
EGYÉB JOGI AKTUSOK

EURÓPAI BIZOTTSÁG

Módosítás iránti kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 50. cikke 

(2) bekezdésének a) pontja alapján

(2017/C 294/08)

Ez a közzététel az 1151/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (1) 51. cikke alapján jogot keletkeztet a kérelem 
elleni felszólalásra.

AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSEKHEZ/OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 
TERMÉKLEÍRÁS NEM KISEBB JELENTŐSÉGŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEM

Az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének első albekezdése szerinti módosítás jóváhagyására 
irányuló kérelem

„OIGNON DOUX DES CÉVENNES”

EU-szám: PDO-FR-02284 – 2017.1.27.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Kérelmező csoportosulás és jogos érdek

Association de Défense de l’Oignon doux des Cévennes (ADOC)
Maison de la formation et des entreprises
30b, route du Pont-de-la-Croix,
30120 Le Vigan

Tel. +33 467827678
E-mail: defenseoignondoux.cevennes@wanadoo.fr

Összetétel és jogos érdek: A kérelmező csoportosulás az „Oignon doux des Cévennes” OEM termelőiből és 
csomagolóiból áll, akik az 1901. július 1-jei törvénnyel szabályozott egyesületbe tömörülnek. A csoportosulás ily 
módon jogosult a termékleírás módosításának kérelmezésére.

2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3. A termékleírás módosítással érintett rovata

— A termék elnevezése

— A termék leírása

— Földrajzi terület

— A származás igazolása

— Az előállítás módja

— Kapcsolat

— Címkézés

— Egyéb [földrajzi terület, kapcsolat, a csoportosulás kapcsolattartási adatai, ellenőrző szervek]

4. A módosítás típusa

— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető módosítása

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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— Bejegyzett OEM vagy OFJ termékleírásának az 1151/2012/EU rendelet 53. cikke (2) bekezdésének harmadik 
albekezdése szerinti, kisebb jelentőségűnek nem tekinthető oly módon történő módosítása, amelyre 
vonatkozóan nem tettek közzé egységes (vagy azzal egyenértékű) dokumentumot

5. Módosítás(ok)

— A származás igazolása

A termékleírásnak „A földrajzi területről való származást igazoló elemek” című fejezetében a gazdasági szereplők 
azonosítására vonatkozóan előírt eljárás a következőképpen módosul:

— Az  az on os í t ás  i r án t i  k é re lm e ke t  t ar t a lm az ó  ü g yi r at ok  b en yú j t ás i  ha t ár i de j é n e k  mó dos í t ás a

A parcellaazonosítással és az évszakkal való összhang megőrzése érdekében az azonosítási nyilatkozat benyújtási 
határidejét – amely jelenleg a termesztésbe való bevonás évének május 31. napja – előrehozták a termesztésbe való 
bevonás évét megelőző év november 30-ra. Ez egyúttal tervezhetőbbé teheti a szántóföldi ellenőrzéseket, és egysze
rűsítést hozhat a termelők számára.

— A  te r ül et m ű ve lé s i  n y i l a t koz at  m ód os í t ás a :  a  t e rm é kl e í r ás  „ ön ké n t es  t áv ozá s  i r án t i 
k ér e l em m e l”  v a ló  k ie gé s z í t és e

Az önkéntes távozás iránti kérelemnek az említett nyilatkozaton való feltüntetése garantálja a jogosult gazdasági 
szereplők jegyzékének megfelelőbb frissítését, emellett lehetővé teszi az „Oignon doux des Cévennes” OEM-mel 
foglalkozó gazdasági szereplők rendszeres nyomon követését.

— A  k er e sk e de lm i  f org a l m azá s i  n y i l a t koz at  mód os í t ás a :

A nyilatkozat kitöltésére kötelezett gazdasági szereplők típusának egyértelművé tétele érdekében a termékleírás 
pontosítja, hogy ez a nyilatkozat csak a kereskedelmi forgalmazást végzőknek, azaz a (közvetlen értékesítést végző) 
termelő-csomagolóknak és a csomagolóknak szól. A „termelők” szó után ezért a szöveg kiegészül a „csomagolók” 
szóval. A rendelkezés új szövege a következő: „A termelő-csomagolók és a csomagolók évente, a betakarítást 
követő év május 31-ig kereskedelmi forgalmazási nyilatkozatot nyújtanak be a csoportosuláshoz (…)”.

— A  t e rm é kl e í r ás  k ie g és z í t és e  a  c s om ag olás r a  k é sz  t é t e l ek  é r zé ks z er v i  é s  an al i t i k a i 
v i zs g á l at ár a  v ona tk oz ó  l ehe t ősé g g el

A termékleírásnak „A földrajzi területről való származást igazoló elemek” című fejezetében a termék ellenőrzésére 
vonatkozó információk módosulnak: az „Oignon doux des Cévennes” érzékszervi és analitikai vizsgálatának 
szigorítása érdekében a termékleírás kiegészül a csomagolásra kész tételekből való mintavétel lehetőségével. 
A becsomagolt tételek ellenőrzése megmarad.

Az egységes dokumentum 3.5. pontja figyelembe veszi ezt a lehetőséget azáltal, hogy a következő mondatot kiegé
szíti a „csomagolásra kész” szókapcsolattal: „A becsomagolt vagy csomagolásra kész tételek közül szúrópróbasze
rűen választják ki azokat, amelyeket érzékszervi és analitikai vizsgálatnak vetnek alá, hogy meggyőződjenek 
a hagyma érzékszervi jellemzőinek megfelelőségéről.”

— A termék előállításának módja

Vetőmagok

— A  s a j át  v et őm ag  e lőá l l í t ás ár a  sz án t  v i r ág s zár ak  tá mk ar óz ás a

A saját vetőmag előállítására szánt virágszárak támkarózására vonatkozó kötelezettséget törölték. Léteznek ugyanis 
más rendszerek, például a virágszárak feltöltése, melynek révén a növény tövénél felhalmozott föld segítségével 
a virágszárak hatékonyan megőrizhetők. Ezért ez a feltöltési lehetőség bekerült a termékleírásba.

Így „A virágszárakat legkésőbb akkor kell karózni, amikor középmagasra nőttek” mondat helyébe a következő 
mondat lép: Így „A virágszárakat legkésőbb akkor karózzák, amikor középmagasra nőttek vagy feltöltötték azokat”.

A termesztés menete

— A  b e ve t et t  par ce l l ák r a  t ör t én ő  át ü l t e t és  t i la lm a

Eddig a termelők átültethették a hagymát olyan parcellákra, amelyek ugyanabban az évben vetésre szolgáltak. 
Néhány évig tartó szakmai nyomon követés után bebizonyosodott, hogy a hagyma ilyen parcellákra történő átülte
tése rendszeres egészségügyi problémákkal jár, és rontja a hagyma minőségét (például a buroklevelek törékenységét 
idézi elő). A palántanevelő területen végzett átültetés kedvez a szomszédos parcellákra fertőzésforrást jelentő 
dohánytripsz (Thrips tabaci) fennmaradásának és fejlődésének. A hosszú távon fenntartható mezőgazdaság és 
a fenntartható termelés érdekében tehát fontos e gyakorlat tiltása.
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A termékleírás ezért kiegészül a „Tilos olyan parcellára átültetni, amely ugyanabban az évben vetésre szolgált” 
mondattal.

— Az  u t ols ó  n i t r ogé n t rág y ázá s  dá tu m án ak  m ód osí t ás a

A hatályos termékleírás szerint az ásványi nitrogénnel végzett utolsó trágyázást legkésőbb a betakarítás előtt egy 
hónappal kell végezni. E rendelkezés módosítása lehetővé teszi, hogy az ellenőrzés megkönnyítése érdekében az 
ásványi nitrogénnel végzett utolsó trágyázásra legkésőbb az átültetést követő másfél hónapon belül sor kerüljön. 
Mivel az átültetés dátumát bejegyezték a termékleírásba, könnyebben meghatározható az ásványi nitrogénnel vég
zett utolsó trágyázás dátuma. Ez a rendelkezés azt is lehetővé teszi a termelő számára, hogy – a vártnál korábbi 
betakarítás keretében – elkerülje a túl késői nitrogéntrágyázást.

— A  be t ak ar í t ás  k e zd és i  d át um án ak  m ód os í t ás a

A hatályos termékleírás úgy rendelkezik, hogy az „Oignon doux des Cévennes” betakarítása augusztusban és szep
temberben történik. A közelmúltban megállapított változó éghajlatviszonyok figyelembevétele érdekében az augusz
tustól szeptemberig tartó betakarítási időszakot előrehozták a július 20. és szeptember 20. közötti időszakra, hogy 
a legmelegebb években előbb meg lehessen kezdeni a betakarítást.

Megmarad az a rendelkezés, hogy a betakarítást azonnal meg kell kezdeni, amikor az elszáradt levelek 50 %-a 
lehullott.

Tárolás és szállítás

— A  hag ym ák  c s oma gol óü ze m b e  s z á l l í tá sa  s orá n  a l ka lm az ot t  t ár olóe s zk öz ök  m ódo s í tá sa

A tárolás és a tartósítás terén bekövetkezett műszaki fejlődés hatására egyes termelők nagyobb befogadóképességű 
tárolóeszközöket akartak használni ehhez a két műveletszakaszhoz, mégpedig a hagymák mozgatásának 
korlátozása, ugyanakkor az épületek helykihasználásának optimalizálása és a hatékonyabb tartósítás érdekében is. 
Az átválogatást és az előkészítést követően egyes termelők szeretnék, ha lehetőségük lenne arra, hogy a termékeiket 
20 kilogrammos rekeszeknél (a hatályos termékleírásban előírtak szerinti tárolóeszközöknél) nagyobb tárolóeszkö
zökben szállíthatnák, és szeretnék, ha legfeljebb 75 cm magasságú és legfeljebb 350 kg hagymát befogadó ládákat 
használhatnának.

A csoportosulás számára a legfőbb aggodalom tárgya továbbra is a hagymák mozgatásának minősége. A hagymák 
épségének megőrzése érdekében tehát tanulmányozzák a szállításhoz használandó ládákat: a ládák alsó fala habszi
vaccsal bélelt, éleik nem annyira kiugróak, mint az eddig használt rekeszeké, és mivel a ládákat soha nem töltik 
tele, nem áll fenn annak kockázata, hogy a magasabb tárolóeszközök összezúzzák a hagymákat. A ládák ürítéséhez 
használandó ládaürítő gép az összekoccanás korlátozása érdekében sajátos jellemzőkkel is rendelkezik: a gépben 
a láda belsejének méretéhez igazodó védőfedelet géppel rögzítik a ládára, így akadályozva meg a hagyma kihullását. 
Valamennyi művelet géppel végzett művelet, és azokat kézzel szabályozza a ládaürítő gép kezelője, aki bármikor 
megállíthatja a folyamatot. A gépkezelő az osztályozógéphez vezető futószalag irányába billenti a ládát, és így 
vezérli a fedél fokozatos nyitását, és ellenőrzi, hogy a hagyma egyenletesen hulljon ki.

A munka észszerűsítése, valamint a termelők és a csomagolóüzemi alkalmazottak biztonságának megteremtése 
szintén előnyt jelent: a ládák könnyebben szállíthatók és mozgathatók motoros emelőgéppel. Ez egyrészt csökkenti 
a termelők és a csomagolóüzemi gépkezelők fizikai terhelését, akik már nem emelnek kézzel rekeszeket, másrészt 
mérsékli a raklapokra egymásra helyezett rekeszek veszélyességét, amelyek jóval instabilabbak, mint az egymásra 
helyezett ládák.

Ami a hagymák minőségét illeti, a csoportosulás érzékszervi vizsgálatokat végzett az ezzel a tárolóeszköz-típussal 
előkészített és szállított hagymákon. Az érzékszervi vizsgálatok elemzéséből az derült ki, hogy a ládában történő 
szállítás nincs káros hatással a hagymák minőségére az „Oignon doux des Cévennes” OEM-re jogosultság 
szempontjából.

Így a következő mondat: „A csomagolóüzembe kerülő hagymák szállítása legfeljebb 20 kilogrammos műanyag 
rekeszekben vagy kartondobozokban történik” helyébe a következő mondat lép: „A csomagolóüzembe kerülő hagy
mák szállítása legfeljebb 75 cm magas és legfeljebb 350 kg hagymát tartalmazó tárolóeszközökben történik”.

Csomagolás

Az egyértelműség érdekében a termékleírás emlékeztet arra, hogy a csomagolóüzem a meghatározott földrajzi terü
leten található.
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— A  t e rm é k le í r ás  k ie g és z í t és e  a  té t e l ek  cs om ag olóü z em i  mi n ős ég - e l le n őrz és é ve l

A termék csomagolás utáni minőségének garantálása érdekében bekerül a termékleírásba a tételek 
csomagolóüzembe érkezésekor végzett módszeres vizsgálata, amelyre a tételeknek a gazdaságból történő elszállítá
sát követő 24 órán belül sor kerül. A 24 órás határidő figyelembe veszi a jelenlegi gyakorlatokat: a reggel (vagy 
előző este) érkezett tételek többségét nappal csomagolják, és délután vagy legkésőbb másnap elszállítják a vevőnek.

— A  c som ag ol ás  l ez ár ás ár a  s z olg á l ó  r en d s ze rr e l  ka pc s olat os  k öt e le ze t t sé g  e l t ör lé se

A hatályos termékleírás a következőképpen rendelkezik: „A csomagolást olyan rendszerrel kell lezárni, ami 
a csomagolás kinyitása után nem zárható vissza.” A kiskereskedelmi értékesítés nem teszi lehetővé e követelmény 
betartását. Mivel ez a fajta értékesítés növekszik, e követelmény eltörlését javasolják.

Az egységes dokumentum 3.5. pontja figyelembe veszi e kötelezettség eltörlését.

— A  cs om ag olá s  t ípu sá na k  eg y sz er ű s í t és e

Az egységes dokumentum 3.5. pontjában „A hagymákat műanyag fóliával lezárt kartonládába (összsúly legfeljebb 
12 kg) vagy hálóba (összsúly legfeljebb 5 kg) csomagolják” mondatból eltörölték a „műanyag fóliával lezárt 
kartonládába” pontosítást, hogy lehetővé tegyék a műanyag fóliázásra alkalmas berendezésekkel esetlegesen nem 
rendelkező gazdasági szereplők számára a termék – különösen kiskereskedelmi értékesítés céljára történő – 
forgalomba hozatalát a csomagolás minőségének rontása nélkül. Ez a törlés összhangban van a csomagolás lezárá
sára szolgáló rendszerrel kapcsolatos kötelezettség eltörlésével is.

Címkézés

Az általános szabályozás hatálya alá tartozó címkézési rendelkezéseknek a termékleírásból való törlése érdekében 
törölték a csomagoló nevét és a csomagolás dátumát.

Az egységes dokumentum 3.6. pontja beépíti ezt a törlést.

Egyéb

— F öld r a jz i  t er ü le t

A földrajzi terület nem módosul, a módosítás a termékleírás „Földrajzi terület” című fejezetében előírt parcel
laazonosítási eljárást érinti.

A parcellaazonosítási eljárás megkönnyítése érdekében a parcellaazonosítás iránti kérelmeket (amelyeket a terme
lőknek a hatályos termékleírás szerint az INAO-hoz kell benyújtaniuk) a csoportosuláshoz kell benyújtani, hogy 
a csoportosulás nyújtson be egységes ügyiratot az INAO szolgálataihoz.

Ezenfelül annak érdekében, hogy a szóban forgó eljárás határideje igazodjon a termesztés ütemezéséhez (a vetés 
január 1-jén megkezdődhet), a parcellaazonosítás iránti kérelmek benyújtásának határidejét módosították, és az új 
parcellák termesztésbe való bevonását megelőző év december 31-ről május 31-re előrehozták.

— Kapc sol at

A kapcsolat összefoglalása érdekében átfogalmazták a szöveget. Értelmet érintő módosítás nem történt. Az egységes 
dokumentumban közölt kapcsolat nem módosult.

— A  k ér e l m ez ő  c s oport os u lás  ka pc s olat t ar t ás i  ada ta in ak  f r i s s í t é se

A telefaxra vonatkozó hivatkozást törölték.

— E l l e nőr z ő  s z er ve k

Az ellenőrző szerv kapcsolattartási adatainak helyébe az illetékes ellenőrző hatóságok kapcsolattartási adatai kerül
tek: ezek az Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) és a Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). A módosítás célja, hogy az ellenőrző szerv megváltozása 
esetén ne kelljen módosítani a termékleírást.

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„OIGNON DOUX DES CÉVENNES”

EU-szám: PDO-FR-02284 – 2017.1.27.

OEM ( X ) OFJ (   )

1. Elnevezés

„Oignon doux des Cévennes”
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2. Tagállam vagy harmadik ország

Franciaország

3. A mezőgazdasági termék vagy élelmiszer leírása

3.1. A termék típusa

1.6. osztály. Gyümölcs, zöldségfélék és gabonafélék, frissen vagy feldolgozva

3.2. Az 1. pontban szereplő elnevezéssel jelölt termék leírása

Az „Oignon doux des Cévennes” eredetmegjelölés teraszos műveléssel termesztett, bronzvöröses gyöngyházfénnyel 
csillogó, hosszan eltartható fehér színű hagyma; a hagymafej rombusz alakban gömbölyű; buroklevelei vékonyak és 
áttetszőek. A pikkelylevelek vastagok, húsuk fehér, közepesen tömör és lédús. A szárazanyag-tartalom 10 % alatti. 
Nyersen fogyasztva a hagymát ropogós, lédús és édes hús, a csípősség és a keserűség hiánya, lágy és kiegyen
súlyozott zamat jellemzi. Megfőzve megőrzi fényét, és áttetszővé válik; fogyasztáskor a szájban krémes, lédús és 
édes, nincs keserű íze, zamata a sült gesztenyééhez hasonlít.

A betakarítást követő év május 15. után csomagolt hagyma nem részesülhet az „Oignon Doux des Cévennes” ere
detmegjelölésben. A hagymákat kizárólag az eredetmegjelölés esetében használt, eredeti csomagolásban kell keres
kedelmi forgalomba hozni. A kereskedelmi forgalmazás nem kezdhető meg a betakarítási év augusztus 1-je előtt.

3.3. Takarmány (kizárólag állati eredetű termékek esetében) és nyersanyagok (kizárólag feldolgozott termékek esetében)

—

3.4. Az előállítás azon műveletei, amelyeket a meghatározott földrajzi területen kell elvégezni

A hagymákat a földrajzi területen belül kell elvetni és termeszteni.

3.5. A bejegyzett elnevezést viselő termék szeletelésére, aprítására, csomagolására stb. vonatkozó egyedi szabályok

A csomagolást ezen egységes dokumentum 4. pontjában meghatározott földrajzi területen belül végzik. 
A csomagolást a csoportosulás által meghatározott csomagolóüzemekben végzik. A hagymákat legfeljebb 12 kg 
tömegű csomagba, vagy legfeljebb 5 kg tömegű hálóba csomagolják.

A csomagolást a minőség megőrzése érdekében a földrajzi területen kell elvégezni.

A hagymát vagy a termelő csomagolja, vagy csomagolásra egy csomagolóüzembe szállítják. A földrajzi területen 
történő csomagolással elkerülhető a túlzott mozgatás, és ezáltal a hagyma jellegzetes tulajdonságai – nevezetesen 
a vékony, áttetsző, igen törékeny buroklevelek – megőrizhetők; így a hagyma semmi változást nem szenved. 
A becsomagolt vagy csomagolásra kész tételek közül szúrópróbaszerűen választják ki azokat, amelyeket érzékszervi 
és analitikai vizsgálatnak vetnek alá, hogy meggyőződjenek a hagyma érzékszervi jellemzőinek megfelelőségéről.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

Az élelmiszerek címkézésére és kiszerelésére vonatkozó jogszabályokban előírt, kötelezően feltüntetendő feliratokon 
kívül az „Oignon doux des Cévennes” eredetmegjelölésű hagyma címkéjén a következő információk szerepelnek:

ugyanazon látómezőben és ugyanazon címkén:

— az „Oignon doux des Cévennes” oltalom alatt álló eredetmegjelölés, a címkén szereplő legnagyobb karakterek 
méretével legalább megegyező nagyságú karakterekkel;

— az „OEM” és/vagy az „oltalom alatt álló eredetmegjelölés” felirat, amelyet/amelyeket közvetlenül az eredetmegje
lölés neve előtt vagy után, közbeékelt feliratok nélkül kell feltüntetni;

— az Európai Unió „OEM” szimbóluma;

— a termelő kódját, azt követően pedig a parcella kódját jelölő egyedi azonosító szám. A legfeljebb 5 kg-os 
csomagolásoknál az azonosító szám helyettesíthető az ugyanazon a napon leszállított termékeket jelölő kóddal.
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4. A földrajzi terület tömör meghatározása

Az „Oignon doux des Cévennes” eredetmegjelölés előállítási területe Gard megye alábbi 32 településének területét 
foglalja magában:

Arphy; Arre; Arrigas; Aulas; Aumessas; Avèze; Bez-et-Esparon; Bréau-et-Salagosse; Colognac; Cros; Lasalle; 
Mandagout; Mars; Molières-Cavaillac; Monoblet; Notre-Dame-de-la-Rouvière; Pommiers; Roquedur; Saint-André-de-
Majencoules; Saint-André-de-Valborgne; Saint-Bonnet-de-Salendrinque; Saint-Bresson; Sainte-Croix-de-Caderle; 
Saint-Julien-de-la-Nef; Saint-Laurent-le-Minier; Saint-Martial; Saint-Roman-de-Codières; Soudorgues; Sumène; 
Vabres; Valleraugue; Vigan (le).

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

A földrajzi terület sajátosságai

Az „Oignon doux des Cévennes” eredetmegjelölés termesztési területe főként gránit- és palasziklákra, a Massif Cent
ral délkeleti peremére és legfőképp az Aigoual-hegység (1 565 m) lejtőire terjed ki. A mediterrán éghajlatú területen 
nyáron jellemzően szárazság van, az évi átlag 1 500 mm csapadék jelentősebb része ősszel, fennmaradó része pedig 
tavasszal esik. A hőmérséklet is jelentős ingadozást mutat, nyáron erőteljes a napsütés, az ősztől tavaszig terjedő 
eléggé hideg időszakban olykor havazik. Az éves átlaghőmérséklet 12–13 °C fok körül alakul.

Az egyenetlen domborzatú Cévenneket a hegygerincek, hegyfokok és az északnyugati/délkeleti fekvésű szűk, mély 
völgyek („les valats”) váltakozása jellemzi. Ezeken a meredek lejtőkön az éghajlati különbségek hegyoldalak által 
felerősített hatása igen jelentős, és a napéjegyenlőséggel beköszöntő esős időszak felerősíti az eróziót, időnként 
romboló áradásokat hozva magával. E domborzat szakszerű hasznosítása érdekében a cévenneki gazdák teraszokat 
alakítottak ki a hegyoldalakban, a kissé mélyebb, erózió vájta kőpadokon, a teraszok körül nagy kiterjedésű száraz 
kőfalakat emeltek, amelyek immár a helyi táj részét képezik.

A termék sajátosságai

Az „Oignon doux des Cévennes” érzékszervi sajátosságainak köszönhetően nemcsak a régióban, hanem ország
szerte ismert: a hagymát kifejezetten édes íz, a keserűség és a csípősség hiánya, emellett lédússág jellemzi, ezáltal 
a szájban kellemes állagú, akár nyersen, akár főzve fogyasztva.

Ezenkívül a hagymafej rombusz alakban gömbölyű alakjáról, gyöngyházfénnyel csillogó fehér, olykor bronzvöröses 
színéről és vékony, áttetsző burokleveleiről is felismerhető, és tetszetős képet nyújt.

Alacsony (10 % alatti) szárazanyag-tartalma ellenére egészen a tél végéig jól eltartható.

Ok-okozati kapcsolat

A Massif Central déli lejtőin termesztett „Oignon doux des Cévennes” a termesztésmódját, valamint fizikai és ízbeli 
jellegzetességeit tekintve eredeti és egyedi hagyma.

Ebben a különleges környezetben az ember úgy tudta hasznosítani a földet, hogy annak előnyeit kihasználva egy, 
a környezethez alkalmazkodó növényfajtát választott, és olyan termesztési technikákat fejlesztett ki, amelyek révén 
egyedülálló terméket tudott előállítani.

A földrajzi terület természeti korlátai: a sík területek ritkasága és az erózió okozta károk miatt a mezőgazdasági 
termelők a terület hasznosítása érdekében a terület rendezésére kényszerültek. A hegyi patakok felső folyásáról 
a nehézségi erő folytán csatornába („béal”) gyűlő vízzel öntözött teraszok a XVIII. századtól kezdve látványosan 
bővültek, és amellett, hogy részt vettek a termőtalaj eróziója elleni védekezésben, lehetővé tették a kevés művelhető 
terület bővítését, amely a lakosság jelentős részének ellátását biztosította.

A tanyákhoz közeli lejtők közepén található, legjobb fekvésű öntözhető teraszokon konyhakerti zöldségeket termel
tek. A gránit és pala bomlása során kialakuló savas, homokos, vízáteresztő, agyagban szegény talajt gyakran 
a szomszédos juh- vagy kecsketartó gazdaságokból származó trágyával trágyázzák. Itt alakult ki az édes hagyma 
eredetileg élelmiszercélú termesztése, amely később igazi mezőgazdasági termeléssé nőtte ki magát. A helyenként 
több mint 50 éve hagymatermesztésre használt parcellákat „Cébières”-nek hívják.
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A hagyományos fajta – amelynek küllemét, édes ízét és eltarthatóságát termelők generációi tökéletesítették és őriz
ték meg – jól alkalmazkodott a helyi éghajlati viszonyokhoz: ezt a hosszú nappalos hagymát januárban vetik 
a legjobb fekvésű parcellákon, hogy az minél többet kapjon a tavaszi melegből, majd kézzel átültetik és rendszere
sen öntözik. A hagymagumókat a napéjegyenlőséggel beköszöntő szeptemberi esők előtt, nyár végén takarítják be, 
így még a termőföldön megszáradt termés egészséges állapotban tartható el.

A termesztési gyakorlat és a természetes környezet sokszorosan befolyásolja a hagyma jellegzetességeit. A legjobb 
parcellákon gyorsan életerős növények nőnek. A kézzel végzett átültetéssel optimális telepítési sűrűség érhető el, 
amelynek révén megfelelő nagyságú, laposság nélküli, harmonikus kinézetű hagymagumókat kapunk. Az agyagban 
szegény talaj a hagyma édes ízének kedvez, a homokos talajnak azonban alacsonyabb a víztároló képessége. Ebből 
adódóan nyáron öntözésre van szükség, a pazarlás és főként a növény vízhiányos állapotának és a keserű, csípős 
ízek kialakulásának elkerülése miatt a vizet rendszeres időközönként, kis mennyiségben adagolják, ami a pikkelyle
velek lédússágának is kedvez. Végül pedig az északkeleti-délnyugati fekvésű parcellák előnyben részesítésével és 
a nedves völgyek mellőzésével csak a kedvező mikroklímájú parcellákon termesztenek hagymát. Ez korai érést és 
kisebb mértékű növényvédelmi igényeket eredményez, ezáltal csökken a ráfordítás mértéke és javul a termék 
eltarthatósága.

A földrajzi terület természeti adottságai, amelyeket a környezetben rejlő lehetőségek kiaknázására képes ember ter
mesztési gyakorlatai hasznosítottak, lehetővé tették, hogy maradéktalanul érvényesüljenek az „Oignon doux des 
Cévennes” eredeti jellegzetességei.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

(e rendelet 6. cikke (1) bekezdésének második albekezdése)

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-2d5ebdde-8e40-4f43-8e99-92aed84216dd/
telechargement
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