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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 388/08)

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

EGYSÉGES DOKUMENTUM

„BEELITZER SPARGEL”

EU-szám: PGI-DE-02167 – 9.2.2016

OEM (   ) OFJ ( X )

1. Elnevezés(ek)

„Beelitzer Spargel” (de)

2. Tagállam vagy harmadik ország

Németország

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

A „Beelitzer Spargel” elnevezés a spárga (Asparagus officinalis) ehető hajtására vonatkozik. A spárga évelő növény. 
Termesztenek fehérspárgát és zöldspárgát. A fehérspárga a színe alapján a fehér és az ibolyakék kategóriába 
sorolható be. A zöldspárga a napfény hatására jellegzetes zöld színű. Valamennyi spárgafajta termeszthető, egyik 
fajta sincs kizárva termelésből. A meghatározott földrajzi területen termesztett spárga (lásd a 4. pontban bemutatott 
meghatározást és térképet) teljes egészében a „Beelitzer Spargel” megnevezés körébe tartozik.

A növény fajtájától függően a szár tövén, a pikkelyszerű leveleken és a spárgafejen ibolyakék elszíneződés alakulhat 
ki. A rendszerint naponta egyszer vagy kétszer elvégzett rendszeres betakarítással és az azonnali feldolgozással 
a spárga frissessége egészen addig megőrizhető, amíg eljut a fogyasztóhoz. A fehérspárgát a bakhátban, a zöldspár
gát a talaj felett kell lemetszeni. A „Beelitzer Spargel” élelmiszert 16-24 cm-es szárakban, valamint rövid spárgaként 
vagy spárgafejként forgalmazzák. A rövid spárga és a spárgafej nem éri el a 16 cm-es minimális hosszt. A spárgafej 
egyik végén spárgacsúcs található, a rövid spárga esetében viszont előfordulhat, hogy a termék egyik végén sincs 
spárgacsúcs.

A „Beelitzer Spargel” vastagságát mm-ben adják meg, A minimális vastagság 8 mm. A spárgát rendszerint 4 mm-es 
méretosztályokba válogatják szét, így létezik 8–12 mm-es, 12–16 mm-es, 16–20 mm-es, 20–24 mm-es, 
24–28 mm-es és 28 mm feletti méretosztály. Mindazonáltal a fogyasztói elvárások szükségessé tehetik, hogy eltér
jenek ezektől a méretosztályoktól. Így például a méretosztály határait 12 mm-ről 14mm-re, valamint 16 mm-ről 
18 mm-re lehet növelni.

Tűréshatár nincs.

(1) HL L 343., 2012.12.14., 1. o.
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A szárakat hámozva vagy hámozatlanul értékesítik. A hámozás történhet géppel vagy kézzel. A „Beelitzer Spargel” 
terméknek meg kell felelnie a vonatkozó ENSZ EGB-szabványban meghatározott minimumkövetelményeknek. Ezek 
közé tartoznak különösen a következő jellemzők:

— ép;

— egészséges (nem lehet romlóhiba vagy más minőségcsökkenés miatt fogyasztásra alkalmatlan);

— tiszta; gyakorlatilag minden látható idegen anyagtól mentes,

— megjelenésében friss, friss szagú;

— gyakorlatilag mentes a kártevőktől és a kártevők által okozott sérülésektől;

— gyakorlatilag nyomásfoltoktól mentes;

— rendellenes külső nedvességtől mentes, azaz ha megmosták vagy hideg vízzel hűtötték, utána megfelelően 
„megszárítják”;

— minden idegen szagtól és/vagy íztől mentes.

A szárak enyhe elhajlása megengedett. A spárgafejen a csúcsnak túlnyomórészt zártnak kell lennie.

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 „Beelitzer Spargel”-t kivétel nélkül a meghatározott földrajzi területen termesztik. Ez érvényes a termesztésre és 
a földeken elvégzett betakarításra, valamint az előkészítésre, mint például a válogatásra, a kötegelésre és adott eset
ben a hámozásra is. Ezáltal rövid a távolság a betakarítás és az előkészítés helye között, és így lerövidül a szállítási 
útvonal és időtartam, ami elősegíti a termék frissességének megőrzését.

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

Az előkészítés és a csomagolás a termesztéshez és a betakarításhoz hasonlóan szintén a meghatározott földrajzi 
területen történik.

Így biztosítható a végtermék frissessége, hiszen nem kell hosszú szállítási idővel számolni. A szükségtelenül hosszú 
szállítási útvonalak kizárása döntő mértékben hozzájárul a minőségmegőrzéshez is, hiszen így végig biztosítható 
a hűtési lánc, és megakadályozható a hajtások elkerülhető törése.

3.6. A bejegyzett elnevezést viselő termék címkézésére vonatkozó egyedi szabályok

A címkén a „Beelitzer Spargel” elnevezés olvasható. Az értékesítés során a „Beelitzer Spargel” kiegészítőleg a követ
kező grafikával jelölhető.

4. A földrajzi terület tömör meghatározása

A „Beelitzer Spargel” földrajzi jelzés által meghatározott terület a Potsdam-Mittelmark járásban és Teltow-Fläming 
járás egyes részein fekvő Beelitzer Sander térséget öleli fel. A terület méretét az évelő növény termesztéséhez szük
séges vetésforgó indokolja.
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A földrajzi terület határai:

Keleten a Saarmundtól (az A10-es úttól) induló bekötőút Tremsford, majd Schiaß (az L793-as út kereszteződé
séig), Blankensee, Schönhagen, Ahrensdorf, Märtensmühle, Liebätz, Ruhlsdorf irányába egészen a B101-es út 
kereszteződéséig.

Délen a Woltersdorf településtől induló bekötőút, amely a B101-es út mentén halad, majd keresztezi a Neu Fran
kenfelde és Berkenbrück közötti bekötőutat. Az út Berkenbrück, Gottsdorf és Kemnitz érintésével Buchholzig halad 
tovább, majd a B2-es főútvonal mentén a brachwitzi leágazásig fut, ettől a leágazástól pedig Brachwitz, Schlalach és 
Linthe felé kanyarodik.

Nyugaton a Linthe és Brück, majd Damelang és Cammer közötti bekötőutak egészen Golzowig, utána pedig 
a Golzow és az A2-es autópálya között a B102-es főút mentén haladó útvonal.

Északon az A2-es autópálya (a brandenburgi felhajtótól a werderi hármas csomópontig) és az A10-es autópálya 
(a werderi csomóponttól a Saarmund és Tremsdorf közötti bekötőút felett áthaladó autópályahídig).

5. Kapcsolat a földrajzi területtel

(1) A „Beelitzer Spargel” ízét és minőségét az éghajlati viszonyok és a területre jellemző talajtani jellemzők 
határozzák meg. A beelitzi termőterületen kontinentális éghajlat uralkodik, amelyet alacsony csapadékmennyi
ség, intenzív napsütés és jelentős hőmérséklet-ingadozás jellemez. A hőmérséklet rövid időn belül az éjszakai 
fagyról jóval 25 °C fölé emelkedhet. Tavasszal a térségre a Lengyelország feletti stabil, kontinentális 
magasnyomású légköri képződmények gyakorolnak hatást. Az évi átlaghőmérséklet 8,5 °C, és átlagosan 
530 mm eső esik. A talaj laza, homokos és mélyrétegű, levegőáteresztő képessége nagy. Jellemző talajtípusok: 
homoktalaj (S) és agyagos homoktalaj (S1).

A kedvező termesztési feltételeknek, valamint a homoktalajnak és a kontinentális éghajlatnak tulajdonítható 
gyors növekedésnek köszönhetően a termék zsenge, és kiegyensúlyozott, túlzott mennyiségű keserű anyagokat 
és nem kívánt ízkomponenseket nem tartalmazó ízvilág jellemzi. Minél lassabban növekszik a spárga, annál 
több idő marad a nem kívánt keserű anyagok felhalmozódására és a fásodást elősegítő anyagok lerakódására. 
A termőterületre jellemző gyors növekedés jelentős mértékben visszaszorítja ezeket a jellemzőket, és lényege
sen csökkenti a fiziológiai perzseltség túlzott kialakulását. A fent említett körülmények, a zsenge szár, 
a kismértékben keserű íz és a csekély fásodás miatt a „Beelitzer Spargel” igen kedvelt a fogyasztók körében.

A gyors növekedés egyrészt a Beelitzer Sander gyorsan felmelegedő, laza homoktalajának, másrészt pedig 
a kelet-európai kontinentális éghajlat által befolyásolt, nagyon napsütéses tavasznak köszönhető. Ennek az idő
szaknak ugyanis döntő jelentősége van a termés gyors növekedése szempontjából. Az éves átlaghőmérsékletet 
csökkentő alacsonyabb téli hőmérséklet pedig pozitívan hat a spárga áttelelésére, és kedvez az erős rügyfaka
dásnak. A „Beelitzer Spargel” ízét a spárgára jellemző, erőteljes zamata határozza meg. A laza, homokos talaj
nak és a naponta elvégzett betakarításnak köszönhetően a „Beelitzer Spargel” különösen zsenge szárral rendel
kezik. A gyorsan felmelegedő talaj és az erős napsütés kedvez a gyors növekedésnek, és ezáltal a zsenge szárak 
kifejlődésének. A gyors növekedés másik pozitív hatása, hogy a spárgaszár egyenes.

A Beelitzer Sander térségben termesztett „Beelitzer Spargel” össze nem téveszthető, egyedülálló és kellemes 
ízvilággal rendelkezik.

A jó minőségű termék előállításához és a minőség megőrzéséhez a magas technológiai színvonalon folyó 
szakszerű termesztés, valamint a termelés és az előkészítés térbeli közelsége is hozzájárul. A nagy múltra 
visszatekintő spárgatermesztés során hatalmas szaktudás halmozódott fel a térségben. Ez a nemzedékről nem
zedékre megfelelően átadott szakértelem tükröződik a magas színvonalú termelésben.

(2) A „Beelitzer Spargel” nagy múltra tekint vissza. Ezt a hagyományt Karl Friedrich Wilhelm Hermann üveges
mester és gazdálkodó alapozta meg, aki 1861-ben elsőként kezdte meg a spárga szántóföldi termesztését 
Beelitzben. A „Beelitzer Spargel” nagyobb volumenű értékesítése 1870-ben vette kezdetét a város piacán. 
A Beelitzer Zeitung 1908. április 4-én felhívást tett közzé egy spárgaértékesítési szövetkezet megalapítására, 
amely a berlini nagykereskedők és konzervgyárak árnyomásával szemben volt hivatott fellépni azzal, hogy 
megszervezte a spárga saját értékesítését és forgalmazását. 1910. október 24-én Beelitzben létrejött egy önálló 
spárga- és gyümölcstermesztési és kertészeti egyesület. 1910-ben a beelitzi térségben körülbelül 600 spárgater
mesztő gazdálkodott mintegy 1 000 hold (250 ha) termőterületen. A berlini központi vásárcsarnok tehergép
járművei mindennap 18 órakor szállították el a spárgát a beelitzi árutovábbítási ponttól a rendeltetési helyére.

A beelitzi spárgatermesztés hosszú tradícióját és jelentőségét bizonyítják például a Beelitzer Zeitung 1910. és 
1912. évi hirdetményei.
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Már akkoriban is folytak megbeszélések többek között arról, hogy a térség termelői közösen vegyenek részt 
a berlini zöldségkiállításon. A beelitzi térség 1927-től 450 ha területen gazdálkodott, így a legnagyobb spárga
termesztő térséggé vált az akkori Zauch-Belzig járásban. Ez a németországi megművelt földterület 10 %-ának 
felelt meg.

1990-től sikerült nagyon gyorsan újra kiaknázni a „Beelitzer Spargel” hagyományosan jó megítélését. Ehhez jó 
kiindulási alapot adott a különleges termékminőség, amelyet a kedvező termesztési feltételek is elősegítettek. 
1990-től folyamatosan nőtt a megművelt földterület, mára pedig több mint 1 500 ha területen Brandenburg 
tartomány legnagyobb egybefüggő termesztési tájegysége jött létre. Időközben a spárga Brandenburg 
tartomány legfontosabb zöldségnövényévé vált. A minden évben megrendezett szezonnyitó eseménynek 
köszönhetően a termesztési tájegység a brandenburgi zöldségtermesztés cégérévé vált, a térség pedig a spárga
termesztés, a marketing és az értékesítés éllovasává lépett elő. Beelitz városa emellett már évek óta névadója 
híres termékének, és saját magát is „Beelitz a spárgaváros” névvel illeti.

A vevők körében számos idegenforgalmi látványosság növeli a „Beelitzer Spargel” amúgy is jó hírnevét. Így 
például a gazdaságok saját éttermei és a beelitzi Spargelstraße (Spárga utca) sok turistát vonzanak a térségbe. 
Nagyon sokan keresik fel a beelitzi spárgamúzeumot.

Szezonban a régió vendéglőinek étlapjain is előkelő helyen szerepel a spárga. A minden évben megrendezett 
spárgafesztivál Beelitz város rendezvényeinek csúcspontja szokott lenni. A fesztivál a friss „Beelitzer Spargel”-t 
reklámozza, és mivel rendkívül népszerű a fogyasztók körében, óriási mértékben fellendíti az értékesítést. 
1997 óta minden évben megválasztják a beelitzi spárgakirálynőt, aki az éves szezonmegnyitóval kezdődő és 
az egyes gazdaságok fesztiváljai keretében az egész szezont végigkísérő rendezvényeken képviseli a beelitzi 
tájegység nemesített zöldségét.

Hivatkozás a termékleírás közzétételére

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

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/41617
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