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“Als ich 17 Jahre alt war traf ich einen alten weisen Mann, er sah mir in 
die Augen und reichte mir einen Cannabissamen. Er sagte mir, dass die 
Cannabispflanze so Mächtig sein kann, dass sie Regierungen stürzen 
und den Planeten verändern kann. 

Seitdem ist es mein Lebensziel um Cannabis für medizinischen sowie  
erholsamen Gebrauch für jeden zu legalisieren. Steuern und  
Regulierung erschaffen eine sicherere Welt für unsere Kinder,  
eine Welt mit weniger Kriminalität, verbesserten  
Gesundheitssystemen und einer soliden Ökonomie.

Ich bin stolz ein Teil dieser grünen Revolution zu  
sein weil die die Geschichte machen die Zukunft  
verändern können.”

Arjan, the Strain Hunter

PURVEYORS OF FINE LANDRACES
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SAMONAKVÉTACÍ

Damnesia Autoflowering

5 semínka3 semínka 10 semínka

Skunk Autoflowering

Big ToothFlowerbomb 
Kush

White Strawberry 
SKUNK

Damnesia

Money MakerWhite Lemon

Afgooey Caboose

DAMNESIA 
Autoflowering

SKUNK 
Autoflowering

PURVEYORS OF FINE LANDRACES
“"When I was just 17 years old I met an old wise man. He looked me 
in the eyes and gave me a cannabis seed. He told me that the cannabis 
plant can be so powerful to overthrow governments, and to change 
the planet. Ever since, my goal in life has been to legalize cannabis 
for medicinal and recreational use, for everybody. 
Taxes and regulation will create a safer world for our children, a 
world with less crime, better public health and a solid economy.
I am humbled and proud to be helping this green revolution, 
because those who have history will shape the future””””””’.”“"

Arjan, the Strain Hunter
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Aromarad
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Výška: středně velká rostlina s internodální vzdáleností mezi 8 a 10 cm

Pěstování Indoor: 9 týdnů květu, výnos mezi 0,6 & 0,8 g (suchých a očistěných) 
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 9-10 týdnů květu, s produkcí až 1 kg na rostlinu v  
závislosti na konečné velikosti, je doporučenopodepření dlouhých větví

Chuť: dřevitá, ovocná, připomíná A.M.S., ale má hlubší sativový aspekt

Vůně: santalového dřeva, kadidlového černého pepře

Usušená/rozdrolená palice: Usušené palice jsou dlouhé, mají hruškovitý tvar 
a malé kalichy. Trichomy jsou husté a tlusté. Rozdrolená palice je hnědo-zelená s 
červeným zbarvením. Malé, tenké chloupky.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: plíživější, ale rychlý nástup.  
Délka rauše: dlouhotrvající.  
Kvalita/typ rauše: silný, intelektuální, společenský, stejně dobré jak pro meditaci, 
tak pro kreativní chvíle  
Léčivé vlastnosti: silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti

Popis:   
Damnesia je nový druh velmi populární odrůdy A.M.S.  
Díky vlivu odrůdy Amnesia je nyní tato rostlina ovocná a zároveň dřevitá,  
květinová a zároveň mechová.  
Je to skutečně vyvážený mix dědictví od rodičů.  
Středně vysoká až vysoká rostlina, Damnesia má dlouhé větve a vytváří dlouhé koly. 
Listy jsou světle zelené s červenými odstíny a palice vytváří úžasnou pryskyřici.  
Tvar listu sice sativu nezapře, ale doba kvetení je obsažena v 9 týdnech.  
Damnesia má ráda režim střední výživy s maximálním EC 1,9-2,0 v závislosti  
na parametrech růstu.  
Chuť je ovocná, jako košík tropického ovoce, ale má těžký dozvuk po sativě,  
velmi komplexní.  
Damnesia silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti.

DAMNESIA
AUTOFLOWERING  
Genetika: Damnesia x Ruderalisa (feminizované) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalisa 
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Výška: středně velká rostlina s internodální vzdáleností mezi 8 a 10 cm 
 
Pěstování Indoor: 9 týdnů květu, výnos mezi 0,7 & 0,9 g (suchých a očistěných)  
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 9-10 týdnů květu, s produkcí až 1 kg na rostlinu v 
 závislosti na konečné velikosti, je doporučeno podepření dlouhých větví

Chuť: dřevitá, ovocná, připomíná A.M.S., ale má hlubší sativový aspekt

Vůně: santalového dřeva, kadidlového černého pepře

Usušená/rozdrolená palice: Usušené palice jsou dlouhé, mají hruškovitý  
tvar a malé kalichy. Trichomy jsou husté a tlusté.  
Rozdrolená palice je hnědo-zelená s červeným zbarvením. Malé, tenké chloupky.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: plíživější, ale rychlý nástup  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: silný, intelektuální, společenský, stejně dobré jak pro meditaci, 
tak pro kreativní chvíle  
Léčivé vlastnosti: silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti

Popis:   
Damnesia je nový druh velmi populární odrůdy A.M.S.   
Díky vlivu odrůdy Amnesia je nyní tato rostlina ovocná a zároveň dřevitá,  
květinová a zároveň mechová.  
Je to skutečně vyvážený mix dědictví od rodičů.   
Středně vysoká až vysoká rostlina, Damnesia má dlouhé větve a vytváří dlouhé koly. 
Listy jsou světle zelené s červenými odstíny a palice vytváří úžasnou pryskyřici.   
Tvar listu sice sativu nezapře, ale doba kvetení je obsažena v 9 týdnech.   
Damnesia má ráda režim střední výživy s maximálním EC 1,9-2,0 v závislosti  
na parametrech růstu.   
Chuť je ovocná, jako košík tropického ovoce, ale má těžký dozvuk po sativě,  
velmi komplexní.   
Damnesia silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti.

SKUNK 
AUTOFLOWERING  
Genetika: Skunk x Ruderalisa (feminizované) 
60% indica - 30% sativa - 10% ruderalisa 

  



11

Výška: středně velká rostlina (průměrná internodální vzdálenost 8 – 10 cm)

Pěstování Indoor: 8 týdnů květu, výnos mezi 0,6 & 0,9 g (suchých a zpracovaných) 
na W /m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 8 týdnů květu, velmi velké rostliny mohou mít výnos  
přes 1 kg suchých, zpracovaných palic

Chuť: zemitá, rostlinná, ovocná, sladká

Vůně: velmi výrazná vůně kushe, zemitá, pomerančová, růže, s teplým,  
kořeněným pozadím

Usušená/rozdrolená palice: sušené palice jsou nepravidelné, tlusté a  
kompaktní, s extra velkými kalichy. Pryskyřice je velmi hustá. Rozdrolená  
palice je lepkavá, velmi tmavě zelená s ještě tmavšími odstíny. 

Účinky:  
Rychlost nástupu rauše: rychlý účinek  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: extrémně silný, nejprve velmi relaxační pro tělo, poté více 
intelektuální, společenský, chechtavý, kreativní, velmi komplexní  
Léčivé vlastnosti: ještě neprozkoumané

Popis:   
Flowerbomb Kush je vítězem 2012 High Times Cannabis Cup /Green House 
Coffeeshop/. 
Má velmi silnou vůni, výraznou chuť kushe s velmi omamným účinkem.  
Flowerbomb Kush je protáhlejší než většina odrůd kushe, s dlouhými větvemi,  
které konkurují hlavní kole. Listy jsou tlusté a velmi tmavě zelené, s černými 
odstíny. Překrývají se. Rostliny mohou být vyživovány střední úrovní EC. Roste 
dobře v živném roztoku, ale v půdě je příchuť a chuť ještě sladší a ovocnější.  
Květy mají nepravidelný tvar s extra velkými kalichy, které vytváří věže.  
Palice jsou velmi kompaktní a extrémně husté. Pryskyřice je extrémně hutná,  
a když se kvetení začne blížit ke svému konci, dosahuje na většinu listů. 
Flowerbomb Kush nemá ohromující produkci, ale poskytuje unikátní kvalitu.  
První příchuť je zemitá, mechová, velmi připomíná OG Kush, ale bezprostředně 
poté zaplaví chuťové buňky exploze ovoce.  
A nakonec kořeněná, téměř kousavá chuť. Účinek je velmi silný, smíšený.  
Účinek nejprve efektivně zasáhne tělo a následně se plíží oklikou do hlavy.  
Komplexní, inspirující zážitek. Skutečný šampión.

FLOWERBOMB KUSH  
Ocenění: 1. místo v HTCC 2012 & 2. místo v HTCC 2013 
Genetika: Green Crack x OG Kush (feminizované)  
70% indica - 30% sativa
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Výška: středně velká rostlina (průměrná internodální vzdálenost 8-10 cm)

Pěstování Indoor: 8-9 týdnů květu, výnos mezi 0,8 & 1,1 g (suchých, zpracovaných)  
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 8 týdnů květu, velmi velké rostliny mohou mít výnos  
přes 1 kg suchých, zpracovaných palic

Chuť: citrónová, velmi marihuanová, mírně zamlžená

Vůně: ořechová, kořeněná, podobná citrusu, s náznakem dřeva a cedru

Usušená/rozdrolená palice: Usušené květy jsou dlouhé, tlusté a kompaktní,  
se středně velkým kalichem a dlouhými chlupy, pokryté hustou pryskyřicí.  
Rozdrolený květ je lepkavý, zelený až světle hnědý a šedý.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: plíživější  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: na začátku velmi silný, vyvine se v omamný tělesný pocit, komplexní, 
silný  
Léčivé vlastnosti: její léčivé využití ještě nebylo prozkoumáno

Popis:   
White Lemon je velmi vyvážený kříženec, ztělesňuje nejlepší kvality obou rodičů. 
Odrůda El Niño předala velmi jasný tvar listu, velikost a hustotu pupenů.  
Od odrůdy Super Lemon Haze zdědila její větvení, vůni, chuť a tvar kalichu.  
White Lemon roste do středně krátkých internodálních vzdáleností, ale stále 
poměrně dost roste po změně 12/12 pro kvetení. Větve rostou velmi silně a  
mohou podporovat velké koly. Této odrůdě stačí střední úroveň živin.  
Roste výjimečně dobře ve všech médiích, uvnitř nebo venku.  
Klony z matečních rostlin zakoření rychle a snadno.  
Jakmile jsou ze semen vybrány matky, stanou se skvělou odrůdou pro rozmnožování.  
Pupeny jsou dlouhé, husté, s velkým kalichem a dlouhými štětinami.  
Již po 4-5 týdnech kvetení se vůně stane podobnou citrusu a skunku.  
Není tak zamlžená jako Super Lemon Haze, ale je extrémně citrónová.  
Nástup rauše je trochu plíživější, dává si na čas pro dosažení vrcholu a pak  
zůstává po dlouhou dobu.  
Je to komplexní, velmi vyvážený a omamný pocit.  
Její léčivé využití ještě nebylo prozkoumáno.

WHITE LEMON  
Genetika: El Niño x Super Lemon Haze (feminizované) 
50% indica - 50% sativa 
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Výška: střední rostlina s průměrnou internodální vzdáleností mezi 8 až 12 cm

Pěstování Indoor: 8-9 týdnů květu, výnos mezi 0,8 & 1,0 (suchých a očištěných)  
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 9-10 týdnů květu, s produkcí až 1 kg na rostlinu  
v závislosti na konečné velikosti, dobrá odolnost proti škůdcům

Chuť: dřevitá, kořeněná, bylinná, s příchutí růže a květů

Vůně: elmi kořeněná, s chemickou stránkou, připomíná chilli papričky a ostré koření

Usušená/rozdrolená palice: velké koly, střední hustota, velký kalich a dlouhé 
chlupy, suchý materiál získává nahnědlý odstín

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: rychlý účinek  
Délka rauše: rychlý vrchol, krátká  
Kvalita/typ rauše: Intenzivní, smíšený, velmi vyvážený mezi tělem a myslí.  
Mohou se střídat nepravidelné vlny energie a připoutání na gauč.  
To vytváří velmi nepředvídatelný typ rauše.  
Léčivé vlastnosti: proti nespavosti, proti intenzivním bolestem,  
nedostatku chuti k jídlu

Popis:   
Big Tooth roste rychle a velmi vitálně. Je velmi odolný proti škůdcům,  
plísni a nízkým teplotám.   
Je to velmi hustá rostlina se střední internodální vzdáleností a má tendenci  
se velmi rozšiřovat, pokud to dovolí velikost kořenového systému.  
Listy jsou velké s dlouhými, nepřekrývajícími se lístky.  
Palice rostou nepravidelně, mají hruškovitý tvar a často liščí ocas.   
Kalichy jsou kulaté, malé, pokryté pryskyřicí. Vůně je velmi pronikavá, smíšená.  
Účinek začíná indica aspektem, pak se mění v psychotropní, chechtavý rauš.   
Využívá se k léčení pro stimulaci chutě a jako antidepresivum.

BIG TOOTH  
Genetika: Afghan x Hawaiian Sativa x Nepalese (feminizované) 
60% indica - 40% sativa 
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Výška: malá rostlina (průměrná internodální vzdálenost 5 -7 cm)

Pěstování Indoor: 8 týdnů květu, výnos až 1 g (suchých a zpracovaných)  
na W /m2 (pod 1 000W HPS) 

Pěstování Outdoor: 8-9 týdnů květu, s produkcí až 1 kg na rostlinu v  
závislosti na konečné velikosti, je doporučeno podepření větví

Chuť: ořechová, rostlinná, kořeněná, ovocná

Vůně: bobule, koření, vůně kushe, pražená

Usušená/rozdrolená palice: Sušené palice jsou malé, ale velmi husté, s velkými 
shluky kalichů. Pryskyřice se objevuje již po několika týdnech kvetení. Rozdrolený 
materiál je lepkavý, tmavě zelený s černými zabarveními. Malé, tenké chloupky. 
 
Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: rychlý účinek  
Délka rauše: středně dlouho trvajícíí  
Kvalita/typ rauše: silný, fyzický, velmi intenzivní na nohy, připoutavá ke gauči, 
meditativní  
Léčivé vlastnosti: proti nespavosti, bolesti, nedostatku chuti k jídlu

Popis:   
Money Maker je rostlina ze staré školy. Skutečný Master Kush, vítěz High Times 
Cannabis Cup na počátku 90. let, představovaný ve feminizované formě. Krátký, 
hustý, s velmi malými internodálními vzdálenostmi, roste velmi rychle a je extrémně 
vitální. Listy odkazují na sativový původ, ale palice jsou definitivně plná indica, 
se sladce bobulovým aromatem, který se rychle promění na velmi zemitý pocit 
kushe. Kalich je velký, květy mají nepravidelný tvar a mají mírnou tendenci zarůstat 
psárkou luční. Money Maker je velmi kompaktní, má velké shluky květenství, 
velmi nízký poměr listů na kalichy, takže šlechtění je velmi snadné. Money Maker 
může přijmout velké množství živin a roste velmi dobře v půdě, kokosu, živném 
roztoku nebo aeroponických systémech. Roste dobře uvnitř i venku. Je ideální pro 
začátečníky, ale také pro pokročilé pěstitele.  
 
Kouř je velmi intenzivní s bobulovou příchutí, která dává prostor velmi silně 
zemitému, mechovému tónu, končí mírně česnekovým pocitem.  
 
Účinek je silný, narkotický. Je to záplava připoutání ke gauči, ideální pro velmi 
relaxační noci nebo velmi líné dny. Proti nespavosti, bolesti, nedostatku chuti  
k jídlu.

MONEYMAKER  
Genetika: Original Master Kush x Hindu Kush x Skunk (feminizované) 
70% indica - 30% sativa 
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Výška: středně velká rostlina s internodálními vzdálenostmi mezi 10 a 15 cm

Pěstování Indoor: 8-9 týdnů květu, výnos mezi 0,7 & 0,9 (suchých a zpracovaných)  
na W /m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 9 týdnů květu, obvykle vyžaduje podepření dlouhých větví

Chuť: jahoda, tropické ovoce, mechová, se skunkovým zemitým pozadím

Vůně: ovocná, sladká, téměř krémová 

Usušená/rozdrolená palice: nepravidelně tvarovaná, střední hustota,  
malý kalich a velmi hustá pryskyřice

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: plíživější  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: slabý, smíšený, nejprve na tělo, později více intelektuální a 
společenský  
Léčivé vlastnosti: Léčivě užitečná je jako antidepresivum, vytváří komplexní rauš, 
který se plíží pomalu, ale zůstává dlouho.

Popis:  
White Strawberry Skunk je jedna z nejovocnějších odrůd konopí, jaká kdy byla 
vyšlechtěna.   
Dědictví od slavné švýcarské odrůdy nazývané Erdbeer zaručuje specifické jahodové 
aroma, zatímco vytvořená pryskyřice je tak hustá, že připomíná slavnou White 
Widow.   
White Strawberry Skunk je středně velká až velká rostlina, se středně velkými 
internodální vzdálenostmi a dlouhými větvemi.   
Rostlina má ráda střední režim výživy a je připravena během 8-9 týdnů kvetení.   
Květy jsou velké, mají nepravidelný tvar a jsou pokryty hustou pryskyřicí.  
Aroma se po zapálení proměňuje velmi dobře, vytváří plně jahodovou příchuť  
se skunkovým aspektem.   
Léčivě užitečná je jako antidepresivum, vytváří komplexní rauš, který se plíží 
pomalu, ale zůstává dlouho.   
Má slabý, ale příjemný účinek na tělo a silnější společenský intelektuální rauš.

WHITE 
STRAWBERRY 
SKUNK  
Genetika: Swiss Erdbeer (feminizované) 
50% indica - 50% sativa 
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Výška: malá rostlina (průměrná internodální vzdálenost pod 5 cm)

Pěstování Indoor: 8 týdnů květu. Výnos až 0,9 g (suchých a očištěných)  
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 8 týdnů květu, velmi vysoké rostliny, mohou mít výnos  
přes 1 kg (suchých a očištěných)

Chuť: citrusová, ovocná, chuť kushe, zemitá

Vůně: pomeranče, citrónu, tropického ovoce, vůně kushe

Usušená/rozdrolená palice: Sušené palice mají hruškovitý tvar, jsou tlusté a 
robustní, se středně velkým kalichem. Pryskyřice se vytváří brzy během kvetení. 
Rozdrolený květ je lepkavý, světle zelený s tmavšími místy.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: rychlý účinek  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: xtrémně silný, intelektuální, matoucí, opojný, kreativní, ale chaotický  
Léčivé vlastnosti: proti apatii a depresi

Popis:   
Afgooey je slavný řez ze severní Kalifornie. Doposud pouze klonovaná odrůda.  
Jsme první, kdo představili feminizovaná semena po úspěšném obrácení a  
zkřížení do sebe samého (S1). Afgooey je velmi silná, vitální rostlina.   
Listy jsou tlusté a tmavě zelené, s překrývajícími se lístky. Pro tuto odrůdu jsou 
typická krátká internodia, hustá struktura, tlusté větve a široký stonek. 
Afgoey může přijmout vysoké úrovně EC, a je velmi dobrý  
pro Sea of Green nebo pro systémy Scrog.   
Výborně roste, jak ve všech typech pěstebních médií, tak i ve venkovním prostředí. 
Pupeny mají hruškovitý tvar, jsou robustní a husté, se středně velkým až velkým 
kalichem. Pryskyřice je velmi hustá a rostliny silně voní již uprostřed kvetení.   
Afgoey je velmi silná odrůda, s intelektuálním účinkem, který lze definovat  
jako omamný, opojný, téměř chaotický. Účinkuje rychle a vydrží dlouho.  
Chuť připomíná staromódní Afgán s příchutí ovoce.   
Nejdříve je zemitá, pak se vyvine ve sladký, ovocný zážitek s nádechem  
pomeranče, citrónu a tropického ovoce.

AFGOOEY  
Genetika: Afghan x Maui Haze (feminizované) 
70% indica - 30% sativa
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Výška: malá rostlina (průměrná internodální vzdálenost pod 5 cm)

Pěstování Indoor: 8 týdnů květu, výnos mezi 0,8 & 1,0 g (suchých a očistěných) 
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 8 týdnů květu. Dobře vzrostlé rostliny mohou mít  
výnos přes 1 kg suchých, zpracovaných palic

Chuť: chemická, minerální, květinová

Vůně: kushe, sladká jako květy a zároveň slaná, téměř kovová, smíšená

Usušená/rozdrolená palice: Usušené palice jsou husté, tlusté a tvrdé, s velkým 
kalichem. Rozdrolený materiál je velmi lepkavý, zářivě zelený s oranžovo-hnědými 
zabarveními.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: rychlý účinek  
Délka rauše: středně dlouho trvající  
Kvalita/typ rauše: silný, mnohem více uzemňující než euforizující, nejdříve 
psychedelický a pak sedativní  
Léčivé vlastnosti: ještě nevyhodnocené, zajisté dobrým stimulantem chuti k jídlu

Popis:   
Caboose je slavný řez z Kalifornie, křížence původního Trainwrecku s legendárním 
Salmon Creek Big Budem. Po několika letech testování se nám podařil zvrat a zkřížili 
jsme je a vytvořili stabilní feminizovaná semena. Tato odrůda má kompaktní tvar, 
krátké internodální vzdálenosti a široké větve.  
Struktura větví ideálně plní prostor a skvěle produkuje. Má nepravidelně vytvořené 
palice, což je typické pro genetiku Trainwrecku. Má velké a kulaté kalichy, s 
purpurovým a načervenalým odstínem, ale palice rostou do velké výšky a hustoty, 
více jako u Big Budu než Trainwrecku. Tato kombinace velkého kalichu a velké palice 
je velmi vzácná, to činí Caboose ideální komerční odrůdou se skvělou kvalitou a 
velmi komplexní vůní a příchutí. Caboose je skvělá jak pro Indoor tak pro Outdoor 
pěstování. Roste dobře ve všech médiích. Pokud jsou rostliny velké, pak by větve měly 
být podepřeny. Úrovně EC můžou být vysoké, obzvlášť když jsou rostliny ve zdravém 
prostředí a fungují na 100 %.  
Caboose účinkuje rychle, dobře hoří a má charakteristickou chuť doplněnou 
květinovým nádechem. Voní jako čínské pomeranče a jarní květy, ale má také 
pronikavou, téměř kovovou vůni (vzpomínka na památku ze strany Big Budu). 
Pryskyřice je velmi bílá a dodává jí téměř kosmetický vzhled. Účinek je velmi 
intenzivní. Začíná velmi psychedelicky, pak se přenese do pomalého, ale stabilního 
sjezdu do říše narkotik a připoutání ke gauči.  
Není doporučen pro produktivní a kreativní chvíle, je vhodnější pro relaxaci, 
odpočinek, sledování filmů nebo jen jako pomůcka pro odstranění nespavosti.

CABOOSE  
Ocenění: 3. místo v SPANNABIS 2015 
Genetika: Trainwreck x Salmon Creek Big Bud (feminizované) 
70% indica - 30% sativa 
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Výška: středně velká rostlina s internodální vzdáleností mezi 8 a 10 cm

Pěstování Indoor: 9 týdnů květu, výnos až 0,9 g (suchých a očistěných)  
na W/m2 (pod 1 000W HPS)

Pěstování Outdoor: 9-10 týdnů květu, s produkcí až 1 kg na rostlinu v  
závislosti na konečné velikosti, je doporučeno podepření dlouhých větví

Chuť: dřevitá, ovocná, připomíná A.M.S., ale má hlubší sativový aspekt

Vůně: santalového dřeva, kadidlového černého pepře

Usušená/rozdrolená palice: Usušené palice jsou dlouhé, mají hruškovitý  
tvar a malé kalichy. Trichomy jsou husté a tlusté.  
Rozdrolená palice je hnědo-zelená s červeným zbarvením. Malé, tenké chloupky.

Účinky:   
Rychlost nástupu rauše: plíživější, ale rychlý nástup  
Délka rauše: dlouhotrvající  
Kvalita/typ rauše: silný, intelektuální, společenský, stejně dobré jak pro meditaci,  
tak pro kreativní chvíle  
Léčivé vlastnosti: silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti 
 
Popis:   
Damnesia je nový druh velmi populární odrůdy A.M.S.  
 
Díky vlivu odrůdy Amnesia je nyní tato rostlina ovocná a zároveň dřevitá,  
květinová a zároveň mechová.  
 
Je to skutečně vyvážený mix dědictví od rodičů.  
 
Středně vysoká až vysoká rostlina, Damnesia má dlouhé větve a vytváří dlouhé koly. 
Listy jsou světle zelené s červenými odstíny a palice vytváří úžasnou pryskyřici.  
Tvar listu sice sativu nezapře, ale doba kvetení je obsažena v 9 týdnech. 
 
Damnesia má ráda režim střední výživy s maximálním EC 1,9-2,0 v závislosti na 
parametrech růstu. Chuť je ovocná, jako košík tropického ovoce, ale má těžký  
dozvuk po sativě, velmi komplexní.  
 
Damnesia silně podporuje chuť k jídlu a je dobrá na mírnění bolesti.

DAMNESIA  
Genetika: A.M.S. x Amnesia Haze (feminizované) 
40% indica - 60% sativa 



Být lovcem odrůd je osobní výzva, vášeň a způsob života. 
Lovení odrůd je velmi delikátní úkol, který obnáší společenské 
dovednosti, cestovatelskou mysl a trochu šílenství. Lovec 
odrůd musí kromě fyzické zdatnosti také hovořit několika 
jazyky, být schopný zapadnout a chodit mezi lidi v různých 
prostředích a musí být ochotný se oddat rychlému životnímu 
stylu. Z džunglí v Africe a Asii do horských hřebenů Jižní 
Ameriky, mají lovci odrůd misi přinést zpět nejdůležitější a 
nejizolovanější původní šlechtěné odrůdy, které jsou lidstvu 
známé. Expedice Malawi byla první misí lovců odrůd za 
nalezením Malawi Gold, jedné z nejlepších původních 
šlechtěných odrůd. Sledujte jak Arjan, Franco a Simon  
objeví skryté poklady daleko na venkově v Malawi!

Lovci odrůd jsou lidé, kteří nemůžou příliš dlouho zůstat 
na jednom místě. Po dokončení expedice Malawi v roce 
2008 jsme začali přemýšlet o další misi. Bylo velmi jasné, 
že existuje jedno místo, které nelze přehlížet: oblast 
Himálají, obzvlášť indická strana, odkud pochází nejlepší 
čaras. Od roku 1994, kdy Green House vyhrál Cannabis 
Cup s čarasem z Malawi, chtěl Arjan prozkoumat původ 
a historii tohoto báječného hašiše. Jeho poslední cesta do 
Indie byla v 80. letech a přivedla na svět odrůdu Himalaya 
Gold, která je jednou z nejuznávanějších venkovních 
odrůd, jaká kdy byla vyprodukována.Takže jsme se 
rozhodli, že nastal čas jít lovit odrůdy do Indie.
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Lovci odrůd se vydali na výpravu za konopím na dva velmi 
rozdílné karibské ostrovy - Trinidad a Svatý Tomáš. Vše je o 
hledání původních šlechtěných odrůd, průzkumech daleko v 
polích, hledání speciálních rostlin pro zachování a samozřejmě 
užívání si báječného ostrovního života. Trinidad, kde byl zákaz 
vycházení během filmování dokumentu, má nejvíce represivní 
zákony o konopí v celém východním Karibiku. Svatý Vincenc 
a Grenadiny mají na druhé straně jedny z nejliberálnějších 
zákonů o konopí v této oblasti. Tento dokument ukazuje, jak 
rozdílný přístup ke konopí může vytvořit kompletně rozdílnou 
společenskou a ekonomickou realitu na dvou ostrovech,  
které jsou od sebe vzdáleny jen několik stovek kilometrů.

V roce 2010 jsme se rozhodli pokračovat v naší výpravě za  
nalezením nejlepšího hašiše a původních šlechtěných odrůd,  
tentokrát v Maroku. Velká většina celosvětově vyprodukovaného  
hašiše (až 70 % celosvětové roční produkce) pochází z relativně 
malé hornaté oblasti v severním Maroku nazývané Rif. Prodeje 
hašiše jsou v nizozemských coffeeshopech jednou z hlavních 
opor odvětví, již od 70. let. Během našeho cestování po oblasti 
Rif jsme byli svědky, jak je cyklus farmaření spojený s produkcí 
hašiše nedílnou součástí životního stylu Berberů a jak ovlivňuje 
rytmus života a rytmus práce. Tato cesta ještě jednou ukázala, 
že sklizeň konopí pomáhá nejchudším lidem na této planetě s 
jejich cílem přežít a zlepšit kvalitu svého života. 29



Lovci odrůd se ještě jednou vrací do Afriky, aby našli 
originální šlechtěnou odrůdu Swazi Gold. Svazijsko je malá 
země uzavřená mezi Jižní Afrikou a Mosambikem, která 
má jen něco přes 1 milión obyvatel. Je nejvíce známá pro 
své národní parky, kde je chráněná úžasná africká flóra a 
fauna. Navštěvuje je ročně velký počet turistů. Svazijsko 
produkuje velmi velké množství konopí, pokud vezmeme v 
úvahu omezené geografické území, které zabírá. Podle zprávy 
o drogách od Organizace spojených národů z roku 2008 je 
Svazijsko v první pětce zemí na africkém kontinentu s největší 
produkcí konopí. Tento dokument ještě jednou ukazuje, jak je 
sklizeň konopí důležitá pro nejchudší země v Africe a jak jim 
pomáhá zlepšit kvalitu jejich životů. 

Strain Hunters jsou zpět s novou, úžasnou výpravou do 
srdce Rastafariánské kultury. Následujte Arjana, Franca 
a Simona na cestách Jamajkou při hledání nejlepší trávy, 
genetiky a původních krajových odrůd. Pociťte sami, co 
kouzlo ostrova nabízí fajnšmekrům cannabisu. Provázeni 
moudrým, starým rastamanem Nampem, neustálými 
Chrisovými vtípky a inspirováni zpěvěm Marlona Parkese, 
známého jako Boboshanti, odhaluje výprava Strain Hunters 
hlubokou vazbu mezi obyvateli Jamajky a cannabisem.Je to 
jedinečná společnost a kultura, kde se konopí používá pro 
rekreační, léčivé a náboženské účely. Lesy, pláže, pole, reggae 
hudba, kultura Rastafarijánů a spousta dobrých vibrací jsou 
ingrediencí této nové kapitoly v dobrodružství Strain Hunters. 
Celou cestu je vše červené, zelené a zlaté v duchu Rastafari.
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Jsme Arjan, Franco a Simon. Jsme lovci odrůd.
V našich dokumentech poukazujeme na hodnotu rostliny konopí.  

 
Jak tato rostlina může ovlivnit lidi v rozdílných historických, geografických,  
politických a ekonomických prostředích, aby se stala společensky přijatelná.  

 
Cestujeme po světě a lovíme původní šlechtěné odrůdy, 

abychom je zachovali a sdíleli s pěstiteli a šlechtiteli po celém světě. 
Šlechtíme oceněné odrůdy, které pochází z originálních, krajových odrůd. 

 
Chceme sdílet naše znalosti a zkušenosti, abychom bojovali proti  

ignoraci možností konopí, která provází tuto rostlinu.  
Jak jeden starý muž jednou řekl Arjanovi: 

“Tato rostlina má moc svrhnout vlády a změnit svět k lepšímu!”

PURVEYORS OF FINE LANDRACES

WWW.STRAINHUNTERS.COM


