
Bejegyzési kérelem közzététele a 2081/92/EGK rendelet 6. cikke (2) bekezdésében meghatározottak
szerint az eredetmegjelölések és a földrajzi elnevezések védelmére vonatkozóan

(2005/C 47/02)

Jelen közlemény a fent említett rendelet 7. és 12d. cikke értelmében kifogásolási jogot ad. Mindennemű,
erre a kérelemre vonatkozó kifogásolást egy tagállam illetékes hatóságai, egy WTO-tagország vagy egy, a
12. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint elismert harmadik ország közvetítésével kell továbbítani
a jelen közlemény megjelenésétől számított hat hónapon belül. A közleményt a következő tényezők, neve-
zetesen a 4.6. pont teszik indokolttá, melyek alapján a 2081/92/EGK rendelet értelmében a kérelem
megalapozottnak tekintett.

ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

„ASPERGE DES SABLES DES LANDES”

EK-szám: FR/00272/07.11.2002

OEM ( ) OFJ (X)

Ez a nyomtatvány csupán információs célzattal lett kiállítva. A teljes tájékoztatásért, különösen az OEM és
OFJ hatálya alá tartozó termékek gyártóiról, kérem igényeljen teljes termékleírást a nemzeti hatóságtól vagy
az Európai Bizottságtól (1).

1. A tagállam illetékes szerve:

Név: Institut National des Appellations d'Origine

Cím: 138, Champs Elysées – 75008 Paris – FRANCE

Tel.: (1) 53 89 80 00

Fax: (1) 42 25 57 97

2. Kérelmező:

2.1. Név: Syndicat des Producteurs d'Asperges des Landes

2.2. Cím: Chambre d'Agriculture, Cité Galliane,
BP 279 – 40005 MONT DE MARSAN CEDEX

Tel.: (5) 58 85 45 05

Fax: (5) 58 85 45 21

E-mail: qualite@landes.chambagri.fr

2.3. Összetétel: Termelő/Feldolgozó (X) Egyéb ( )

3. Terméktípus:

Kategória: Feldolgozatlan vagy feldolgozott gyümölcs, zöldség és gabonafélék

4. Termékleírás:

(a 4. cikk (2) bekezdésében foglalt feltételek összefoglalása)

4.1. M e g ne v e z é s: „Asperge des Sables des Landes”
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(1) Európai Bizottság – Mezőgazdasági Főigazgatóság – Mezőgazdasági termékek minőségének politikája – B-1049
Brüsszel.



4.2. L e í r á s : Friss, fehér vagy lila spárga (fehér spárga, amelynél a rügynek csak egy része enyhén lilás
árnyalatú. Ez a szín annak köszönhető, hogy a spárgát néhány óráig fény érte, és semmit sem von le
a spárga ízének minőségéből); a közösségi szabványosításban meghatározott EXTRA és I. kategó-
riáknak felel meg.

A spárgát a földrajzi termőterületen csomagolják és kötegekben vagy egységcsomagban, illetve nem
kötegelt formában szerelik ki a közösségi szabványosítás szerinti kalibrálást követően (12–16 mm és
16 mm-nél több az EXTRA kategória esetében, illetve 10–16 mm és 16 mm-nél több az I. kategória
esetében). A nem frissen kiszerelt (mélyhűtött vagy hőkezelt) Sables des Landes-i spárgára nem hasz-
nálható az oltalom alatt álló „Sables des Landes” vagy „Landes” földrajzi jelzés.

4.3. F öldr a jz i te r ü le t : A spárgát a Landes megyéből álló földrajzi területen takarítják be és csoma-
golják, amelyet a Mezőgazdasági Minisztérium 1945. november 5-i rendeletével a „Landes de
Gascogne” névvel meghatározott területre terjesztettek ki, azaz:

– Landes megye teljes egészében;

– Gironde megye (amelynek határát a Bordeaux, Arcachon, Audenge, Belin, Blanquefort, Castelnau-
de-Medoc, La-Brede, Pessac, Podensac, La Teste járásokban; a Langon járásban (annak egy részében):
a Langon, Bommes, Fargue-de-Langon, Léognan, Mazière, Roaillan, Sauterne, Toulenne települé-
sekben; az Auros járásban (annak egy részében): az Auros, Berthez, Brannens, Brouqueyran,
Coimère, Lados, Sigalens településekben; a Bazas, Captieux, Grignols, Saint Symphorien, Villand-
raut, Lesparre-Medoc, Pauillac, Saint-Laurent et Benon, Saint-Vivien-de-Medoc településekben hatá-
rozták meg);

– Lot-et-Garonne megye (amelynek határát a Bouglon járásban (annak egy részében): az Antagnac,
Labastide-Castel-Amouroux, Poussignac településekben; a Casteljaloux járásban; a Damazan
járásban (annak egy részében): a Damazan, Ambrus, Caubeyres, Fargues-sur-Ourbise, Saint-Léon,
Saint-Pierre de Buzet településekben; az Houeillès járásban; a Lavardac járásban (annak egy
részében): a Lavardac, Barbaste, Montgaillard, Pompiey, Xaintrailles településekben; a Mézin
járásban (annak egy részében): a Mézin, Gueyze, Lisse, Meylan, Poudenas, Réaup, Saint-Maure-de-
Peyriac, Saint-Pé-Saint-Simon, Sos településekben határozták meg).

4.4. Sz á r ma z á si i g a z olá s :

Történelmi visszapillantás

A „Landes” területén a huszadik század elejétől honos spárgatermesztés a 60-as évek óta – amikor is a
termék még nagyon eredetinek számított – jelentős fejlődésen ment keresztül. Ezen a hatalmas
kiterjedésű erdős területen, amelyet a francia állam rendelkezésére a tizennyolcadik század óta a
fenyőgyantáért (résine de pin) műveltek, a spárgatermesztés más mezőgazdasági terményekkel azonos
időben szinte teljesen felváltotta a gyantacsapolást. A talaj- és éghajlati viszonyokon túlmenően a
spárgatermesztés kiválóan illik a kis és közepes mezőgazdasági struktúrákhoz és munkaerő-igényes.
Ezáltal lehetővé teszi a meglehetősen sűrű és aktív faluszövet megőrzését ebben a különleges környe-
zetben („erdei élet”).

Nyomon követhetőség

A spárga eredetét a spárgaföldektől a forgalmazóig terjedő nyomon követhetőség szabályozása garan-
tálja. A termelők parcelláit hitelesítették. A spárgatételek a termeléstől a csomagolóállomásig azonosí-
tottak. A spárgát tartalmazó tálcákat vagy egységcsomagokat külön címkével és árujelzővel azono-
sítják, amely lehetővé teszi az eredetük visszakeresését (termelői kód, a parcella betakarításának
időpontja). A nyomon követhetőséghez szükséges nyilvántartásokat a piaci szereplőknek kell vezet-
niük.

4.5. A z i g a z olá s me g sz e r z é sne k módja :

A spárga évelő növény, amely körülbelül 10 éves időtartamig termeszthető; a termelési szakasz a
harmadik évben veszi kezdetét és körülbelül 7 évig tart. A fogyasztható rész a tőhajtás, amely egy
„magoncból” sarjadó földalatti szár. Csak a fehér vagy lila spárgát termő, és a kérelmező egyesülés
által jegyzékbe vett fajták engedélyezettek, minden új fajtát fajtavizsgálatnak kell alávetni.
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A termelés a „magonc” március és május közötti elültetésével veszi kezdetét a homoktartalma (75 %
feletti), vízelvezető képessége, termőképessége és művelési előzménye függvényében kiválasztott
földön. Az ültetési sűrűség a talaj termőképességétől és az öntözési módtól függően hektáronként
12 000 és 25 000 „magonc” között mozog. A trágyázás, az öntözés és a növény-egészségügyi
védelem a szükségletek szerint történik.

A talajt úgy készítik elő, hogy abban egy bakhátat, egy nagyon vékony, nagyon laza, nem döngölt,
körülbelül 30 cm magas földhalmot készítenek; a végleges bakhátat február folyamán készítik el,
majd esetlegesen szalmával takarják be, azaz a talajban a hő jobb eloszlását biztosító réteggel fedik
be. A betakarítást akkor lehet elkezdeni, amikor a talaj hőmérséklete a „magoncnál” 9–12 °C, azaz
általában márciustól májusig (az ültetés harmadik évében félidős betakarítás történik). A tőhajtásokat
azonnal óvják a fénytől és a melegtől, és azokat a betakarításukat követő négy órán belül hidegre
teszik (7 °C). Az elosztóhelyre történő elszállításig az összes válogatási, csomagolási és tárolási
műveletet a hideglánc betartásával és a kiszáradás elkerülésével kell végezni. Ezeket a műveleteket a
Sables des Landes-i spárga törékenysége miatt a fent meghatározott területen végzik el, hogy a spárga
megőrizze frissességét és puhaságát. A címke különösen a csomagolóműhelybe történő szállítás
időpontjának visszakeresését teszi lehetővé.

4.6. K a p csola t :

A Sables des Landes-i spárga jellemzői, hogy koránérő, jól fejlett, nagyon duzzadt, nem rostos és nem
keserű; összességében puha, édes és nagyon törékeny. Ezeket a jellemzőket elsősorban az határozza
meg, hogy a tőhajtás hogyan növekszik egy bizonyos fajtájú talajban és meghatározott éghajlati viszo-
nyok között. A talajok podzolos talajok, melyek szerves anyagban igen gazdagok és nagyon kevéssé
agyagosak, mivel ez utóbbi tényező biztosítja a spárgának, hogy az nem lesz keserű. Az ilyen talajok
különleges szemcsemérete laza, vízáteresztő és gyorsan felmelegedő talajt eredményez. Az ilyen típusú
talaj továbbá közvetlen hatást gyakorol a spárga tőhajtására, amely a talaj kis mechanikai ellenállá-
sának köszönhetően gyorsan és egyenesen nő.

A termelőknek a bakhát elkészítése terén szerzett szaktudása biztosítja később a spárga tőhajtásának
gyors és egyenes növekedését, a rög- és kavicsmentes talaj kis mechanikai ellenállásának, az abban
eltárolt hőnek és a megtartott nedvességnek köszönhetően.

A régió éghajlata „aquitániai” óceáni éghajlat, azaz kora tavasszal mérsékelt, nedves (viszonylag
bőséges csapadék és enyhe hőmérséklet); az éghajlatot tovább mérsékli a jelentős erdős hegytömb. A
száraz és meleg nyár továbbá lehetővé teszi a növénynek, hogy összegyűjtse a következő jó terméshez
szükséges tartalékokat.

Tulajdonságainak köszönhetően a Sables des Landes-i spárga jelentős hírnévre tett szert az európai
piacokon. Egy 1997-ben végzett ismertségi felmérés kimutatta, hogy a szakmai beszerzők elismerik a
Landes-i spárgát (90 %) és a minőség terén azt az első vagy a második helyre sorolják. A Landes-i
spárgát exportra is elfogadják, amely az éves értékesítés körülbelül 10 %-át teszi ki (Németország
(~ 7 %), Luxemburg (~ 2 %), Belgium, Spanyolország, Anglia), egyes országok a 60-as évek óta
fogyasztják a Sables des Landes-i spárgát.

Ezenkívül a termesztőknek a betakarítás és a válogatás terén szerzett szaktudása, illetve a csomago-
lóállomások és a kereskedelmi szereplők szaktudása is nagyon fontos ahhoz, hogy ezeket a nagyon
friss és nagyon törékeny termékeket eljuttassák a forgalmazókhoz.

4.7. E l le nőr zé s i s tr u kt ú r a :

Név: QUALISUD

Cím: „Agropole”, B.P. 102, Lasserre – 47000 AGEN

Megfelel az EN 45011 szabványnak.

4.8. Cí mké z é s: a terméket az „Asperge des Sables des Landes” megnevezéssel értékesítik.

4.9. N e mz e t i köv e te lmé nye k: –
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