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

(2005/C 331/02)

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 megala-
pozottnak tekintett.

ÖSSZEFOGLALÓ

A TANÁCS 2081/92/EGK RENDELETE

„PATATAS DE PRADES” vagy „PATATES DE PRADES”

CE ES: ES/00232/25.5.2002

OEM ( ) OFJ ( X )

Ez az adatlap tájékoztató jellegű összefoglaló. Részletes információért az érdekeltek és különösképpen az
érintett OFJ-mel ellátott termék termelői a termékszabályzat teljes változatát tanulmányozhatják a nemzeti
hatóságoknál, vagy az Európai Bizottság illetékes szolgálatainál. (1)

1. A tagállam illetékes hatósága:

Név: Subdirección General de Denominaciones de Calidad y Relaciones Interprofesionales y Cont-
ractuales. Dirección General de Alimentación. Subsecretaria de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Cím: Po Infanta Isabel, 1 — E-28071 Madrid

Tel.: (34-91) 347 53 94

Fax: (34-91) 347 54 10

e-mail: sgcaproagro@mapya.es

2. Kérelmező csoportosulás:

Név: Pere Casals i Rofes, on behalf of the Cooperativa Agrícola y Caixa Agrària de Prades, S.
Coop. C. R. Ltda,
Ricard Alabart i Gabriel
C/Verge de l'Abellera, 24 de Prades

Antonio Anselmo i Pons of C/Verge de l'Abellera, 7 de Prades, Ramon Puigdengoles i
Clivillé,
C/Mayor, 10 de Prades

Baldomero Casals i Musté
C/Sant Llorenç, 14 de Prades
Joaquim Salvadó i Pocurull, representing the producers
C/Verge de l'Abellera, 8 de Prades

Cím: C/Sant Roc, 10, 1er- 2a, E-43364 Prades (Tarragona)

Tel.: —

Fax: —

e-mail: —

Összetétel: Termelők/feldolgozók ( X ) egyéb ( )
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(1) Európai Bizottság, Mezőgazdasági Főigazgatóság, „Mezőgazdasági termékek minőségpolitikája” egység, B-1049 Brüsz-
szel.



3. A termék típusa:

Burgonya 1.6. osztály gyümölcsök, zöldségek és gabonafélék frissen vagy feldolgozva

4. A termékleírás:

(a 4. cikk (2) bekezdésében előírt követelmények összefoglalása)

4.1. N é v :

„PATATAS DE PRADES vagy PATATES DE PRADES”

4.2. J e l le mzők:

Az oltalom alá helyezendő termék a Solanum tuberosum L. fajta emberi fogyasztásra termesztett
„KENNEBEC” fajtájának gyökérgumója. Átmérője legalább 40, de legfeljebb 80 mm, bár kivételes
esetben elérheti a 100 mm-t.

A burgonya héja nagyon sima, kemény és ellenálló. A gumó húsa fehéres, állaga tömör és lisztes, íze
átható, édes, szaga a gesztenyére emlékeztet.

4.3. F öldr a jz i r é g i ó :

Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel rendelkező burgonyák termőterülete Prades, Capafonts, La
Febró és Arbolí települések területe a Katalónia autonóm körzetben található Tarragona tartomány
Baix Camp járásában.

Az előállítás és a csomagolás övezete azonos a termőövezettel.

4.4. A sz á r ma zá s i g a z olá sa :

A burgonyák a termőövezetben található ültetvényekről származnak, válogatásukat, osztályozásukat
és csomagolásukat a termőövezetben, a Szabályozó Tanács megfelelő nyilvántartásába bejegyzett
üzemekben végzik.

A burgonyát fizikai és érzékszervi vizsgálatnak vetik alá, és csak azok a gumók kerülnek csomagolva
az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel a piacra, amelyek megfelelnek az ellenőrzés minden szaka-
szában. A piacra kerülő burgonyát a Szabályozó Tanács által kibocsátott címke, ellenőrző címke vagy
a minőséget jelző sorszámozott címke jelöli.

4.5. A z e lőá l l í t á s módj a :

A burgonya vetési távolsága 0,5 x 0,7 m, növényenként 5-10 gumó keletkezik, az ültetvény átlagos
sűrűsége hektáronként 28.000 növény.

A termesztés a „Kennebec” fajtába tartozó hitelesített vetőmag beszerzésével kezdődik. Ez a fajta
alacsony hozamú, de kiváló minőségű.

A vetést áprilisban kezdik, a vetőmagokat árkokban helyezik el. Ezeket később beszántják és kiala-
kítják a bakhátakat, amin a növény kifejlődik.

A betakarítás kézzel történik, legkorábban szeptember elején, amikor a növény természetes okoknál
fogva elhal. A gumókat fokozott óvatossággal kell kihúzni, a növény elhalását követő két hét elteltével,
hogy a burgonya héja kellően megvastagodjon. Ezáltal kiküszöbölhető az a minőségromlás, ami a
burgonya csomagolásakor az ütődés hatására keletkezhet, valamint javul a burgonya természetes
eltarthatósága is.

A betakarítás után a burgonya a következő eljárásokon esik át: külső minőségellenőrzés, egységes téte-
lekbe sorolás, csomagolás 2 illetve 5 kg töltetű, légáteresztő papírzacskókba, melyeken szerepel az
OFJ logója, megfelelő helyiségekben történő tárolás természetes hőmérséklet és nedvesség mellett, a
zacskó külsején címke és logó feltüntetése.
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4.6. K a p csola t :

Történelmi:

Az oltalom alatt álló területen jelentős hagyománya van a burgonya termesztésének. Ezt Emili Morera
Llauradó is említi a XIX. század végén kelt művében, melyben a gumók minőségét a termesztésre
használt földek különleges éghajlatával és tengerszint feletti magasságával magyarázza.

José Ruy Fernández (1920) Villa de Prades kapcsán írja: „legfőbb értéke a burgonya, amely a legjobb
minőségű, és ezért a leginkább megbecsült, ami csak terem, nem csak katalán területen, hanem az
egész Ibériai-félszigeten. A gumó nem csak kitűnően termeszthető, hanem élelmiszerként pompás ízű
és lisztes jellegű, ennek köszönhetően a piacokon a hasonló termékekénél magasabb áron értékesítik.”

Természeti:

A Prades-hegység igen kedvező fekvésű és földrajzi szempontból egyedi területe, tengerszint feletti
magassága ezer méter, talaja igen termékeny, homokos, szilikátos, pH-ja enyhén savas. A csapadék
kevés, a hőmérsékleti értékek viszonylag alacsonyak és jellemző a tenger felől fúvó nedves szél.
Mindez kedvez a burgonya minőségének.

Az említett tényezőknek köszönhetően a növény vegetatív ciklusa hosszabb. Évente csak egyszer lehet
betakarítani, ezért a gumók tömörebbek, szárazanyag-tartalmuk magas.

A területen termesztett burgonya héja nagyon sima, torzulásoktól mentes, ez megkülönbözteti a
prades-i burgonyát a más régiókban termesztett azonos fajtájú burgonyától.

A gumókat természetes állapotban tárolják a jóváhagyott raktárakban. Nem használnak csírázást gátló
anyagot, sem más terméket, amely befolyásolná a burgonya természetes eltarthatóságát.

A fent leírtakból következik, hogy a térség hegyrajza (konkrétan a magassága), talajtana (mely a
burgonya termesztésében döntő fontosságú tényező) és a környék éghajlati adottságai a termesztési
hagyománnyal és a földművesek szakértelmével párosulva kitűnő minőségű burgonyát eredmé-
nyeznek.

4.7. F e lü g y e le t i sze r v :

Név: CALITAX

Cím: Tuset, 10. E-08006 Barcelona

Telefon: (34-93) 217 27 03

Fax: (34-93) 218 51 95

e-mail: calitax@arrakis.es

A Calitax megfelel az EN 45011 szabványnak a burgonya tekintetében.

4.8. Cí mké z é s:

Az oltalom alatt álló burgonya a piacra címkével ellátva kerül. A címkén kötelező nyomtatásban és jól
láthatóan szerepeltetni az oltalom alatt álló földrajzi jelzést, a kereskedelmi megnevezést és a logót,
valamint a hatályos jogszabályokban előírt egyéb adatokat.

Bármilyen csomagolásban kerül is piacra a burgonya, azon a minőségügyi kézikönyvben meghatáro-
zott szabályoknak megfelelően fel kell tüntetni a Szabályozó Tanács által kiadott sorszámozott címkét
vagy ellenőrző címkét. Az említett jelzéseket a burgonya forgalomba hozatala előtt el kell helyezni
olyan módon, hogy újra már ne legyenek használhatóak.
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4.9. N e mz e t i köv e te lmé nye k:

December 2-i 25/1970 törvény a szőlőről, a borról és az alkoholtartalmú italokról

Március 23-i 835/1972 rendelet a 25/1970 törvény elfogadásáról

Január 25-i rendelet a spanyol jogszabályok és a 2081/92/EGK rendelet közötti megfelelésről a
mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékek oltalom alatt álló eredetmegjelölései és földrajzi jelzései
tekintetében

Október 22-i 1643/99 királyi rendelet az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és oltalom alatt álló
földrajzi jelzések közösségi nyilvántartásába való felvételi kérelmekre vonatkozó eljárásról
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