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Earth Witch Seeds was founded in the Netherlands in 2018, and is Amsterdam’s 
1st and only Certified Vegan and Organic Cannabis Seed Company. Earth Witch 
Seeds is proud to present some of the best California concepts and designs 
originally masterfully handcrafted at our EWS Research & Development facility 
located in Northern California’s Emerald Triangle, to then integrate these EWS 
California farm reserve genetics into the astringent demands of the Highest 
Dutch Quality for guaranteed assurance to our Earth Witch Seeds customers 
to have some of the best California Medical Quality Cannabis available in seed 
form on the European market.

Earth Witch Seeds werd opgericht in 2018 in Nederland en is Amsterdam’s 
eerste en enige gecertificeerde Vegan en Organische Cannabiszaden Bedrijf.
Earth Witch Seeds presenteert met trots sommige van de beste Californische 
concepten en ontwerpen origineel en meesterlijk vervaardigd op ons EWS 
Research and Development locatie in Northern California’s Emerald Triangle om 
vervolgens deze EWS California boeren reserve genetica aan de hoogste eisen 
van de Nederlandse Kwaliteitscontrole voor gegarandeerde verzekering naar 
onze Earth Witch klanten te integreren. Om ze te verzekeren dat sommige van 
de beste Californische Medische Marijuana soorten in de vorm van zaden op de 
Europese markt te verkrijgen is. 

California Love to all of our customers.

EARTH WITCH SEEDS



Witchy Wonder is brought 
to you by Earth Witch 
Seeds. This poly-hybrid 

was brought to life by crossing an 
amazing heirloom Sativa, native to the 
semi-equatorial West Indies isolated 
by our E.W.S. field geneticist deep in 
the localized rainforest of a specific 
coastal parish, and then blending it 
with a old Indica strain from Northern 
California dating back to the early 
eighties containing two very special 
parents similar to the Af/Pak variety 
that is coveted in the local community 
still to this day.

Witchy Wonder comes to life 
with a nose and eruption of sour, 
kushy, tropical fruit, with floral and 
sandalwood undertones. Earth Witch 
Seeds – Witchy Wonder – flowers 
in just 56 days indoor, or by the 
1st week of October outdoors with 
little susceptibility to mold in both 
modalities of cultivation. Indoors 
Witchy Wonder will produce around 
500 grams per square meter, or 
around 1,000 grams per plant 
outdoors.

80% Indica | 20% Sativa

WITCHY WONDER

Indoor Flowering Time:  
About 56 Days
Indoor Yield:  
Around 500 Grams Per Square Meter
Outdoor/Greenhouse Harvest Time:  
Early October
Outdoor Yield:  
Around 1,000 Grams Per Plant
Price: € 120 for 10 seeds

Bloeitijd binnen:  
Ongeveer 56 dagen
Indoor opbrengst: 
Ongeveer 500 gram per vierkante meter
Buiten / broeikas Oogsttijd:  
Begin Oktober
Buitenopbrengst:  
Ongeveer 1000 gram per plant
Prijs: € 120 voor 10 zaden

Witchy Wonder, gebracht 
door Earth Witch Seeds, 
is een 80% - 20% Indica, 

Sativa polyhybride die het levenslicht 
zag door een uitzonderlijk sativa-
erfstuk, inheems voor de semi-
equatoriale West Indies en door 
de genetici van EWS uiteindelijk 
geïsoleerd diep in lokale stukken 
regenwoud van een bepaald district 
en deze dan te mengen met een met 
een oude indica-variëteit uit Northern 
California uit de vroege jaren ‘80 met 
2 hele speciale ouders gelijk aan 
de Af/Pak soort die door de locale 
gemeenschap nog steeds begeerd 
wordt. 

Witchy Wonder komt tot leven met 
een neus en eruptie van zacht 
zurige, kushy, tropisch fruit tonen 
met bloemige en ook sandelwood 
ondertonen Earth Witch Seeds’ 
Witchy Wonders begint binnenshuis al 
met 56 dagen te bloeien of de eerste 
week van October buitenshuis met 
weinig vatbaarheid voor meeldauw 
en schimmel bij beide wijzen van 
kweken. Witchy Wonders zal binnen 
ongeveer 500 gram/m2 opbrengen of 
ongeveer 1000 gram buiten.





40% Indica | 60% Sativa

PUMPKIN PUNCH

Earth Witch Seeds is proud 
to present our customers 
with this sweet pumpkin 

pie flavored balance of a 60% Sativa 
40% Indica that retains the sweet 
smell and flavor of true Jamaican 
Pumpkin Punch with floral hints of 
honey and spice. Earth Witch Seeds 
has been working extremely close 
with very special communities in the 
West Indies for many years to finally 
be granted permission to bring our 
EWS customers a cross of the parent 
strain of Lambsbread, an iconic sativa 
infamous in the reggae scene since 
the early 70s. Earth Witch Seeds then 
twists this together with a very special 
pheno of pre-98 Bubba Kush from our 
Earth Witch Seeds conceptual design 
facility in Northern California to bring 
you a tropical sweet pumpkin flavor 
and an above average yield of 525 
grams per square meter indoors in an 
easy 60 day flowering period, or up 
to 1,200 grams per plant when grown 
outdoors, Pumpkin Punch will ready 
by Oct 7th. Enjoy this taste of the 
tropics. – Team EWS

Indoor Flowering Time:  
About 60 Days
Indoor Yield:  
Around 525 Grams Per Square Meter
Outdoor/Greenhouse Harvest Time: 
October 7th
Outdoor Yield:  
Around 1,200 Grams Per Plant
Price: € 120 for 10 seeds

Bloeitijd binnen:  
Ongeveer 60 dagen
Indoor opbrengst:  
Ongeveer 525 gram per vierkante meter
Buiten / broeikas Oogsttijd:  
7 Oktober
Buitenopbrengst:  
Ongeveer 1200 gram per plant
Prijs: € 120 voor 10 zaden

Met trots brengt Earth 
Witch Seeds Pumpkin 
Punch bij haar klanten 

onder de aandacht om de zoete 
pompoentaartachtige gearomatiseerde 
smaak van een uitgeblanceerde 60% 
Sativa 40% Indica, die de zoete geur 
en smaak van echt Jamaicaanse 
Pumpkin Punch met suggesties van 
bloemen, honing en spijzen bevat. 
Earth Witch Seeds werkt al vele 
jaren nauw samen met speciale 
gemeenschappen in de West Indies 
waarna uiteindelijk toestemmming 
werd verleend onze EWS klanten een 
kruizing te bieden van een van de 
ouder strains van lambsbread, een 
iconische sativa, berucht in de reggea 
scene sinds de vroege jaren 70 en dan 
brengt Earth Witch Seeds dit samen 
met een echt heel speciaal fenotype 
van pre-98 bubba Kush van onze 
Earth Witch Seeds conceptual design 
faciliteit in Northern California om je 
een tropische pompoentaartachtige 
smaak en een bovengemiddelde 
opbrengst van 525 gram per vierkante 
meter na een bloei van 60 dagen of tot 
wel 1200 gram per plant bij buitengroei 
te brengen. Pumpkin Punch bloeit af 
rond 7 october. Geniet en proef de 
tropen! – Team EWS.    





75% Indica | 25% Sativa

MARULA

Earth Witch Seeds is 
bringing you the fruit of 
fruits. Marula is prized by 

both native animals and people of 
southern and central Africa, and 
is known for its intoxicating effects 
enjoyed by the local bird, elephant, 
and baboon populations native to 
this region of Africa. In honor of this 
sacred tree we at Earth Witch Seeds 
would like to present our customers 
with a 75% Indica / 25% Sativa hybrid 
produced by crossing a power house 
Indica from Mendocino County 
California crossed with our Earth 
Witch Seeds Northern Mozambiquen 
line, then brought back to our power 
house California EWS farm reserve 
Indica line. 

Marula explodes with a cherry, cotton 
candy eruption in both nose and 
flavor, indoors she will yield around 
475 grams per square meter and will 
finish in just 49 to 53 days, Outdoor 
Earth Witch Seeds Marula will be 
ready to harvest in the first week of 
October with up to 1,000 grams per 
plant. Either indoors or outdoors this 
strain is so strong it will be worthy of 
any animal in the kingdom.  
– Team EWS

Indoor Flowering Time:  
About 49-53 Days
Indoor Yield:  
Around 475 Grams Per Square Meter
Outdoor/Greenhouse Harvest Time:  
First week of October
Outdoor Yield:  
Around 1,000 Grams Per Plant
Price: € 120 for 10 seeds

Bloeitijd binnen:  
Ongeveer 49-53 dagen
Indoor opbrengst:  
Ongeveer 475 gram per vierkante meter
Buiten / broeikas Oogsttijd:  
Eerste week van oktober
Buitenopbrengst:  
Ongeveer 1000 gram per plant
Prijs: € 120 voor 10 zaden

Earth Witch Seeds brengt 
je het fijnste fruit onder het 
fruit. Marula wordt zeer 

gewaardeerd door zowel inheemse 
dieren als mensen uit zuidelijk en 
centraal Afrika en is bekend om 
zijn anti-toxische werking bij lokale 
vogels, olifant- en bavianenpopulaties 
inheems voor deze streek in Afrika. 
Om deze heilige boom te eren willen 
wij van Earth Witch Seeds onze 
klanten een 75% Indica-25% sativa  
hybrid bieden: afkomstig van een 
kruizing van een power house Indica 
from Mendocino County California 
met onze Earth Witch Seeds Northern 
Mozambiquen genetica. Daarna 
teruggebracht naar onze power house 
California EWS farm reserve Indica lijn. 

Marula explodeert met een eruptie 
van kersen, katoen en snoepgoed 
aroma’s in zowel geur als smaak. 
Binnen bloeit ze af in 49 tot 53 
dagen en brengt ze ongeveer 475 
gram per vierkante meter op. Buiten, 
Earth Witch Seeds’ Marula is, met 
opbrengsten tot 1000 gram per plant, 
klaar om te oogsten in de eerste week 
van Oktober. Zowel binnen als buiten 
is deze soort zo sterk, waardig voor 
elk dier in het koninkrijk! – Team EWS
 





65% Indica | 35% Sativa

  SOUR MANGOS

This 35% Sativa / 65% 
Indica Earth Witch Seeds 
classic is brought to you 

exclusively by years of our EWS hard 
work and craftsmanship to bring you 
one of the finest California quality 
Indica poly-hybrids available on the 
European market. This citrus/candy 
delight is a cross very Old Indica 
grown for many decades in the north 
of Holland around the Groningen 
area then specially crossed with an 
amazing sativa dominate hybrid, 
often commercially grown in Northern 
California’s Mendocino, Humboldt, 
and Trinity counties, known for 
producing the best cannabis in all of 
California. Sour Mangos is a delight to 
grow finishing in just 56 days indoor 
with above average yields of 500 
grams per square meter, or by the 
1st week of October outdoors with 
little or no susceptibility to molds in 
temperature regions. Earth Witch 
Seeds Sour Mangos has a Sour nose 
and a real Sour candy flavor that 
leaves you with a satisfying sweet & 
sour experience, with a rather bright 
Indica high, with a balancing fuzzy 
body stone allowing cycling, surfing, 
skating and other outdoor sports.  
– Team EWS

Indoor Flowering Time:  
About 56 Days
Indoor Yield:  
Around 500 Grams Per Square Meter
Outdoor/Greenhouse Harvest Time:  
First week of October
Outdoor Yield:  
Around 500 Grams Per Plant
Price: € 120 for 10 seeds

Bloeitijd binnen:  
Ongeveer 56 dagen
Indoor opbrengst:  
Ongeveer 500 gram per vierkante meter
Buiten / broeikas Oogsttijd:  
Begin Oktober
Buitenopbrengst:  
Ongeveer 500 gram per plant
Prijs: € 120 voor 10 zaden

Deze 35% sativa 65% indica 
Earth Witch Seeds klassieker 
wordt u exclusief aangeboden 

door EWS vanuit de jarenlange 
opgebouwde ervaring, vakmanschap en 
dagelijkse harde werk om je een van de 
fijnste California kwaliteit indica poly-
hybrides beschikbaar op de Europese 
markt te kunnen bieden. Dit citrus/candy 
genot is een kruising van een erg oude 
Indica die decennialang in het noorden 
van Nederland bij Groningen is gegroeid 
en daarna speciaal gekruist met een 
prachtige sativa dominante hybride, 
die vaak commercieel werd gegroeid 
in Northern California’s  Mendocino, 
Humboldt en Trinity counties welke 
bekend staan om de beste kwaliteit 
in heel California. Sour Mangos is een 
vreugd om te groeien en is klaar al 
na zo een 56 dagen binnen met een 
gemiddelde oogst van 500 gram/m2 
of rond de eerste week van Oktober 
buiten, met nauwelijks gevoeligheid 
voor schimmels en rot. 
Earth Witch Seeds Sour Mangos, 
heeft een beetje een zure neus en een 
sour candy smaak die je achterlaat 
met een voldoening gevende intense 
maar nogal heldere indica high, met 
een beetje een wankele lichaamshigh. 
Heerlijk om te fietsen, kiten of andere 
buitensporten te doen! – Team EWS





50% Indica | 50% Sativa

GARLIC HAZE

When you need crystals 
& nose Earth Witch Seeds 
has got you covered on 

this one...! The intense lemon aroma 
comes to life with a balance of 
garlicky spice in our EWS Garlic Haze, 
which combines a ancient California 
Indica known as garlic bud that is 
so 1980s old no seed company can 
really take credit for it, she is a real 
living legend kept alive by the elders 
of our community. We then smear that 
together an amazing strain coming 
from an old Lake County California 
cut of a 9 week haze variety known for 
its extreme limonene terpene profile 
and fast flowering buds, the results 
are a 9 - 9 ½ weeks 63 - 67 days 
flowering plant indoors that yields 
up to 600 grams per square meter, 
or grown outdoors she will be done 
by the 1st of October with yield up to 
1,350 grams per plant.

Indoor Flowering Time:  
About 63-67 Days
Indoor Yield:  
Around 600 Grams Per Square Meter
Outdoor/Greenhouse Harvest Time:  
Early October
Outdoor Yield:  
Around 1,350 Grams Per Plant
Price: € 120 for 10 seeds

Bloeitijd binnen:  
Ongeveer 63-67 dagen
Indoor opbrengst:  
Ongeveer 600 gram per vierkante meter
Buiten / broeikas Oogsttijd:  
Begin oktober
Buitenopbrengst:  
Ongeveer 1350 gram per plant
Prijs: € 120 voor 10 zaden

Zoek je ‘kristallen’ & ‘neus’? 
Earth Witch Seeds heeft 
precies wat je zoekt.  Het 

intense limoen aroma komt tot leven 
met een lichte knoflook balans in 
onze EWS Garlic Haze, welke een 
oude Calfornia Indica die bekend 
staat als garlic bud die zo jaren 80 is, 
door geen zaadbank geclaimd wordt, 
ze is een levende legende en door de 
ouderen van onze gemeenschap in 
leven is gehouden, combineert met 
een buitengewone strain afkomstig uit 
Old Lake County Calfirnia gesneden 
van een 9-week haze variëteit die 
bekend staat om zijn extreem hoge 
limoen-terpenen profiel en snel 
bloeiende toppen. De resultaten 9 - 9 
½ week 63 - 67 dagen bloeien de 
planten binnen met een oogst van 
zo een 600 gram m2 of indien buiten 
gegroeid. Ze is klaar met bloeien op 
1 oktober en mogelijk tot wel 1350 
gram per plant leveren. 





Earth Witch Seeds is working around 

the clock on multiple continents to 

obtain the rarest paleo traits such 

as enriched THCV, a therapeutically 

medicinal cannabinoid known for 

being an anorectic, bone stimulant, 

antiepileptic, and antidepressant, 

EWS has already isolated exact 

pheno variants with up to 1.7% 

THCV using liquid chromatography 

techniques to sequence and isolate 

these medicinal qualities.

Earth Witch Seeds proudly stands by 

Medical Cannabis, and the protection 

of continual scientific research for all 

patients around the World to have 

access to this therapeutic plant.

Earth Witch Seeds werkt op 

verschillende continenten 

doorlopend aan zeldzame paleo 

eigenschappen zoals verrijkte THCV, 

een therapeutische medicinale 

canabinoïde bekend om zijn 

eetlustremmende, beenvorming 

stimulerende, anti-epileptische en 

antidepressieve werking.

EWS heeft inmiddels al de juiste 

fenotype variaties geïsoleerd met tot 

wel 1.7% THCV. Dit door gebruik te 

maken van vloeibare chromatography 

technieken om volgordes en 

medische eigenschappen te isoleren.

Earth Witch Seeds staat voor 

medicinale Cannabis en de 

bescherming van doorgaand 

wetenschappelijk onderzoek voor 

alle patiënten over de hele wereld 

en zorgen dat ze toegang hebben of 

krijgen tot deze therapeutische plant.

Stay Lit – Earth Witch Seeds



EWS R&D Facility, Northern California
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