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Jak zebrać i przygotować owoce do identyfikacji. 
 

1. Wybierz co najmniej trzy (lepiej pięć) dojrzałe (nie ponad dojrzałe) okazy owoców, wszystkie muszą być mocne i zdrowe. Owoce 

powinny być w dobrym stanie, ponieważ bardzo trudno jest wymienić uszkodzone, zniekształcone lub słabe okazy. Jeśli to możliwe, 

owoce powinny być dojrzałe i mieć charakterystyczny kształt i kolor. Kolor skórki owoców zależy częściowo od położenia na drzewie, 

dlatego unikaj bardzo zacienionych części lub przynieś owoce z różnych części drzewa. 
 

2. Numeruj każdą odmianę alfabetycznie (jeśli wysyłasz więcej niż jedną) i przechowuj osobisty zapis, z której rośliny została pobrana. Jabłka 

i gruszki najlepiej numerować na skórze za pomocą długopisu lub stałego markera. NIE używaj lepkich etykiet, ponieważ mogą się 

poluzować. Alternatywnie do znakowania na owocach, zbierz je w torebce z materiałem ze wszystkimi informacjami. Lepiej nie używać 

szczelnych plastikowych toreb, aby uniknąć pleśni. 
 

3. Dołącz jak najwięcej historii (na arkuszu oceny) o owocach i drzewach i wyraźnie oznacz imię i nazwisko właściciela, adres, kod pocztowy 

i numer telefonu lub adres e-mail. 
 

4. Aby uniknąć uszkodzenia owoców w transporcie, zapakuj je w mocne pudełko z luźną gazetą, folią bąbelkową itp. NIE używaj pudeł, które 

wcześniej miały silny zapach lub ostre produkty, takie jak mydło, ponieważ mogą one maskować charakterystyczne aromaty i zapachy 

utrzymywane przez owoce  
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Odmiany owoców-karta do oznaczania: 

Numer próby  

(jeżeli kilka prób) 
 Data  

Gatunek owocu  

Nazwisko właściciela  

Adres  

Nr telefonu  email  

Lokalizacja drzewa 

(np. ogród, żywopłot, pole…)  
 

Wysokość drzewa (ok.)  
Wiek drzewa (jeżeli znany)  

LUB Jak długo drzewo jest znane? 
 

Adres drzewa (jeżeli się różni)  

LUB Dane GPS 
 

Typowy okres dojrzewania (np. początek września)  

Jak długo utrzymują się owoce?  

Informacje dodatkowe  

(zdjęcia, mapka sytuacyjna, etc. proszę uwzględniać na 

osobnej karcie) 
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Wynik oznaczania:  


