deze vormen het merendeel van 
de voedingsstoffen die door de groothandel worden geleverd. De belangrijkste 
mineralen (N, P en K) worden opgelost in water en in geconcentreerde vorm aan 
de kweker geleverd, die het concentraat voor gebruik weer verdund met water. 
Voordat de planten worden voorzien van de met water verdunde oplossing, wordt 
deze vaak gecontroleerd op pH-waarde (zuur of basisch) en EC-waarde (soortelijke 
weerstand, de elektrische geleidbaarheid van de concentratie mineralen).

•   Overvoeding en overbewatering. De twee meest voorkomende fouten 
die cannabiskwekers maken, is waarschijnlijk de neiging om planten die op aarde 
worden gekweekt te veel water te geven, en cannabisplanten die op willekeurig 
medium worden gekweekt van te veel voedingsstoffen te voorzien. Gezonde wortels 
zijn essentieel voor de algehele gezondheid en de groei van een cannabisplant. 
Door een op grond gekweekte plant te veel water te geven worden de wortels 
onvoldoende belucht, waardoor de plant langzamer groeit. En door de cannabisplant 
(op grond, kokosvezel of hydrocultuur) te veel voedingsstoffen te geven, zal deze 
onder ‘overvoedingsverbranding’ gaan lijden, wat te zien is aan de verwelkte (bruine 
of gele) uiteinden van de bladeren. Ook dit vertraagt de ontwikkeling van de plant en 
zorgt ervoor dat de plant minder groot wordt.

•  Voedingsschema’s en -advies. Houd u aan het voedingsschema van de 
fabrikant van de voedingsstoffen. Bedenk altijd dat het beter is om een plant tijdelijk 
te weinig voedsel te geven dan te veel, met als gevolg overvoedingsverbranding. 
Probeer met minimale voedingsniveaus te werken en verhoog deze dan geleidelijk, 
waarbij u af en toe weer ‘gas terug’ kunt nemen. Ook is het aan te raden om een 
pH-meter van goede kwaliteit te gebruiken en de accuraatheid van de aangegeven 
waarden regelmatig te controleren.

Belichting

De thuiskweker heeft keuze uit 4 hoofd lichtbronnen

Licht geeft de cannabisplant de energie voor de fotosynthese, 
waarmee bladeren, wortels, takken en toppen worden ontwikkeld. 
Méér licht zal méér cannabis opleveren, aangenomen dat er 
geen andere, beperkende factoren in uw kweekruimte een rol 
spelen. Maar het simpelweg verhogen van de lichtintensiteit in de 
kweekruimte kan leiden tot problematisch hoge temperaturen en 
een torenhoge energierekening. Om de beste kwaliteit cannabis 
voor de binnenkweek te verkrijgen, raadt Dutch Passion dan ook 
sterk het gebruik van LED-kweeklampen aan, omdat deze de meest 
efficiënte lichtopbrengst leveren tegen de laagste gebruikskosten. 
LED-lampen zijn ook uiterst betrouwbaar en geven vrijwel geen 
warmte af.
Voor de thuiskweker bestaan er vier belichtingsmethoden:

•  LED.  Perfect instelbaar lichtspectrum, zeer lage warmteafgifte, 
uitstekende betrouwbaarheid van meer dan 50.000 gebruiksuren. 
Klein en compact, vaak geluidloos. Lage gebruikskosten. De lage 
warmteafgifte zorgt ervoor dat de toppen meer van hun smaak en 
aroma behouden.

•  HPS.  De lage aanschafkosten worden deels teniet gedaan 
door de hoge bedrijfskosten. HPS-lampen geven veel warmte af en 
moeten regelmatig worden vervangen.

•  TL-lampen. Goed voor zaailingen, maar minder populair 
voor de kweek van grote planten. Kwetsbaar en breekbaar, vooral 
grotere CFL’s (compacte fluorescentielampen).
 
•  Zonlicht.  De meest milieuvriendelijke kweekmethode, met 
het volledige spectrum en gratis. Voor veel biologische kwekers de 
beste en enige kweekmethode.

In de afgelopen jaren was de HPS-lamp de populairste 
belichtingsmethode voor binnenkwekers, vanwege de lage 
aanschafkosten. Maar door de stijging van de energieprijzen biedt 
de LED-lamp nu aanzienlijk lagere gebruikskosten dan de HPS-
lamp. Voor veel binnenkwekers is LED gewoonweg de modernste 
en meest efficiënte en betrouwbare belichtingstechniek, met vrijwel 
geen warmteafgifte.

INTRODUCTIE



077

Compassion CBD Extract 5% (CBD 15ml) €49,95

Verpakkingen van Dutch Passion-zaden

De zaden van Dutch Passion worden verpakt in metalen blikjes 
van slechts 7 mm dikte. Ze zijn 90 bij 87 mm groot, wegen 43 g 
en zijn sterk genoeg om de zaden tegen schade te beschermen. 
Elk blikje bevat een zakje met zaden gemaakt van scheurvast 
geplastificeerd papier dat zeer moeilijk is open te scheuren; je 
kunt dus het beste een schaar gebruiken om het zakje te openen. 
Het zakje van polymeerpapier beschermt de zaden tegen vocht 
van buiten, waardoor de zaden het optimale vochtgehalte 
behouden zoals dat was op het moment van verpakken. 
De volgende verpakkingen zijn beschikbaar:

- 7 x Autoflower-zaden (paars)
- 3 x Autoflower-zaden (roze)

- 10 x Reguliere zaden (zwart)

- 10 x Gefeminiseerde fotoperiodezaden (goud)
- 5 x Gefeminiseerde fotoperiodezaden (oranje) 
- 3 x Gefeminiseerde fotoperiodezaden (groen)

- Blikje met gemengde zaden (blauw)

- Speciale edities (zilver)

INTRODUCTIE

Dutch Passion CBD Olie 

Dutch Passion CBD Olie bestaat uit 5% CBD 
(Cannabidiol) opgelost in cannabiszadenolie. 
De Dutch Passion olie, ook wel bekend als CBD 
Compassion Extract, wordt aangeboden als een 
voedingssupplement. De Dutch Passion CBD olie 
wordt vervaardigd door middel van een geavanceerde 
CO2 extractie. Het bestaat uit natuurlijke CBD en een 
breed scala aan terpenen en andere non-psychoactieve 
cannabinoïden zoals CBC en CBG. Het Dutch Passion 
CBD Compassion Extract zal geen high geven, 
aangezien er geen psychoactieve stoffen aanwezig zijn.
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Buitenvariëteiten
Topkwaliteit buitengenetica

De kwaliteit en resistentie van onze 
buitenvariëteiten is het resultaat van 
decenia aan ervaring. Alle buitenvariëteiten 
zijn zorgvuldig geselecteerd, ontwikkeld en 
geproduceerd in Nederland.  Dutch Passion 
buitenvariëteiten zijn sterk, zeer productief, 
schimmel- en ziekteresistant en zeer 
geschikt om te kweken in koudere  Noord 
Europese klimaten. Buitenvariëteiten  
zullen het binnen niet goed doen, tenzij dit 
specifiek wordt vermeld. De opbrengst is 
afhankelijk van het klimaat, de hoeveelheid 
zonlicht, omgevingsfactoren, zaaidatum 
en de voeding. De vermelde oogsttijden 
zijn voor het Nederlandse klimaat en 
breedtegraad. Kassen die zijn voorzien 
van ‘verduisterende’ jaloezieën kunnen 
zorgen voor een snellere oogsttijd. Het is 
mogelijk om meerdere keren per jaar te 
oogsten met Autoflower variëteiten.

Dutch Passion’s eigen Durban Poison® is een klassieke buiten- en 
binnenvariëteit die sterk genoeg is voor de buitenkweek op de extreme 
noorder- of zuiderbreedten. Gedurende de kweekgeschiedenis is 
de Durban gekruist met onbekende indica genetica. Durban kan 
aanvankelijk brede indica vormige bladeren ontwikkelen, maar door het 
groeipatroon kan de sativa invloed in een later stadium overheersen, 
met lange toppen en ranke, sativa achtige bladeren. Durban Poison® 
is na 8-9 weken indoorkweek oogstrijp. Buiten kan zij 2-3 meter hoog 
worden en wordt ze aan het begin van de herfst geoogst. Wanneer 
Durban voldoende wortelruimte krijgt, zal zij zware, harsrijke toppen 
produceren. De ontwikkeling van de plant, het aanzien van de oogst en 
haar opwekkende high zijn kenmerkend voor een sativa.

Durban Poison® heeft een kruidige, vage smaak, met vleugjes anijs, 
drop en kruidnagel. De toppen zijn vaak donkergroen en resistent 
tegen schimmels en ongedierte. Zeer krachtig en consistent, met goede 
opbrengsten.

Auto Durban Poison® is de Autoflower versie van onze beroemde 
Durban Poison. Deze sativa dominante Autoflower kan 10 tot 11 weken 
na ontkieming worden geoogst. De plant wordt hoog en groeit snel, met 
veel zijtakken (net als bij de originele Durban Poison). Auto Durban 
Poison® zorgt voor een plezierige rook ervaring, een “uplifting high”. Auto 
Durban Poison® heeft een iets langere groeifase dan andere Autoflower 
soorten, waardoor de plant iets groter wordt. De toppen worden groot, 
met veel hars en een Durban Poison aroma. Deze variëteit zal buiten 
ook goed groeien. Auto Durban Poison® is ideaal voor iedereen die een 
topkwaliteit Autoflower zoekt.

Van ontkieming tot oogst duurt 10 -11 weken. De hoogte is gemiddeld 80-
100cm. Opbrengsten voor de gemiddelde kweker zijn 75-100g per plant, 
afhankelijk van de plaats en groeiomstandigheden. Ervaren Autoflower 
kwekers zullen makkelijk 100g of meer per plant kunnen oogsten.

8 - 9 weken / Sept - Okt 10 - 11 weken

Gefeminiseerd + Regulier Autoflower

XXL XL

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

Durban Poison® Auto Durban Poison® Autoflower Gefeminiseerd + Regular
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BUITENVARIËTEITEN

Passion#1® is één van de beste groene buitenvariëteiten die in de 
zeventiger jaren in California ontwikkeld is en in Holland sinds 1980 
gekweekt wordt. De opbrengst varieert van 250 gr. tot ongeveer 
750 gr. per plant. Onder optimale omstandigheden kunnen planten 
gigantische proporties (tot 3,5 m) aannemen. Passion #1 groeit met 
lange compacte toppen, die vol zitten met hars (zeer vet). Deze 
variëteit is exclusief ontwikkeld voor de buiten- of kaskweek.

Passion #1 rookt zacht en heeft een fris citrusaroma. Passion #1 
verrast u met een sterke stimulerende ‘up’ high. Wanneer u meer 
rookt, zult u aangenaam stoned worden. We hebben bij Passion 
#1 THC percentages van bijna 20% gemeten. Dit is een zeer 
sterke en stabiele buitenvariëteit, die zich al decennialang in onze 
zaadcollectie bevindt. Een van de beste groene “buiten” variëteiten 
uit onze collectie. Een variëteit die u telkens opnieuw zult willen 
kweken!

Purple#1® is de wereldberoemde originele paarse variëteit uit 
de jaren ‘80. Purple#1® wordt geroemd om haar unieke mooie 
kleuren en geweldige ‘high’. Onze originele Purple#1® bestaat uit 
50% sativa en 50% indica. De indica komt van een hele bijzondere 
paarse Afghaan die in Nederland met zorg gekruist is om een 
sterke buitenplant te creëren die volledig aangepast is aan het 
Nederlandse klimaat. De opbrengst is 250-350 gram per plant.

Purple #1 groeit normaal gesproken 1,5 m tot 2,5 m hoog. 
De bladeren zijn vaak sativa achtig van uiterlijk en vertonen 
indrukwekkende paarse kleuren. Purple#1® produceert plakkerige, 
fruitige, paars gekleurde toppen. De high treedt snel in en is meer 
‘up’ high dan ‘stoned’ met een enigszins ruig, maar toch subtiel 
aroma. Een geweldige keuze voor degenen die een vroegbloeiende 
buitenvariëteit zoeken die opvallende paarse toppen combineert 
met een frisse en grandioze ‘high’.

Shaman® is een betrouwbare, robuuste en zeer krachtige F1 
hybride van een mannelijke Purple# 1 van uitzonderlijke kwaliteit 
en een vrouwelijke Skunk topper. Shaman® is gekweekt voor de 
buitenteelt of kas en daarom bestand tegen schimmels en toprot. 
Shaman® is een opvallende, elegante plant met duidelijke sativa 
kenmerken, zoals de lange internoden tussen de grote toppen.

Ongeveer de helft van de planten krijgt een mooie paarse gloed 
gedurende de bloei. De bloei duurt buiten tot het einde van 
september / begin oktober. In een kas bloeit de plant 7 tot 8 weken. 
Shaman® heeft grote hybride kracht, een zacht/zoete smaak en 
een sensuele sativa ‘Up high’ van hoge kwaliteit. Shaman® zal 
super oogsten leveren en is de perfecte keuze voor de Buiten/Kas 
teler die op zoek is naar genetica van robuuste kwaliteit.

Outdoor winner, Homegrown Cup 2015 (Amsterdam)

6 - 7 weken / September 8 weken / September 8 weken / Sept - Oktober

Gefeminiseerd + Regulier Gefeminiseerd + Regulier Gefeminiseerd + Regulier

XL M/L L

18,6%

Indica / SativaIndica / Sativa Sativa Dominant3X €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 

Passion#1® Purple#1® Shaman®
Gefeminiseerd + Regular Gefeminiseerd + Regular Gefeminiseerd + Regular
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Frisian Duck® groeit met ongebruikelijk gevormde bladeren, waardoor 
de plant moeilijk als traditionele cannabis is te herkennen en ideaal 
is voor de outdoorkweek en voor kassen in dichtbevolkte gebieden. 
De naam verwijst naar de opvallende bladvorm, die vooral in de 
eerste driekwart van de levensduur van de plant doet denken aan de 
pootafdruk van een eend. In de bloeifase kunnen sommige van de 
bovenste bladeren de meer traditionele cannabisvorm vertonen. Frisian 
Duck® is ontstaan uit een kruising van Frisian Dew en DucksFoot. 
Deze unieke, robuuste en onopvallende variëteit is begin oktober te 
oogsten (op het zuidelijk halfrond vanaf april). Ze kan in de bloeifase 
prachtige paarse kleuren vertonen en groeit als een kerstboom, buiten 
tot een hoogte van wel 2,5 meter, en binnen tot 1,5 meter.
Frisian Duck® produceert compacte toppen met het kruidige aroma 
van dennenappel, citrus en fris woud. De smaak is vergelijkbaar, met 
een high van goede kwaliteit en de verfrissende head-buzz van een 
sativa met een doorsnee opbrengst. De variëteit werd ontwikkeld voor 
de outdoorkweek, maar ze gedijt binnen ook goed. Frisian Duck® is 
een unieke cannabisplant in vermomming. Stevig en gemakkelijk te 
kweken, ideaal voor de minder ervaren kweker. 
Outdoor plant of the year, Soft Secrets Spain, 2016

7-8 weken / September

Gefeminiseerd

XXL

Indica / Sativa

Frisian Duck®

BUITENVARIËTEITEN

3X €26   /   5X €42   /   10X €75 

Auto Duck® is een undercover-cannabisvariëteit met ongebruikelijk 
gevormde cannabisbladeren die daardoor moeilijk zijn te herkennen 
als cannabis, vooral gedurende de eerste helft van de groeicyclus, 
voordat de toppen zich vormen. In de buitenkweek heeft deze 
variëteit van zaad tot oogst doorgaans 85 à 90 dagen nodig; ze 
produceert een goede kwaliteit cannabis en zal onder de juiste 
omstandigheden buiten of in een kas mooi afbloeien. Binnen is ze 
na ongeveer 75 dagen van 20 uur licht en 4 uur duisternis (20/4) 
oogstklaar. AutoDuck® heeft een gestabiliseerde en natuurlijke 
bladmutatie, met gevliesde bladeren die doen denken aan de 
afdruk van een eendenpoot, en geeft tijdens de bloeitijd een lichte 
geur af.

AutoDuck® is de autoflower-versie van de veel verkochte 
fotoperiode-variëteit Frisian Duck® en is gekruist met onze eigen 
Auto White Widow®, waardoor een krachtige autoflower is ontstaan. 
Auto Duck® produceert groene toppen en heeft vergeleken met 
Frisian Duck® een lichte cannabisgeur. Deze variëteit is ideaal 
voor de kweek in de stad en voor mensen die niet willen dat 
buitenstaanders merken dat ze cannabis kweken.

Indica / Sativa

11-12 weeks

Autoflower

L

3X €34   /   7X €69 

Frisian Duck® Auto Duck®
Autoflower Gefeminiseerd
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Frisian Dew®

11

De mooiste ‘volle grond” variëteit die we ooit ontwikkelden. Een 
vrouwelijke Super Skunk hebben we gekruist met een mannelijke 
Purple Star. Alhoewel we in de afgelopen 20 jaar veel Skunk/
Purple hybriden ontwikkeld hebben, zagen we nooit zoveel 
potentie. Lichtpaars van kleur (50% indica, 50% sativa), een 
bijzondere opbrengst en een gunstige stam/blad verhouding zijn 
karakteristiek voor deze hybride. Ze is niet vatbaar voor schimmel 
en al met al een zeer volledig presterende ‘volle grond” variëteit. 
Zacht “Purple” aroma en een krachtige High. Een must voor de 
volle grond kweker, vooral in de meer noordelijke klimaten. Zeer 
commercieel.

1st prize “Outdoor”, High Life Cup, Netherlands 2008. 

De vernieuwde en verbeterde versie van Auto Frisian Dew® is ontwikkeld 
door zorgvuldige selectie van het paarse fenotype van de originele 
Frisian Dew. Terwijl de bladeren groen blijven vertonen de toppen 
prachtige paarse kleuren. De schimmelresistentie en de smaak van Auto 
Frisian Dew® zijn sterk verbeterd. De planten worden gemiddeld 60 tot 
80cm lang. Vaak kan er al na 10 weken na ontkieming geoogst worden, 
maar soms ook eerder.

Auto Frisian Dew® kan buiten worden gekweekt, in de kas of binnen. 
De gemiddelde opbrengst per plant is 50 tot 60 gram maar ervaren 
kwekers kunnen meer dan 100 gram per plant oogsten afhankelijk van 
de kweekmethode en locatie. De rijke, diepe paarse kleuren van Auto 
Frisian Dew® maakt deze soort zeer aantrekkelijk voor het oog. De 
smaak is zoet en licht kruidig. Deze Autoflower variëteit rookt zacht en 
geeft een zeer ontspannen high.

3rd prize Autoflower, Highlife Cup 2014. 

8 weken / Sept - Okt 10 -11 weken

Gefeminiseerd Autoflower

XXL XL

Indica / Sativa Indica / Sativa3X €23   /   5X €37   /   10X €65  3X €29   /   7X €60   

Frisian Dew® Auto Frisian Dew®
Autoflower Gefeminiseerd

BUITENVARIËTEITEN



                 12

€€

Hollands Hope®

StarRyder® is de uitkomst van een zeer geslaagd project 
tussen Dutch Passion en de Joint Doctor. Na een paar jaar van 
samenwerking is deze geweldige Autoflower variëteit gecreëerd. 
Een uitzonderlijke Dutch Passion Isis kloon, een eersteklas sativa 
met een eersteklas “high”, is met zorg gekruist door de Joint Doctor 
met één van zijn beste indica dominante Autoflower variëteiten. Het 
resultaat is een zeer krachtige Autoflower variëteit. 

De StarRyder® groeit als een compacte kerstboom. Deze variëteit 
produceert grote harsachtige toppen, wordt ongeveer 50 cm hoog 
en levert de gemiddelde kweker een opbrengst van 45 tot 100 gram 
per plant op. Ervaren Autoflower kwekers kunnen een opbrengst 
van meer dan 100 gram per plant verkrijgen als er in aarde of kokos 
wordt gekweekt. Met Hydro systemen zoals DWC (Deep Water 
Culture) zijn er in de handen van de allerbeste kwekers, die in staat 
zijn om planten van een meter hoog te kweken, opbrengsten van 
meer dan 200 gram per plant mogelijk. Het THC % bedraagt tussen 
de 15% en 19% wat uitzonderlijk is voor een Autoflower variëteit. 
De “high” treedt snel in wordt omschreven als krachtig. De smaak 
is zacht en zoet.

10 weken

Autoflower

XL

Indica / Sativa

BUITENVARIËTEITEN

3X €31   /   7X €65   

Hollands Hope® is een zeer krachtige indica die volledig aangepast 
is aan het Nederlandse klimaat en buiten gekweekt wordt sinds de 
jaren ‘80. Het is een sterke en betrouwbare variëteit, zeer resistent 
tegen schimmels. Na 8 weken bloei kan er rond eind september of 
begin oktober geoogst worden.

De planten worden 1-2 m hoog met een toppen tot 50 cm en 
kunnen, afhankelijk van de kweekomstandigheden, tussen de 100g 
tot 1000g opbrengen. Overbemesting van Hollands Hope® kan 
buitensporige bladgroei stimuleren en de topproductie verminderen. 
Hollands Hope® is een betrouwbare buitenfavoriet met een zware 
‘knock-out stone’, die populair is bij recreatieve rokers en medische 
gebruikers. De rook is nogal zoet en de uitstekende high/stone 
houdt zeker een paar uur aan. Deze variëteit wordt reeds door een 
hele generatie buitenkwekers aanbevolen.

1st Prize, Category Hash, Copa Del Mar Argentina, 2013

8 weken / September

Gefeminiseerd + Regulier

L

14,5%

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

StarRyder®Hollands Hope® Autoflower Gefeminiseerd + Regular
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Variëteiten 
voor in de bergen
Cannabis ontwikkeld in de Zwitserse Alpen

De meeste door zaadbedrijven 
ontwikkelde variëteiten zijn geselecteerd 
en geproduceerd op zeeniveau. Deze 
variëteiten doen het niet goed op grotere 
hoogtes. Wij zijn bij andere zaadbedrijven 
ook geen variëteiten tegengekomen 
die voor grotere hoogtes ontwikkeld 
zijn. Aangezien er vraag is naar zulke 
variëteiten hebben wij twee variëteiten 
voor in de bergen ontwikkeld: Pamir 
Gold® en SnowBud® . Ontwikkeld in de 
Zwitserse Alpen in de jaren negentig door 
het zorgvuldig selecteren en kruizen van 
de beste aangepaste planten voor in de 
bergen. Vandaag de dag worden Pamir 
Gold® en SnowBud® erkend als de beste 
variëteiten om te kweken in bergachtige 
gebieden zoals de Alpen, Sierra Nevada, 
Pyreneeën, Kaukasus en andere 
bergachtige gebieden in de wereld.

Deoorsprong van Pamir Gold® ligt in het westelijk deel van de Himalaya 
in Tadzjikistan. In de Zwitserse Alpen hebben wij Pamir Gold® aangepast 
aan de Zwitserse hooglanden door een selectie die verschillende jaren 
in beslag heeft genomen. Deze selecties hebben we gebruikt voor de 
zaadproductie in Nederland. Pamir Gold® is een overwegende indica 
(60%, 40%), met een zoete aardesmaak met een vleugje citroen en peer. 
Gezonde planten worden in de volle grond 1,5 tot 1,8 meter hoog en zijn 
resistent tegen schimmel en meeldauw. Opbrengst: bovengemiddeld. 
Doet het ook prima onder kunstlicht. Zeer subtiele stoned/high.

Snow Bud® is onze tweede “Hoogland variëteit”. Snow Bud® is een 
hybride van Afghaanse en Zuid-Afrikaanse genetica. Evenals bij Pamir 
Gold® is het selectiewerk voor SnowBud® in de Zwitserse Alpen gedaan. 
Snow Bud® (60% sativa en 40% indica) heeft een kruidige (kaneel), 
skunky geur en smaak, rookt zeer zacht en heeft een gemiddelde “up 
high”. De hoogte van gezonde planten ligt tussen de 1,8 en 2,2 meter. 
Snow Bud® is schimmel en meeldauw resistent. Opbrengst: boven 
gemiddeld. Doet het ook prima onder kunstlicht. De naam Snow Bud® 
verwijst naar de enorme hoeveelheid witte meeldraden in de toppen.

7 weken / September

Gefeminiseerd

L 8 weken / September - Oktober

Gefeminiseerd

M

Indica / Sativa Indica / Sativa

HIGH ALTITUDE

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

Pamir Gold® Snow Bud®Gefeminiseerd Gefeminiseerd
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CBD-rijk
CBD-rijk voor zowel medicinaal 
als recreatief gebruik

CBD-rijke cannabis bevat minstens 
4 procent CBD (Cannabidiol) in de 
gedroogde toppen, 10 tot 20 keer de 
hoeveelheid gevonden in normale 
cannabis variëteiten. CBD-rijke variëteiten 
behoren tot de nieuwste innovaties in 
de cannabisindustrie. Dutch Passion is 
trots op haar bijdrage in dit vakgebied. 
CBD-rijke cannabis is populair onder 
medische kwekers die de eigenschappen 
en lichamelijke effecten van CBD 
waarderen. CBD-rijke cannabis heeft 
een sterk lichamelijk effect waardoor het 
geschikt is als pijnstiller. Doordat CBD 
niet psychoactief is kunnen mensen 
genieten van hun cannabis medicatie 
en tegelijkertijd prima functioneren in de 
dagelijkse routine.

9-12 weken / Oktober - November

Gefeminiseerd

XL

0,7%15%

Sativa Dominant

Charlotte’s Angel® is een sativa dominante CBD variëteit (10% tot 16%) 
met een zeer laag THC percentage van altijd onder de 1%. Het is een 
niet-psychoactieve variëteit met medische zonder de high. Wel geeft ze 
een “fysieke high” welke zich uit in een kalmerend en anti-stress effect. 
Ze heeft 9 tot 12 weken nodig om af te bloeien en een kruidig aroma met 
Diesel ondertonen. De genetica komen van Dutch Charlotte, gekruist 
met Red Angel (CBD rijke stekken).

Charlotte’s Angel is geliefd bij consumenten die willen genieten van een 
smaakvolle joint zonder stoned te worden en is geschikt om extracten 
te maken. Consumenten hebben dezelfde prettige ervaring, smaak en 
aroma die ze ondervinden bij THC-rijke variëteiten. Je voelt je niet high, 
maar ervaart toch een prettig gevoel. Ze geeft een positief gevoel van 
welzijn, niet uit te leggen zonder het zelf te proberen! De eerste THC-
arme variëteit van Dutch Passion; CBD Charlotte’s Angel.

CBD Charlotte’s Angel® Feminized

3X €39,95   /   5X €59,95   /   10X €89,95 15%

0,7%

CBD Charlotte’s Angel was Dutch Passion’s eerste CBD rijke variëteit met 
weinig tot geen THC. Medische en CBD kwekers waren aangenaam verrast 
toen zij hoorden van een variëteit met alle medische voordelen, maar zonder 
de high. Aangezien er bijna geen THC wordt aangetroffen, leent deze variëteit 
zich uitstekend voor andere doeleinden dan de reguliere variëteiten. Onze 
klanten vroegen ons om een autoflower met ditzelfde genotypisch profiel en wij 
presenteren dan ook met plezier onze CBD Auto Charlotte’s Angel.

CBD Charlotte’s Angel werd gekruist met CBD Auto Compassion Lime om haar 
autoflowering te maken. Ze is een 20% indica/80% sativa hybride en wordt 
gemiddeld een meter hoog. Opbrengsten zijn bovengemiddeld (L),  ze heeft 
aardachtige en fruitige tonen in de smaak en zij geeft een helder en aangenaam 
gevoel van welzijn. Het CBD percentage ligt rond de 16% en het THC percentage 
ligt altijd onder de 1%.

Sativa Dominant

10-12 weeks

Autoflower

XL

3X €39,95   /   7X €79,95   

CBD Auto Charlotte’s Angel® Autoflower 
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€ Sativa Dominant

CBD Compassion® is een sativa dominante CBD variëteit die voortkwam 
uit de kruising van een Nepalese variëteit met een naamloze sativa. 
THC én CBD percentages van rond de 7 tot 12% zijn niet ongewoon.
De planten groeien uit tot een gemiddelde hoogte en leveren gemiddelde 
tot bovengemiddelde oogsten van harsrijke, aromatische cannabis. De 
bladeren hebben smalle, sativa vingers. De cannabis (of extracten 
gemaakt van Compassion) hebben ongeveer een 1:1 verhouding THC/
CBD.

Hoewel CBD Compassion® ontwikkeld is met medische gebruikers in 
het achterhoofd, ervaren recreatieve gebruikers een sterke, paranoia-
vrije “body stone” (fysiek effect). Het is een aangename, anti-stress 
ervaring die rustgevend en pijnverzachtend werkt. Aangezien dit de 
meest sativa dominante CBD variëteit in onze collectie is, beinvloedt 
dat de bloeitijd. Binnen is ze oogstklaar in 9 tot 10 weken, buiten oogst 
je in November.

1st Prize “Medical”, Highlife Cup, Amsterdam 2014

9 -11 weken / November

Gefeminiseerd

M 

8%

8%

3X €26   /   5X €42   /   10X €75

GefeminiseerdCBD Compassion®

CBD Skunk Haze is het resultaat van het gezamenlijke project van 
Dutch Passion en de CBD Crew. Het doel was om de optimale ratio 
van 1:1 THC:CBD te behalen. Sommige medicinale gebruikers 
geven de voorkeur aan variëteiten met een laag THC percentage. De 
cannabis werkt dan ontspannend maar het intense effect dat een hoog 
THC percentage geeft blijft uit. Recreatieve gebruikers ondervinden 
dat een hoog CBD-percentage een erg prettige en geleidelijke body 
high geeft zonder paranoia. CBD Skunk Haze bevat 5% THC en 5% 
CBD. Voor de ontwikkeling van deze variëteit hebben we onze Haze/
Skunk (winnaar van de High Times Cannabis Cup van 1992) gekruist 
met een variëteit die veel CBD bevat. CBD Skunk Haze levert grote 
en hoge planten op. Deze sativa/indica (50/50) kruising produceert 
grote toppen. Deze variëteit heeft het aroma en de smaak van kruidig 
cederhout, met een vleugje van citrusvruchten, dennen en mint. De 
planten groeien goed onder kunstlicht en in de kas. De bloeitijd duurt 
ongeveer 10 weken en onder de ideale omstandigheden kun je een 
oogst van maximaal 450g/m2 behalen.
1st Prize “CBD” Karma Cup, Toronto Canada 2016
2nd Prize “CBD” Lift Expo, Vancouver Canada 2016
3rd Prize “Sativa” Treating Yourself Expo, Toronto Canada 2013

9 weken / Oktober

Gefeminiseerd

XL

7,5%

7,5%

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

CBD Skunk Haze® Gefeminiseerd

CBD RICH

9-10%

9-10%

CBD Auto White Widow is gebaseerd op een kruising van de originele 
Dutch Passion-variëteit Auto White Widow met CBD Sweet & Sour 
Widow van de The CBD Crew, waardoor een variëteit met een THC/
CBD-verhouding van 1:1 is ontstaan. Zowel het CBD- als het THC-
gehalte kan onder de juiste groeiomstandigheden 9 tot 10 procent 
bereiken. De sterkste 1:1-auto die we tot dusver hebben gezien. 

CBD Auto White Widow kan van nut zijn voor medicinale kwekers 
die op zoek zijn naar een CBD-rijke variëteit die gemakkelijk is te 
kweken en bovengemiddelde medicinale effecten produceert. Deze 
plant is eenvoudig te kweken met 20 uur licht per dag, kan 9 à 10 
weken na ontkieming worden geoogst en levert meer dan gemiddelde 
opbrengsten op. Krachtige medicinale verlichting.

9-10 weeks

Autoflower

XL

3X €34   /   7X €69  Indica Dominant

CBD Auto White Widow® Autoflower 
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Latijns Amerika 
Prijswinnende nieuwe wereld genetica

De cannabisindustrie in Latijns Amerika is 
nog nooit zo actief geweest als vandaag. 
Uruguay is het eerste land ter wereld 
dat cannabis gelegaliseerd heeft en vele 
Zuid-Amerikaanse landen hopen dit te 
volgen. De Chileense cannabiswetten 
worden liberaler en de toekomst ziet er 
veelbelovend uit voor Zuid-Amerikaanse 
cannabis kwekers. Dutch Passion is blij om 
de met prijzen overladen variëteit Desfran 
aan te bieden, jungle sativa die gebaseerd 
is op “Destroyer” genetica. Desfrán® is 
een pure sativa met een zeer energieke 
‘up’ high. We zullen doorgaan met het 
selecteren van de beste Zuid-Amerikaanse 
genetica en deze naar Europa brengen.

LATIJNS AMERIKA

CBD Kush® is ontwikkeld en geproduceerd in samenwerking met 
de CBD Crew uit Spanje. Deze CBD-rijke variëteit heeft een 1:1 
ratio THC:CBD. De testresultaten tonen ongeveer 8% CBD en 
gelijkwaardige THC waarden. CBD Kush® is een kruising van 
Kandy Kush en een CBD dominante variëteit. CBD Kush® is een 
mix van indica en sativa maar vertoont meer indica karakteristieken 
tijdens de groei en wordt ongeveer 1 m hoog. Deze variëteit heeft 
een lekkere zoete geur en smaak. Deze soort is aantrekkelijk 
voor medicinale doeleinden maar wij verwachten dat recreatieve 
kwekers zich ook aangetrokken voelen tot de sterke “body stone” 
en plezierige maar zeer beperkte high.

9 weken / Oktober

Gefeminiseerd

M / L

8%

8%

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

CBD Kush® Gefeminiseerd
Desfrán Prizes.

2009   Copa Del Plata     1st Outdoor

2011   Masters Córdoba     1st Outdoor

2011   Masters Córdoba      2nd Outdoor

2011   Copa del Mar      Champion

2012   Copa Río de Janeiro    Most Potency

2012   Copa Río de Janeiro    Most Flavor

2012   Copa Cannabiscafé     Most Potency

2013   Copa Del Plata     2nd indoor 

2014   Copa C.A.B.A.     2nd indoor 

2015   Copa Uruguay     2nd outdoor

8-9%

9-10%

Deze CBD-rijke, gefeminiseerde autoflower ontleent zijn genetica aan de 
fotoperiode-CBD Compassion® en onze kruising van Californian Orange met 
USA Sour Diesel, beter bekend als Daiquiri Lime. Het CBD-gehalte bedraagt 
tussen de 9 en 10 procent, het THC-gehalte tussen de 8 en 9 procent. Door 
het gecombineerde effect van een hoog CBD-gehalte en een gemiddeld THC-
niveau ontstaat een goede medicinale variëteit, met krachtige lichamelijke 
effecten en beperkte psychoactiviteit vergeleken met Dutch Passions bekende 
autoflowers met hogere THC-niveaus.  

Deze variëteit heeft een geweldige smaak, met een limoen- en citrusachtig 
aroma. CBD Auto Compassion Lime® kan al na 10 tot 11 weken na ontkieming 
oogstklaar zijn, gedijt het best bij 20 uur licht per dag van zaad tot oogst en levert 
een overvloedige oogst op.

1st Prize “CBD” Highlife Cup, Amsterdam 2017

Sativa Dominant

10-11 weeks

Autoflower

XXL

3X €34   /   7X €69   

CBD Auto Compassion Lime® Autoflower 
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Desfrán® is een legendarische Zuid-Amerikaanse variëteit die talloze 
cannabiscups heeft gewonnen. Desfrán® is het resultaat van een 
kruising  van Destroyer met  Destroyer, en was oorspronkelijk een 
drievoudige kruising van Mexicaanse Oaxaca, Colombiaanse Punto 
Rojo en Meao Thai. Dutch Passion dankt deze variëteit aan Alberto uit 
Argentinië.

In de bloeifase strekt de plant zich en kan zij haar hoogte verdrievoudigen. 
Desfrán® is een zeer harsrijke  variëteit, die geschikt is voor SOG- en 
SCROG- kweekmethoden en gewoonlijk 9-12 weken nodig heeft om 
tot bloei te komen. Desfrán® heeft een fruitig aroma dat doet denken 
aan peer en groene appel. De smaak lijkt op peer-karamel met 
vleugjes grapefruit en meloen. Voor een sativa produceert Desfrán® 
ongebruikelijk dichte en compacte toppen. In gedroogde vorm lijken de 
toppen op geglazuurde dennenappels. Een vroege oogst kan leiden tot 
cannabis die zorgt voor een zeer cerebrale en psychedelische high.

2nd Prize “outdoor” Copa Cannabis, Uruguay 2015 

9 - 12 weken / November

Gefeminiseerd

XXL

Sativa Dominant 3X €29   /   5X €47   /   10X €85

Desfrán®
Gefeminiseerd

Klassiekers
Hoge opbrengst en verbluffende resulaten.

Dutch Passion presenteert met trots de 
collectie van klassieke cannabisvariëteiten. 
De klassieke variëteiten van Dutch 
Passion zoals Power Plant, White Widow, 
Outlaw Amnesia (top kwaliteit Amnesia) 
en andere  exceptionele variëteiten zijn te 
vinden in Nederlandse coffeeshops. Onze 
klassieke variëteiten worden geroemd 
voor de kwaliteit, smaak, stabiliteit en 
het effect. Alle klassieke variëteiten zijn 
zeer potent, groeien consistent met een 
hoge opbrengst, ideaal voor commerciële 
kwekers. De collectie van klassieke 
variëteiten is beter dan ooit en beschikbaar 
in Autoflower en fotoperiodische genetica.

13 weken

Autoflower

XXL

Think Big is een zeer productieve autoflower gebaseerd op de 
legendarische Think Different genetica. Think Big is voortgekomen uit 
een kleine selectie speciale XXL Think Different planten die gekozen 
werden uit een paar honderd planten gekweekt uit zaad en zij vormen nu 
de basis voor Think Big. 

Think Big is een autoflower met gemiddelde hoogte, produceert stevige 
XXL oogsten en heeft iets langer de tijd nodig om af te bloeien dan de 
gemiddelde autoflower.

De twee tot drie extra weken die Think Big nodig heeft om af te bloeien zijn 
ook verantwoordelijk voor de verbazingwekkende oogsten wanneer ze 
met liefde behandeld wordt. Harsproductie is sensationeel, de cannabis 
is sterk en verdovend met een langdurende sativa high. De smaak heeft 
tonen van citrus, limoen en wierook. Ze is normaliter oogstklaar in 13 to 
14 weken vanaf zaad en zowel binnen als buiten hebben oogsten XXL 
potentie. Exceptionele autoflowering genetica hebben hierdoor een totaal 
nieuw niveau bereikt!

Sativa Dominant 3X €34   /   7X €69

Think Big®
Autoflower 

KLASSIEKERS
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Think Different is de grote verrassing uit de Dutch Passion 
Autoflower collectie. Deze soort heeft al snel een goede reputatie 
opgebouwd dankzij de verbluffende opbrengst en de sterke wiet. 
Beginnende kwekers kunnen een resultaat bereiken van 100g. per 
plant, voor ervaren kwekers is zelfs een oogst van 200g-300g of 
meer haalbaar. De plant is een goed alternatief voor traditionele 
variëteiten en kan in de juiste handen meer dan 1 meter hoog 
worden. Think Different geeft royale oogsten van sterke cannabis 
10 tot 11 weken na ontkieming van de zaden. De genetische lijn is 
afkomstig van een speciale AK47 hybride, bekend als de AK420.

Bij binnenkweek heeft Think Different nog meer potentieel en kan 
men zelfs een opbrengst bereiken tot 500g/m2, zeker in een ‘scrog’ 
systeem met krachtige lampen. Binnen een jaar na de lancering 
bemachtigde deze sublieme variëteit een plaatsje op onze lijst met 
bestsellers. Sommige trouwe fans en Autoflower kwekers weigeren 
nog iets anders te kweken. Ervaren kwekers, zoals jij, zouden dit op 
zijn minst een keertje moeten uitproberen!

10 - 11 weken

Autoflower

XXL

16 - 18%

Sativa Dominant 3X €29   /   7X €60

Outlaw® , een old-school Haze dominante sativa van topkwaliteit. We 
hebben met zorg originele Haze zaden geselecteerd uit onze 30 jaar 
oude zadenbank om deze variëteit te creëren. Outlaw®  is een 80/20 
sativa/indica variëteit met een THC-gehalte van 15% tot 20%.

Het is een kruising van onze “Super Haze” met een zeer speciale kloon 
van “Amnesia”. De sativa high is erg krachtig en treedt snel in. De 
smaak is fris, sterk en old-school Zebra-achtig. Outlaw®  groeit tot wel 
50 cm door vanaf het moment dat de planten in de bloei worden gezet. 
Outlaw®  is zeer geschikt voor de SCROG methode.

Hoewel ze al met 9 weken geoogst kan worden wordt een volledige 
bloeiperiode van 12 weken aangeraden voor de beste smaak, 
opbrengst en high. Ze groeit goed in alle kweekmediums en met een 
Hydro systeem zijn opbrengsten tot 500g/m2 mogelijk. Hierdoor wordt 
Outlaw®  gekwalificeerd als een variëteit met een hoge productie.

9 -12 weken / November

Gefeminiseerd 

XXL

15-20%

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

Auto Xtreme® is het buitengewone resultaat van een twee jaar lange 
samenwerking tussen Dutch Passion en DinaFem. Waarbij  speciale 
Haze genetica van Dutch Passion is gebruikt. Er is veel onderzoek 
gedaan en er heeft een zeer uitgebreide en zorgvuldige selectie 
plaatsgevonden aangezien wij alleen het beste resultaat wilden 
accepteren. De genetica van Auto Xtreme® is gebaseerd op onze 
Outlaw Amnesia variëteit (Amnesia x Super Haze). Auto Xtreme® 
is een krachtige sativa dominante Autoflower die zeer genereuze 
oogsten geeft. Deze soort is exclusief verkrijgbaar bij Dutch Passion.

Ongeveer 80 dagen nadat de zaden zijn ontkiemd is Auto Xtreme® 
klaar voor de oogst. Dit is iets langer dan je gewend bent van andere 
Autoflower variëteiten. Auto Xtreme® heeft extra tijd nodig maar is 
potenter, krachtiger, heeft een sterkere high, geeft meer opbrengst 
en heeft een betere smaak. De planten worden groter dan gemiddeld 
en kunnen een hoogte bereiken van 1,5m. Een betere Autoflower 
variëteit is moeilijk te vinden.

11 - 12 weken

Autoflower

XL

Sativa Dominant 3X €31   /   7X €65

Think Different Outlaw Amnesia® Auto Xtreme®
Autoflower Autoflower Gefeminiseerd

KLASSIEKERS
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White Widow is een veelvoudig prijswinnaar en werd één van 
de grote klassiekers. White Widow heeft de reputatie één van 
de sterkste soorten ooit gecreëerd te zijn. Onze producenten 
hebben hard gewerkt om deze potente en krachtige variëteit 
te optimaliseren en vervolgens de beste eigenschappen te 
stabiliseren. Het resultaat is deze legendarische en zeer gewilde 
variëteit van uitstekende kwaliteit met dikke toppen, wit van de 
kristallen. Dutch Passion’s White Widow is zeer consistent en 
makkelijk te kweken in ieder medium. De kwaliteit en consistentie 
is bijzonder uitgesproken in deze gefeminiseerde versie, die is 
uitgegroeid tot een best-seller en een standaard die andere 
zaadbedrijven streven te evenaren. Dutch Passion’s White 
Widow was, vele jaren voordat de meeste van de hedendaagse 
zaadbedrijven gevestigd waren, al geperfectioneerd. Echte White 
Widow liefhebbers betalen graag iets meer om de ware F1 White 
Widow genetica uit 1980 te krijgen, met haar authentieke geur, 
smaak en onmiskenbare high. Onze originele White Widow is 
ontstaan uit een kruising van Braziliaanse en Indiaanse soorten 
en heeft een krachtige en doordringende geur. Wij verklaren dat 
onze versie, de beste authentieke versie op de markt is.
1st Prize “indoor” Best High. 5th C.A.B.A. Cup, Argentina 2012

Na enkele jaren van zorgvuldige selectie is Dutch Passion 
verheugd om onze Auto White Widow® variëteit te introduceren. 
Dit is de langverwachte automatische versie van onze 
bestverkopende originele White Widow. Auto White Widow® 
is een krachtige en sterke Autoflower met een krachtige high. 
Ze is ontwikkeld uit een White Widow moederplant, die velen 
prijzen heeft gewonnen en duizenden tevreden kwekers 
opleverde. Auto White Widow® is een zeer consistente plant, die 
makkelijk te kweken is met elke kweekmethode. 75 dagen na de 
ontkieming is Auto White Widow® klaar om geoogst te worden. 
De verwachte opbrengst voor buitenkweek varieert van 50 tot 
150 gram per plant. Ervaren binnenkwekers kunnen zelfs meer 
dan 200 gram per plant verkrijgen, vooral wanneer er gekweekt 
met een Hydro Systeem. Auto White Widow® wordt ongeveer 60 
tot 100 centimeter hoog.

De smaak is fris, citrusachtig, zoet en sterk en het effect wordt 
snel bereikt. Auto White Widow® geeft bosachtige en harsrijke 
planten met talrijke toppen. Ze produceert een sterke geur tijdens 
de groeicyclus met compacte toppen. De soort high is plezierig 
en goed gebalanceerd. 

8 weken / Oktober

Gefeminiseerd + Regulier

XL

18,9%

10 weken

Autoflower

XL

Deze geweldige en langverwachte kruising van twee van onze 
meest gewaardeerde variëteiten is een topproducent geworden 
en genereert enorme oogsten met harde compacte toppen vol met 
hars. Wij bieden deze variëteit uitsluitend aan in reguliere vorm. Wij 
verwachten dat WW x Ultimate populair zal zijn bij nieuwe kwekers, 
old-school connaisseurs en thuiskwekers, die op zoek zijn naar een 
betrouwbare en krachtige variëteit die eenvoudig te kweken is.

Jarenlang hebben wij herhaaldelijke verzoeken gekregen voor een 
White Widow kruising. Ze is één van de originele legendarische 
variëteiten en de sterkste indica-dominante variëteit uit onze 
collectie. De Ultimate is misschien wel onze beste productie plant 
maar is ook zeer potent en sterk. Een mannelijke White Widow 
en een vrouwelijk ‘Ultimate’ werden gekruist om deze indica/sativa 
variëteit te produceren. De high is sterk en intens. De planten 
zijn zeer THC rijk met een duidelijke Haze-smaak, samen met 
aardachtige/ citrus smaken. Ze kan tot 1,5 m hoog groeien met een 
zeer royale opbrengst en doet het goed in alle groeimediums. De 
planten kunnen na 8 weken bloei worden geoogst, maar 10 weken 
geniet de voorkeur.

XXL

17 - 19%

8 - 9 weken / Oktober

Enkel regulier

Indica Dominant Indica Dominant Indica / Sativa3X €29   /   7X €603X €33   /   5X €54   /   10X €100   /  REG 10X €69 REG 10X €65

White Widow Auto White Widow® White Widow X The Ultimate®Gefeminiseerd + Regular RegularAutoflower 
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Powerplant is, naast de White Widow, één van Dutch Passion’s 
bekendste variëteiten. Ze werd geïntroduceerd in 1997 en groeide 
al snel uit tot een variëteit die elke coffeeshop op zijn menu wilde 
hebben. Het is een sativa met een zeer grote oogst (500-600 
gram/m²) en een intense High. Power Plant® is zeer stabiel, met 
een enorm groeipotentie. Powerplant is alleen teruggekruist, 
nooit gehybridiseerd en slechts verkrijgbaar bij Dutch Passion.

Het is een THC-rijke variëteit met een geweldige ‘up’ High en 
een frisse geur. Powerplant is zeer uniform en rookt zeer zacht. 
De planten worden 1 tot 1,5m hoog en zijn rond de 2de week 
van oktober klaar voor de kas of buitenkweek (warme klimaten). 
Binnen begint de bloei 1 week na vermindering van de lichtcyclus 
en duurt normaal gesproken 8 weken. Toppen van meer dan 
30cm lang zijn geen uitzondering. Een originele classic van Dutch 
Passion, stabiel, zeer krachtig en met gigantische oogsten!

1st Prize Sativa, Lift Expo Canada Vancouver 2016
3rd Prize Hash, Lift Expo Canada Vancouver 2016
2nd Prize Sativa, Prairie Medicinal Harvest Cup Cananda 2016

8 - 10 weken / Oktober

Gefeminiseerd + Regulier

XXL

Sativa Dominant

KLASSIEKERS

Door zorgvuldig kweken hebben we een van onze beste variëteiten 
ontwikkeld. We noemen haar “The Ultimate® ‘. The Ultimate® 
combineert een zeer hoge opbrengst met een professionele kwaliteit.

The Ultimate® wordt 60 tot 75cm hoog, ideaal voor de binnen kweek.

Bloeitijd is 8-10 weken, met een explosieve bloei in de laatste 2 weken. 
The Ultimate® (50% indica, 50% sativa) neemt veel voedingsstoffen 
op tijdens de groeicyclus en is bestand tegen schimmels en toprot, 
waardoor zij ook zeer geschikt is om in de kas te telen.

Onze kwekers hebben nog nooit een plant gezien, die zo’n hoge 
opbrengst combineert, met een kwaliteit van dit niveau. Dit is 
een recessie bestrijdende soort van epische proporties en stelt 
gegarandeerd niet teleur. Deze soort gaat de nieuwe standaard 
bepalen onder de commerciële Nederlandse kwekers en is klaar om 
een Dutch Passion legende te worden.

Auto Ultimate® is de Autoflower versie van onze bestseller “The 
Ultimate®” die wij hebben gekruist met onze inmiddels legendarische 
Auto Mazar. Het resultaat is een zeer productieve variëteit die zorgt 
voor indrukwekkende oogsten. De planten worden 80 cm tot 1m 
hoog. De compacte harsrijke toppen hebben een zoet aroma. De 
frisse smaak en uplifting high van Auto Ultimate® zijn vergelijkbaar 
als die van de originele Ultimate.

AutoUlitmate is zeer geschikt voor kwekers die op zoek zijn naar 
een kwalitatief hoogstaande Autoflower variëteit met een hoge 
opbrengst.

9 weken / Oktober 10 - 11 weken

Gefeminiseerd Autoflower

XXL XXL

20%

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

Power Plant®The Ultimate® Auto Ultimate®
Autoflower Gefeminiseerd Gefeminiseerd + Regular

3X €24,95   /   5X €37,95   /   10X €54,95   /  REG 10X €59
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Dutch Passion presenteert met trots de niet-automatisch bloeiende versie van 
de legendarische Think Different. Think Fast® is het resultaat van een kruising 
tussen Think Different en een speciaal geselecteerde kloon van onze klassieker 
Power Plant.

De eerste generatie nakomelingen die normaal gebruikt wordt voor verdere 
selectie, werd afgebloeid en liet onverwachte resultaten zien. Wanneer een 
automatisch bloeiende plant wordt gekruist met een niet-automatisch bloeiende 
(fotoperiodieke) varieteit, zal geen van de nakomelingen automatisch bloeiend 
zijn. De Dutch Passion genetici ontdekten dat deze niet-automatisch bloeiende 
planten, die wel het recessieve ‘Autoflowering’ gen dragen, significant sneller 
zijn dan hun fotoperiodieke ouder.

Think Fast® heeft een licht impuls nodig om het bloei proces op gang te 
brengen, maar groeit groter en sneller dan traditionele fotoperiodieke soorten. 
Met dit kenmerk wordt het mogelijk om grote, potente, fotoperiodieke soorten 
te kweken met de snelheid van een Autoflower. Think Fast® kan zowel 
binnen als buiten worden gekweekt. De planten bereiken dezelfde hoogte als 
fotoperiodieke varietëiten maar zijn eerder oogst klaar. Think Fast® erfde de 
overweldigende grote oogsten van onze klassieker Power Plant en is bijna net 
zo snel en makkelijk te kweken als de legende ‘Think Different’!

8 weken / September

Gefeminiseerd 

XL

Sativa Dominant 3X €29   /   5X €49   /   10X €89

Think Fast®
Gefeminiseerd

KLASSIEKERS

Freddy was één van Dutch Passion’s oorspronkelijke ‘Masters At 
Work’. Nu is hij met pensioen, maar zijn erfgoed leeft voort. Zijn 
laatste ‘masterpiece’ was Freddy’s Best®, een variëteit voor de 
sativa fans. De kruising van Chocolope, Dutch Haze en andere 
sativa/Haze genetica resulteerde in deze uiterst krachtige variëteit, 
bekend om haar harde, compacte toppen in grote hoeveelheden.

Freddy’s Best® heeft een rijke, maar tegelijk frisse smaak en brengt 
je in een intense high, die na een paar minuten pas echt goed op 
gang komt. En dan begint de ervaring van je leven! De high houdt 
langdurig aan en lijkt steeds sterker te worden naarmate de tijd 
verstrijkt. Dit is een variëteit voor de echte kenner en een passend 
eerbetoon voor de legendarische Freddy.

2nd Prize Indoor, Copa Cannabis Uruguay 2013

L

15 - 20%

10-12 weken / November

Gefeminiseerd

Sativa Dominant

Een van de sterkste THC-rijke auto’s die we tot nu toe 
hebben gezien. Auto Cinderella Jack® is een gefeminiseerde 
autoflower die werd ontwikkeld in samenwerking met Buddha 
Seeds, de innovatieve autoflower kwekers uit Spanje. De 
oorspronkelijke genetica is enkel en alleen geselecteerd op 
basis van THC-gehalten. In elke fase van de ontwikkeling 
werden professionele laboratoriumanalyses gebruikt om er 
zeker van te zijn dat de basisgenetica met hoge THC-gehalten 
over meerdere generaties en in alle afzonderlijke planten 
stabiel bleef. 

Dit project begon oorspronkelijk met een kruising van 
Cinderella 99 en Jack Herer. De autogenetica werd gebruikt 
uit de de genetische lijn van ‘Magnum’, die garant staat voor 
bovengemiddelde oogsten. Met THC-niveaus van meer dan 
20 procent is dit één van de krachtigste autovariëteiten die 
momenteel verkrijgbaar zijn.

XL

20%+

10-11 weeks

Autoflower

3X €34  /   7X €69Indica / Sativa

Freddy’s Best® Auto Cinderella Jack® Autoflower Gefeminiseerd

3X €44,95   /   5X €64,95   /   10X €99,95
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Skunk Familie
Consitent, makelijk te kweken, XL oogsten

Skunk is ontwikkeld in California in de 
jaren zeventig en is een kruising van 
Afghani, Mexican Acapulco Gold en 
Colombian Gold. Begin jaren tachtig is 
Skunk naar Europa gebracht. Skunk 
variëteiten worden geroemd om dat ze zo 
gemakkelijk te kweken zijn. Dutch Passion 
Skunk variëteiten zijn zeer potent, groeien 
homogeen en de opbrengsten zijn ruim 
boven gemiddeld. Skunk variëteiten zijn 
zeer geschikt om  moederplanten te creeren 
en om eigen kruisingen te maken. Dutch 
Passion heeft een uitgebreide Skunk- 
genenbank en decenia aan ervaring om 
de beste Skunk variëteiten te produceren 
voor de thuiskweker. Onze Skunk variëteit 
blijven zeer populair en zijn de perfecte 
keuze voor beginnende kwekers. Dutch 
Passion Skunk variëteiten leveren de 
ervaren kweker een connoisseur kwaliteit 
oogst op.

Deze stabiele premium Skunk soort is zeer homogeen en potent en 
is het resultaat van jarenlang kweken door onze top Skunk geneticus. 
Skunk #11 is exceptioneel resistent tegen schimmels en ziektes en 
geeft een (fijne/plezierige) fameuze ‘high’ (geen paranoia), ontspant het 
lichaam en voedt de geest. De ‘high’ is plezierig, lekker om te chillen, 
erotisch en geeft voldoende energie om normaal te functioneren en 
zaken gedaan te krijgen. In dit opzicht word het een ‘medium high’ 
genoemd die voor vele de voorkeur heeft boven een ‘all-out high’. 
Skunk #11 groeit krachtig in ieder groeimedium en is geschikt voor 
binnen, buiten of kas. Het is een sterke plant met genereuze oogsten 
vol harsige toppen met een traditioneel kruidig ‘old-school’ Shiva aroma 
en een rijke ‘cheesy’ indica smaak. Onze Skunk expert beveelt aan te 
oogsten na 7 weken bloei wanneer de toppen wellicht nog groen zijn 
maar Skunk #11 op zijn best is. 

Deze variëteit (75% sativa, 25% indica) is oorspronkelijk een kruising 
van 25% Afghaan, 25% Acapulco Gold en 50% Columbian Gold en 
is een gestabiliseerde homogene variëteit. Bloeit met lange dikke 
bloemtoppen, die in kleur variëren van lichtgroen tot goudkleurig. Heeft 
een zeer hoge bloem/blad verhouding. Is de laatste weken van de 
bloei gevoelig voor schimmel. Heeft een zacht en zoet aroma en een 
sterke “up high”. Excellente variëteit voor “indoor” en “kas” kweek. Hoge 
opbrengst, gemakkelijk te manicuren.

9 weken / Oktober

Gefeminiseerd

XL 7 - 11 weken / November

Enkel regulier

XL

Sativa Dominant Sativa Dominant REG 10X €29

Skunk#11® Skunk#1®
Gefeminiseerd Regular

3X €24,95   /   5X €37,95   /   10X €54,95 
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Auto Euforia®

Euforia® is een prachtige Skunk selectie die hoge opbrengsten 
genereert en ontwikkeld is in 1996. Het is een sterke en stabiele variëteit 
die topoogsten produceert van 400-600 gram/m². De plant is eenvoudig 
te klonen en is een uitstekend geschikt als moederplant. Euforia® zal 
goed gedijen in warme klimaten en is tevens zeer geschikt voor kweek 
in kassen. Buiten of in de kas vindt het oogsten normaliter eind oktober/
begin november plaats. Binnen duurt het 7 tot 8 weken voordat er 
geoogst kan worden. De planten worden 1 tot 1,5 m hoog. De smaak 
is fris, zeer skunky maar niet zo zoet als onze andere Skunk selecties. 
Euforia® produceert een euforische high en is één van de favorieten van 
het Dutch Passion team. Dankzij de hoge THC percentages van 18% 
en hoge opbrengsten is dit een fantastische variëteit. Dit is een speciale 
Skunk selectie uit de jaren ‘90 om van te houden!

1st Prize “Hydro” Highlife Cup 2002
2nd Prize “Sativa” High Times Cup 2000

8 - 10 weken / Oktober - November

Gefeminiseerd + Regulier

XL

18%

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

In Auto Euforia® wordt de genetica van onze oorspronkelijke fotoperiode 
Euforia® gecombineerd met een zorgvuldig geselecteerde Autoflower 
skunk. Euforia® zelf is een originele selectie van fotoperiode skunk 
uit de jaren negentig, speciaal gekozen om zijn unieke euforische 
high die door veel gebruikers wordt ervaren. Het euforische en stress 
bestrijdende gevoel is nog altijd het meest gewaardeerde kenmerk 
van zowel de automatische als fotoperiodische genetische lijnen van 
Euforia®. Deze automatische sativa heeft een uniek vermogen om 
zorgen en stress weg te nemen. Bovendien is hij erg gemakkelijk te 
kweken en levert hij stevige oogsten op. Auto Euforia® is een compacte, 
struikachtige variëteit met een skunkachtige smaak en een zacht aroma. 
Auto Euforia® is ook een productieve variëteit, zowel wat betreft toppen 
als hars, waarbij de plant bovengemiddelde oogsten kan produceren en 
1 meter hoog kan worden. Deze variëteit wordt doorgaans tussen de 10 
en 11 weken na ontkieming geoogst. Auto Euforia® produceert krachtige 
cannabis met een activerende en gelukzalige high, die tegelijkertijd 
verkwikkend en verdovend is. Auto Euforia® is een uitstekende keuze 
als u een variëteit zoekt die gemakkelijk is te kweken maar toch in staat 
is om hoogwaardige oogsten te produceren. 

10 weken

Autoflower

XL

Sativa Dominant

SKUNK FAMILIE

Euforia®
Gefeminiseerd + Regular Auto Euforia®

Autoflower 

3X €19,95   /   7X €39,95
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De Oranje Familie
Citrus smaak en aroma, zeer potent en 
productief.

Orange Bud® is een cofffeeshop 
bestseller geworden na de lancering 
in de jaren tachtig. Orange Bud® blijft 
een van de bestsellers vanwege de 
geweldige sativa high, hoge opbrengst 
en de beroemde citrus smaak en geur. 
Californian Orange® is een sterke sativa/
indica hybride die ontwikkeld is in de jaren 
tachtig en afkomstig uit de VS.  Orange Hill 
Special® is een kruising tussen Orange 
Bud® en Californian Orange® en geeft 
een speciale langdurende vrolijke up-high. 
Deze Oranje Familie variëteiten bieden 
een fruitige Skunk ervaring vanwege de 
geweldige citrus smaak. De Oranje Familie 
variëteiten hebben vele prijzen gewonnen  
en zijn nog steeds de favoriete keus van 
veel van onze klanten. Een van de oorspronkelijke Skunk (100% Skunk) variëteiten en nog 

steeds een van de beste die we ooit hebben gezien. Orange Bud® werd 
geselecteerd uit uitstekende Skunk genetica in de vroege jaren 80. Het is 
een zeer potente en stabiele soort, die zowel binnen als buiten gekweekt 
kan worden, op ieder groeimedium. Ook beginnende kwekers zullen 
ervaren dat het gemakkelijk en plezierig is om Orange Bud® te kweken. 
Orange Bud® produceert dichte, harde toppen bedekt met kliercellen 
en mooie oranje meeldraden. Orange Bud®, de prijswinnende soort uit 
de jaren 80 en 90, blijft een klassieke Skunk die gerookt zou moeten 
worden door iedere Skunk kenner. Kenmerkend voor de Orange Bud® 
zijn de hoge opbrengsten bij gebruik van de ‘Sea of Green’ methode. 
De rookbeleving is zeer krachtig, met een energieke “Up High”. De 
unieke smaak is zoet met heldere citrus elementen van nectarine en 
rijpe sinaasappel. 

7 - 8 weken / Oktober XL

16,5%Gefeminiseerd + Regulier

Sativa Dominant Sativa Dominant

The Dutch Passion master breeder responsible for some of the best 
modern autoflowering genetics, such as Auto Mazar®, Auto Ultimate® 
and Auto Daiquiri Lime®, took extra special care to create Auto Orange 
Bud®. A male autoflowering Auto Daiquiri Lime individual was first 
crossed with our supreme original Orange Bud photoperiod mother 
plant.   He waited until he had enough capacity to make a selection 
from as many plants as possible, so he could breed the best from the 
best over 12 subsequent generations.

The project took over three years, our biggest and most complexed 
autoflowering breeding program so far. The breeder selectively 
bred those plants with the highest THC levels, the biggest yields, 
the authentic Orange Bud smell, taste and effect. The result was an 
autoflowering variety which is as good as our original photoperiod 
Orange Bud in potency, quality and aroma/taste. Even our experienced 
test panel could not notice the difference in a blind test.  

Orange Bud®
Gefeminiseerd + Regular Auto Orange Bud®

Autoflower 

XL10-11 weeks

Autoflower

3X €39  /   7X €743X €34,95   /   5X €52,95   /   10X €79,95   /   REG 10X €55
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Dit is een gestabiliseerde hybride (50% indica, 50% sativa), 
ingekruist in 1980 en exclusief verkrijgbaar bij Dutch Passion. Deze 
variëteit is zeer geliefd om de sterke heldere ‘up’ high. Sommige 
planten hebben een sterke citrus smaak en aroma en alle planten 
hebben een aanzienlijke harsproductie, zelfs op de bladeren. 
Een speciale variëteit om heerlijk bij te socializen. Indien u meer 
rookt wordt de high zwaarder, maar de kwaliteit vermindert niet. 
California Orange produceert opbrengsten van rond de 400 gram/
m² en de planten worden 1,2 tot 2 m hoog. Dit is een prachtige 
potente variëteit van een zeer hoge kwaliteit.

1st Prize “Outdoor” - Copa Cannabis Uruguay 2013

9 weken / Okt - Nov

Gefeminiseerd 

XL

Indica / Sativa

Orange Hill Special® (OHS) is een bijzondere Orange Skunk selectie en 
een welkome aanvulling op de Orange Family van Dutch Passion. OHS 
is ontwikkeld met genetica van onze geliefde Orange Bud en California 
Orange. Deze variëteit is 50% indica, 50% sativa met een hoog THC-
percentage van 21%. OHS produceert zeer genereuze oogsten van 
hoge kwaliteit met een fris aroma en citrus smaak. De planten worden 
ongeveer 1m hoog met veel zijtakken die vol zitten met kleverige toppen.

OHS is de best producerende plant uit de Orange Family. Tijdens de 
groeiperiode is er weinig voeding nodig en tijdens de bloeiperiode van 
8-9 weken adviseren wij extra voeding. Orange Hill Special® is een must 
voor liefhebbers van onze Orange Family variëteiten. Ontwikkeld door 
de producent van Power Plant, Ultimate, Skunk#11 en vele anderen.

3rd Prize “Bio” Highlife cup, Amsterdam 2015

Via een vriend van Dutch Passion in België kregen onze kwekers 
de beschikking over een van de meest fruitige variëteiten die ze 
in tijden hadden ontdekt. De fruitige genetica van deze bijzondere 
stek (van een prachtige Sweet Pink Grapefruit-moeder) verblufte 
ons testteam met zijn smaak en geur, die de naam van de 
variëteit zeker eer aandoen.

De opbrengsten van deze variëteit waren al goed, maar nadat 
onze kwekers deze specifieke plant hadden gekruist met 
een originele Orange Bud®-stek, bleken de oogsten nog veel 
hoger, terwijl de fruitige geur en de wonderbaarlijk zoete smaak 
bewaard zijn gebleven. Het resultaat is iets om trots op te zijn 
en de variëteit werd aangekondigd als  ‘Passion Fruit®’. Wie op 
zoek is naar ‘rookbaar fruit’, moet Passion Fruit® proberen!

8 - 9 weken / Oktober XXL

21%Gefeminiseerd + Regulier

Indica / Sativa

ORANJE FAMILIE

3X €27   /   5X €44   /   10X €80   /  REG 10X €59

8 - 9 weeks / October XXL

Gefeminiseerd

Indica / Sativa 3X €34   /   5X €49   /   10X €89

Californian Orange® GefeminiseerdOrange Hill Special® Passion Fruit®
GefeminiseerdGefeminiseerd + Regular

3X €34,95   /   5X €52,95   /   10X €79,95 
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Critical Orange Punch is een gefeminiseerde zaadvariëteit met 
fotoperiode, de eerste Dutch Passion-stam gebaseerd op Kritikal Bilbo-
genetica uit Spanje. De veredeling begon met het kruisen van elite-
stekken van Grandaddy Purps en Orange Bud (Orange Punch). Het 
resultaat was een superieure rookervaring met een fantastische smaak, 
maar met minder dan gemiddelde opbrengsten. Dit werd vervolgens 
gekruist met een XXL renderende THC-rijke Critical, wat de opbrengsten 
aanzienlijk verbeterde dankzij de groeikracht van de Critical. Critical 
Orange Punch heeft een rijke skunky citrussmaak en een Afghaans 
hasjaroma samen met een langdurige, krachtige euforische high. Het 
is een eenvoudig te kweken, stabiele XXL renderende variëteit. Ze laat 
zich goed kweken onder een grote verscheidenheid aan voedings-/
teeltomstandigheden en groeit binnenshuis uit tot een plant van 1,5 m. 
Het duurt slechts 7-8 weken tot de bloei met commerciële opbrengsten 
van keiharde, kleverige toppen. Het is een ideale, krachtige en 
eenvoudige gefeminiseerde zaadvariëteit voor snelle XXL oogsten.

8 weken 

Auto Critical Orange Punch is een gefeminiseerde autoflower 
(zelfbloeiend) zaadvariëteit, de eerste auto Dutch Passion die Critical-
genetica gebruikt. Deze autoflowering zaden groeien in circa 75 dagen 
van zaad tot oogst en zijn eenvoudig te kweken. Ze gedijt het best met 
20 uur licht per dag en levert echte XXL oogsten op. De genetische 
grondslag was Grandaddy Purps x Orange Bud (en werd Orange 
Punch genoemd) die grote kracht en smaak gaf, maar waarvan de 
opbrengsten onder het gemiddelde waren, totdat ze gekruist werd met 
een elite XXL Auto Kritical Bilbo. Auto Critical Orange Punch is één 
van onze sterkste soorten met zeer uitbundige oogsten en heeft witte 
toppen bedekt met hars. Sommige fenotypes kunnen een extra week of 
twee nodig hebben aan het einde en brengen nog uitbundigere oogsten 
op dan normaal. Gewoonlijk bereikt de plant binnenshuis een hoogte 
van 70-100cm, met een skunky citrussmaak en een rijk Afghaans 
hasjaroma. De krachtige euforische high is bijzonder plezierig en heeft 
een langdurig effect.

 

Cricital Orange Punch® Auto Cricital Orange Punch®
Autoflower 

10 weeks

Autoflower

Indica / Sativa Indica / Sativa

XXL

1X €7,95  /  3X €14,95  /   7X €29,95

XXL

1X €7,95  /  3X €14,95   /   5X €19,95   /   10X €34,95  

Gefeminiseerd

Gefeminiseerd
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De blauwe familie  
Connaisseur kwaliteit op zijn best

De Blauwe Familie variëteiten van Dutch 
Passion zijn succesvol geintroduceerd in de 
jaren negentig. De langdurende, aangename 
en sterke high, geweldige smaak en blauwe 
verkeuringen zijn kwaliteiten die universeel 
gewaardeerd worden in de cannabis 
industrie. De genetica van de blauwe familie 
zijn gebaseerd op Oacaxan (legendarische 
Mexicaanse sativa), een Thaise en een 
indica variëteit. Gedurende jaren van 
selectie van hun specifieke genetische 
profiel zijn deze variëteiten geperfectioneerd 
en gestabiliseerd. Alle leden van de blauwe 
familie vertonen blauwe en rode tinten in 
hun toppen, bladeren en stammen. Dit 
is afhankelilk van de temperatuur tijdens 
de bloeifase, lage temperaturen zorgen 
voor kleurrijke planten. In de volle grond 
(Zuid Europa) is deze eigenschap een stuk 
duidelijker dan bij kweek onder kunstlicht. De 
bladeren van de leden van de blauwe familie 
vertonen soms witte plekken en strepen. Dit 
vertraagd de groei niet maar is soortspecifiek 
voor deze variëteiten. De eerste drie weken 
van de bloei ontwikkelen de blauwe variëteiten 
zich langzamer dan andere variëteiten. Na de 
derde week van de bloei halen ze dit in, en 
zorgen voor een prachtige oogst. De Blauwe 
Familie variëteiten vertegenwoordigen een 
speciaal niveau van connaisseur kwaliteit 
voor de thuiskweker. 

De enige echte Dutch Passion Blueberry® is een bekende, stijlvolle en 
aangename cannabis met een fruitige smaak en blauwe verkleuringen 
in de bladeren en toppen. Deze variëteit bestaat uit 80% indica en 
20% sativa genetica en werd ontwikkeld in de jaren zeventig. Ervaren 
Blueberry® kwekers laten vaak meerdere zaden ontkiemen om zo een 
geschikte stabiele moederplant te selecteren. Het is gemakkelijk om 
stekken te nemen van de plant en de toppen van topkwaliteit vervelen 
nooit. Hoewel de Blueberry® goede opbrengsten levert onder de ideale 
groeicondities, wordt ze meestal gekweekt door fans van de typische 
Blueberry® high; geraffineerd en ontspannend.

Dit is niet de gemakkelijkste variëteit voor de beginnende kweker en kan 
bovendien kieskeurig zijn qua voeding. Maar voor de ervaren kweker 
is het absoluut de moeite waard, want het resultaat is misschien wel 
één van de beste cannabissoorten die er zijn. Tientallen jaren na de 
introductie is dit nog steeds een coffeeshop favoriet.

1st Prize “Indica” High Times Cannabis Cup 2000 
3rd Prize “Indica” High Times Cannabis Cup 2001

9 weken / Oktober

Gefeminiseerd + Regulier

M

19,5%

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

Blueberry®
Gefeminiseerd + Regular

Auto Blackberry Kush®
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Auto Blackberry Kush® is een Autoflower kruising van de Dutch 
Passion klassieker Blueberry en een donkergekleurde, harsrijke 
kush-hasjplant uit onze genenbank. Auto Blackberry Kush® is 
geïntroduceerd als een hoogwaardige indica met een stevige 
body stone, in combinatie met een frisse en fruitige kush-smaak. 
De Blueberry kan de kush-kenmerken vaak – maar niet altijd – 
overheersen, met een invloed die zoeter en fruitiger is, in combinatie 
met de krachtige, aardse indica bijdrage van de Kush. Auto 
Blackberry Kush® groeit zeer krachtig, met grote sterke hoofdtop 
en met de vele zijtakken die kenmerkend zijn voor een Autoflower 
indica. Het merendeel van de planten zal tegen oogsttijd kleur in de 
bladeren/toppen vertonen, waarbij de harde en compacte toppen 
soms zeer donkere tinten ontwikkelen.

Auto Blackberry Kush® zal vooral kwekers aanspreken die op zoek 
zijn naar hoogwaardige genetica voor het produceren van extra 
kleverige en overdadige oogsten met een zeer krachtige body 
stone. Deze visueel prachtige automatische Kush zal hoogwaardige 
effecten, een geweldige smaak en een heerlijk aroma produceren. 
Een uitmuntende nieuwe automatische Kush, die alles heeft. 

Blue Auto Mazar® is een nieuwe potente hybride van twee van 
Dutch Passions legendarische Autoflower variëteiten. Het is een 
kruising van Auto Blueberry en Auto Mazar, twee zeer geliefde 
variëteiten. Blue Auto Mazar® profiteert van zowel de befaamde 
kwaliteit van Auto Blueberry als de potentie en hoge opbrengsten 
van Auto Mazar. Van zaad tot oogst in ongeveer 75 dagen. Blue 
Auto Mazar® is 75% indica en 25% sativa. Deze variëteit zal voor 
planten zorgen die een mix zijn van zowel Auto Blueberry en Auto 
Mazar. Het kan voorkomen dat enkele planten meer het fenotype 
van Auto Blueberry vertonen en andere planten meer het fenotype 
van Auto Mazar. Tijdens de bloeifase wordt de kweker beloond met 
de complexe fruit aroma’s en kruidige geuren.

Het effect van de Blue Auto Mazar® is sterk, vrolijk en kalmerend 
op het lichaam. Een comfortabele en zeer aangename high 
complementeert deze variëteit met hoge opbrengsten en tal 
van zware harsachtige toppen. De verwachte opbrengst levert 
de meeste kwekers 75 tot 100 gram per plant op van een zeer 
krachtige en zoet smakende wiet. De meest ervaren kwekers 
kunnen een opbrengst van meer dan 200 gram per plant verkrijgen.

Auto Blueberry® is al snel uitgegroeid tot de favoriete Autoflower van 
de connaisseur. Auto Blueberry® heeft een authentiek Blueberry 
aroma en smaak dankzij een zorgvuldig kweekprogramma waarbij 
een zeer bijzondere vrouwelijke Blueberry plant gekruist is met een 
indica dominante Autoflower. Selectieve terugkruising tot aan de 
F4- generatie resulteerde in een volledig automatische Blueberry. 
Hierna is de F4 zelfbestoven om zo de F5-zaden te creëren. Auto 
Blueberry® is een must voor iedereen die op zoek is naar de 
originele, luxueuze Blueberry ervaring in de vorm van een snelle 
stabiele Autoflower.

De meeste planten hebben het befaamde Blueberry aroma en 
de kleur. Blueberry levert je een prima opbrengst van compacte, 
stevige toppen die vol zitten met hars en erg krachtig zijn. Auto 
Blueberry® geeft je een gelijkmatige, enorm plezierige, maar toch 
sterke indica high die een paar uur aanhoudt. Iedereen zou deze 
variëteit een keertje moeten uitproberen!

10 weken 8 - 10 weken 10 weken

Autoflower Autoflower Autoflower

XL M XL

Indica Dominant 3X €31   /   7X €65  Indica Dominant Indica Dominant

BLAUWE FAMILIE

3X €29   /   7X €60 3X €29   /   7X €60 

Blue Auto Mazar® Auto Blueberry® Auto Blackberry Kush®
Autoflower Autoflower Autoflower 
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Afghani Kush
Compacte kleverige toppen en krachtige 
lichamelijke high

De Afghaanse landrassen genetica van 
Dutch Passion werden decenia gelden 
verkregen in de Mazar i Sharif regio in 
de jaren taxhtig, toen het gebeid nog 
toegankelijk was voor touristen.  De 
collectie Afghani Kush variëteiten van  
Dutch Passion bestaat uit onze beroemde 
Mazar, Master Kush en Night Queen 
variëteiten.  Afghaanse Kush variëteiten 
zijn makkelijk te kweken. Typische 
karakteristieken van Afghaanse variëteiten 
zijn de compacte toppen en de plant groeit 
in de vorm van een kerstboom. De planten 
groeien niet erg hoog maar zijn zeer 
productief en geven zeer harsrijke toppen. 
Het effect van Afghani Kush is een zeer 
krachtige en intense lichamelijke high. 
Topkwaliteit indica genetica die moeilijk te 
overtreffen is.

Deze variëteit is een pure, niet-hybride Afghaanse indica die werd 
ontdekt in de jaren tachtig en nu zijn comeback maakt in het assortiment 
van Dutch Passion. De kleine en struikachtige planten produceren lange, 
zware toppen van zeer effectieve Indica buds. Night Queen® geeft je 
speciale, old-school Afghaanse wiet en de plakkerige hars voorziet de 
bloemen van een citrusvruchtensmaak en kruidige geur.

Night Queen® is supersterk, een kleine joint was meer dan voldoende 
voor sommige leden van ons testteam. Gezien ook een spaarzaam 
gedraaide Night Queen® joint zijn effect niet mist, kom je een heel eind 
met je oogst. Klanten ervaren een krachtige ‘body stone’, een sterke buzz 
in Indica-stijl. Het effect is heel aangenaam en ontspannend, sommige 
klanten laten weten dat het ze helpt in slaap te komen. Als je van een 
flink inslaande high houdt, is deze oude vertrouwde variëteit een ware 
traktatie. Bovendien groeit Night Queen® makkelijk en is helemaal niet 
veeleisend.

1st Prize “Indoor Bio” Spannabis Champions Cup, Barcelona 2015
3th Prize “Indica” Elite Cup, Amsterdam 2017

Auto Night Queen® is een Autoflower hybride gebaseerd op onze 
fotoperiodieke Night Queen,een zeer harsrijke variëteit. Het is één van onze 
sterkste indica’s ooit met een THC percentage van meer dan 20%. Ze won 
de 1e prijs op de Champions Cup Malaga in 2015. Auto Night Queen® 
zet de familie traditie voort in de zin dat ze bovengemiddelde oogsten van 
premium kwaliteit, kleverige Kush oogsten geeft. Binnen kan ze tot 500gr/
m2 oogsten en buiten zijn oogsten van 150 gr per plant niet ongebruikelijk 
in goede condities. Auto Night Queen® behoort tot de meest potente 
Autoflowers die we gezien hebben, met een zware en langdurende stone 
die populair is bij zowel medische als recreatieve gebruikers.

Om Auto Night Queen® te creëren hebben we een speciaal geselecteerde 
kloon van de oorspronkelijke, fotoperiodieke Night Queen gekruist met een 
donkere, automatisch bloeiende Afghaanse ‘Mazar-i-Sharif’ hybride uit onze 
genenbank. Het resultaat is een harsrijke en zoet smakende Autoflower met 
een krachtig effect op zowel “mind, body and soul”. De rijke hash tonen 
komen goed tot hun recht wanneer ze wordt geproefd en ze is zoet van 
smaak, of je haar nu rookt of verdampt. De planten groeien uit tot zo’n 1 
meter in hoogte. Auto Night Queen® zal kwekers aantrekken die op zoek 
zijn naar een maximale potentie.
1st Prize “Autoflower” Highlife Cup, Amsterdam 2016

8 - 9 weken / Oktober

Gefeminiseerd Autoflower

L XL

15 - 20%

Indica Dominant Indica Dominant

10 weken

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

Night Queen® Auto Night Queen® Autoflower Gefeminiseerd
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We zijn verheugd met Jorge Cervantes samen te kunnen werken 
in het project: Jorge’s Diamonds. De vele boeken, DVD’s en 
artikelen die Jorge Cervantes in de afgelopen 25 jaar in negen 
talen heeft gepubliceerd, hebben kwekers wereldwijd in staat 
gesteld topkwaliteit marihuana te kweken. Nu kan iedereen volledig 
genieten van de samenwerking tussen Jorge Cervantes en Dutch 
Passion.

Jorge’s Diamonds #1 is een unieke harsrijke indica-dominante 
variëteit: krachtig, zoet, smaakvol en onvoorstelbaar zacht rokend. 
Aan de zeldzame indica-dominante genetica is exact de goede 
hoeveelheid sativa invloed toegevoegd, zodat een zeer sterke 
langdurige high ontstaat. De buitengewone smaak is zoetig en 
vergelijkbaar met wilde honing en framboos. Jorge’s Diamonds #1 
is nagenoeg onderhoudsvrij.

1st Prize “Indoor Bio” Highlife Cup, Amsterdam 2013

L

16 - 18%

De oorsprong van de Master Kush ligt in het Hindu Kush gebergte 
van Afghanistan. Het is een compacte variëteit die goed groeit op 
elk medium, zowel op aarde, hydro als kokos. De rookervaring 
van de Master Kush is sterk en krachtig. De smaak is zoet met 
aardse en citrusvrucht aroma’s. Tijdens de bloei wordt minder geur 
geproduceerd dan bij andere variëteiten (belangrijk voor sommige 
kwekers).

De toppen zijn groot, zwaar en lichtgroen met lange haartjes die 
variëren van wit tot oranje. Master Kush kan gevoelig zijn voor 
schimmels in vochtige omstandigheden als gevolg van de enorme 
omvang en dichtheid van de toppen. Master Kush gedijt onder de 
meeste kweekomstandigheden, is gemakkelijk te klonen en is een 
betrouwbare, royale producent van zeer hoge kwaliteit cannabis. 
Een favoriet van Dutch Passion, die wij iedereen aanbevelen. 
100% indica.

1st Prize “Kush” + “Overall Winner” Highlife Cup, Amsterdam 2017

8-9 weken / Oktober 8 - 9 weken / Oktober

Gefeminiseerd Gefeminiseerd 

L

15 - 18%

De genetische lijn van Brainstorm werd in 1996 in onze 
zaadcollectie geïntroduceerd. De variëteit werd voor de tweede 
keer in 2006 vernieuwd door een premium kloon te selecteren uit 
de oorspronkelijke zaadbatch. We gebruiken deze premium kloon 
voor de productie van de gefeminiseerde “Brainstorm” zaadlijn. 
Brainstorm is een zeer stevige plant, met de kracht en de opbrengst 
van de beroemde Northern Lights #5, gehybridiseerd met een 
potente 100% Haze genetische lijn. Brainstorm heeft een krachtige 
en stevige, lange “high”, gecombineerd met een gebalanceerde en 
zachte smaak en geur. Hoge opbrengst. Een perfecte variëteit om 
een kloon uit te selecteren.

1st Prize “Outdoor” Homegrown Cup, Amsterdam 2016

XL

12 - 14%

9 weken / Oktober

Gefeminiseerd 

Indica Dominant Indica Dominant Indica Dominant

AFGHANI  KUSH

Master Kush Jorge’s Diamonds#1® BrainstormGefeminiseerd Gefeminiseerd Gefeminiseerd

3X €29,95   /   5X €44,95   /   10X €64,953X €34,95   /   5X €52,95   /   10X €79,953X €34,95   /   5X €52,95   /   10X €79,95
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Auto Mazar®AFGHANI  KUSH

Mazar® is een van de krachtigste en beste variëteiten die Dutch Passion 
ooit heeft gecreëerd. Onze oorspronkelijke Mazar® is een klassieker 
uit de jaren tachtig, ontwikkeld uit een speciale Skunk#1 die werd 
gekruist met een hoogwaardige Afghaan. In 1997 werd de genetische 
mix verbeterd, en vandaag de dag is Mazar® nog altijd één van onze 
best verkochte variëteiten ooit. Mazar® heeft een kerstboomachtig 
voorkomen en de zware zijtakken garanderen grote oogsten.

Haar groeikracht en robuustheid maken Mazar® een goede keus voor 
minder ervaren kwekers. Mazar® is een echte Afghaanse hasjplant 
met een extreem hoge harsproductie en veel potentie. Mogelijk moet 
ze aan het einde van de bloei ondersteund worden en zal ze merkbaar 
sterke geuren afgeven. De toppen zijn kleverig en uiterst aromatisch, 
zoet en aards, met de smaak van echte Afghaanse hasj en vleugjes 
dennenappel en citrus. Het sterke effect is zeer fysiek en krachtig, maar 
ontspannend. Een combinatie van een gevoel van geluk, vertrouwdheid 
en verdoving met een mentale kwaliteit die beschouwend en meditatief 
is. Een erkende klassieker – meervoudig bekroond – een echte aanrader.

Plant of the year, Soft Secrets 2014
2nd Prize “Hash” Highlife Hemp Fair, Amsterdam 2002
2nd Prize, “Indica” Beat Cannabis Cup, Amsterdam 1999

Auto Mazar® is een voortreffelijke Autoflower, robuust en gemakkelijk te 
kweken. Je kunt er van op aan dat Auto Mazar® cannabis van geweldige 
kwaliteit levert, of je nu kweekt in aarde, kokosvezel of gebruik maakt 
van een hydro-systeem. Auto Mazar® brengt je in een erg sterke en 
langdurige high. Dit is een van de meest consistente Autoflowers 
ooit ontwikkeld en met recht de best verkochte Autoflower van Dutch 
Passion.

Originele Mazar is een legendarische variëteit die geen verdere 
introductie nodig heeft. We hebben deze prijswinnaar gemixt met 
een indica dominante Autoflower en het resultaat is Auto Mazar®. 
De Auto Mazar® planten bereiken een gemiddelde hoogte van 70 tot 
80 centimeter, zijn sterk en leveren je een enorm goede opbrengst. 
Beginnende kwekers oogsten meestal 50g of meer krachtige ‘sticky’ 
toppen per plant. Ervaren kwekers kunnen op een oogst rekenen van 
100 tot +200g per plant, zeker in een hydrosysteem. Het beste resultaat 
tot nu toe is 900g van één plant.

8 - 9 weken / November 10 weken

Gefeminiseerd + Regulier Autoflower

XL XL

19,5%

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

Mazar® Auto Mazar®
Autoflower Gefeminiseerd + Regular
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Indica / Sativa

Gefeminiseerd Gefeminiseerd

Deze bijzonder sterke Kush genetica zijn ontstaan in Noord Amerika 
door het kruisen van (Grandaddy Purple x OG Kush) met een pre 
‘98 Bubba Kush vader. De gemiddelde hoogte van een meter, de 
snelle bloeitijd van 7.5 week en de fruitige Kush tonen, maken Bubba 
Island Kush® een speciale Kush toevoeging aan de Dutch Passion 
collectie. De bladeren kunnen zeer donker worden tijdens de bloei 
wat haar een echte “hash plant” look geeft. Deze variëteit zal in 
de smaak vallen bij de echte Kush liefhebbers door het bijzondere 
uiterlijk en palet aan smaakvolle terpenen.

Bubba Island Kush® heeft een aardachtig aroma, maar de zoete, 
fruitige tonen zijn dominant. The kristalrijke toppen zijn dicht 
en compact en zeer potent. De relaxte high is zeer plezierig en 
bevredigend. Deze indica is uitermate geschikt voor kwekers die op 
zoek zijn naar de beste kwaliteit in combinatie met een korte bloeitijd.

Lemon Zkittle® is een fotoperiodische hybride uit Amerika met 
extreme THC percentages van boven de 20%. Deze creatie is 
voortgekomen uit een kruising van Las Vegas Lemon Skunk met 
de bekroonde Zkittlez. De meest potente nakomelingen waren 
opvallend stressbestendig en afkomstig van het gele Lemon Zkittle® 
fenotype. Deze hybride staat garant voor XL oogsten, een fris aroma 
van citroen en lichtgroene tot geelachtige toppen.

De Zkittlez ouderlijn met zeer hoge THC percentages behoort 
tot de top van de Amerikaanse variëteiten en is daar verkrijgbaar 
voor maar liefst $35,- per gram. Lemon Zkittle® is een harsrijke en 
makkelijk te kweken plant, heeft een mooi citrusachtig aroma en 
zeer compacte toppen. Ze bestaat uit ongeveer 60% sativa genetica, 
bereikt doorgaans een mediumhoogte en zal in 9 tot 10 weken bloei 
oogstklaar zijn. Geselecteerd op potentie met een frisse citroensmaak 
is zij één van onze meest potente creaties ooit!

7 - 8 weken / Oktober 9 - 10 wekenL XL

Indica Dominant

Bubba Island Kush® Lemon Zkittle®Gefeminiseerd Gefeminiseerd

3X €44,95   /   5X €64,95   /   10X €99,95

USA Special
Premium kwaliteit VS Genetica

Amerikaanse genetica heeft een belangrijke 
bijdrage geleverd aan de Dutch Passion 
genenbank. De recente legalisatie van 
cannabis in Colorado en andere Staten heeft 
nieuwe speciale variëteiten doen onstaan 
die er erg sterk zijn, zoet en zeer kleverig. 
Onze Amerikaanse variëteiten leveren boven 
gemiddeld op en produceren sterke cannabis. 
Deze variëteiten, vooral de automatische zijn 
makkelijk te kweken voor beginners. Voor de 
ervaren kweker is de groeipotentie van deze 
variëteiten erg aantrekkelijk.  

USA SPECIAL

3X €49,95   /   5X €74,95   /   10X €112,95
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8 weken  / Oktober

Gefeminiseerd

XL

3X €34   /   5X €49   /   10X €89

Zoals de groene revolutie in de VS gestaag groeit, zo bloeit ook de 
in de VS ontwikkelde genetica. Gorilla Glue is een goed voorbeeld 
van krachtige VS-genetica. Dit ras is het succesvolle resultaat 
van het kruisen van Chem’s Sister met Sour Dubb en Chocolate 
Diesel. Deze moederplanten garanderen met dit geweldige ras 
smaak en high aan de kritische kenner.

Een andere bijzondere VS-variëteit, die de meeste kwekers 
ongetwijfeld inmiddels hebben getest, is één van de vele 
variëteiten van O.G. Kush. Met zijn karakteristieke smaak en 
mysterieuze afkomst, heeft deze variëteit reeds vele kweekruimtes 
met een uiterst krachtig product gevuld. De meesterkwekers van 
Dutch Passion hebben deze twee prachtige stammen met elkaar 
gekruist en hebben het resultaat daarvan gekruist met onze oude 
klassieke Blueberry. Het resultaat van deze prachtige hybride 
met XL-opbrengst en een gemiddelde hoogte van 1,5/2 m heet 
Glueberry O.G. en we zijn er trots op een nieuwe aanvulling op 
onze VS Special line te hebben.
2nd Prize “Indica” Homegrown Cup, Amsterdam 2017

Auto Glueberry O.G. is de zelfbloeiende versie van de sterke en  
van hars druipende fotoperiode Glueberry O.G. Om van O.G. 
Glueberry een zelfbloeier te maken, hebben wij (Gorrila Glue x 
OG) gekruist met de oorspronkelijke Auto Blueberry, om dezelfde 
smaak en hetzelfde effect te verkrijgen als bij haar fotoperiode 
zuster.

Als u op zoek bent naar een Sativa dominante, krachtige hybride 
die ook gebruikt kan worden in zowel SOG- en SCROG-kweek, 
probeer dan deze Amerikaanse variant.

Auto Glueberry O.G. kan met haar subtiele tonen van Diesel en 
fruitige Blueberry worden beschouwd als een zoet smakende 
soort van zowel Aziatische als Amerikaanse oorsprong. Deze 
Sativa dominante, zelfbloeiende hybride met een XL-opbrengst 
zal zowel bij binnen- als buitenkwekers (in zonnige klimaten) in de 
smaak vallen en garandeert een grote opbrengst om met familie 
en vrienden van te genieten.
3rd Prize “Autoflower” Highlife Cup, Amsterdam 2017

11 weken

Autoflower

XXL

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

USA SPECIAL

Glueberry O.G.® Auto Glueberry O.G.® Autoflower Gefeminiseerd

Auto Daiquiri Lime® is gebaseerd op een unieke Californian Orange 
kloon met een scherpe, limoenachtige citrus smaak, die vervolgens 
gekruist werd met een harsrijke, elite kloon van de Amerikaanse 
Sour Diesel. Van deze kruising hebben we vervolgens de Autoflower 
Auto Daiquiri Lime® gemaakt. Deze plant combineert de kracht van 
de Dutch Passion Autoflower’s met een ongebruikelijk rijk, fruitig/
dieselachtig aroma en een friszure smaak. Auto Daiquiri Lime® is 
klaar om te oogsten na ongeveer 10 tot 11 weken na ontkieming en 
geeft de voorkeur aan een licht voedingsregime. Deze variëteit is 
bestemd voor kwekers die op zoek zijn naar extreme, “USA style” 
XXL oogsten met een snelle groei. Groot, snel en makkelijk. Makkelijk 
genoeg voor een beginnende kweker. Originele USA genetica van 
topkwaliteit met een fruitig zure smaak en een aangename high.

10 - 11 weken

Autoflower

XXL

Sativa Dominant 3X €29   /   7X €59  

Auto Daiquiri Lime® Autoflower 
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Sterke indica-dominante Autoflower genetica die afkomstig is uit 
Colorado. Dit is een USA Autoflower variëteit die een heerlijke 
fruitige smaak combineert met de potentie die u gewend bent 
van Dutch Passion, met oogsten boven gemiddeld.De genetica 
komt van onze originele, immens populaire Auto Blueberry en een 
exceptionele ‘Girl Scout Cookie’ kloon uit Colorado die bekend 
staat om haar zware indica stone met een zoete, tropische mango 
smaak.De kruising heeft het sterk fruitige aroma behouden, zowel 
als de intense ‘feel good’ stone van de ‘Girl Scout Cookie’. De 
vrijheid om nu zonder restricties te kunnen kweken in Colorado 
heeft er voor gezorgd dat er excellente genetica verschenen is 
met ongelooflijke smaak, aroma en potentie. Deze variëteit is zeer 
geschikt voor kwekers die op zoek zijn naar potente USA genetica 
met fruitige smaken en relaxte uitwerkingen. 

10 - 11 weken

Autoflower

XL

Indica Dominant 3X €29   /   7X €59 

Auto Colorado Cookies® Autoflower 

Auto Brooklyn Sunrise® combineert een onderscheidende, kruidige 
smaak met grote oogsten van harsrijke cannabis van topkwaliteit. De 
genetica komen van een zogenoemde USA East Coast ‘Brooklyn’ 
Diesel kloon, die bekend staat om zijn rijke Diesel aroma en sterke 
high. Deze kloon werd gekruist met connaisseur genetica van “upper 
New York State” en hier is een Autoflower versie van gemaakt. 
Het resultaat brengt de beste East Coast genetica samen in een 
zeer smaakvolle Autoflower met een sterke, maar plezierige high. 
Auto Brooklyn Sunrise® geeft een onverwachte, in eerste instantie 
euforische high en is een aangename ochtendvariëteit voor bij 
het ontbijt. Hier komt dan ook de naam vandaan. Deze ‘Big Apple’ 
Autoflower voelt zich thuis in elk stedelijk groeiruimte en komt met 
onze hoogste aanbeveling.

10 - 11 weken

Autoflower

XL

Indica / Sativa 3X €24   /   7X €49 

Auto Brooklyn Sunrise®
Autoflower 

De genetica die we voor de ontwikkeling van Strawberry Cough® 
gebruikt hebben is grotendeels van Noord-Amerikaanse origine en 
deels Europees. Van deze hybride hebben we een selectie gemaakt 
die 80% sativa eigenschappen heeft. We hebben deze selectie 
gebruikt als basis voor de productie van onze gefeminiseerde 
“Strawberry Cough®” zaden. Ons Productie en Research Team is erin 
geslaagd een onvoorstelbaar fruitige variëteit te creëren. De frisse 
aardbeiensmaak en aroma zijn zeer evident aanwezig en geweldig 
om te ervaren. Strawberry Cough® heeft een “up high” energetisch 
effect met een gemiddelde THC sterkte. Het zijn prachtige planten 
om te zien. De totale bloeitijd neemt 9 weken in beslag. De eerste en 
krachtigste groeigolf eindigt in week vier, de tweede groeigolf eindigt 
in week 9. Strawberry Cough® laat zich makkelijk groeien en heeft 
geen sterk voedingsschema nodig. Standaard voeding is voldoende 
voor uitstekende resultaten.

9 weeks / Oktober

Gefeminiseerd

M/L

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

Strawberry Cough® Gefeminiseerd

USA SPECIAL
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Bestsellers 2017

Indoor gefeminiseerd Outdoor gefeminiseerd
1. White Widow          1. Frisian Dew®
2. Orange Bud®           2. Durban Poison®
3. Glueberry O.G.®          3. Passion#1® 
4. Power Plant®          4. Frisian Duck®
5. Blueberry®          5. Shaman®

Regulier            Autoflower
1. White Widow®          1. Auto Mazar®
2. Orange Bud®        2. Think Different
3. Durban Poison®        3. Auto White Widow®
4. Mazar®  4. Auto Ultimate®
5. Blueberry®  5. Auto Daiquiri Lime®

Dutch Passion Seed Company B.V.
General
Email: info@dutch-passion.com
Phone: 0031 43 321 5848
Website: www.dutch-passion.com
Wholesale
Email: sales@dutch-passion.com

Mail Orders:
DP B.V.
P.O. Box 147
6200 AC Maastricht
Nederland

Bezoek regelmatig onze website voor het laatste nieuws, de 
aankondiging van nieuwe soorten, de blogs en fotowedstrijden. Ook 
staat op onze website een lijst van erkende distributeurs vermeld. 
Er is veel informatie over onze producten te vinden en er kunnen 
kweekverslagen worden bekeken.

Attentie
Wij versturen zaden naar de meeste Europese landen en enkele niet 
EU-landen.
We zenden niet naar de VS. Je kunt op onze website zien of we naar 
jouw land sturen.

Logistiek
Dutch Passion B.V.
Hoogoorddreef 109
1101BB Amsterdam
Nederland

P.O. Office
Molensingel 71
6229PC Maastricht
The Netherlands

Hoofdkantoor
Dutch Passion B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
Nederland

Facebook: www.facebook.com/dutch.passion
Youtube:  www.youtube.com/DutchPassionHolland
Instagram: https://instagram.com/dutchpassionseedcompany/
Whatsapp:  0031-6-24211544  
  (24/7. antwoord binnen maximaal 1 werkdag)

Verpakkingen met 
gemengde zaden
3 verschillende en veel verkochte 
variëteiten in één blikje

De Dutch Passion zadenmix 
verpakkingen zijn zorgvuldig 
samengesteld en staan garant voor 
hoogwaardige cannabis oogsten 
van superieure kwaliteit. De 
gefeminiseerde zaden zijn gemakkelijk 
te kweken onder een verscheidenheid 
aan kweektechnieken en systemen. 
Je krijgt drie verschillende cannabis 
variëteiten, elke variëteit individueel 
verzegeld en verpakt. Door het kopen 
van meerdere variëteiten in één 
verpakking ontvang je de beste prijs. 
Bewaar je de zaden in de koelkast en 
in hun originele verpakking, dan zijn 
ze tot 6 jaar houdbaar. De mixzaden 
verpakkingen zijn een populaire en 
betaalbare manier voor groepen 
vrienden om aan hun zaden te komen. 
Alle variëteiten zijn geselecteerd op 
bewezen resultaten, zijn gemakkelijk 
te kweken en geven grote oogsten.
Je eigen hoogwaardige cannabis 
kweken is nog nooit zo gemakkelijk 
en goedkoop geweest!

Dutch Outdoor Mix.  

€59 (9 zaden)

Drie van Dutch Passions meest vertrouwde 
en betrouwbare gefeminiseerde fotoperiode-
variëteiten voor de binnenkweek.

3x Frisian Dew® 
3x Durban Poison® 
3x Hollands Hope®

High Potency Auto Mix.  

€69 (9 zaden)

Drie beproefde favorieten uit onze bekroonde 
collectie van gefeminiseerde autoflowering-
variëteiten.

3x Think Different
3x Auto Ultimate®
3x Auto Cinderella Jack®

30th Anniversary Mix.
 €155 (30 zaden)

Om onze 30ste verjaardag te vieren hebben 
we de beste zadenmix in een voordeelverpa-
kking gedaan: drie veel verkochte variëteiten 
met een hoog THC-gehalte voor de binnenk-
week.

10x Power Plant ®
10x White Widow 
10x Outlaw Amnesia ®

CBD Rich Feminized Mix
 
€79,95 (9 zaden)

Onze mix van drie gefeminiseerde, 
fotoperiodische CBD variëteiten zullen in de 
smaak vallen bij CBD kwekers.

3x CBD Compassion®
3x CBD Charlottes Angel®
3x CBD Kush®

USA Autoflower Mix
 
€74,95 (9 zaden)

De meest potente en makkelijk te kweken 
cannabis genetica vanuit de USA, hars- en 
THC rijke autoflowers.

3x Auto Glueberry O.G.®
3x Auto Brooklyn Sunrise®
3x Auto Colorado Cookies®

Fruity Autoflowers Mix

€74,95 (9 zaden)

Onze fruitigste en meest smaakvolle 
autoflowers die garant staan voor XL 
oogsten van aromatische en fruitige 
cannabis.

3x Auto Orange Bud®
3x Auto Blueberry®
3x Auto Daiquiri Lime®
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Compassion CBD Extract 5%
CBD 10ML + 5 ML Free

DPCBD01

€ 49.95

Variety

Feminized

Blueberry ®
Brainstorm 
Bubba Island Kush ®
Californian Orange ®
CBD Compassion ®
CBD Charlotte’s Angel ®
CBD Kush ®
CBD Skunk Haze ®
Desfrán ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Freddy’s Best ®
Frisian Dew ®
Frisian Duck ® 
Glueberry O.G. ®
Hollands Hope ®
Jorge’s Diamonds #1 ®
Lemon Zkittle ®
Master Kush 
Mazar ®
Night Queen ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ® 
Outlaw Amnesia ® 
Pamir Gold ®
Passion #1®
Passion Fruit ®
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #11 ®
Snow Bud ®
Strawberry Cough ®
The Ultimate ®
Think Fast ® 
White Widow

Code

3832
2132
9532
2532
4132
9632
2632
6732
7432
0932
3332
6132
0532
7932
8732
0332
4532
9732
1932
2832
6232
1532
3132
6432
4732
0132
8932
1432
0432
0632
1232
4632
4432
5332
8232
3232

Pag #

26
29
31
25
15
14
16
15
16
08
22
21
11
10
32
12
29
31
29
30
28
24
25
18
13
09
25
20
09
09
22
13
33
20
17
19

22

Pag #

26
08
22
12
30
24
25
09
20
09
09
22
19
19

Pag #

27
27
33
21
33
32
10
08
23
11
32
30
28
24
20
18
19
27
14
15
12
17
18

Prijs

3 Fem

€ 33
€ 29,95
€ 49,95
€ 34,95
€ 26
€ 39,95
€ 27
€ 27
€ 29
€ 23
€ 27
€ 44,95
€ 23
€ 26
€ 34
€ 23
€ 34,95
€ 44,95
€ 34,95
€ 30
€ 29
€ 34,95
€ 27
€ 19
€ 21
€ 23
€ 34
€ 24,95
€ 21
€ 18
€ 24,95
€ 18
€ 27
€ 32
€ 29
€ 33

Code

3852
2152
9552
2552
4152
9652
2652
6752
7452
0952
3352
6152
0552
7952
8752
0352
4552
9752
1952
2852
6252
1552
3152
6452
4752
0152
8952
1452
0452
0652
1252
4652
4452
5352
8252
3252

Prijs

5 Fem

€ 54
€ 44,95
€ 74,95
€ 52,95
€ 42
€ 59,95
€ 44
€ 44
€ 47
€ 37
€ 44
€ 64,95
€ 37
€ 42
€ 49
€ 37
€ 52,95
€ 64,95
€ 52,95
€ 49
€ 47
€ 52,95
€ 44
€ 32
€ 34
€ 37
€ 49
€ 37,95
€ 34
€ 29
€ 37,95
€ 29
€ 44
€ 52
€ 49
€ 54

Code

3802
2102
9502
2502
4102
9602
2602
6702
7402
0902
3302
6102
0502
7902
8702
0302
4502
9702
1902
2802
6202
1502
3102
6402
4702
0102
8902
1402
0402
0602
1202
4602
4402
5302
8202
3202

Prijs

10 Fem

€ 100
€ 64,95
€ 112,95
€ 79,95
€ 75
€ 89,95
€ 80
€ 80
€ 85
€ 65
€ 80
€ 99,95
€ 65
€ 75
€ 89
€ 65
€ 79,95
€ 99,95
€ 79,95
€ 90
€ 85
€ 79,95
€ 80
€ 55
€ 60
€ 65
€ 89
€ 54,95
€ 60
€ 50
€ 54,95
€ 50
€ 80
€ 95
€ 89
€ 100

Variety

Regulier

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 ®
Auto Colorado Cookies ® 
Auto Daiquiri Lime ®
Auto Duck ®
Auto Durban Poison ®
Auto Euforia ®
Auto Frisian Dew ®
Auto Glueberry O.G. ®
Auto Mazar ®
Auto Night Queen ® 
Auto Orange Bud ® 
Auto Ultimate ® 
Auto Xtreme ®
Auto White Widow 
Blue Auto Mazar ®
CBD Auto Compassion Lime ®
CBD Auto White Widow ® 
StarRyder ®
Think Big ® 
Think Different 

7632
5832
8532
9332
8632
8432
9032
3932
7532
7132
8832
5932
8132
9432
3732
6832
7232
7332
9132
9232
6532
8332
6032

3 Auto

€ 29
€ 29
€ 24
€ 34
€ 29
€ 29
€ 34
€ 31
€ 19,95
€ 29
€ 34
€ 29
€ 29
€ 39
€ 29
€ 31
€ 29
€ 31
€ 34
€ 34
€ 31
€ 34
€ 29

7672
5872
8572
9372
8672
8472
9072
3972
7572
7172
8872
5972
8172
9472
3772
6872
7272
7372
9172
9272
6572
8372
6072

9312

8412

59112

3712

6012

7 Auto 

€ 60
€ 60
€ 49
€ 69
€ 59
€ 59
€ 69
€ 65
€ 39,95
€ 60
€ 69
€ 60
€ 59
€ 74
€ 60
€ 65
€ 60
€ 65
€ 69
€ 69
€ 65
€ 69
€ 60

1 Auto

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

€ 12,95

Prijs

10 REG

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

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

CBD Rich Mix

(M0392)  (9 zaden) €79,95 

3x CBD Compassion®
3x CBD Charlottes Angel®
3x CBD Kush®

High Potency Autoflower Mix 
 
(M0292)  (9 zaden) €69

3x Think Different 
3x Auto Ultimate® 
3x Auto Cinderella Jack®

Fruity Autoflower Mix  

(M0492)  (9 zaden) €74,95

3x Auto Orange Bud®
3x Auto Blueberry®
3x Auto Daiquiri Lime®

30th Anniversary Mix

(M01302)  (30 zaden) €155

10x Power Plant® 
10x White Widow 
10x Outlaw Amnesia®

USA Autoflower Mix

(M0592)  (9 zaden) €74,95

3x Auto Glueberry O.G.®
3x Auto Brooklyn Sunrise®
3x Auto Colorado Cookies®

12252
25  feminized seeds
Skunk #11 ®

25 FEM
€ 85
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