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prelina 
wysoki plon wczesny

Pokrój: 

Segment:        letni (tunele foliowe, grunt)

œrednio wzniesiony

Liœcie: jasnozielone

£odyga rzekoma: 

Plon: 

Przeznaczenie: 

Uwagi: 

25 - 28 cm, bez zgrubienia 
cebulowego

wysoki, bardzo wczesny

œwie¿y rynek, przetwórstwo
(mro¿enie)

nadaje siê tak¿e do siewu 
bezpoœredniego

 

  
  

liœcie o intensywnej zielonej barwie, silnie wzniesione 
(zalety wyró¿niaj¹ce odmianê)

bardzo d³uga ³odyga rzekoma (25 cm),bez tendencji 
do tworzenia zgrubienia cebulowego 

•

szybki wzrost i wyrównanie porównywalne 
z odmianami heterozyjnymi

doskona³a jakoœæ i prezentacja plonu handlowego

polecana na zbiór wczesny

mo¿liwa uprawa na zbiór jesienny jako poplon
(wysadzanie do po³owy lipca)

nadaje siê równie¿ do siewu bezpoœredniego

sevilla
zdoby³a uznanie polskich producentów 
wczesnoœæ i wysoki plon

 Syngenta Seeds Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, 

ul. E. Orzeszkowej 15/1
tel.: (22) 737 18 90 do 94

fax: (22) 737 18 67
www.sg-vegetables.com

Cechy odmiany:
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 bulgina
jedna z najlepszych odmian 
w typie bu³garskim  

Pokrój: 

Segment:        letni, wczesnojesienny

œrednio - wzniesiony

Liœcie: jasnozielone

£odyga rzekoma: 

Plon: 

Przeznaczenie: 

Uwagi: 

bardzo d³uga, do 50 cm

bardzo wysoki

przetwórstwo (suszenie, mro¿enie)
œwie¿y rynek
nadaje siê tak¿e do siewu 
bezpoœredniego

 Syngenta Seeds Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, 

ul. E. Orzeszkowej 15/1
tel.: (22) 737 18 90 do 94

fax: (22) 737 18 67
www.sg-vegetables.com

por 

Bulgina to odmiana pora typu bu³garskiego, przeznaczona do produkcji na potrzeby przemys³u
 
przetwórczego i na œwie¿y rynek. Jest to odmiana przeznaczona do produkcji w okresie lata i 

wczesnej jesieni. Charakteryzujê siê bardzo d³ug¹ ³odyg¹ rzekom¹ - oko³o 50 cm. D³ugoœæ, 

gruboœæ i wyrównanie ³odyg przek³ada siê w przypadku tej odmiany na bardzo wysoki plon 

handlowy. Bulginê nale¿y sadziæ od po³owy marca do koñca maja w iloœci 150 tys. roœlin na 

hektar - gwarantuje to uzyskanie optymalnego plonu o wysokiej jakoœci i zdrowotnoœci. 

Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ zagêszczenia nawet do 300 tys. na hektar - wówczas ³odyga roœlin 

o œrednicy 2 - 4 cm doskonale bêdzie nadawa³ siê do krojenia w plastry i zamra¿ania lub 

suszenia. Oprócz produkcji z rozsady (w przypadku tej odmiany) istnieje mo¿liwoœæ wysiewu

nasion bezpoœrednio do gruntu.

  Wszelkich dodatkowych informacji udziela nasz przedstawiciel terenowy - Zbigniew Chuchnowski, 0 696 43 01 48
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