
Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és 
eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése 

alapján 

(2010/C 135/11) 

Ezzel a közzététellel az 510/2006/EK tanácsi rendelet ( 1 ) 7. cikke alapján létrejön a kérelem elleni kifogás 
joga. A kifogást tartalmazó nyilatkozatnak e közzététel napjától számítva hat hónapon belül kell beérkeznie 
a Bizottsághoz. 

EGYSÉGES DOKUMENTUM 

A TANÁCS 510/2006/EK RENDELETE 

„LIMONE DI SIRACUSA” 

EK-sz.: IT-PGI-0005-0502-11.10.2005 

OEM ( ) OFJ ( X ) 

Ez az egységes dokumentum a termékleírás főbb elemeit tartalmazza tájékoztató jelleggel. 

1. A tagállam felelős szervezeti egysége: 

Név: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 
Cím: Via XX Settembre 20 

00187 Roma RM 
ITALIA 

Tel. +39 0646455104 
Fax +39 0646655306 
E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it 

2. Csoportosulás: 

Név: Consorzio del Limone di Siracusa 
Cím: c/o SOAT 30 — viale Teracati 39 

96100 Siracusa SR 
ITALIA 

Tel. +39 093138234 
Fax +39 093138234 
E-mail: — 
Összetétel: Termelők/feldolgozók ( X ) Egyéb ( ) 

3. A termék típusa: 

1.6. osztály: Zöldség-, gyümölcs- és gabonafélék frissen vagy feldolgozva. 

4. Termékleírás: 

(a követelmények összefoglalása az 510/2006/EK rendelet 4. cikkének (2) bekezdése alapján) 

4.1. Név: 

„Limone di Siracusa” 

4.2. Leírás: 

A „Limone di Siracusa” oltalom alatt álló földrajzi jelzés a Siracusa megyében, a 4.3. pontban meghatá
rozott földrajzi területen található, szakosodott mezőgazdasági üzemekben termesztett Citrus limon (L) 
Burm botanikai fajhoz tartozó „Femminello” kultivár és klónjai számára van fenntartva.
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A különböző időpontokban betakarított fajták jellemzői a következők: 

Primofiore: október 1. és április 14. között takarítják be, és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

A héj színe: a világoszöldtől a citromsárgáig; 

Forma: elliptikus; 

Méret: közepes-nagy; 

A gyümölcsök tömege: legalább 100 g; 

Gyümölcshús: a világoszöldtől a citromsárgáig; 

A gyümölcs leve: citromsárga; 

A tiszta gyümölcslé minimális mennyisége: a gyümölcs tömegének 34 %-ánál nagyobb; 

A gyümölcshús Brix-foka: > 7; 

Savasság: > 6 %. 

Bianchetto vagy Maiolino (más néven tavaszi citrom): április 15. és június 30. között takarítják be, és 
az alábbi jellemzőkkel rendelkezik: 

A héj színe: világossárga; 

Forma: elliptikus vagy tojásdad; 

Méret: nagy; 

A gyümölcsök tömege: legalább 100 g; 

Gyümölcshús: sárga; 

A gyümölcs leve: citromsárga; 

A tiszta gyümölcslé minimális mennyisége: a gyümölcs tömegének 30 %-ánál nagyobb; 

A gyümölcshús Brix-foka: > 6,5; 

Savasság: > 5,5 %. 

Verdello (más néven nyári citrom): július 1. és szeptember 30. között takarítják be és az alábbi 
jellemzőkkel rendelkezik: 

A héj színe: világoszöld; 

Forma: elliptikus-gömbölyű; 

Méret: közepes-nagy; 

A gyümölcsök tömege: legalább 100 g; 

Gyümölcshús: citromsárga; 

A gyümölcs leve: citromsárga; 

A tiszta gyümölcslé minimális mennyisége: a gyümölcs tömegének 25 %-ánál nagyobb; 

A gyümölcshús Brix-foka: > 6; 

Savasság: > 5,5 %. 

A „Limone di Siracusa” oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott gyümölcsöt friss állapotban, „Extra” 
és „Prima” kategóriába sorolva kell forgalomba hozni. A megengedett méretek az alábbiak: 3, 4, 5. 

4.3. Földrajzi terület: 

A „Limone di Siracusa” OFJ termőterülete Augusta, Melilli, Siracusa, Avola, Noto, Rosolini, Floridia, 
Solarino, Sortino és Priolo Gargallo településeket foglalja magába.
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A földrajzi terület a Jón-tenger partját övező sávban, a parttól legfeljebb 10 km-re fekszik, és tenger
szint feletti magassága nem haladja meg a 210 métert. Északról a Porcaria-patak délre néző völgyei, 
délen pedig a Tellaro-folyó délre néző völgyei határolják. 

4.4. A származás igazolása: 

A termelési folyamat minden szakaszát úgy kell nyomon követni, hogy dokumentálni kell a bemenő és 
a kimenő terméket. Ily módon, valamint a termelés helyszíneként szolgáló termőföldeknek, a terme
lőknek, a csomagolóknak az ellenőrző szerv által vezetett, e célra létesített jegyzékeibe való felvételével, 
valamint a termesztett mennyiségeknek az ellenőrző szerv részére történő azonnali bejelentésével 
biztosítható a termék nyomon követése. Minden olyan természetes és jogi személyt, akinek a neve a 
nyilvántartásokban szerepel, a felügyeleti szerv a termékleírásnak és az ellenőrzési tervnek megfelelően 
ellenőrzés alá veti. 

4.5. Az előállítás módja: 

Az ültetési rendnek, a termesztési formáknak és a metszési technikáknak a növény megfelelő szellő
zésén és a szükséges napsütésen kívül biztosítaniuk kell a tökéletes egyensúly fenntartását a növény 
fejlődésében. A maximális ültetési sűrűség hektáronként 400 növény. Intenzív termesztés esetén a 
maximális sűrűség hektáronként 850 növény. 

Az oltóalanyok az alábbiak: az „Arancio amaro”, a „Poncirus trifoliata”, a „Citrange Troyer”, a „Citrange 
Carrizo” és a „Citrus macrophylla”, amelyek nagy genetikai stabilitással rendelkeznek. 

A gyümölcs betakarítását kézzel kell végezni. 

A gyümölcs leszedését, a kocsány elvágását metszőolló segítségével kell végezni. A gyümölcsöt közvet
lenül a növényről kell szedni, a hagyományos módszerek szerint, a gyümölcs olyan érettségi fokán, 
amely biztosítja annak megfelelő érzékszervi és esztétikai minőségét. 

A maximálisan termeszthető citrommennyiség – valamennyi termesztési szakaszt figyelembe véve – 
hektáronként 29 tonna, beleértve az összes virágzó növény gyümölcsét. 

4.6. Kapcsolat: 

A „Limone di Siracusa” terméket lédússág és közepesen nagy méret jellemzi, valamint az, hogy a 
termék érése a teljes naptári évet lefedi. Ezek a tulajdonságok a terület talajtani és éghajlati jellemzőinek, 
valamint a területen termesztett kultivároknak köszönhetőek. A „Limone di Siracusa” termesztése a part 
menti sávban, valamint a Siracusa tartományt átszelő vízfolyások völgyeiben, néhány kisebb belső 
területen zajlik. A Siracusa part menti síkságán mért éves átlaghőmérséklet elemzése alapján megálla
pítható, hogy Siracusa környéke októbertől márciusig enyhe, míg áprilistól szeptemberig száraz éghaj
latú. A talaj e területen mindenütt rendkívül termékeny, többé-kevésbé mély, valamint tápanyagban és 
szerves anyagokban gazdag. 

A citrom termesztésében a víz alapvető tényező. A „Limone di Siracusa” termesztési területén a 
vízkészleteket a felszíni vízfolyások, valamint az ibleai fennsík bőséges felszín alatti vízgyűjtő területei 
biztosítják, amelyek egész Szicília legnagyobb természetes vízkészletét jelentik. A rendelkezésre álló víz, 
valamint a légkör páratartalma együtt döntően befolyásolják a „Limone di Siracusa” termék minőségét: 
annak következtében, hogy a növények nem szenvednek vízhiánytól, továbbá a közepesen párás 
levegőnek köszönhetően a gyümölcsök lédúsabbak, szabályos formájúak, vékony héjúak és betakarí
tásuk egész évben folyhat. 

Szicíliában történelmi hagyománya van a citrusfélék termesztésének, és az ősi hagyományok nemze
dékről nemzedékre átszálló tisztelete Siracusában napjainkban is él, létrehozva a „Limone di Siracusa” 
termesztésének valódi magasiskoláját.
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4.7. Ellenőrző szerv: 

Az ellenőrző szerv teljesíti az EN 45011 szabványban meghatározott feltételeket. 

Név: Det Norske Veritas Italia 
Cím: Viale A. De Gasperi 187 

95127 Catania CT 
ITALIA 

Tel. +39 095370020 
Fax +39 095372871 
E-mail: — 

4.8. Címkézés: 

A csomagolt termék esetében a göngyöleg legalább egyik oldalán, arra eltávolíthatatlanul rányomtatva 
vagy a csomagban található, illetve ahhoz erősen rögzített címkén kötelező jól olvashatóan és láthatóan 
feltüntetni: a fajtát, a származási helyet, a kategóriát, a méretet és a tételszámot. 

Az ömlesztve értékesített termékeknél minden egyes gyümölcsöt fel kell címkézni. 

A csomagolóanyagok a következők: kartonpapír, fa, műanyag. Megengedett kölcsönzött, újrahaszno
sítható műanyag göngyöleg használata is. A megengedett kiszerelések az alábbiak: háló és zacskó, a 
hálóhoz rögzített műanyag szalaggal. Minden egyes göngyölegen és minden egyes csomagoláson fel kell 
tüntetni a „Limone di Siracusa” logót. 

A logó egy vízszintes irányú ovális alakzat, benne fekete-fehérben láthatók a siracusai görög színház 
körvonalai, amelynek félkör alakú színpadán, jobb oldalon két citrom látható. A citromok közül a 
hátsó egy egész gyümölcs egy levéllel, míg a másik félbe vágva látható, az egész citrom egy részét 
eltakarva. A levéllel ábrázolt citromnak van kocsánya, a levél színe raszteres zöld. A levél a védjegy 
közepe felé fordul és részben takarja a citromot, amelyhez a kocsánnyal kapcsolódik. 

Az ovális alakzat belsejében fent látható a „Limone di Siracusa” felirat. 

A feliratot tilos kiegészíteni bármely, kifejezetten elő nem írt minősítéssel vagy megjegyzéssel, ideértve a 
„finom”, „kiváló” „válogatott”, és hasonló jelzőket. Dicsérő jellegű kifejezések használata tilos.
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