
KATALOG SEMEN

JEAN GUY

Odrůda – Sativa / Indica (60 / 40)
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 10 weeks

Odrůda – Sativa / Indica (60 / 40)
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 10 weeks

Legenda zrozená v 
Quebecu a proslavená 
montrealským Klubem 
Společného Porozumění. 
Odrůda Jean Guy nosí v 
sobě dominantní prvek 
sativa, ostře pronikavou 
vůni se špetkou citrusu  svědčící o rebelským rázu. 
Roste rychle, ma tlusté boční větve a mohutné 
odnože. Jean Guy byl  první cannabis rostlinou 
inzerovanou v New York Times.

DIGWEED

Genetika – Sweet Tooth (f ) x GG1 (m)
Odrůda – Sativa / Indica
Semeno – Feminized or Regular
Doba Kvetení – 7 weeks

Digweed, další oblibená 
rostlina se zahrady 
House of �e Great 
Gardener. Jedná se o 
odrůdu Sweet 
Tooth/GG1 pojmeno-
vanou po naše 20 leté 
kočce, která ráda pojídá cannabisové listy. 
Sweet Tooth přináší úlevu od bolestí a pocít 
úvolnění jako po masáži horkými kameny. Díky 
GG1 rýchle větví a vytvaří krásné, bohaté a 
mňoukké palice.

JACK EH!

Genetika – Jack Herer
Odrůda – Sativa / Indica
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 10-11 weeks

Pro BC favorit letošního 
roku! Odrůda sativa 
cross je skutečně produk-
tivní – její šilený růst Vás 
ohromí ztrojnásobením 
své velikosti během 
kvetení a palicemi 
plných krystalů.

SUNSHINE

Genetika – Sweet Skunk
Odrůda – Sativa / Indica (70 / 30)
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 10-11 weeks

Pro mnohé oblíbená 
odrůda. Tahle sativa ma 
lehce citronovou a 
zaroveň sladkou vůni, 
kuželovitý tvar, v době 
vegetace a kvetení roste 
rychle. Pokud se citíš 
zkušeným kuřákem, můžeš ji považovat za 
motivátor. V opačném případě ti může tato 
pryskyřicová rostlinka pořádně nakopat do zadku.

CBD
JEAN GUY

Genetika – Cannatonic (s) X Jean Guy (f )
Odrůda – Sativa
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 9 weeks

CBD Jean Guy ma 
obrovský medicinský 
potencial. Je znama z 
toho, že  ma povz-
buzujicí cytrusovou 
vůne v 1.4:1 CBD”THC ratio. Roste rýchle a ma 
tlusté boční větvičky jako Jean Guy. Má kůželovité 
pupeny s mnoha trichomy.

HIGHLO

Genetika – Cannatonic IBL
Odrůda – CBD Rich
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 8-9 weeks

Tato odrůda bohatá v 
CBD 20:1 s nizkým 
THC Cannatonic IBL 
ma vysokou lečivou 
učinnost a nizký 
psychoaktivní efekt. 
Redukuje �zycké a 
mentalní potiže a zároveň  pusobůje relaxačně 
na mysl. Ma hezké světlé zelené květy a ovocnu 
vůňe s tonem višně.

GREATGARDENERAPPAREL.COM
HOUSEOFTHEGREATGARDENER.COM

Zakon týkajicí se cannabis se mění bezprecedentně po celém světě. �e House of 
Great Gardener žáda klienty, aby se chovali v souladu se zákonem.



BARBARA
BUD

Genetika – Shishkaberry (f ) X GG1 (m)
Odrůda – Sativa / Indica
Semeno – Feminized or Regular
Doba Kvetení – 7 weeks

Barbara Bud je superh-
vězda hned z několika 
důvodů. Pojmenovaná 
po vyznámné 
moderátorce rádia 
CBC, křížením Shishkaberry/GG1 vznikla 
jednoduchá odrůda na pěstování. Navíc 
produkuje velmi nasycené palice pokryté triso-
my a voní až neuvěřitelně ovocnou chutí, která z 
ní činí produkt na světové úrovni.

ORANGE
BARB

Genetika – Barbara Bud (s) x Tangie (f )
Odrůda – Sativa / Indica
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 8-9 weeks

Vždy jsme věděli, že 
kombinace Barbara Bud 
a the Tangie vytvoři 
fantastickou rostlinu s 
nápádnou vůni, která 
emánuje a dominuje a zároveň  ma plnou, živou 
chut‘ ovoce a dřeva. Velmí dobrá struktura růstu, 
nadprůměrna zklizeň , povzbuzujicí efekt jsou jeji 
hlávní vlástnosti.

RENÉ

Genetika – Himalyan Indica (f ) X Skunk #1 (m)
Odrůda – Indica / Sativa
Seeed – Feminized
Doba Kvetení – 7-8 weeks

Ještě jedna kanadská 
legenda – podle pověsti, 
René vznikl křížením 
indica s mužským 
druhem  Skunk#1. Má 
krásné zelené smarag-
dové palice kulatého 
tvaru, vůně ovoce a je hodně odolná.

BARBARELLA

Genetika – Barbara Bud (s) x René (f )
Odrůda – Indica / Sativa
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 7-8 weeks

Barbarella je užasnou 
hybrydou. Smaragdově 
zelené listy se mění na 
třpytivě oranžové v 
posledníchtýdnech. 
Pupeny velikostí golfo-
vých mičků pochází z 
linie Rene. Vůňe je ovocna s nádechem připomi-
najícím jahodovou zmrzlinu. Barbarella produkuje 
hojné trichomy jako Barbara Bud a poskytuje 
silnější stony punč.

GG 1

Genetika – Afghani #1
Odrůda – Pure Indica
Semeno – Feminized or Regular
Doba Kvetení – 8 weeks

Jedná z našich 
oblibených, klasická 
afgánská odrůda- čistá 
medicinal indica – 
topový zabiják bolesti. 
Krásné palice mají 
hlůbokou a zároveň 
jemnou kořeněnou vůňi. Rostlina ma strukturu 
připominajíci borovicový strom a je jednoduchá v 
pěstování– co víc si přát? Je to prostě rostlina s 
obrovským potenciálem pro úrodu prysky-
řice...Tento druh mamé rádi!

HAOMA

Genetika – Purps (f ) x GG1 (m)
Odrůda – Indica / Sativa (70 / 30)
Semeno – Feminized or Regular
Doba Kvetení – 7-8 weeks

Tato krasavice je perličk-
ou v kolekci House of 
�e Great Gardener. 
Vypěstovali jsme odrůdu 
Purps s GG1 pro silnější 
strukturu, a nejlepší 
fenotypy jsme dali 
členum Klubu Společného Porozumění aby 
vybrali sve oblíbené. Na žádost jsme vytvořili 
odrůdu indica dominant s velmi silnou ovocnou 
vůní. Kvete brzy a produkuje malé ale silně 
sevřené palice.

CBD
AFGHANI

Genetika – Cannatonic (f ) X GG 1 (m)
Odrůda – Indica, CBD Rich
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 8-9 weeks

CBD Afghani kom-
binuje klasickou 
Afghani s velmi učin-
nou Canntocnic w 
poměru 1:1. Voní 
zeminou, je lehce nasladla a když kouření 
redukuje bolest, myšlenky zůstavaji čisté. Její 
úroda je nadprůměrna. Pupeny jsou mastné, 
tlusté a husté, s trichomy.

CBD RENÉ

Genetika – Cannatonic (f ) X René (m)
Odrůda – Indica / Sativa
Semeno – Feminized
Doba Kvetení – 7-8 weeks

CBD René je oceňova-
nou kombinací vůní a 
obsahu CBD. Tahle 
cannabi má již 
legendární vůni bobulí 
a lékořice. Palice má 
perfektně kulaté. 
Zároveň obsahuje potencial CBD k THC v ratio 
1:1. Aby toho nebylo málo, rostlina produkuje 
velmi kvalitní, dokonale tající pryskyřici. Je to 
naše první cannabi plné CBD a jsme na to hrdí.

CBD René je oceňova-
nou kombinací vůní a 
obsahu CBD. Tahle 
cannabi má již 
legendární vůni bobulí 
a lékořice. Palice má 
perfektně kulaté. 
Zároveň obsahuje potencial CBD k THC v ratio 
1:1. Aby toho nebylo málo, rostlina produkuje 
velmi kvalitní, dokonale tající pryskyřici. Je to 
naše první cannabi plné CBD a jsme na to hrdí.


