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Vítejte v Dutch Passion
Společnost Dutch Passion byla založena v roce 1987 v Amsterdamu a stala se tak druhou 
konopnou společností na světě. Naším posláním je poskytovat nejvyšší kvalitu konopných 
produktů rekreačním a domácím pěstitelům, kteří pěstují konopí pro lékařské účely v zemích, 
kde je pěstování legálně povoleno.

Po mnoha letech naší obětavosti a oddanosti zůstává Dutch Passion předním dodavatelem 
nejlepší světové genetiky konopí. Náš zkušený tým dělá vše pro udržení kvality našich 
stávajících odrůd a neustále hledá nové z rozsáhlé sítě zdrojů z celého světa. Zásobujeme 
tisíce prodejců a distributorů konopných Semínek po celém světě.

Dutch Passion se nikdy nebála jít proti konvenčnímu myšlení. V 90. letech jsme vynalezli 
feminizovaná semínka a celkem nedávno jsme na trh přišli s 10-ti týdenními samonakvétacími 
semínky, která také způsobila revoluci mezi pěstiteli konopí. Novinkou je pak genetika 
bohatá na CBD a i zde patříme k průkopníkům, což nás velice těší.

Základem našeho úspěchu je důsledná znalost genetiky našich odrůd a také nových genetik, 
které k nám neustále proudí z celého světa. Výsledkem naší práce je pak kolekce semínek 
založená na stabilních klasikách, ale zároveň na nových vzrušujících odrůdách. Naše 
kolekce semínek nebyla nikdy lepší.

Všechny odrůdy Dutch Passion byly vyvinuty s etickým přístupem k přírodě a životnímu 
prostředí.
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Běžná, feminizovaná a samonakvétací 
Z běžných semínek mohou vyrůst jak samčí, tak samičí rostliny v poměru 
zhruba padesát na padesát. Jedná se o ideální volbu pro pěstitele ze staré školy, 
kterým se tradiční přístup ke konopným semínkům nikdy neomrzel. Jsou rovněž 
vhodná pro šlechtitele, kteří pro své projekty potřebují samčí i samičí rostliny.

Feminizovaná semínka. V devadesátých letech se konopné semenné 
bance Dutch Passion podařilo jako první na světě uvést do praxe metodu 
feminizace semínek. V současné době jsou feminizovaná semínka již naprosto 
stabilní a jsou běžnou součástí konopného průmyslu. U nás tvoří přes 97 procent 
celkově prodaného zboží. Jejich obrovskou výhodou je, že z nich vyrostou téměř 
výhradně samičí rostliny – zhruba z 95–99 procent. Díky feminizaci semínek 
stačí pěstitelům menší počet rostlin, což má spoustu výhod a také se snižuje 
riziko jakékoli újmy. Pěstitelům tak stačí menší místnost, což šetří energii. Ve 
výjimečných případech mohou z feminizovaných semínek vyrůst rostliny 
hermafroditní, které produkují jak samičí, tak samčí květy. Jde však o riziko 
postihující nepatrné procento rostlin a v drtivé většině případů je hermafroditismu 
způsoben nevhodnými nebo špatnými podmínkami v pěstební místnosti.

Semínka označovaná jako „autofloweringová“ neboli samonakvétací 
jsou zároveň feminizovaná a zároveň samy nakvétají. To znamená, že začnou 
kvést zcela automaticky již tři až čtyři týdny po naklíčení. Ve většině případů 
dozrávají během deseti až jedenácti týdnů od vyklíčení semínek, a to bez ohledu 
na světelný cyklus. Samonakvétací odrůdy jsou obyčejně pěstovány spíše indoor 
s dvaceti hodinami světla a čtyřmi hodinami tmy od semínka až po sklizeň. Během 
let si vysloužila pověst nejjednodušších a nejpohodlnějších odrůd na pěstování, 
hodí se tak zejména pro méně zkušené nebo začínající pěstitele konopí.

Kanabinoidy
V konopí lze najít značné množství látek označovaných jako kanabinoidy. 
Rostlina jich produkuje desítky, přesně popsána a detailně prozkoumána jich je 
zatím však pouze hrstka. Snahou výzkumníků z oblasti medicíny a farmacie je 
objevit nové, ještě účinnější kanabinoidy, než které známe dnes. Přesně to je 
i v popisu naší práce. Neúnavně pracujeme na rozsáhlých výzkumech, jejichž 
cílem je vyšlechtit nové odrůdy bohaté na méně známé kanabinoidy. Níže je 
seznam dosud nejlépe popsaných členů „kanabinoidní rodiny“:

• THC – známé pro své psychoaktivní účinky.

• CBD – konopí bohaté na CBD není tak psychoaktivní a jeho účinky lze 
pozorovat spíše na těle. Je známé zejména díky tomu, že zmírňuje symptomy 
mnoha různých onemocnění.

• THCV – Jako první na světě jsme nedávno uvedli na trh velice slibnou 
odrůdu bohatou na THCV (neboli tetrahydrokanabivarin). Potvrzení jeho 
účinků, mezi které by měla patřit například schopnost potlačovat chuť k jídlu, 
by měly přinést budoucí výzkumy.

• CBG – Kanabigerol je dalším relativně novým přírůstkem do rodiny 
kanabinoidních látek. Měl by být nepsychoaktivní a prostřednictvím chemické 
syntézy jeho kyseliny vzniká celá řada dalších kanabinoidů. CBG je v současné 
době předmětem bádání mnoha konopných šlechtitelů.

Stejně jako se to podařilo THC a CBD, jež opakovaně prokázaly svou 
neuvěřitelnou užitečnost a všestrannost, stane se snad v budoucnu součástí 
standardních lékařských postupů ještě dlouhá řada dalších kanabinoidů. A 
věříme, že právě my vám jako první budeme moci dodat jejich semínka!
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Hnojiva
Pokud konopí pěstujete v přirozeném prostředí venku ve velkém množství půdy, není obvykle 
nezbytně nutné, abyste mu dodávali živiny navíc. Jestli jej ale máte zasazené v menší pěstební 
nádobě, postupem času budete muset do substrátu či zeminy přidávat živiny, aby měla rostlina 
takzvaně z čeho brát. I když pěstujete hydroponicky nebo místo zeminy používáte například 
kokosové vlákno, stejně do zálivky musíte kvůli požadovanému růstu a kvetení doplňovat 
nějaké živiny. Tři hlavní složky výživy rostlin jsou dusík, fosfor a draslík (které se většinou 
označují chemickými značkami N, P a K). Na trhu najdete celou řadu kvalitních dodavatelů 
hnojiv.

•  Organické/bio. Někteří pěstitelé konopí upřednostňují organické živiny, které často 
pocházejí z nejrůznějších přírodních zdrojů, jako je kupříkladu melasa. To se týká především 
growerů, kteří pěstují v půdě. Hydroponičtí pěstitelé se oproti tomu tradičních organických 
hnojiv musejí vyvarovat, protože by jim mohly ucpat trubky a ventily.

•  Syntetické živiny. Mezi ně patří většina hnojiv od největších dodavatelů. Zmiňované 
základní minerály (N, P, K) se rozpouští ve vodě a prodávají se ve formě koncentrátů, které 
pěstitelé před použitím ředí. U naředěného živného roztoku se před samotným hnojením často 
měří pH (kyselost nebo zásaditost) a EC (elektrická vodivost čili koncentrace minerálů).

• Přesycení živinami a vodou.  Mezi dvě nejčastější chyby pěstitelů konopí se řadí přesycení 
vodou v případě sazenic v půdě nebo živinami v případě rostlin pěstovaných v jakémkoli médiu. 
Pro celkové zdraví a ideální růst jsou v případě konopí nejdůležitější prospívající kořeny. Kdy 
to s vodou v zálivce přeženete, kořeny budou mít ztížený přístup ke vzduchu a sazenice vám 
tak budou růst pomaleji. Přehnojení (ať už v půdě, kokosu nebo při hydroponickém pěstování) 
zase vede ke „spálení živinami“, které poznáte podle opticky sežehnutých a zhnědlých konců 
listů. V tomto případě může dojít až k výraznému zpomalení vývoje a následně pěstitel skončí 
s menší zralou rostlinou a méně objemnou sklizní.

•  Harmonogram hnojení & rada na závěr. Řiďte se příbalovými informacemi na přípravcích 
od výrobců hnojiv. Mějte na paměti, že je vždy lepší rostlinu dočasně hnojit méně než ji 
přehnojit a přivodit „spálení živinami“. Začněte na nejnižším doporučením množství a postupně 
dávku dle návodu zvyšujte. Když se bude zdát, že rostlina dostává moc, zpomalte. Dále vám 
rozhodně musíme doporučit, abyste používali pokud možno kvalitní měřiče hodnot pH a EC, u 
kterých si navíc budete pravidelně ověřovat jejich přesnost.

Dutch Passion doporučuje



Prohlášení o nepoužití GMO.
Všechny odrůdy konopí v katalogu Dutch Passion byly získány prostřednictvím 
technik klasického křížení, selektivního pěstování a příbuzenského křížení. 
Dutch Passion nepracuje s geneticky modifikovanými organismy (GMO) nebo 
technikami GMO a nemá v úmyslu tuto skutečnost měnit.

Zeměpisná poloha
Konopí roste všude na světě. Není tedy náhodou, že v genetické 
bance Dutch Passion najdete odrůdy ze všech koutů planety. Venkovní 
a skleníkoví pěstitelé na severní polokouli mají na pěstování konopí 
vyhrazené období zhruba od dubna do října. Na polokouli jižní, např. v 
Jižní Americe, trvá sezóna naopak většinou od září do dubna. Venkovní 
pěstitelé nechají semínka často naklíčit vevnitř, aby během prvního 
týdne či dvou ochránili citlivou sazeničku. Když jsou rostliny dost silné na 
přemístění, je třeba zase myslet na ochranu před škůdci. Mnohdy bude 
nutné použít přípravek na hubení hlemýžďů / slimáků, jako je například 
moluskocid. Ve volné přírodě je neuškodí ani obehnat drátěným 
pletivem, které poslouží jako ochrana před pasoucí se zvěří.

Teploty. Konopí je schopné odolávat vysokým i nízkým teplotám, 
optimálních výsledků však dosáhnete jen a pouze za stabilních podmínek 
bez teplotních extrémů, ať už nízkých či vysokých. To koneckonců 
vysvětluje, proč jsou „indooroví“ pěstitelé dlouhodobě velice úspěšní.

Severní hemisféra

Jižní hemisféra

SEVERNÍ 
AMERIKA

JIŽNÍ 
AMERIKA

EVROPA ASIE

AFRIKA

AUSTRÁLIE

ANTARKTIDA

Nejprodávanější 2020

Feminizovaná

1 Glueberry O.G.
2 Frisian Dew
3 Critical Orange Punch
4 Kerosene Krash
5 Sugar Bomb Punch

Samonakvétacís

1 Auto Mazar
2 Auto Lemon Kix
3 Auto Colorado Cookies
4 Auto Critical Orange Punch
5 Auto Banana Blaze

Special cannabinoids

1 CBD Charlotte’s Angel
2 CBD Auto Blackberry Kush
3 THC-Victory
4 CBD Auto Charlotte’s Angel
5 CBG-Force

Běžná

1 Passion #1
2 Orange Bud
3 Euforia
4 Mazar
5 Blueberry
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Research Genetics

Research Genetics

Po několika pokusech Dutch Passion stabilizoval odrůdu bohatou na kanabinoid THCV, jako 
první seedbanka na trhu. THC-Victory je unikátní rostlina s poměrem 1:1 mezi THC a THCV, 
dlouho hledaným novým kanabinoidem. THCV, celým názvem tetrahydrocannabivarin, je terčem 
medicínského zájmu na více polích našeho odvětví. THCV je sabotérem THC, mírně potlačující 
jeho účinky a také je běžně jen vedlejším prvkem ve většině odrůd konopí. Je třeba více lékařských 
výzkumů k objevení plného potenciálu THCV kanabinoidu.
THC-Victory je průměrně dorůstající odrůda a může se zdát pomalá při vegetativním růstu. Po 
vyvinutí 3. patra se začíná zrychlovat a sílit. Výnos je také průměrný a vůně terpenů směřuje k 
citrusům v rámci terpenového spektra. Trichomy obsahují zhruba stejné množství THC a THCV, 
okolo 6-8% od každého.

Feminizovaná

10 - 12 týdnů L Převažující 
zastoupení Sativy

Speciální
kanabinoidy

Novinky z výzkumných 
laboratoří Dutch Passion

THC a CBD jsou dva nejznámější a 
nejdostupnější kanabinoidy. V posledních 
letech byly objeveny desítky dalších v konopí 
se přirozeně vyskytujících kanabinoidů, mezi 
něž patří například CBC, THCV, CBDV, CBG 
a dlouhá řada dalších. Prospěšné vlastnosti 
některých těchto kanabinoidů byly už 
potvrzeny vědeckými výzkumy, ale u většiny z 
nich zůstává významné množství účinků stále 
neznámých.

Dutch Passion šlechtí nové kultivary s 
vysokými koncentracemi těchto nově 
objevovaných kanabinoidů. Jakmile budou 
k dispozici stabilizované odrůdy a semínka, 
vědci budou mít možnost zkoumat jejich 
léčebný i rekreační potenciál v plné šíří. 
V nadcházejícím desetiletí plánuje Dutch 
Passion uvést na trh několik stabilních a 
výnosných odrůd pod označením „Speciální 
kanabinoidy“. Každá z nich bude bohatá na 
jeden (nebo více) z výše zmiňovaných nových 
kanabinoidů. 

Auto CBD-Victory je vůbec první komerčně dostupná CBDV odrůda s poměrem CBD a CBDV jedna ku 
jedné. Semena Auto CBD-Victory jsou z 75 procent sativa a z 25 procent indika. Při pěstování indoor 
trvá cyklus od zasazení až po úrodu okolo 10 týdnů (s 20 hodinami svícení denně). Sklizně očekávejte 
hojné s palicemi ve tvaru kukuřice. Základ odrůdy jsme vybrali z naší výzkumné genové banky. Od 
začátku vývoje uplynuly čtyři roky a my dnes konečně můžeme světu představit naše zbrusu nová 
CBD/CBDV samonakvétací semena! Odrůda Auto CBD-Victory se vyznačuje vitálním růstem, díky 
kterému se na ní v době květu mohou tvořit velké husté palice té nejvyšší kvality. Usušené květy 
obsahují mezi čtyřmi až šesti procenty CBD stejně jako CBDV. Zaručujeme vám, že není možné, aby 
obsah THC v jakékoliv rostlině překročil hranici 0,3 procenta. Auto CBD-Victory sice dokáže zlepšit 
náladu, ale rozhodně ne v psychotropním slova smyslu. Kromě toho se tato dáma může pochlubit 
příjemným terpenovým profilem s náznaky dřeva, borovice a lehce nasládlou octovou chutí.

10 týdnů Převažující 
zastoupení Sativy

Samonakvétací

Sp
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an

ab
in

oi
dy

NOVÝ!

THC-Victory®

Auto CBD-Victory®
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1X   €49,95
3X   €89,95

5X   €134,95
10X €219,95

1X   €24,95
3X   €44,95
7X   €89,95



Research Genetics

Research Genetics

Po provedení řady testů jsme došli k závěru, že Auto CBG-Force má konzistentně nižší obsah THC 
než klasická fotoperiodická odrůda CBG-Force. U Auto CBG-Force se jednalo o průměrnou hladinu 
0,04 % THC, zatímco fotoperioda CBG-Force se v průměru blížila hodnotě 0,14 %. I tak se bez 
problémů vejde do legálního limitu 0,2 %, který platí v Evropské unii. Na první pohled se nejedná o 
velký rozdíl, ale pro některé pěstitele operující legálně jsou tyto extrémně nízké hladiny THC velmi 
dobrou zprávou. Myslíme si, že důvodem pro vyšší množství THC zjištěné ve fotoperiodické verzi by 
mohl být delší část strávený ve vegetativní fázi. Auto CBG-Force nevyroste v nějakou velkou rostlinu 
(měla by se vejít do jednoho metru výšky), ale přesto nabízí objemné výnosy konopí bohatého na 
CBG. Palice překypují pryskyřicí, ale nelepí jako odrůdy bohaté na CBD nebo THC. Existuje řada 
zdravotních obtíží, na které by CBG mohlo pomáhat, ale je potřeba provést více výzkumů, abychom 
mohli plně pochopit a popsat léčebný potenciál tohoto relativně nového kanabinoidu.

Dutch Passion s hrdostí představuje první feminizovanou odrůdu konopí, která je bohatá na 
CBG – varietu nazvanou CBG-Force. U CBG (kanabigerol) se předpokládá obrovský léčebný 
potenciál, přičemž hladina THC v této odrůdě se pohybuje pod 0,15 %. CBG-Force jde ve 
stopách odrůdy THC-Victory (bohatá na THCV) a naší průkopnické práce v roce 2011 při uvádění 
semen odrůd bohatých na CBD na trh.
CBG-Force je naší první generací odrůd bohatých na CBG, která je středního vzrůstu, ale má 
velký výnosový potenciál (indoor 400 gramů/m2, outdoor 500 gramů na rostlinu).
Tato odrůda roste opravdu dynamicky (s velkou silou – great Force) a stačí jí pouze kolem 7 
týdnů kvetení k tomu, aby na sobě měla pevné zralé palice obsahující spoustu CBG. S obsahem 
THC pod 0,15 % lze CBG-Force označit za první odrůdu v naší nabídce, kterou lze považovat 
globálně za legální stejně, jako je po světě legální technické konopí.

Feminizovaná               

7 týdnů 

12 týdnů 

15%

15%

XL

XL Indica / Sativy

Indica / Sativy

Samonakvétací

Speciální kanabinoidy

NOVÝ!

NOVÝ!CBG-Force®

Auto CBG-Force®

07

1X   €24,95
3X   €44,95
5X   €64,95
10X €109,95

1X   €24,95
3X   €44,95
7X   €89,95



Durban X Unknown Indica

Původní varieta Durban Poison® od Dutch Passion je klasická outdoor i indoor 
varieta, dostatečně odolná na to, aby ji bylo možné pěstovat v extrémních severních 
/ jižních zeměpisných šířkách. Do Nizozemska se dostala z Jižní Afriky a v 70. letech 
probíhal řadu let její inbreeding. S každou další generací získávala větší adaptabilitu 
na větrné a deštivé podmínky severní Evropy. V průběhu šlechtění byla s varietou 
Durban zkřížena jedna varieta s neznámou genetikou indiky. Durban může zpočátku 
vyhánět široké listy ve stylu indiky, posléze ale začíná převažovat charakter sativy, 
který je patrný podle dlouhých květů se štíhlými lístky.

Feminizovaná + Běžná               

8-9 týdnů
Září - Říjen

XXL Převažující zastoupení Sativy

Holandské venkovky
Špičková genetika venkovního konopí

Kvalita a odolnost našich venkovních odrůd konopí je výsledkem mnoholetých zkušeností. 
Všechny naše venkovní odrůdy jsou pečlivě vybírány, rozvíjeny a pěstovány v Holandsku. 
Venkovní odrůdy Dutch Passion jsou silné, velmi plodné a odolné na plísně a nemoci. Navíc 
se jim bude dobře dařit i v chladných severních evropských klimatických podmínkách. 
Odrůdy dobře rostou ve sklenících, a pokud není řečeno jinak, tak se vyhněte jejich pěstování 
uvnitř. Výnos se odvíjí od podnebí, množství slunečního světla, environmentálních faktorů, 
data setí a výživy. Období sklizně jsou uvedeny pro podnebí a zeměpisnou šířku Holandska.

Skleníky vybavené “tmavnoucími” žaluziemi mohou čas sklizně zrychlit. Sklízení vícekrát do 
roka je možné a s našimi samokvetoucími venkovními odrůdami i rychlé.
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Durban Poison®
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1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95

10X €74,95
10X €44,95 (reg) 



Californian Indica

2X Cup winner

Cup winner

Super Skunk X Purple Star

Feminizovaná + Běžná               

Nejhezčí venkovní odrůda, s kterou jsme se kdy setkali. Matka Super 
Skunk x táta Purple Star , jejichž výběr z klonů trval 3 roky . Ačkoliv jsme 
v posledních 20 letech vypěstovali mnoho hybridů Skunk/Purple, nikdy 
jsme neviděli nic podobného této odrůdě. Světle fialová barva.(50% Indika, 
50% Sativa). Je velmi výnosná a s velmi dobrým poměrem stonků a listů 
(má pouze malé listy). Venkovní odrůda odolná vůči plísni s absolutně 
prémiovou kvalitou. Nezbytnost pro venkovního pěstitele.

1st prize High Life Holland 2008

Passion #1 se k Vám nyní dostává s naším nejlepším doporučením. Jedná se 
o jednu z nejlepších, zelených variet outdoor, jaké jsou vůbec k dispozici, a 
zůstává na scéně od 70. let, kdy byla představena jako legendární Californian 
Indica.

Passion #1 se k outdoor pěstitelům v Holandsku dostala v 80. letech díky 
Dutch Passion a získala si reputaci jako silný a stabilní strain, který se snadno 
pěstuje. Když se zasadí začátkem sezóny, může dorůst výšky 3,5 m, typičtější 
je ovšem výška 2 m. Výnos se pohybuje od 250 až po 750 g u velkých rostlin, 
které za optimálních podmínek mohou dosáhnout ohromujících rozměrů.

Feminizovaná               

8 týdnů 
Září - Říjen

7 týdnů / Září 

XXL

XL Indica / Sativy

Indica / Sativy

H
olandské venkovky

Passion #1®
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Frisian Dew® 1X   €15,95
3X   €29,95

5X   €44,95
10X €74,95

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95

10X €74,95
10X €44,95 (reg)



Purple #1 X Skunk

Cup winner

Purple Afghani

Shaman jakožto ověřená varieta, jejíž počátky sahají do 80. let, je spolehlivý, 
robustní a vysoce silný hybrid F1 mimořádné samčí rostliny Purple #1 a špičkového 
samičího Skunku. Tato varieta byla vyšlechtěna pro pěstitele outdoor / ve skleníku; 
je odolná vůči sviluškám i plísním a hnilobě palic. Shaman je osobitá, elegantní 
rostlina, která při růstu vykazuje zřejmé charakteristiky Sativy, například dlouhé 
internodální vzdálenosti mezi velkými palicemi. Zhruba polovina rostlin získává 
nádherný odstín nachové barvy během květu, který při pěstování outdoor končí na 
sklonku září nebo začátkem října. Shaman vykazuje jako hybrid velkou energičnost 
a po sklizni dává jemný, dřevitě sladký, nachový kouř se smyslným, vysoce kvalitním 
„up“ high po vzoru Sativy.

Feminizovaná + Běžná               

Feminizovaná + Běžná               

8 týdnů / Září L Převažující zastoupení Sativy

Purple #1 celosvětově známá, klasická a původní varieta Purple, která 
se objevila začátkem 80. let, a od té doby bývá oceňována díky svému 
nachovému zbarvení jedinečné krásy a skvělému high. Naše původní rostlina 
Purple #1, s níž se lze často setkat i v jiných bankách semen, je mixem 50/50 
Sativa / Indica. Zastoupení indika je odvozeno od velmi speciální, nachové 
afghánské odrůdy, která byla v Holandsku velmi opatrně zkřížena s některými 
vynikajícími odrůdami indiky a sativy, čímž vznikla silná outdoor rostlina, plně 
adaptovaná na holandské podnebí.

8 týdnů / Září M / L Indica / Sativy
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Shaman®

Purple #1® 1X   12,95 €
3X   24,95 €

5X   37,95 €  
10X 59,95 €
10X 44,95 € (reg)
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1X   €12,95
3X   €24,95 

5X   €37,95 
10X €59,95
10X €29,95 (reg) 



Frisian Dew X DucksFoot

Frisian Duck X Auto White Widow

Cup winner

Varieta Frisian Duck® vytváří neobvykle tvarované listy, takže ji lze jen s obtížemi 
identifikovat jako tradiční konopí, a je ideální pro pěstování venku i ve skleníku 
v obydlených oblastech. Název je odvozen od výrazného tvaru listů, které 
připomínají otisk kachní nohy, zejména během prvních dvou třetin života rostliny. 
V době květu mohou některé z horních listů nabývat tradičnějšího tvaru konopí. 
Frisian Duck® vznikla zkřížením Frisian Dew a DucksFoot. Tuto jedinečnou, 
robustní, nenápadnou varietu lze sklízet počátkem října (počátkem dubna na 
jižní polokouli). Během květu hraje úchvatnými purpurovými barvami a roste 
podobně jako vánoční stromek, venku dosahuje výšky až 2,5 metrů, uvnitř do 
1,5 metru.

Auto Duck® je nenápadná odrůda konopí s neobvykle tvarovanými konopnými 
lístky, které mají za následek to, že nejde skoro poznat, že jde o konopí. A 
to zejména v první polovině svého života, ještě než se začnou tvořit pupeny. 
Venku trvá této odrůdě asi 85-90 dní, než ze semínka vyroste tak, aby byla 
připravena ke sklizni. Produkuje kvalitní konopí a v dobrých venkovních 
podmínkách nebo ve skleníku se ji bude velmi dobře dařit.  Uvnitř je připravena 
zhruba po 75 dnech 20/4 světla.  AutoDuck ® má stabilizovanou přírodní 
deformitu listů, se znoženými listy, které se podobají otisku nohy kachny a má 
také během doby kvetení lehký zápach.

Feminizovaná               

8 - 9 týdnů 
Říjen

11 - 12 týdnů  

XXL

L Indica / Sativy

Indica / Sativy

Samonakvétací

H
olandské venkovky

Frisian Duck®

Auto Duck®

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €

1X  18,95 €
3X  34,95 €
7X  69,95 € 
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Original Hollands Hope

Cup winner

Hollands Hope®

Hollands Hope® je časem prověřený venkovní strain, jeden z úplně prvních, 
které se od začátku 80. let v Holandsku plně aklimatizovaly a pěstují se zde 
venku. Hollands Hope je známý svou odolností vůči plísním; je to vytrvalá a 
spolehlivá varieta, kterou lze sklízet koncem září nebo začátkem října, zhruba 
po 8 týdnech kvetení.

Jedná se o kvalitní strain indika, který byl upraven tak, aby dokázal snést klima 
Holandska, roste ale dobře i v jiných klimatických podmínkách. Rostliny jsou 
typicky 1-2 m vysoké; jedná se o indiku s vysokým výnosem, která přináší 
skutečně uzemňující stoned a hned od začátku se stala naší oblíbenou 
venkovní odrůdou.

8 týdnů / Září XL Převažující 
zastoupení Indica

Feminizovaná + Běžná               
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Hollands Hope®
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1X   €15,95
3X   €29,95

5X   €44,95 
10X €74,95
10X €29,95 (reg)



Western Himalayas Hybrid

Afghani X South African genetics

Původ Pamir Gold leží v západních Himalájích na území Tádžikistánu. 
Adaptace na evropské vysokohorské podnebí byla provedena ve 
švýcarských Alpách během několika let šlechtění a selekce. Nejlepší 
jedinci jsou používání k produkci feminizovaných semínek již v 
Holandsku. Pamir Gold je převážně indika (60%,40%) mající sladkou, 
lehce zemitou chuť s nádechem citrónu a hrušky. Zdravé rostliny při 
pěstování venku dosahují výšky 1,5 – 1,8 metru. Odolné proti plísním. 
Výnosem je středně nadprůměrná, může být také pěstována pod 
umělým osvětlením.

Snow Bud® je naším druhým “vysokohorským” modelem. SnowBud je 
hybrid mezi afghánskou a jihoafrickou genetikou. Stejně jako u Pamiru 
Gold selekce matek proběhla ve švýcarských Alpách. SnowBud (60% 
Sat./ 40% Ind.) má kořeněnou (skořice), skunkovitou vůni a chuť. Kouř 
je velmi jemný a má středně silné “high”. Zdravé rostliny mohou při 
pěstování venku dosáhnout výšky 1,8 – 2,2 metru. Odolná proti plísním, 
Výnosem je středně nadprůměrná, může být také pěstována pod 
umělým osvětlením. Jméno SnowBud odkazuje na velký počet bílých 
blizniček v samičích květech (palicích).

Feminizovaná               

Feminizovaná               

Většina semínek moderních 
konopných odrůd je selektivně 
křížena v malých nadmořských 
výškách a také jsou v nich pěstovány. 
Když jsme se podívali na nabídky 
od jiných firem nabízející semínka, 
tak jsme nemohli najít žádné kvalitní 
odrůdy pro vysokou nadmořskou 
výšku. Pro uspokojení poptávky 
Dutch Passion vyvinula dvě odrůdy 
pro vysoké nadmořské výšky Pamir 
Gold a Snow Bud. Ty byly vytvořeny 
ve švýcarských Alpách během 90. 
let minulého století. Selektivně 
byly kříženy pouze ty nejlépe 
adaptované rostliny. Dnes jsou Pamir 
Gold a Snow Bud uznávány jako 
dvě nejlepší odrůdy pro vysokou 
nadmořskou výšku, které se pěstují 
v každé hornaté oblasti, jako jsou 
Alpy, Pyreneje, pohoří Sierra Nevada 
a Kavkaz.

9 týdnů
Září - Říjen

7 týdnů / Září

M

L

Indica / Sativy

Indica / Sativy

H
igh AltitudeVysoká 

nadmořská výška
Horské konopí, rozvíjeno ve 
švýcarských Alpách.

Pamir Gold®

Snow Bud®

1X   12,95 €
3X   24,95 €

5X   37,95 €
10X 59,95 €
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1X   €12,95
3X   €24,95

5X   €37,95
10X €59,95



Amsterdam Amnesia

Nabídka feminizovaných semen společnosti Dutch Passion by bez nadčasové klasiky Amsterdam 
Amnesia Haze zkrátka nemohla být kompletní. Tato odrůda se proslavila po celém světě mimo jiné i díky 
původní genetice Amnesia, jež patří mezi nesilnější sativa dominantní strainy s hodně vysokým obsahem 
THC. To vše dělá z Amsterdam Amnesia Haze jednu z nejlepších hazeových odrůd, jaké kdy spatřily 
světlo světa. Feminizovaná odrůda Amsterdam Amnesia Haze kvete při pěstování indoor přibližně 9 až 
10 týdnů. Kromě toho je také odolná proti sviluškám a díky svým úzkým listům dokáže snáze přijímat 
světlo i ve spodní části. Ve fázi květu se tato dáma umí pořádně vytáhnout, takže si dávejte pozor, aby 
vám ve vašich pěstebních prostorech doslova nepřerostla přes hlavu. Těšit se můžete na štědré XXL 
sklizně plné hustých květů s nádechem citrusů. Palice očekávejte pevnější než u většiny v současnosti 
prodávaných odrůd s převažující sativní genetikou.

Feminizovaná 

9 týdnů XXL Převažující zastoupení Sativy

Klasika
Masivní výnosy a mimořádné výsledky.

Dutch Passion má tu čest představit naši sbírku semínek legendárních 
odrůd. Klasické odrůdy Dutch Passion zahrnují Power Plant, White Widow, 
Amsterdam Amnesia (Amnesia nejlepší kvality) a mnoho dalších výjimečných 
kmenů, které se často nacházejí v nizozemských coffee shopech. Naše 
klasické odrůdy jsou chváleny pro kvalitu, chuť, stabilitu a účinek. Všechny 
klasické odrůdy jsou velmi silné, konzistentní a velmi výnosné, proto jsou 
ideální pro komerční pěstitele. Kolekce klasických vnitřních odrůd od Dutch 
Passion nikdy nebyla tak dobrá, jako je tomu dnes. Nabízíme pestrou škálu 
samokvetoucí genetiky s tradiční fotoperiodou.

Kl
as

ik
a
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Amsterdam Amnesia® 1X   27,95 €  
3X   49,95 €    

5X   74,95 €  
10X 119,95 €   



Original Skywalker X Amsterdam Amnesia

Skywalker Haze X Auto Amsterdam Amnesia

K jejímu stvoření jsme využili dvě naše klasické odrůdy – Blueberry x Mazar. Tato indica 
dominantní varieta se může chlubit nejen nebývalým růstem a ovocným aromatem, ale také 
nepřebernou škálou barev, které ze Skywalkera učinily jeden z našich nejvyhledávanějších 
produktů, a to jak mezi domácími, tak komerčními pěstiteli.
Právě z toho důvodu si šlechtitelský tým Dutch Passion při křížení tohoto hybridu odrůd Blueberry 
a Mazar dal obzvláště záležet. Nakonec se rozhodl pro velmi silný a značně pryskyřičný klon 
nesmírně účinné Amnesie, která pochází z amsterdamských undergroundových pěstíren, a proto 
se nazývá Amsterdam Amnesia.
Výsledkem křížení (Blueberry x Mazar) x Amsterdam Amnesia se nakonec stala odrůda 
Skywalker Haze, silný sativa dominantní hybrid s příchutí připomínající citrusy, který ovšem po 
svých rodičích Mazar a Blueberry zdědil onen legendární říz a ovocné tóny v chuti.

Našemu týmu se díky spojení genetik Skywalker Haze a Auto Amsterdam Amnesia podařilo vytvořit 
jednu z nejsilnějších sativa dominantních odrůd druhu Haze, se kterou se konopný sektor kdy setkal.

Rostlina se může pochlubit potenciálně hojnými XXL sklizněmi. Palice jsou pokryté pryskyřičnými 
krystaly, a přestože některé květy mohou působit poněkud řídce, odrůdě to vůbec neubírá na kráse.

Běžně je totiž posetá hustými palicemi, které ze sebe vydávají intenzivní citronové, ale přesto nasládlé 
aroma. Tato kráska také není žádný trpaslík. Při pěstování ve volné půdě venku jsme zaznamenali 
i jedince, kteří se vzpínali do výšky více než dvou metrů, což u samonakvétacích odrůd není vůbec 
běžné.

Feminizovaná               

Samonakvétací

9 týdnů 

12 týdnů 

XXL

XXL Převažující zastoupení Sativy

Převažující zastoupení Sativy

Klasika

Auto Skywalker Haze® 1X  12,95 €
3X  24,95 €
7X  49,95 € 

Skywalker Haze® 1X   12,95 €
3X   24,95 €

5X   37,95 €
10X 59,95 €
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Mad Scientist X Voodoo

Outlaw Amnesia (Amnesia x Super Haze)

Cup winner

C-Vibez je rychle kvetoucí hybridní odrůda. Tato kráska plodící těžké květy roste rychle a dozrává 
do hutných aromatických palic. Vezme si zhruba 10-12 týdnů k dokončení kvetení jejích palic 
tvrdých jako kámen. Průměrná výška je okolo 1 až 1,5 metru. Většina těchto vysoce kvalitních 
feminizovaných semínek dorůstá do nízkých zelených rostlin. Okolo 30% z nich ukazují 
zbarvení do růžova a fialova. Je to výnosná odrůda s vyjímečným spektrem terpenů. Genetika 
byla získána od šlechtitele Mad Scientist doprovázená vynikající genetikou Voodoo. Voodoo 
je masivně potentní originální odrůda Dutch Passion z Thajska. Tyto odrůdy jsou zodpovědné 
za silný “stoned” efekt, který pocítí uživatelé po vaporizování, nebo kouření finálního výsledku. 
I přesto, že C-Vibez je odrůda s dominancí indiky, očekávejte pozoruhodné ovocně citronové 
náznaky v chuti, zejména právě když dochází k hoření.

Feminizovaná 

10 - 12 týdnů XXL Indica / Sativy

Auto Xtreme® je vskutku mimořádným výsledkem dvouleté spolupráce mezi Dutch 
Passion a DinaFem, při jehož vývoji byla také částečně použita genetika Haze od 
Dutch Passion. Před vlastním schválením projektu se věnovalo velké množství času 
pěstování a selekci. Genetika vychází z naší variety OutLaw® (Amnesia x Super 
Haze) s fotoperiodickou regulací, která byla převedena na samonakvétací formu, 
jež zahrnuje silný vliv Sativa Haze a nabízí velmi štědré výnosy. Tato varieta je k 
dispozici výhradně od Dutch Passion. AutoXtreme se sklízí zhruba po 85 dnech od 
naklíčení. Jedná se sice o trochu delší dobu než u jiných samonakvétacích odrůd, 
ale v tomto případě byl pro dosažení té nejlepší kombinace síly, chuti a objemu 
sklizně určitý čas navíc nutný.

Samonakvétací

10 - 12 týdnů XL Převažující 
zastoupení Sativy

Kl
as
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C-Vibez®

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

Auto Xtreme®
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1X   29,95 € 
3X   54,95 €   

5X   79,95 € 
10X 139,95 €  



Gelato X Sherbet

 (Cinderella 99 X Jack Herer) X Magnum

3X Cup winner

Cup winner

Vedoucí oddělení vývoje a genetiky v Dutch Passion narazil během svých cest 
na velmi speciální fenotyp známé odrůdy Gelato. Rostlina má úžasnou sladkou 
vůni a překrásné modré odstíny na listech. Třpytící se palice jsou tvrdé jako 
skála a vedoucí oddělení vývoje a genetiky byl silně uchvácen bohatou chutí, 
která přesně odrážela delikátní a sladké aroma, které bylo cítit z květů této 
rostliny. Věděl, že tahle výjimečná a jedinečná rostlina bude vynikající materiál 
pro další skvostný kříženec od Dutch Passion.
Tento fenotyp Gelata dorazil do “Mokumu“ (starý hebrejsko/židovský název pro 
Amsterdam) a byl zkřížen s vitálním Sherbet jedincem, který je více sladší, díky 
genetice Cookies. Sherbet obsahuje mnoho terpenů, a proto má velmi silné 
aroma, vysoké výtěžky a také intenzivní efekt.

Jde o jednu ze samokvetoucích odrůd nejsilnější na THC, kterou jsme viděli. 
Auto Cinderella Jack® je feminizovaná samokvetoucí odrůda vytvořená spolu 
s  inovativními pěstiteli z Buddha Seeds ze Španělska. Mateřská genetika 
byla vybírána výhradně podle množství THC a podle ničeho jiného. V každé 
fázi vytváření odrůdy byla použita profesionální laboratorní analýza pro 
potvrzení genetiky bohaté na THC u několika generací a jednotlivých rostlin. 
Původně tento projekt začal vybraným křížením Cinderella 99 a Jack Herer. 
Samokvetoucí genetika pochází z řady genetiky Magnum, která zajišťuje, že 
je sklizeň nadprůměrná. S množstvím THC se jedná o jednu z nejúčinnějších 
samokvetoucích odrůd v současné době, které jsou dnes k dispozici.

Feminizovaná               

Samonakvétací

8 týdnů 

10 - 11 týdnů 

XL

XL Indica / Sativy

Indica / Sativy

Klasika

Auto Cinderella Jack® 1X  18,95 €
3X  34,95 €
7X  69,95 € 

Mokum’s Tulip® 1X   29,95 €
3X   54,95 €

5X   79,95 €
10X 139,95 €
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Think Different XXL selection

AK420 Autoflower

Think Big® je vysoce výkonná samonakvétací odrůda založená na legendární genetice Think 
Different. Odrůda Think Big® byla vytvořena z malého počtu speciálních rostlin XXL Think 
Different, které byly vybrány ze stovek rostlin vypěstovaných ze semínek a následně byly 
použity jako genetický základ pro Think Big®. Think Big® je středně vysoká samonakvétací 
odrůda, která produkuje robustní rostliny s XXL výnosem, a která roste o něco déle než 
většina automatů.

13 týdnů XXL Převažující 
zastoupení Sativy

Think Different je autoflower strain s vysokým výnosem, který vytváří silné a 
homogenní rostliny dorůstající typicky do výšky 1-1,5 m, jež za optimálních podmínek 
někdy dokáží poskytnout výnos 250-300 g na rostlinu. Think Different obsahuje 
zhruba 60 % Sativy, 20 % Indiky a 20 % Ruderalis. Komerční pěstitelé v Holandsku 
dosáhli při pěstování indoor dokonce až 500 g/m2. Doba od zasetí do sklizně trvá 
pouhých 9 týdnů. Jedná o odrůdu, která se snadno pěstuje, má rychlý nástup účinku 
a kterou si opravdoví pěstitelé, jakými jste i Vy,  jednoduše nemohou dovolit minout!

Samonakvétací

Samonakvétací

10 - 11 týdnů XXL Převažující 
zastoupení Sativy

Kl
as

ik
a

Think Big®

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

Think Different®
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Classic F1 White Widow

White Widow Autoflower

Cup winner

Naše původní White Widow vykazuje všechny ryzí charakteristiky: silné a pronikavé 
aroma, neuvěřitelnou vitalitu, která je výsledkem křížení rodičovských rostlin 
brazilského a indického původu, a také bláznivě intenzivní, někdy obávaný nebo 
do nebe vynášený rauš. Můžeme směle prohlásit, že se jedná o jednu z velmi mála 
autentických verzí na trhu, a s jistotou víme, že Vás nikdy nemůže zklamat. Naši 
zákazníci původní White Widow od Dutch Passion zbožňují a udávají vynikající 
výsledky při pěstování indoor, outdoor (v teplém podnebí) i ve skleníku.

Auto White Widow® je vitální a robustní samonakvétací varieta, která přináší silný 
high. Byla vyšlechtěna z naší původní White Widow, za použití stejné genetiky, 
která již získala řadu ocenění a přinesla naprostou spokojenost tisícům pěstitelů. 
AutoWhite Widow® je velmi kompaktní a snadno se pěstuje, bez ohledu na 
zvolenou metodu. Tuto samonakvétací varietu lze sklízet zhruba po 75 dnech od 
vyklíčení a při pěstování venku lze z jedné rostliny získat 50 až 150 g+ konopí. 
Zkušení indoor pěstitelé mohou z jediné rostliny získat 200 g+, zejména za použití 
hydroponického systému Deep Water Culture. Rostliny dorůstají výšky zhruba 60 
cm až 1 m.

Samonakvétací

8 týdnů 

10 - 11 týdnů 

XL

XL Převažující 
zastoupení Indica

Převažující zastoupení Indica

Feminizovaná + Běžná               Klasika

Auto White Widow® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

White Widow® 1X   18,95 €
3X   34,95 €

5X   52,95 € 
10X 84,95 €   
10X 69,95 € (reg)
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The Ultimate X Auto Mazar

Original The Ultimate

Auto Ultimate® je AutoFem verze naší  úspěšné variety The Ultimate. Jedná se o rostlinu, 
která nabízí slušnou produkci konopí špičkové síly, je široce doporučována, a navíc skýtá 
sklizně vyznačující se trvale působivým objemem. Nejlepších výsledků se podařilo dosáhnout 
vytvořením samonakvétací verze The Ultimate® s genetikou naší původní a legendární 
variety Auto Mazar. Výsledkem je vitální varieta s vysokým výnosem, která dosahuje výšky 
80-100 cm a má kompaktní palice střední až velké velikosti. Palice jsou lepkavé a celé jsou 
potažené sladkou, aromatickou pryskyřicí. Chuť a high, které AutoUltimate přináší, jsou co 
do kvality velmi podobné originálu.

10 - 11 týdnů XXL Indica / Sativy

Pečlivé šlechtění vytvořilo jednu z našich nejdůležitějších odrůd a nazýváme ji 
„The Ultimate“, protože kombinuje  kvalitu uznávanou pěstiteli a  jedny z největších 
výnosů, které jsme kdy viděli. Roste do výšky asi 1 metru, takže je ideální pro 
pěstování uvnitř. Doba kvetení je 8-11 týdnů, s extrémním růstem palic v posledních 
2 týdnech. The Ultimate je dominantní sativa a bude v průběhu růstového cyklu 
potřebovat dostatek živin. Je odolná vůči plísním a hnilobám palic, takže jde i o 
dobrou volbu pro pěstování ve skleníku. Odrůda The Ultimate je také vhodná pro 
řízkování. Naši pěstitelé se ještě nikdy nesetkali s tak silným a stále kvalitním 
výnosem. Tato odrůda vytyčuje nové standardy pro komerční pěstitele a změní váš 
prostor pro pěstování.

Samonakvétací

XXL Indica / Sativy

Feminizovaná             

10 týdnů 

Kl
as

ik
a

Auto Ultimate® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

The Ultimate® 1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €
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Original South African Power Plant

Power Plant X Think Different

3X Cup winner

Odrůda Power Plant se okamžitě stala hitem po vydání v roce 1997. Jde o výkonnou 
a velmi stabilní klasiku. Power Plant je z větší částí sativní odrůda z Jihoafrické 
republiky a původní verze je k dispozici pouze od Dutch Passion. Jedná se o 
odrůdu s opravdu bohatým výnosem, kterou můžete pěstovat uvnitř, ve skleníku i na 
venkovních zahradách (daří se jí především ve středomořském podnebí) s výnosy 
až 500-600 gramů/m2. Je oblíbená pro rekreační a lékařské účely a zůstává čistým 
a stabilním kmenem s dobrou a zaslouženou pověstí.

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

Díky neutuchající popularitě a úspěchům sklízeným v posledních desetiletích vás 
určitě nepřekvapí, že jsme konečně vyšlechtili a uvádíme na trh samonakvétací 
verzi původní „královny holandských coffeeshopů“!
Auto Power Plant vám vyroste od semínka až do velké rostliny s pevnými a hustými 
palicemi během pouhých 10 týdnů, přičemž nebudete samozřejmě ochuzeni 
ani o tolik milovaný knockout efekt klasického Power Plantu z devadesátých let. 
Ideální poměr listů a květů a dechberoucí výnos činí z této odrůdy jasnou volbu pro 
komerční pěstitele.
Stačí si jen jednou potáhnout z jointu, bongu nebo vaporizéru a hned se v duchu 
přenesete do doby, kdy to všechno začínalo.

Samonakvétací

8 -10 týdnů 

10 týdnů 

XXL

XL Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující 
zastoupení Sativy

Feminizovaná + Běžná               

Klasika

NOVÝ! Auto Power Plant® 1X  12,95 €
3X  24,95 €
7X  49,95 € 

Power Plant® 1X   12,95 €
3X   24,95 €

5X   37,95 €
10X 59,95 €   
10X 59,95 € (reg)
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Think Different X Power Plant

White Widow X The Ultimate

Dutch Passion s hrdostí představuje verzi legendární odrůdy Think Different, která není 
samonakvétací. Think Fast® vznikla zkřížením odrůdy Think Different Autoflower se 
speciálně vybraným řízkem klasické Power Plant® od Dutch Passion, záměrem přitom 
bylo hledání nové samonakvétací genetiky. První generace rostlin, která se obvykle 
používá pro další šlechtění, se nechala vykvést a výsledek byl překvapivě dobrý. Při 
zkřížení samonakvétací odrůdy s tradiční fotoperiodickou není žádná z výsledných rostlin 
samonakvétací. Jak zjistili specialisté Dutch Passion na genetiku, tyto „nesamonakvétací“ 
rostliny, jež jsou nositeli recesivního Autoflower genu, rostou významně rychleji než jejich 
rodičovské fotoperiodické rostliny.

8 týdnů XL Převažující zastoupení Sativy

Tento znamenitý a dlouho očekávaný kříženec dvou z našich nejuznávanějších variet 
nabízí vynikající výnosy v podobě velmi silných palic hojně pokrytých pryskyřicí. Tuto 
varietu nabízíme pouze ve formě běžných semen. Jistě si získá oblibu u začínajících 
pěstitelů, znalců ze staré školy i domácích pěstitelů, kteří mají zájem o spolehlivou, 
silnou varietu, jež se snadno pěstuje a vykazuje robustní růst. Řadu let jsme 
dostávaly žádosti o vývoj křížence White Widow, což je jedna z původních kultovních 
variet, a také zástupce naší sbírky s nejvyšším zastoupením indiky. Ultimate lze mezi 
našimi varietami nejspíše označit nejen za tu, která nabízí nejvyšší výnos, nýbrž také 
za varietu velmi silnou.

8 - 9 týdnů XXL Indica / Sativy

Běžná            

Feminizovaná               

Kl
as

ik
a

Think Fast®

White Widow X The Ultimate®

10X 64,95 € (Reg)

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €
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Destroyer X Destroyer

Desfrán X Auto Daiquiri Lime

3X Cup winner

Převažující 
zastoupení Sativy

Samonakvétací

Jedná se o legendární varietu známou v Jižní Americe, která získala řadu 
ocenění na nejrůznějších festivalech. Varieta Desfrán vznikla vzájemným 
křížením variet Destroyer, které byly původně získány zkřížením Mexican 
Oaxaca, Colombian Punto Rojo a Meao Thai, a cestu k Dutch Passion 
si našla díky Albertovi z Argentiny. Alberto patří mezi špičkové pěstitele a 
znalce konopí, a také je vlastníkem časopisu Haze Magazine. Naším prvním 
společným projektem bylo právě představení variety Desfrán v Evropě. Desfrán 
je 100% sativa, může tedy dosahovat velké výšky a vytvářet dlouhé postranní 
výhonky, které velmi rychle zaplní pěstební prostor. Desfrán má ovocné aroma 
připomínající zelená jablka a hrušky a chuťově připomíná karamelizovanou 
hrušku s nádechem hroznu či melounu.

Čistě sativní genetika pocházející z fotoperiodického Desfrána byla převedena 
do samonakvétací formy díky další sativní genetice z Auto Daiquiri Lime. 
Smísení dvou čistých sativ zajišťuje, že všechno, co od sativ očekáváte, 
je zachováno. Velký vliv sativní genetiky je potvrzen i nezvykle dlouhou 
dobou růstu až 15 týdnů od semínka po sklizeň. Ovšem znalci pěstování 
samonakvétaček určitě ocení pár týdnů navíc, které se ve výsledku výrazně 
vyplatí díky značně potentnímu kouři a silnému psychoaktivnímu účinku. Pokud 
vám nevadí 15-ti týdenní růstový cyklus a zároveň chcete ultimátní sativa 
zážitek, pak Auto Desfrán nesmí chybět ve vašem pěstebním boxu. Zpravidla 
dorůstá výšky přes 1 metr.

Feminizovaná               

15 týdnů

9 - 12 týdnů 

XXL

XXL

Scéna konopí v Latinské Americe 
nikdy nebyla tak aktivní, jako je tomu 
dnes. Uruguay se stala první zemí, 
která legalizovala konopí a mnoho 
jihoamerických národů doufá, že ji 
budou následovat. Zákony o konopí v 
Chile jsou také stále liberálnější a tak 
budoucnost pěstování v Jižní Americe 
vypadá slibně. Dutch Passion s 
potěšením nabízí několika cenami 
ověšený Desfrán, sativu z džungle 
založenou na genetice slavného 
‘Destroyera’. Desfrán je velmi 
poddajná čistá sativa s energickým 
raušem. Budeme i nadále sledovat 
jihoamerickou genetiku a přineseme 
vám ty nejlepší kousky do vašeho 
pěstitelského místa.

Latinská 
Amerika

Nová světově oceňovaná 
genetika.

Převažující 
zastoupení Sativy

Latinská Am
erika

Desfrán®

Auto Desfrán®

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 
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Kerosene Krash®

USA Speciál
U

SA
 S

pe
ci

ál

Špičková genetika z USA překypující pryskyřicí.

Genetika z USA učinila významný příspěvek do genofondu konopí a Dutch 
Passion vám s potěšením přináší Semínka některých nejkvalitnějších odrůd. 
Nedávná legalizace konopí v Coloradu a dalších státech dovolila vzniknout 
některým opravdu obzvlášť silným, sladkým a lepkavým odrůdám konopí. Naše 
semínka odrůd z USA nabízejí větší výnosy, než na které můžete být zvyklí a 
velmi silné konopí, které budete chtít pěstovat stále dokola. Odrůdy, zejména 
samonakvétací, jsou velmi vhodné pro začínající pěstitele, ale přesto nabízejí 
extrémní růstový potenciál, který osloví zkušené domácí pěstitele. Opravdu 
silné.
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Kerosene Krash x (Kerosene Krash x Auto Glueberry OG)

Gorilla Glue #4 X Sherbet

Cup winner

U
SA Speciál

Abychom z našeho fotoperiodického držitele několika ocenění získali samonakvétací semena, 
využili jsme kombinaci genetik odrůdy AutoGlueberry OG (Glueberry OG x Auto Blueberry). S 
jejich pomocí se nám podařilo docílit toho, aby si výsledná samonakvétací varieta zachovala 
bohatý terpenový profil a ohromnou potenci svých „rodičů“.
Přestože si stran účinků a půvabu nemají navzájem co vyčítat, odrůda Auto Kerosene Krash se 
ve srovnání se svou fotoperiodickou variantou může pochlubit mnohem ovocnější vůni. Proto si 
raději dejte pozor, aby větrací filtry ve vaší pěstírně fungovaly, jak mají – obzvláště pokud bydlíte v 
rušnější části města. Aroma obou konopných verzí totiž dokáže být opravdu nebývale pronikavé.
Auto Kerosene Krash se řadí mezi hybridy, které vám vyrostou jako statné vánoční stromky s 
překrásnými palicemi obsypanými hustými tvrdými květy o velikosti golfového míčku, díky nimž se 
můžete potenciálně těšit na hojné XL sklizně.

Samonakvétací

12 týdnů XL Indica / Sativy

Byli jsme tak ohromeni z některých jedinců naší kolekce legendární genetiky Gorilla Glue #4, 
že jsme se rozhodli použít jeden velkolepý fenotyp jako základ pro extrémně chutnou a naftově 
vonící odrůdu Kerosene Krash.

Jedna velmi sexy samice GG#4 byla opylená slavným samcem jménem Sherbet. Tento kříženec 
byl dále šlechtěný do stabilní feminizované linie vysoce kvalitních semínek. Ne náhodou si 
myslíme, že jsme odvedli mimořádně dobrou práci!

Kerosene Krash dorůstá do středně vysokých rostlin s velmi štědrým květenstvím, ale nejsou 
to XXL výnosy, pro které by pěstitelé zvolili tuto odrůdu. To její úžasný terpenový profil je tím 
důvodem. Její chuť a vůně výrazně směřuje k naftové části terpenového spektra.

Feminizovaná 

8 - 9 týdnů XXL Převažující 
zastoupení Indica

Auto Kerosene Krash® 1X  49,95 €
3X  89,95 €
7X  179,95 € 

Kerosene Krash® 25
1X   49,95 €  
3X   89,95 €    

5X   134,95 €  
10X 219,95 €   



WiFi OG X Glueberry OG

Wedding Cake X Animal Cookies

Ve společnosti Dutch Passion se snažíme držet krok s nejnovější genetikou a naše kontakty 
v Severní Americe nám poskytly skutečně úžasnou nabídku. Výsledkem našeho posledního 
projektu je HiFi 4G, která obsahuje úžasnou genetiku pocházející od WiFi OG a naší cenami 
ověnčenou a pryskyřicí přetékající Glueberry OG.

Tato odrůda je perfektní pro relaxaci a speciálně pro poslouchání hudby. Zdá se, že HiFi 4G 
pomáhá zesílit prožitek a radost z hudby. Váš Hi-Fi sytém oživne, bude znít bohatší, hlubší a 
jasnější, jako byste se ocitli přímo vedle hudebníka tvořícího jeho muziku. Tato feminizovaná 
semínka odrůdy bohaté na THC kombinuje kreativní příjemný rauš s kvalitní myšlenkovou 
anestezií.

Feminizovaná               

8 týdnů XL

Sladká, sladší, nejsladší. Jak konopní nadšenci mají často sladký zoubek, tak sladké vůně 
a sladce chutnající konopí získalo obrovskou popularitu v posledních deseti letech. Tento 
kříženec Wedding Cake a elitního klonu Animal Cookies vznikl přesně tak, jak jsme si to 
představovali a opravdu to byl zásah do černého (sladkého).

Tento feminizovaný indicky dominantní hybrid bohatý na THC má velký hlavní květ, který 
roste spíše podobně jako sativa a při užívání je kouř velmi jemný se sladkou chutí při 
výdechu. Tato odrůda se ráda větví a tvoří kompaktní květy pokryté pryskyřicí. Euforický 
rauš je doprovázený zvyšující se duševní pohodou a relaxací.

Feminizovaná 

8 týdnů XL

Indica / Sativy

Indica / Sativy

U
SA

 S
pe

ci
ál

HiFi 4G®

Meringue® 1X   27,95 €
3X   49,95 €

5X   74,95 €
10X 119,95 €   

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €
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THC Bomb X (Critical Orange Punch x Bubba Island Kush)

Las Vegas Lemon Skunk Autoflower

Cup winner

Každý miluje pohled na lesknoucí se trichomy na jejich kráskách. Některé 
druhy vypadají třpytivěji, než ostatní. Jeden správný příklad odrůdy 
obsypané jiskřivými trichomy, ve kterých jsou uloženy kanabinoidy, je 
Sugar Bomb Punch.

Genetika vychází z THC Bomb x (Critical Orange Punch x Bubba Island 
Kush). Tato kombinace přináší do hry obsah THC 20%+, euforický gaučový 
rauš a květy potažené obrovským množstvím hustých třpytivých trichomů. 
Tato nízká rostlina s dominancí indiky dorůstá rychle do podoby podsadité 
“bodybuilderky”. V průběhu 7 týdnů bude plně zralá a připravena ke sklizni. 
Ke konci se můžou její listy zbarvovat do tmava.

Auto Lemon Kix® je jeden z našich nejprodávanějších samonakvétacích hybridů. Nese 
v sobě prémiovou kvalitu genů ze západního pobřeží USA. Můžete si u něj všimnout 
specifického sladce ovocného aroma podobného slavné USA odrůdě “Candy” s malými 
barevnými paličkami.
Auto Lemon Kix byl stvořen poté, co byly hybridizované geny dobře známé USA Candy 
odrůdy a Las Vegas Lemon Skunku. S těmito dvěma vyjímečnými rodiči je Auto Lemon 
Kix velice výnosná genetika s vysokým obsahem THC. Můžete očekávat hutné lákavé 
a sladké aroma skunku, kyselou citronovou chuť a velice silný, dlouze trvající, euforický 
rauš. Tohle je odrůda, která sedí pěstiteli hledajícímu poslední a nejlepší USA geny s 
garantovanou výnosností a nekomplikovanou pěstitelskou zkušenost.

Feminizovaná               

Samonakvétací

9 týdnů 

12 týdnů 

XXL

XXL Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující 
zastoupení Indica

U
SA Speciál

Auto Lemon Kix® 1X  24,95 €
3X  44,95 €
7X  89,95 € 

Sugar Bomb Punch®
27

1X   €24,95
3X   €44,95

5X   €64,95
10X €109,95



Original Strawberry Cough

pre ‘98 Bubba Kush X (Grandaddy Purple x OG Kush)

Genetika „Strawberry Cough“ pochází ze Severní Amerikym a částečně je ovšem 
typicky evropského původu. Strawberry Cough je indika-sativa hybrid. U získaného 
hybridu jsme provedli selekci tak, abychom získali zhruba 80% zastoupení sativy. 
Z této selekce byla následně získána semena „Strawberry Cough“. Našemu týmu 
pro produkci a vývoj se úspěšně podařilo vytvořit tu nejovocnější varietu, jakou si 
lze představit. Svěží ovocná chuť a aroma jsou velmi zřetelné a přinášejí úchvatný 
požitek. Strawberry má „up high“ účinek o střední síle THC. Rostliny jsou na pohled 
krásné. Doba květu trvá zhruba 9 týdnů, přitom první a nejsilnější vlna květu končí 
ve čtvrtém týdnu a druhá v devátém týdnu. „Strawberry Cough“ se snadno pěstuje a 
nepotřebuje příliš intenzivní schéma hnojení.

Feminizovaná               

9 týdnů M / L

Tato prémiová a silná Kush genetika přichází ze Severní Ameriky křížením (Grandaddy 
Purple x OG Kush) s vráceným samcem Pre 98 Bubba Kush. S její průměrnou výškou 1 
metr v interiéru, rychlým 7,5týdenním obdobím kvetení a kyselými a ovocnými kushovými 
tóny, je Bubba Island Kush speciálním Kush přídavkem do sbírky Dutch Passion. Její listy 
mohou během kvetení ztmavnout, což jí dává skutečný vzhled hašišových rostlin s extrémně 
pryskyřičnými palicemi. Výrobci koncentrátů si tuto odrůdu zamilují, protože má jedinečný 
terpenový profil, ideální pro přípravu hašiše, BHO, fénixových slz, vosků a shatteru.

Feminizovaná 

7 - 8 týdnů L

Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující 
zastoupení Indica

U
SA

 S
pe

ci
ál

Strawberry Cough®

Bubba Island Kush® 1X   27,95 €
3X   49,95 €

5X   74,95 €
10X 119,95 €   

1X   18,95 €
3X  34,95 €

5X   52,95 € 
10X 84,95 € 
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(Gorilla Glue #4 X OG Kush) x Blueberry

Glueberry O.G. X Auto Blueberry

3X Cup winner

Cup winner

Vzhledem k tomu, že se zelená revoluce v USA neustále rozrůstá, genetiky 
na americké bázi také vzkvétají. Dobrým příkladem silné americké genetiky 
je Gorilla Glue. Tento druh byl úspěšným výsledkem křížení Chem’s sister se 
Sour Dubb a Chocolate Diesel. Tito rodiče zajistili znaleckou chuť a výšku 
tohoto úžasného druhu. Další úžasná americká odrůda, kterou odebírá nyní 
asi nejvíc pěstitelů a je jednou z mnoha odrůd OG Kush. Pro svoji výraznou 
chuť, extrémní sílu a tajemné dědictví, již zaplnil mnoho pěstitelských pokojů.

Auto Glueberry O.G.® je samokvetoucí verze úderné, pryskyřice kapající 
fotoperiody Glueberry O.G. Abychom Glueberry O.G.® přeměnili na autoflower, 
zkřížili jsme (Gorrila Glue x O.G.) s původním Auto Blueberry s cílem zajistit stejnou 
chuť a účinek jako má její fotoperiodická sestra. Pokud hledáte silný sativně 
dominující hybrid, který lze dobře využít jak v SOG a SCROG růstu, vyzkoušejte 
tuto americkou pochoutku.

S jemnými nádechem dieselu a ovocnými tóny Blueberry, lze Auto Glueberry 
O.G.® považovat za sladce chutnající odrůdu s asijskými i americkými kořeny.

Feminizovaná               

Samonakvétací

8 týdnů XL

XXL

Indica / Sativy

Indica / Sativy

U
SA Speciál

11 týdnů 

Auto Glueberry O.G.® 1X  18,95 €
3X  34,95 €
7X  69,95 € 

Glueberry O.G.® 1X   18,95 €
3X   34,95 €

5X   52,95 €
10X 84,95 €
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Californian Orange X USA Sour Diesel

Diesel X NYAK

Auto Daiquiri Lime® vychází z unikátního fenotypu Californian Orange vyznačujícího 
se ostrou limetkovou chutí, který byl hybridizován s řízkem elitní fotoperiodické 
odrůdy Sour Diesel z USA bohaté na obsah pryskyřice. Následně byla připravena 
feminizovaná, samonakvétací odrůda – AutoDaiquiri Lime®, která představuje 
kombinaci normálního, špičkového samonakvétacího potenciálu Dutch Passion a 
nabízí neobvykle syté a atraktivní ovocné/diesel aroma a svěží kyselou příchuť. Tato 
odrůda, kterou je možné sklízet po 11 týdnech od vyklíčení, dává přednost režimu 
lehkého přísunu živin. Je vhodná pro pěstitele, kteří mají zájem o úderné XXL sklizně 
z USA, vyznačující se rychlým růstem.

10 - 11 týdnů XXL

Auto Brooklyn Sunrise® se vyznačuje výrazně pikantní chutí a nabízí velké výtěžky silného 
konopí hojně pokrytého pryskyřicí. Genetika pochází z uznávaného východoamerického 
klonu „Brooklyn“ Diesel, pro který je typické jeho známé, syté aroma diesel a silné high. 
Tato odrůda byla zkřížena s AK genetikou oceňovanou znalci ze severní oblasti státu New 
York a upravena na feminizovanou, samonakvétací verzi. Výsledkem je kombinace nejlepší 
východoamerické genetiky, bohatého výtěžku a skvělé chuti ve formě samonakvétacího 
konopí se silným, přitom ale jemným high. Auto Brooklyn Sunrise® přináší neobvykle silné, 
zpočátku euforické high. Jedná se o dokonalou volbu na ráno / k snídani, odtud také název.

10 - 11 týdnů XL

Převažující 
zastoupení Sativy

Indica / Sativy

Samonakvétací

Samonakvétací

U
SA

 S
pe

ci
ál

Auto Daiquiri Lime®

Auto Brooklyn Sunrise®

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

1X  12,95 €
3X  24,95 €
7X  49,95 € 
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Auto Blueberry X Girl Scout Cookies

Auto Brooklyn Sunrise®

Tato odrůda pochází ze státu Colorado a její součástí je samonakvétací genetika, která 
patří k těm nejsilnějším s převažujícím vlivem indiky, s nimiž jsme se dosud setkali. 
Jedná se o samonakvétací odrůdu původem z USA, která v sobě slučuje lahodnou 
ovocnou příchuť a mimořádnou sílu typickou pro Dutch Passion, a která nabízí 
významně nadprůměrné výtěžky. Genetika pochází z naší původní, velmi dobře se 
prodávající odrůdy Auto Blueberry® a výjimečného řízku odrůdy Girl Scout Cookies ze 
státu Colorado, známé svým těžkým stone ve stylu indiky a sladkou chutí připomínající 
tropické mango.

10 - 11 týdnů XL Převažující 
zastoupení Indica

Samonakvétací U
SA Speciál

Auto Colorado Cookies® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 
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Sweet Pink Grapefruit X Orange Bud

Cup winner

Přes přítele Dutch Passion v Belgii, pěstitelský tým Dutch Passion dostal do rukou jednu z 
nejovocnějších odrůd, která se jim za poslední dobu dostala do rukou. Tento vynikající klon 
pochází z krásné Sweet Pink Grapefruit matky. Když se braly vzorky konečného produktu 
této ovocné genetiky, byl náš testovací tým naprosto unesený vůní a chutí. Okamžitě tak 
ucítíte a ochutnáte důvod, proč má tato rostlina takový název. Výnosy této odrůdy byly dobré, 
ale jakmile ji náš tým zkřížil s originálním klonem Orange Bud®, tak se výnosy dostaly na 
úplně jinou úroveň a ovocná vůně a úžasná sladká chuť zůstaly zachovány. Na výsledek 
jsme opravdu hrdí a označili jsme ji jako “Passion Fruit®”. Pokud hledáte nějaké ovoce, které 
by se dalo kouřit, tak Passion Fruit® je odrůdou pro vás!

Feminizovaná 

8 - 9 týdnů XXL Indica / Sativy

Orange rodina
Citrusová příchuť a vůně s 
mimořádnou potencí a výtěžkem.

Orange Bud se stala bestsellerem coffeeshopů a je u zákazníků oblíbená už do svého 
vzniku v 80. letech. Orange Bud zůstala jednou z našich nejlépe se prodávajících odrůd 
díky blaženému sativnímu rauši, velkým výnosům a je známá pro své citrusové aroma 
a chuť. Californian Orange je velmi silný sativa/indica hybrid z USA, který byl vytvořen 
v 80. letech. Orange Hill Special pochází z křížení Orange Bud a Californian Orange 
a vytváří speciální, dlouhotrvající rauš s dobrým pocitem. Tyto odrůdy rodiny Orange 
nabízejí skutečný zážitek z plodů skunku s velkými výnosy, výjimečnou sílou a skvělou 
citrusovou chutí. S mnoha oceněními a poháry byste si exkluzivní a vynikající genetiku 
Orange rodiny neměli nechat ujít.

O
ra

ng
e 

ro
di

na

Passion Fruit®

32

1X   18,95 €  
3X   34,95 €    

5X   52,95 €  
10X 84,95 €   



Critical X (Grandaddy Purps X Orange Bud)

Orange Punch X Auto Kritical Bilbo

Cup winner

Critical Orange Punch je odrůda feminizované fotoperiody a jde o první 
rostlinu od Dutch Passion, která má své kořeny v úžasné Kritikal Bilbo 
genetice ze Španělska. Pěstování začalo křížením elitníchGrandaddy 
Purps a Orange Bud (Orange Punch). Výsledkem byl prvotřídní kouř 
se skvělou chutí, ale s podprůměrným výnosem. Při dalším křížení s 
Criticalem, který má XXL výnosy a je bohatý na THC, se výnosy dramaticky 
zlepšily právě díky ráznému růstu Criticalu. Critical Orange Punch má 
bohatou skunkovo citrusovou chuť a aroma afghánského haše, které 
skvěle ladí s dlouhotrvajícím silným a euforickým raušem.

Auto Critical Orange Punch je feminizovaná samonakvétací odrůda a jde o 
první automat od Dutch Passion, který používá genetiku Critical. Tento automat 
roste zhruba 75 dní od semínka po sklizeň a celý proces pěstování je opravdu 
jednoduchý. Skvěle se jí daří při 20 hodinách denního světla a přinese vám vždy 
skvělou XXL sklizeň. Základem genetiky byla odrůda Grandaddy Purps x Orange 
Bud (nesoucí název Orange Punch), která byla silná a skvěle chutnala, ale výnos 
byl podprůměrný. To se však změnilo po zkřížení s elitním automatem XXL Auto 
Kritical Bilbo.

Feminizovaná               

Samonakvétací

8 týdnů 

10 týdnů 

XXL

XXL Indica / Sativy

Indica / Sativy

O
range rodina

Auto Critical Orange Punch®

Critical Orange Punch® 1X   7,95 €
3X   14,95 €

5X   22,95 €
10X 34,95 €
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1X  €8,95
3X  €16,95
7X  €34,95 



Orange Bud X Auto Daiquiri Lime

1980’s Original Orange Bud

Cup winner

Špičkových pěstitel Dutch Passionu zodpovědný za některé z nejlepších moderních 
samokvetoucích genetických technologií, jako je Auto Mazar®, Auto Ultimate® a 
Auto Daiquiri Lime®, si dal obzvláště záležet při vytváření Auto Orange Bud®. Samčí 
samokvetoucí Auto Daiquiri Lime byla nejdříve zkřížena s naší vynikající původní mateřskou 
rostlinou fotoperiody Orange Bud. Pěstitel čekal, dokud neměl k dispozici dostatečnou 
kapacitu pro výběr z co nejvíce rostlin, aby mohl šlechtit to nejlepší z nejlepšího po 12 
následujících generací. Pěstitel selektivně pěstoval rostliny s nejvyšším množstvím THC, 
největšími výnosy, autentickou vůní, chutí a účinkem Orange Budu.

10 - 11 týdnů XL

Feminizovaná + Běžná

Samonakvétací

Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující zastoupení Sativy

O
ra

ng
e 

ro
di

na

“Toto je jedna z původních variant skunku (100% skunk!) a jednou z nejlepších, 
na kterou jsme doposud narazili. Orange Bud® byl vybrán z výjimečných genetik 
skunku v raných osmdesátých letech. Je to vysoce potentní a velmi stabilní odrůda, 
která roste dobře uvnitř i venku v jakémkoliv typu půdního substrátu. Dokonce i 
začínající pěstitelé zjistí jak je snadné a příjemné pěstovat právě Orange Bud®. 
Produkuje totiž velkorysé množství hutných palic pokrytých krystalky a krásnými 
oranžovými chloupky.
Nejen proto, že Orange Bud® byl vítěznou odrůdou v 1980’s. a 1990. letech, 
zůstává stále klasickou odrůdou skunku, která by měla být vychutnána každým 
skunkovým znalcem.

7 - 8 týdnů XL

Auto Orange Bud® 1X  22,95 €
3X  39,95 €
7X  79,95 €

Orange Bud® 1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €   
10X 54,95 € (reg)
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1980’s Original Californian Orange

Orange Bud X Californian Orange

3X Cup winner

Cup winner

Californian Orange je opravdová klasika ze staré školy, která je k dostání pouze 
u Dutch Passion. Jedná se o hybrid 50 % Indika a 50 % Sativa, který pochází 
již z roku 1980, a od té doby se křížil pouze formou inbreedingu. Genetika se 
zakládá na výjimečné kalifornské odrůdě. Tato varieta přináší vysoce kvalitní 
a povznášející rauš, který vám pomůže se socializovat. S větším vykouřeným 
množstvím bude i výsledný rauš intenzivnější, ale jeho kvalita se nezmění. 
Rostliny jsou obvykle 1,2-2 m vysoké s výnosy zhruba 400 gramů/m2 s normálním 
poměrem kalichu / listů. Některé z rostlin mají výrazné citrusové aroma a vůni, 
díky čemuž si tato přitažlivá a silná varieta získala oblibu mezi tisíci pěstiteli, kteří 
ji vyzkoušeli.

Orange Hill Special® je výjimečný výběr Orange Skunku, který je novým přírůstkem v 
naší „Orange“ rodině . Tato varieta vznikla za využití genetiky z našich velice oblíbených 
variet Orange Bud® a Californian Orange®, tedy dvou variet z 1980. let, které jsou našimi 
zákazníky stabilně žádané. Šlechtění probíhalo po šest generací, aby vznikl stabilní a 
silný Orange Skunk se spoustou oranžových chloupků při sklizni, velkorysým výnosem 
a citrusovou příchutí. Zastoupení indiky a sativy je 50% : 50%, což ve výsledku znamená 
skvělý rauš se solidním a příjemně uvolňujícím efektem body stoned.

Feminizovaná               

Feminizovaná + Běžná              

9 týdnů 

8 - 9 týdnů 

XL

XXL Indica / Sativy

Indica / Sativy

O
range rodina

Orange Hill Special®

Californian Orange® 1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €
10X 59,95 € (reg)

1X   15,95 €
3X   29,95 €
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1970’s Original Blueberry

2X Cup winner

Naše originální odrůda Blueberry je převážně indika (80% Indika, 20% Sativa), 
jejíž historie se datuje do 70. let 20. století. Při optimálních podmínkách poskytuje 
velký výnos. Je to kompaktní a silná rostlina s červeným, fialovým a na závěr 
levandulově modrým zabarvením. Finální produkt má velmi ovocnou vůni a chuť 
borůvek. Dává pozoruhodný, příjemně euforický a dlouhotrvající rauš nejvyšší 
kvality. Středně velké a velké kalichy.

9 týdnů M Převažující 
zastoupení Indica

Blue rodina
Znalecká kvalita v celé své kráse.

Genetika Blue rodiny byla úspěšně zavedena společností Dutch Passion
v 90. letech. Dlouhodobý, jemný a silný rauš, skvělá chuť a modré odstíny na pupenech jsou vlastnosti, které 
jsou v konopném průmyslu všeobecně oceňovány. Genetika Blue rodiny pochází z Oaxacan (legendární 
mexická sativa), thajských indika odrůd. V průběhu letitého vybírání se konkrétní genetický profil různých odrůd 
vytříbil a zároveň stabilizoval. Všichni členové Blue rodiny ukazují modré a červené až šeříkové odstíny na jejich 
kalíšcích, listech a stoncích. Odstín barvy se odvíjí od teploty při kvetení, kde chladnější podmínky vytvářejí 
větší zbarvení. Takže při pěstování venku je tento jev mnohem častější než při pěstování uvnitř. Listy Blue 
rodiny mohou vytvořit občasné bílé skvrny a pruhy. To však nezpomaluje růst a jde o genetický znak. V prvních 
třech týdnech květenství rostou zástupci z Blue rodiny pomaleji než jiné odrůdy. Po třech týdnech to doženou 
a dají nádhernou sklizeň.

Feminizovaná + Běžná               

Bl
ue

 ro
di

na

Blueberry®
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1X   €18,95 
3X   €34,95   

5X   €52,95 
10X €84,95 
10X €69,95 (reg) 



Blueberry X Indica Autoflower

Blueberry X Dark hash-plant

Cup winner

Auto Blueberry® lze sklízet zhruba po deseti týdnech, takže rostliny se objeví 
venku pouze na krátkou dobu. Nerostou do výšky a snadno zůstávají skryté 
před zraky nevítaných návštěvníků. Ze stejného důvodu je možné je venku 
sklízet dvakrát až třikrát za sezónu, podle toho, jaká je Vaše zeměpisná šířka. V 
severnějších šířkách se jedná o velmi atraktivní alternativu pro sklizeň začátkem 
léta, ve středomořském klimatu nejsou ničím výjimečným dvě nebo tři sklizně 
za sezónu. Auto Blueberry® je v každém ohledu nefalšovaná kosmopolita. Při 
pěstování indoor se tato varieta nabízí jako úžasná alternativa vůči pěstování 
z klonů.

Auto Blackberry Kush® typicky dorůstá do výšky zhruba 0,75-1 metr a lze ji sklízet 
zhruba po 10 týdnech od vyklíčení, při pěstování s využitím cyklu světla 20/4. 
Tato varieta osloví pěstitele, kteří chtějí získat genetiku špičkové kvality, jež jim 
zajistí mimořádně bohatou sklizeň konopí bohatého na pryskyřici, se skutečně 
silným účinkem body stone. Jedná se o vzhledově krásnou, samonakvétací varietu 
Kush, která nabízí účinky špičkové kvality, spolu s výtečnou chutí a aroma. Tuto 
prvotřídní, novou samonakvétací varietu, která dokáže všechny zmíněné vlastnosti 
nabídnout, můžeme vřele doporučit.

Samonakvétací

Samonakvétací

8 - 10 týdnů 

9 - 10 týdnů 

M

XL Převažující 
zastoupení Indica

Převažující 
zastoupení Indica

Blue rodina

Auto Blackberry Kush® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 €

Auto Blueberry®
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Auto Blueberry X Auto Mazar

Afghani Kush
Husté lepkavé pupeny a silný tělesný rauš.

Genetika Afghanu společnosti Dutch Passion byla získána z divoce rostoucí genetiky 
před desítkami let v oblasti Mazar I Sharif v Afghánistánu v roce 1980, kdy byla oblast 
pro turisty stále přístupná. Do dnešní kolekce Dutch Passion odrůd Afghani Kushe patří 
naše slavné Mazar, Masterkush a Night Queen odrůdy. Afghani Kush odrůdy se snadno 
pěstují. Typickými vlastnostmi afghánské odrůdy jsou husté kompaktní pupeny a tvar 
vánočního stromku. Rostliny sice nerostou příliš vysoko, ale jsou vysoce produktivní 
s velkým množstvím extrémně pryskyřičných květů. Účinek Afghani Kushe je silný a 
intenzivně psychoaktivní. Těžko lze najít lepší kvalitu genetiky indika, než je tahle.

Konopná semínka Blue Auto Mazar® představují kombinaci dvou legendárních, 
původních samonakvétacích variet Dutch Passion, jejichž křížením vznikl vynikající nový, 
silný hybrid. Jedná se o křížence Auto Blueberry® a Auto Mazar®, tedy dvou z našich 
nejoblíbenějších konopných variet, které jdou nejvíce na odbyt. V těchto semínkách se 
potkává kvalita zděděná po Auto Blueberry, kterou obzvláště oceňují znalci, se silou 
a vysokými výtěžky genetiky AutoMazar. Jedná se o nejlepší samonakvétací varietu, 
kterou lze v současnosti získat, a o níž si troufáme tvrdit, že ji bude velmi obtížné 
překonat. Účinek je silný, vyvolává pocit štěstí a na tělo působí sedativně.

Samonakvétací

10 týdnů XL Převažující 
zastoupení Indica

Bl
ue

 ro
di

na
Af

gh
an

i K
us

h
1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 € 

Blue Auto Mazar®
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Old School Banana Indica

Banana Blaze X Auto Mazar

Starejte se o tuto dámu s láskou a laskavě Vám to oplatí. Buďte rozvážní 
s použitím živin, Banana Blaze nepotřebuje silné hnojení k dosažení jejího 
maximálního výnosu. Když je vypěstována dobře, její plodnost přináší 
objemné sklizně chutných palic díky početných bočních větví.

Obvykle dorůstá do tvaru vánočního stromečku s protáhlými květy. Může 
dosáhnout výšky až 1,5 metru a květy dozrávají kolem osmého týdne. 
Můžete cítit výrazné banánové aroma v době dozrávání a sklizně a tuto 
vůni lze cítit i v chuti, zejména při výdechu kouře. Tato dominantní indika 
přivádí člověka do skvělého relaxačního rauše působícího převážně na 
tělo.

Samonakvétací verze Banana Blaze je stejně nekompromisně výnosná jako její 
fotoperiodická verze. Silný účinek a sladká ovocná chuť podtržená banánovým 
aroma jsou velice obdobné.
Tato výživově nenáročná feminizovaná autonakvétací semínka dorůstají během 
12 týdnů do velikosti malého vánočního stromečku, vysokého zhruba jeden metr. 
Přidávat živiny není nutné s každou zálivkou. Každý pohled na tuto rostlinu Vám 
vždy přesně naznačí jak se cítí a co potřebuje. Pěstování Auto Banana Blaze je 
dobrá zkušenost pro všechny growery tam venku.
Jedna rostlina Auto Banana Blaze dokáže ve správných rukou produkovat 150 
gramů palic nejvyšší kvality.

Samonakvétací

8 - 9 týdnů 

10 - 12 týdnů 

XL

XL Převažující 
zastoupení Indica

Převažující zastoupení 
Indica

Feminizovaná 

Afghani Kush

Auto Banana Blaze®

Banana Blaze®
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1X   7,95 €  
3X   14,95 €    

5X   22,95 €  
10X 34,95 €   

1X  €8,95
3X  €16,95
7X  €34,95 



Hindu Kush

Cup winner

(Night Queen X Mazar i Sharif) X Auto Mazar

Cup winner

Tuto houževnatou odrůdu jsme hrdinně vydobyli z afghánského regionu Hindu Kush. 
Jedná se o kompaktní a tolerantní druh, kterému se daří v jakémkoli substrátu, ať už je 
to půda, hydro nebo kokos. Master Kush představuje velmi silné konopí, které je jemné 
a sladké se zemitým/citrusovým nádechem. Rauš je silný a výrazný. Během rozkvětu 
očekávejte slabší vůni, než je běžně produkována palicemi (pro některé pěstitele 
důležité). Palice jsou velké, těžké a slabě zelené s dlouhými chloupky, které se pohybují 
od bílé po oranžovou/hnědou. Master Kush je odolný vůči svilušce snovací, ale může mít 
zvýšenou náchylnost k tvorbě plísní ve vlhkých podmínkách v důsledku význačné velikosti 
a hustoty rozmístění palic.

8 - 9 týdnů L Převažující zastoupení Indica

Převažující 
zastoupení Indica

Feminizovaná 

Samonakvétací

10  týdnů 

Af
gh

an
i K
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h

Odrůda Auto Night Queen® byla získána z naší původní odrůdy Afghani Night 
Queen® s vysokým obsahem pryskyřice. Jedná se o jednu z vůbec nejsilnějších 
variet indiky s vysokým obsahem THC, která v roce 2015 na Champions Cup v 
Malaze získala první cenu. AutoNight Queen pokračuje v tradici „lepkavých“ kush 
sklizní o špičkové síle, které značně přesahují průměrnou kvalitu i kvantitu. V 
případě pěstování indoor umožňuje Auto Night Queen® získat až 500 g/m2, při 
pěstování outdoor za dobrých podmínek nejsou žádnou výjimkou výtěžky 150 g 
na rostlinu. Auto Night Queen® je jednou z nejsilnějších autofem variet, s jakými 
jsme se dosud setkali.

Master Kush

Auto Night Queen® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 €
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XL

1X   18,95 €  
3X   34,95 €    

5X   52,95 €  
10X 84,95 €   



Skunk #1 X Afghani

Mazar X Indica Autoflower

4X Cup winner

Mazar® je jednou z nejsilnějších a nejlepších variet, jaké se Dutch Passion 
kdy podařilo vyvinout. Náš původní Mazar® je klasika z 80. let, která vznikla 
ze speciálního Skunk #1 zkříženého s ceněným Afghani. Genetika se dočkala 
dalšího vylepšení v roce 1997, a nakonec se Mazar® udržel jako jedna z nejlépe 
se prodávajících variet všech dob. Mazar svým vzhledem připomíná vánoční 
stromek, kdy silné postranní větve zajišťují velkou sklizeň. Díky mohutnosti a 
energickému růstu je Mazar® dobrou volbou pro méně zkušené pěstitele. Jedná 
se o rostlinu skutečného afghánského konopí s mimořádně silnou produkcí 
pryskyřice a s velmi silným účinkem. Ke konci období květu může vyžadovat 
oporu. Vydává výraznou vůni.

Auto Mazar® je samonakvétací hybrid mezi naším legendárním Mazarem a 
Ruderalis/ Indika s pozoruhodně velkým výnosem. Mazar má na svém kontě již 
tři nejvyšší ocenění a jedná se o nejlépe se prodávající odrůdu díky jeho síle, 
vysokým výnosům a jemné chuti. Jedná se o robustní strain, který se snadno 
pěstuje, a při pěstování venku je zárukou mohutné sklizně vysoké kvality, která 
přichází začátkem léta. Stabilní genetika zaručuje, že Auto Mazar® bude odolný 
vůči škůdcům a chorobám. Příchuť a aroma této na pryskyřici bohaté variety jsou 
stejné jako původní, zemitá indika. Intenzivní  účinek na tělo je velmi příjemný. 
Auto Mazar® je nepostradatelný pro všechny milovníky Indiky, nejen kvůli svému 
ohromnému výnosu. Vřele doporučujeme.

Samonakvétací

8 - 9 týdnů 

10 týdnů 

XL

XL Převažující 
zastoupení Indica

Převažující zastoupení Indica

Feminizovaná + Běžná               

Afghani Kush

Auto Mazar® 1X  15,95 €
3X  29,95 €
7X  59,95 €

Mazar® 1X   18,95 €
3X   34,95 €

5X   52,95 €
10X 84,95 €
10X 69,95 € (reg)
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Legendary Skunk #11

Afghani X Mexican Acapulco Gold X Colombian Gold

Skunk # 11 má neochvějné místo mezi konopnými legendami, a také je naše jediná 
odrůda, které se prodalo více než milión kusů. Je dost dobře možné, že se jedná o 
nejpopulárnější variantu konopí kdekoli na světě, což má své důvody, protože tato varieta 
rozhodně není žádný obyčejný Skunk. Mnoho našich zákazníků kupuje Skunk #11 už léta 
a jsou s výnosem a vynikajícím raušem Skunku tak spokojeni, že ani nechtějí vyzkoušet 
jinou odrůdu! Tato vysoce stabilní, prvotřídní odrůda Skunku je výsledkem dlouholetého 
šlechtění našich špičkových genetických zdrojů Skunku. Je to velmi tolerantní k chybám a 
vykazuje vynikající růst, výnos a sílu.

Vítěz několika pěstitelských festivalů a “High Times” konopných pohárů. Skunk #1 (75% 
Sativa, 25% Indica) byl původně kříženec mezi 25% Afghani, 25% Mexican Acapulco 
Gold a 50% Colombian Gold. Prvně byl Skunk #1 vypěstován v roce 1978 a nyní to je 
stabilizovaná homogenní odrůda. Květy jsou dlouhé a úzké a mění barvu od světle zelené 
po zlatou. Velmi vysoký poměr palic oproti listům. Posledních 6 týdnů květu je rostlina 
bohužel náchylná k postižení plísní. Lehké a sladké aroma a velice silný rauš. Excelentní 
odrůda pro indoor pěstování pod umělým osvětlením nebo ve skleníku se zatemňovacím 
systémem. Velmi vysoké výnosy a jednoduše pěstovatelná. Tato odrůda slouží jako 
standard, s kterým mohou být ostatní druhy porovnávány.

9 týdnů

7 - 11 týdnů

XL

XL

Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující 
zastoupení Sativy

Skunk 
rodina

Konzistentní, snadno 
pěstovatelná a vysoce výnosná 
prémiová genetika Skunku. 

První Skunk byl vyvinut v Kalifornii v roce 
1970 křížením Afghani, Mexican Acapulco 
Gold a Colombian Gold a byl do Evropy 
přivezen na začátku 80. let minulého 
století. Odrůdy Skunku jsou známé pro 
svou jednoduchost pěstování. Skunk 
odrůdy od Dutch Passion jsou velmi 
plodné, rostou rovnoměrně a výnosy 
jsou vysoko nad průměrem. Odrůdy 
Skunku jsou velmi vhodné pro vytvoření 
mateřských rostlin, ale i chovných rodičů 
pro křížení. Dutch Passion mají rozsáhlou 
genovou banku Skunku a desítky let 
zkušeností s produkováním nejsilnějších 
skunk odrůd pro domácí pěstitele. Naše 
kolekce klasických Skunků a hybridů je 
u našich zákazníků stejně populární 
jako dřív. Tyto odrůdy dobře rostou v 
každém pěstebním systému a jsou 
ideální volbou pro začátečníky. 
Skunk odrůdy od Dutch
Passion přináší kvalitní 
úrodu pro zkušeného 
pěstitele.

Feminizovaná 

Běžná only            
Sk

un
k 

ro
di

na

1X   12,95 €
3X   24,95 €   

5X   37,95 €
10X 59,95 €   Skunk #11®

Skunk #1® 10X 29,95 € (reg)
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Euforia Skunk

Euforia X Automatic Skunk

3X Cup winner

Euforia® je speciální odrůda, který pochází z našeho programu šlechtění skunku 
v roce 1996. Euforia nabízí vysoký výnos a snadno se pěstuje uvnitř i venku. 
Uvnitř je připravena na sklizeň po 8-10 týdnech kvetení, venku je sklizeň zhruba 
koncem října/začátkem listopadu. Euforia je známá pro speciální euforické 
protiúzkostlivé účinky. Je skvělá na úlevu od bolesti a snadné klonování. Rostliny 
jsou vysoké 1-1,5 m, mají čerstvou vůní a bohatou chuť skunku. Poměr kalichu k 
listu je zhruba 50/50. Euforia je extrémně potentní.

Euforii náš tým doporučuje, protože jde o stabilní odrůdu se skvělým výnosem, 
která přináší úlevu od stresu. Euforia vás uvolní a zanechá vás bezstarostnými 
a šťastnými.

Auto Euforia® v sobě slučuje genetiku naší původní fotoperiodické variety Euforie 
a pečlivě vybrané, samonakvétací variety Skunk. Samotná Euforia původně 
vznikla na základě výběru fotoperiodické variety Skunk  z 90. let, která byla 
vybrána vzhledem k jedinečnému, euforickému účinku “high”, jenž se u mnoha 
uživatelů dostavuje. Nejvíce oceňovanou vlastností genetické řady Euforia, ať 
už samonakvétací či závislé na cyklu světla, zůstává pocit euforie působící proti 
stresu. Jedná se o samonakvétací sativní odrůdu s jedinečným působením proti 
úzkosti, jež vyvolává příjemný pocit. Dalším přínosem je snadnost, s jakou ji lze 
pěstovat, a také bohatý výtěžek.

Samonakvétací

8 - 10 týdnů 

11 týdnů 

XL

XL Převažující 
zastoupení Sativy

Převažující 
zastoupení Sativy

Feminizovaná + Běžná               

Skunk rodina

Auto Euforia®

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €
10X 49,95 € (reg)

Euforia®
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1X  €8,95
3X  €16,95
7X  €29,95



Dutch Charlotte X Red Angel

3X Cup winner

Charlotte’s Angel je dominantní sativa odrůda s vysokými hladinami CBD, 10 až 16 % a 
nízkými hladinami THC, vždy pod 1 %. Je to nepsychotická odrůda nabízející léčebné výhody 
bez rauše a poskytuje silný tělesný účinek a uklidňující, protiúzkostlivý zážitek. Kvetení trvá 
9-12 týdnů a přichází s bylinkovou vůní a borovicovým podtónem. Genetika pochází z odrůdy 
Dutch Charlotte (klon bohatý na CBD) křížené s Red Angel (klonovaná odrůda Amsterdam 
CBD). Charlotte’s Angel je oblíbená u milovníků konopí, kteří si chtějí užít joint bez toho, 
aniž by byli ovlivnění, navíc je to vhodná odrůda pro výrobu různých koncentrátů. Budete mít 
uspokojující zážitek se stejnou chutí a aromatem jako u odrůd bohatých na THC.

9 - 12 týdnů XL 15% Převažující 
zastoupení Sativy

Konopí bohaté na CBD
Bohaté na CBD jak pro lékařské, tak rekreační pěstitele.

Konopí bohaté na CBD obsahuje o 4 % nebo více CBD (kanabidiol) v sušených 
pupenech, to je10 nebo 20 krát větší množství, které je k nalezení v běžných odrůdách 
konopí. Odrůdy bohaté na CBD jsou jednou z nejnovějších inovací v oblasti šlechtění 
konopí. Společnost Dutch Passion je hrdá na to, že se v této oblasti stala průkopníkem. 
Konopí bohaté na CBD je oblíbené u lékařských pěstitelů konopí, kteří si cení vlastností 
a fyzických účinků CBD. Konopí bohaté na CBD má silný vliv na tělo, takže je dobré pro 
úlevu od bolesti, ale pro mnoho lidí není CBD příliš psychoaktivní. Díky tomu mohou lidé 
užívat lékařské konopí a přesto dobře fungovat v jejich běžném každodenním životě.

Feminizovaná 

C
BD
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ic

h

CBD Charlotte’s Angel®
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1X   22,95 €  
3X   39,95 €    

5X   59,95 €  
10X 99,95 €   



CBD Charlotte’s Angel X CBD Auto Compassion Lime

CBD Charlotte’s Angel X Auto Blackberry Kush

Cup winner

CBD Charlotte’s Angel byl první kmen od Dutch Passion s vysokým množstvím 
CBD, který neobsahuje prakticky žádné THC. Pěstitelé CBD a lékařští pěstitelé 
byli potěšeni, že konečně měli k dispozici kmen se všemi léčebnými výhodami 
konopí, ale bez pocitu zhulení. V tomto kmeni nenajdete prakticky žádné THC, 
perfektně tak vyhovuje potřebám, které ostatní kmeny nemohou uspokojit. Naši 
zákazníci nás žádali o samonakvétací odrůdu se stejným profilem genotypu, 
takže jsme teď rádi, že vám můžete představit CBD Auto Charlotte’s Angel.
Úrovně CBD jsou kolem 16 % a hladina THC je vždy pod 1 %.

CBD Auto Blackberry Kush je samonakvétací odrůda bohatá na CBD s obsahem 
THC většinou pod 1%. S tak malým obsahem THC většinou neočekávejte 
psychoaktivní stav. To Vám dopřává užít si vaše konopí a postupovat kupředu 
během vašeho dne.
Výherce pohárů, Blackberry Kush genetika, dodává delikátní chuť a vůni této CBD 
odrůdě. Tato rostlina s dominancí indiky často projevuje odstíny temně fialové a 
tmavě modré a stejně tak produkuje aromata černých bobulí s nádechem lesního 
ovoce. Jde o krásnou odrůdu k pěstování se sladkou a ovocnou vůní pro její 
vychutnání. Tato zejména pryskyřičná indika roste od semínka po sklizeň okolo 11 
týdnů ve vnitřním prostředí.

Samonakvétací

Samonakvétací

13 týdnů 

10 - 12 týdnů 

L

XL

16%

15% Indica / Sativy

Převažující 
zastoupení Sativy

C
BD

 R
ich

CBD Auto Blackberry Kush® 1X  22,95 € 
3X  39,95 €
7X  79,95 € 

CBD Auto Charlotte’s Angel® 1X  22,95 € 
3X  39,95 €
7X  79,95 € 
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Haze/Skunk X High CBD variety

4X Cup winner

AMSTERDAM LEGENDS    SINCE 1985AMSTERDAM LEGENDS    SINCE 1985
++++++

Indica / Sativy9 týdnů

CBD Skunk Haze je výsledkem společného projektu Dutch Passion a CBD Crew. Cílem 
bylo dosáhnout optimálního poměru 1:1 látek THC:CBD. Někteří uživatelé konopí pro 
léčivé účely, kteří si chtějí dopřát uvolňující a vysoce kvalitní, pravý účinek konopí bez 
intenzity, jež je vlastní řadě variet s vysokým obsahem THC, preferují naopak variety s 
nízkým obsahem THC. Rekreačním uživatelům nabízí vysoký obsah CBD velmi příjemné 
a jemné high bez úzkosti či paranoi. CBD Skunk Haze obsahuje 7,5% CBD. Tato varieta 
vznikla pečlivým křížením naší odrůdy Haze/Skunk (vítěze High Times Cannabis Cup z 
roku 1992) s jinou odrůdou bohatou na CBD.

Feminizovaná 

C
BD
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h

1X   15,95 €
3X   29,95 €

5X   44,95 €
10X 74,95 €CBD Skunk Haze®

XL 7,5%
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SUPER SATIVA
SEED CLUB®

SINCE 1985

Super Sativa Seed C
lub

LEGENDARY OLD 
SCHOOL GENETICS

www.supersativaseedclub.com
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Bruce Lemon Diesel®

Karel’s Herer Haze®

Kosher Haze®

Lava Freeze® 

Lemon O.G.®

Pineapple Poison

Super Mad Sky Floater®

TnT Trichome®

Purple OG Punch®

Strawberry Chemdawg OG®

Black Lebanon®

Strawberry Cookies®

Auto Creeper®

Fat Pete’s Cookies Auto®

Auto Bruce Lemon Diesel®

Auto Elephant®

Auto Sweet Bourbon Kush®

€ 69,00

€ 80,00

€ 74,00

€ 95,00

€ 50,00

€ 50,00

€ 83,00

€ 95,00

€ 75,00

€ 60,00

€ 59,00

€ 74,00

€ 64,00

€ 55,00

€ 71,00

€ 68,00

€ 64,00

€ 100,00

€ 120,00

€ 110,00

€ 145,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 125,00

€ 145,00

€ 110,00

€ 90,00

€ 90,00

€ 110,00

€ 95,00

€ 80,00

€ 105,00

€ 100,00

€ 95,00

€ 41,00

€ 48,00

€ 44,00

€ 59,00

€ 31,00

€ 31,00

€ 49,00

€ 59,00

€ 48,00

€ 39,00

€ 37,00

€ 44,00

€ 39,00

€ 33,00

€ 42,00

€ 40,00

€ 39,00

Creamy Kees

Creeper

Frosty Friday

Golden Apple Haze

Karel’s Dank

Karel’s Haze

Karel’s Herer Haze

Kees’ Old School Haze

Kosher Haze

Prima Holandica

Friesland

€ 200,00

€ 75,00

€ 150,00

€ 140,00

€ 90,00

€ 180,00

€ 190,00

€ 400,00

€ 150,00

€ 170,00

€ 290,00

€ 120,00

€ 45,00

€ 90,00

€ 85,00

€ 55,00

€ 110,00

€ 115,00

€ 240,00

€ 90,00

€ 100,00

€ 150,00

Feminizovaná                  3X        5X       8X Běžná             12X      24X

Samonakvétací                3X          5X        8X                                



Substráty
Odrůdy Dutch Passion procházejí zevrubným testováním, aby prospívaly v celé řadě různých typů 
pěstebních substrátů. Od zeminy, kokosová vlákna přes hydroponii až po skelnou vatu a další 
alternativní pěstební média.

•  Zemina/kompost: Tuto možnost volí drtivá většina pěstitelů. Běžnou zeminu zakoupíte v 
každém zahradnictví a pěstování v ní je úplná hračka. Semínka jen stačí zasadit do zeminy, ze které 
si vezmou potřebné živiny a v níž naklíčí. V případě potřeby lze o živiny obohatit i vodu při zalévání. 
Rostliny pěstované v zemině pak mívají vynikající chuť a silné aroma. Pěstitelé začátečníci dosahují 
díky této jednoduché metodě fantastických výsledků mnohdy hned na první pokus.

•  Kokosové vlákno: Jedná se o jednu z nejpopulárnějších alternativ ke klasické zemině, a to 
hlavně díky urychlenému růstu. Kokosové vlákno má jemnou pórovitou texturu, která podporuje růst 
kořenů a zajišťuje jim provzdušnění. Nutno však podotknout, že kokosové vlákno neobsahuje žádné 
živiny, ty je třeba přidat do vody se správnou hodnotou pH. Někoho může komplikovanější postup 
odradit, odměnou je však rychlejší růst a vyšší výnos.

•  Hydroponie: V dnešní době existuje již mnoho různých systémů pro pěstování bez půdy – tedy 
hydroponicky. Přestože se jedná v porovnání se zeminou o metodu technicky náročnější, nese s 
sebou celou řadu výhod. Mezi ně patří například daleko rychlejší růst a potenciálně vyšší výnosy. Při 
využívání této metody musí pěstitel neustále a pečlivě kontrolovat hodnoty pH a EC živného roztoku. 
Musí rovněž vědět, kdy má roztok vyměnit. Pěstitelé volící tuto metodu mají většinou s pěstováním 
již četné zkušenosti a jejich úsilí bývá odměněno jak urychleným růstem, tak výnosy, kterých by za 
pomoci zeminy nebo kokosového vlákna dosáhli jen těžko.

•  Jiné substráty: Konopí je velice přizpůsobivou rostlinou a je schopné růst kromě výše 
zmíněných i v celé škále dalších druhů substrátů. Spousta pěstitelů dosahuje vynikajících výsledků 
například i se substráty se skelnou vatou, přírodní vlnou, keramzitem a dalšími materiály. Když 
mohou kořeny zdravě růst, dostává se jim potřebných živin a v místnosti je optimální osvětlení, 
proudění vzduchu i teplota, poroste vám konopí jako z vody.
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Konopí pro léčebné účely
Konopí pomáhá milionům lidí úspěšně bojovat se symptomy a bolestmi způsobenými celou řadou onemocnění. Dutch Passion doporučuje, aby se pacienti ohledně 
konopné léčby poradili se svým lékařem, neboť čím dál více odborníků ve zdravotnictví si je léčivých účinků naší oblíbené rostliny vědomo. Pěstování vlastního léčivého 
konopí je ideálním způsobem, jak dosáhnout vynikající kvality s minimálními náklady.

Následující informace ohledně užívání léčebného konopí pocházejí přímo z Úřadu pro léčebné konopí spadajícího pod nizozemské Ministerstvo zdravotnictví, blahobytu 
a sportu:*

„Existuje dostatek důkazů potvrzujících, že léčba konopím může pomoci s níže uvedenými problémy:

•  bolest a spasticita či křeče u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy;
•  nevolnost, nechutenství, ztráta tělesné hmotnosti a slabost v důsledku onkologického onemocnění nebo AIDS;
•  nevolnost a zvracení v důsledku chemoterapie nebo radioterapie podstoupené za účelem léčby onkologického onemocnění, žloutenky typu C, onemocnění HIV a  
   AIDS;
•  chronická bolest (zejména bolest spojená s nervovým systémem, například v souvislosti s poraněním nervu, fantomová bolest, neuralgie trojklaného nervu či            
   neustávající chronická bolest po prodělání pásového oparu);
•  Gilles de la Touretteův syndrom;
•  glaukom rezistentní vůči konvenční léčbě.

Podle výpovědí lékařů i pacientů byly pozorovány pozitivní účinky i ve spojitosti s celou řadou dalších onemocnění, a to včetně Crohnovy choroby, ulcerózní kolitidy, 
epilepsie, revmatoidní artritidy nebo jiných obtíží jako svědění, migréna, revmatismus, porucha pozornosti bez hyperaktivity či u problémů v souvislosti s traumatickým 
poraněním mozku. Tyto pozitivní účinky dosud nejsou potvrzeny klinickými výzkumy. (Pro více informací navštivte www.cannabis-med.org.)

V současné době nedokáže konopí pacienty z výše zmíněných onemocnění vyléčit, dokáže však zmírnit symptomy s nimi spojené. Umožňuje rovněž nižší dávkování 
ostatních léků a mírní tak jejich vedlejší účinky. Je výhradně na uvážení ošetřujícího lékaře, zda by konopná léčba mohla mít na pacienta vzhledem k jeho diagnóze a 
stavu pozitivní účinky. V tomto ohledu není lékař omezen na výše uvedený seznam onemocnění. Léčbu konopím může však předepsat pouze v případě, že standardní 
léčba a léčiva nedosahují požadovaných výsledků nebo způsobují příliš mnoho vedlejších účinků.“

*Informace byly přeloženy z oficiálních stránek Úřadu pro léčebné konopí, jenž spadá pod nizozemské Ministerstvo zdravotnictví, blahobytu a sportu: 
www.cannabisbureau.nl/english

Zdroje:
jellinek.nl/onderwerp/cannabis/
wikipedia.org/wiki/Cannabidiol
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Dutch Passion Seed Company B.V.
General
Email: info@dutch-passion.com
Phone: 0031 43 321 5848
Website: www.dutch-passion.com

Velkoobchod
Email: sales@dutch-passion.com

Objednávky:
DP B.V.
P.O. Box 147
6200 AC Maastricht
The Netherlands

Navštěvujte pravidelně naše stránky, kde můžete sledovat nejnovější zprávy, 
oznámení o nových odrůdách, příspěvky na blogu nebo fotosoutěže. Kromě 
toho u nás najdete seznam prověřených distributorů našich semen, spoustu 
dalších informací o produktech nebo grow reporty našich zákazníků.

Pozor
Semínka zasíláme do většiny evropských zemí, včetně několika zemí mimo 
EU. Semínka nezasíláme do Spojených států amerických. V našem e-shopu 
se můžete ujistit, zda zasíláme semínka i do vaší země.

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

Head Office
Dutch Passion B.V.
Hoogoorddreef 133
1101BB Amsterdam
The Netherlands 

Facebook: www.facebook.com/dutch.passion
Youtube: www.youtube.com/DutchPassionHolland
Instagram: https://instagram.com/dutchpassion.official/
Whatsapp:  0031-6-24211544  (24/7. Response time max 1 business day)

Jak klíčit konopná Semínka
Fáze klíčení je tou nejdůležitější etapou v životním cyklu každé rostliny konopí. 
Během posledních desetiletí jsme vyzkoušeli a otestovali řadu metod, z nichž 
konzistentně nejlepší výsledky měly dvě techniky: klíčení na vatovém tamponu 
a klíčení přímo v půdě. Většina zkušených pěstitelů využívá tu metodu, která 
jim osobně nejlépe vyhovuje. V případě, že s pěstováním konopí začínáte 
nebo máte problémy s nízkou klíčivostí u vámi vybrané metody, doporučujeme 
vyzkoušet jeden z výše zmiňovaných dvou způsobů.

    Klíčení na vatovém tamponu / Klíčení přímo v půdě
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Feminizovaná Samonakvétací

Běžná 10 Běžná
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Auto Banana Blaze® 
Auto Blackberry Kush®
Auto Blueberry®
Auto Brooklyn Sunrise®
Auto CBD-Victory®
Auto CBG-Force®
Auto Cinderella Jack®
Auto Colorado Cookies®
Auto Critical Orange Punch®
Auto Daiquiri Lime®
Auto Desfrán®
Auto Duck®
Auto Euforia®
Auto Glueberry O.G.®
Auto Kerosene Krash®
Auto Lemon Kix®
Auto Mazar®
Auto Mokum’s Tulip®
Auto Night Queen®
Auto Orange Bud®
Auto Power Plant®
Auto Skywalker Haze®
Auto Think Big®
Auto Think Different®
Auto Ultimate®
Auto White Widow®
Auto Xtreme®
Blue Auto Mazar®
CBD Auto Blackberry Kush®
CBD Auto Charlotte’s Angel®

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 ® 

1 Fem 3 Fem 5 Fem 10 Fem 1 Auto 3 Auto 7 Auto

€ 49,95
€ 16,95
€ 34,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 44,95
€ 16,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 89,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 49,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 44,95
€ 89,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95

€ 16,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 16,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 16,95
€ 34,95
€ 89,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 39,95

€ 27,95
€ 8,95
€ 18,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 24,95
€ 8,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 49,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 27,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 24,95
€ 49,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95

€ 8,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 8,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 8,95
€ 18,95
€ 49,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 22,95

€ 74,95
€ 24,95
€ 52,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 59,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 64,95
€ 24,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 134,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 74,95
€ 64,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 52,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 52,95
€ 64,95
€ 134,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 52,95

€ 119,95
€ 39,95
€ 84,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 99,95
€ 84,95
€ 74,95
€ 109,95
€ 39,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 84,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 219,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 119,95
€ 109,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 84,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 84,95
€ 109,95
€ 219,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 84,95

€ 69,95
€ 44,95
€ 49,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 54,95
€ 59,95
€ 44,95

€ 59,95
€ 44,95 
€ 29,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 64,95

Amsterdam Amnesia® 
Banana Blaze®  
Blueberry®
Bubba Island Kush®
C-Vibez®
Californian Orange®
CBD Charlotte’s Angel®
CBD Mazar®
CBD Skunk Haze®
CBG-Force®
Critical Orange Punch®
Desfrán®
Durban Poison®
Euforia®
Frisian Dew®
Frisian Duck®
Glueberry O.G.®
Hifi 4G®
Hollands Hope®
Kerosene Krash®
Master Kush
Mazar®
Meringue®
Mokum’s Tulip®
Orange Bud®
Orange Hill Special®
Pamir Gold®
Passion #1®
Passion Fruit®
Power Plant®
Purple #1®
Shaman®
Skunk #11®
Skywalker Haze®
Snow Bud®
Strawberry Cough®
Sugar Bomb Punch®
THC-Victory®
The Ultimate®
Think Fast®
White Widow

€ 34,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 89,95
€ 89,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 34,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 179,95
€ 89,95
€ 59,95
€ 89,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 49,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 79,95
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