ΠΕΛΙΣΙ - ΤΛΛΟΓΗ ΠΟΡΩΝ
ΔΕΛΣΙΟ ΔΕΙΓΜΑΣΟ ΠΟΡΩΝ

Ημ. Παραλαβής:……………
Σόπος Παραλαβής:………..
Παραλήπτης:……………….

Παρακαλώ συμπληρώστε όποια από τα παρακάτω στοιχεία είναι διαθέσιμα
Όσο πιο λεπτομερείς είστε στις περιγραφές σας, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια παρέχετε!!!

1) ΔΩΡΗΣΗ:

2) ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΗ - ΤΛΛΕΚΣΗ:
(σε περίπτωση που είναι διαφορετικός από τον δωρητή)

Όνομα:

Όνομα:

Επώνυμο:

Επώνυμο:

Διεύθυνση:

Διεύθυνση:

Κινητό τηλ:

Σταθερό τηλ:

e-mail:

Κινητό τηλ:

Σταθερό τηλ:

e-mail:

3) ΣΟΙΦΕΙΑ ΥΤΣΟΤ:
Είδος (κοινό όνομα):

Ποικιλία:

Σοπική ονομασία (αν υπάρχει):
Περιγραφή μέρους που συγκομίζουμε (καρπός, φύλλο, ρίζα…) (περιγράψτε χρώμα, σχήμα, γεύση… / θα ήταν πολύ
χρήσιμο αν επισυνάπτατε και μια φωτογραφία):

Φρήση φυτού (π.χ. τομάτα για σάλτσα / σιτάρι που δίνει αλεύρι καλό για ψωμί…κλπ….) :

Μέση παραγωγή (σε κιλά/στρέμμα ή κιλά/φυτό) :
Μέσο ύψος φυτού:
Ανθεκτικότητα φυτού
Περιγράψτε την ευαισθησία ή/και την ανθεκτικότητα του φυτού σε διάφορες ασθένειες, προσβολές και φυσικές καταστροφές:

4) ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ:
Περιοχή καλλιέργειας:
Όνομα περιοχής:
Υψόμετρο:
Απόσταση από πλησιέστερη πόλη ή χωριό:
Σύπος εδάφους (επιλέξτε):
α) αμμώδες
γ) ασβεστολιθικό ή ασπρόχωμα
ε) ανάμεικτο (προσδιορίστε:……………)
στ) άλλο:…………….
Είδος καλλιέργειας :
α) συμβατική
γ) βιολογική μη πιστοποιημένη
ε) παραδοσιακή

β) αργιλώδες ή κοκκινόχωμα
δ) χουμώδες ή μαυρόχωμα

β) βιολογική πιστοποιημένη
δ) χαμηλών εισροών
στ) άλλο: …………………..

Επιπλέον πληροφορίες για την καλλιέργεια που θεωρείτε χρήσιμες:

5) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΡΩΝ:
Περιγράψτε πώς έφτασε ο αρχικός σπόρος στα χέρια σας:
Ημερομηνία συλλογής σπόρων:
Ποσότητα δείγματος:
Διάφορες χρήσιμες πληροφορίες
α) απόσταση από καλλιέργεια άλλων ποικιλιών του ίδιου είδους στο χωράφι / κήπο σας:………………………...
β) απόσταση από καλλιέργεια άλλων ποικιλιών του ίδιου είδους σε γειτονικά χωράφια/κήπους:………………..
γ) παρουσία άγριων συγγενικών ειδών στην περιοχή καλλιέργειας (αναφέρετε):…………………………………...
Σεχνική ελεγχόμενης επικονίασης:
α) επικονίαση με το χέρι
γ) απομόνωση με απόσταση
ε) άλλη:…………….

β) καλλιέργεια με δίκτυ
δ) καμία

Άλλες πληροφορίες που θεωρείτε χρήσιμες για τα σποράκια που μας εμπιστεύεστε:

Εναλλακτική Κοινότητα Π Ε Λ Ι Σ Ι
Σαχ. Παρανεστίου, Σ.Κ. 66035 Παρανέστι
2524022059 / peliti@peliti.gr / www.peliti.gr

