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Bulvių veislė 

 

Klasė  

Gumbų 

frakcija 

25 kg 

pakuotės 

kaina eur. 

5 kg 

pakuotės 

kaina eur. 

Veislės savybės 

 

 

BARCELONA  A 

35/55 

 

25,00 6,00 Bendrosios pastabos 

Barcelona užaugina vienodus, didelius pailgai 

ovalinius gumbus, turi šviesiai geltoną luobelę, 

negilias akutes ir šviesiai geltoną minkštimą. 

Geros kokybės maistinės bulvės. Dideli-vidutinio 

dydžio gumbai. Derlinga. Sausųjų medžiagų 

kiekis 19,5%. Virimo tipas B 

Branda 

Vidutinio ankstyvumo 

 

  

  

BERGERAC 

 

A 

32/40 

65,00 20,00 Bendrosios pastabos 

Bergerac užaugina vienodus, pailgus gumbus, turi 

violetinę luobelę, negilias akutes ir violetinį 

minkštimą.Geros kokybės maistinės bulvės. Maži 

gumbai. Derlinga Sausųjų medžiagų kiekis yra 

20,5%. Virimo tipas BC 

Branda 

Vidutinio vėlyvumo 

 

  

  

BOSTON  

 

A 

35/55 

25,00 6,00 Bendrosios pastabos 

Boston užaugina vienodus, labai didelius ovalinius 

gumbus, turi raudoną luobelę, negilias akutes ir 

šviesiai geltoną minkštimą. Geros kokybės 

maistinės bulvės. Dideli gumbai. Derlinga. 

Sausųjų medžiagų kiekis 20,0%. Virimo tipas B 

Branda 

Vidutinio ankstyvumo 

 

  

  

http://www.agrimatco.lt/


MADRID  A 

35/55 

24,40 5,60 Bendrosios pastabos 

Madrid turi šviesiai geltoną luobelę ir kreminės 

spalvos minkštimą. Geros kokybės maistinės 

bulvės. dideli gumbai. Labai derlinga. Sausųjų 

medžiagų kiekis 19,1 %. Virimo tipas AB, o po 

virimo - spalvos nepakeičia. 

Branda 

Vidutinio ankstyvumo 
 

    

MONTE 

CARLO 

 

 

A 

35/55 

 

25,00 6,00 Bendrosios pastabos 

Monte Carlo užaugina vienodus, didelius 

ovalinius gumbus, turi šviesiai raudoną luobelę, 

negilias akutes ir baltą minkštimą. Geros kokybės 

maistinės bulvės. Virimo tipas - B, po virimo 

spalvos nepakeičia. Dideli/vidutinio dydžio 

gumbai. Labai derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 

20,5 %. 

Branda 

Vidutinio ankstyvumo 

 

  

MONTREAL 

 

 

A 

35/55 

 

25,00 6,00 Bendrosios pastabos 

Montreal yra puikaus skonio ir tvirtos tekstūros. 

Gumbai – pailgo ovalo formos. Luobelės spalva 

ryški, šviesiai geltona, minkštimo spalva - 

kreminė. Dideli gumbai, labai derlinga. Sausųjų 

medžiagų kiekis 20,5 %. Virimo tipas AB 

Branda 

Ankstyva, vegetacija 70-80 d.  

  

SALVADOR A 

35/55 

 

24,40 5,60 Bendrosios pastabos 

Salvador užaugina vienodus, didelius/labai 

didelius ovalinius gumbus, turi geltoną luobelę, 

plokščias akutes ir šviesiai geltoną minkštimą. 

Geros kokybės maistinės bulvės. Derlinga. 

Sausųjų medžiagų kiekis 19,0%. 

Virimo tipas B 

Branda 

Vidutinio ankstyvumo 

 

    



   

SIENA 

Labai geltonos 

ir ypatingai 

skanios 

 

A 

35/55 

21,50 5,20 Bendrosios pastabos 

Siena gumbai yra pailgi. luobelės spalva -geltona, 

minkštimo spalva – geltona, akutės negilios. 

Pailgi gumbai, maži/vidutinio dydžio, derlinga. 

Sausųjų medžiagų kiekis 20,0%. Virimo tipas A. 

Labai skanios, naudojamos kaip “baby” bulvytės 

Branda 

Vidutinio akstyvumo 

 

  

  

TORONTO A 

35/55 

21,50 5,20 Bendrosios pastabos 

Toronto gumbai yra pailgi. luobelės spalva yra   

šviesiai geltona, minkštimo spalva – šviesiai 

geltona, akutės negilios. Platūs gumbai, labai 

derlinga. Sausųjų medžiagų kiekis 20,5 %. Virimo 

tipas AB 

Branda 

Vidutinio akstyvumo 
 

    


