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Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 510/2006
van de Raad inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van
landbouwproducten en levensmiddelen
(2012/C 48/11)
Deze bekendmaking verleent het recht om op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006 van
de Raad (1) bezwaar aan te tekenen tegen de aanvraag. Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken
binnen zes maanden te rekenen vanaf de datum van deze bekendmaking.
ENIG DOCUMENT

VERORDENING (EG) Nr. 510/06 VAN DE RAAD
„

” (PINGGU DA TAO)

EG-nummer: CN-PDO-0005-0628-16.07.2007
BGA ( ) BOB ( X )
1.

Naam:
„

2.

” (Pinggu Da Tao)

Lidstaat of derde land:
China

3.

Beschrijving van het landbouwproduct of levensmiddel:

3.1. Productcategorie:
Categorie 1.6. Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt
3.2. Beschrijving van het product waarvoor de in punt 1 vermelde naam van toepassing is:
Deze perzik staat bekend als een eetbare, sappige vrucht van de soort Prunus, onderfamilie Prunoideae,
familie Rosaceae. Ze wordt geteeld in de lage heuvels en op het glooiende platteland van het Yans
hangebergte in het district Pinggu van Beijing, een zonovergoten en warm gebied dat profiteert van
zanderige of lemige gronden. De unieke natuurlijke omstandigheden bezorgen de perzik „Pinggu Da
Tao” haar unieke kenmerken, namelijk haar grootte, mooie kleur, sappigheid en volle smaak, haar
matige suikergehalte en haar goede zoet/zuur-verhouding. „Pinggu Da Tao” verwijst naar tien geteelde
variëteiten zoals blijkt uit de volgende tabel. Qingfeng is de enige variëteit met een gemiddelde grootte
in de tabel; een Qingfeng perzik weegt ≥ 150 g; een perzik van de negen andere, grote variëteiten
weegt ≥ 275 g.
De fysisch-chemische kenmerken van de 10 verschillende variëteiten van „Pinggu Da Tao” zijn hierna
weergegeven:
Kenmerk
Variëteit

oplosbare vaste delen (20 °C), (%)

Totaal zuur gemeten op basis van appelzuur
(%)

Dajiubao

≥ 12,00

≤ 0,20

Qingfeng (Peking nr. 26)

≥ 11,50

≤ 0,42

Qingfeng (Peking nr.. 24)

≥ 12,00

≤ 0,20

Yanhong (Green-making nr. 9)

≥ 12,50

≤ 0,18

August Crispy (Peking nr. 33)

≥ 11,00

≤ 0,20

(1) PB L 93 van 31.3.2006, blz. 12.
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Kenmerk
Variëteit

oplosbare vaste delen (20 °C), (%)

Totaal zuur gemeten op basis van appelzuur
(%)

Yanfeng nr. 1

≥ 12,00

≤ 0,20

Luwangxian

≥ 11,50

≤ 0,28

Huayu

≥ 12,00

≤ 0,20

Big Red Peach

≥ 12,00

≤ 0,20

Century 21st

≥ 12,00

≤ 0,18

3.3. Grondstoffen (alleen voor verwerkte producten):
—
3.4. Diervoeders (alleen voor producten van dierlijke oorsprong):
—
3.5. Specifieke onderdelen van het productieproces die in het afgebakende geografische gebied moeten plaatsvinden:
De volgende fasen van het productieproces moeten in het afgebakende geografische gebied worden
doorlopen: de selectie en de planning van de boomgaard, de aanplanting, het bodem-, mest- en
irrigatiebeheer, de vormgeving en het snoeien, het uitdunnen van bloesems en vruchten, de oogst,
de behandeling na de oogst en de opslag.
3.6. Specifieke voorschriften betreffende het in plakken snijden, het raspen, het verpakken, enz.:
Verpakking: de perziken mogen uitsluitend verpakt worden door verpakkingsbedrijven die beschikken
over een vergunning om het BGA-label te gebruiken en die gecontroleerd worden door organen die
bevoegd zijn voor de kwaliteitsborging.
1. Verpakkingsmateriaal: de buitenverpakking bestaat uit golfkartonnen dozen die hard en stevig
genoeg moeten zijn om hun vorm te behouden. Zij moeten de inhoud niet alleen droog maar
ook schimmel-, worm- en geurvrij houden en ervoor zorgen dat de perziken niet aan vervuiling
worden blootgesteld.
2. Verpakkingsvereisten: de vruchten worden in de dozen op ordelijke wijze gestapeld. De verschil
lende lagen in de dozen worden met kartonnen tussenleggers van elkaar gescheiden.
Verzending
Voor het vervoer moet er worden op toegezien dat de perziken in partijen worden aangeleverd en op
zodanige wijze worden gestapeld dat ze niet worden geplet; de containers moeten schoon en goed
geventileerd zijn en zonneschijn en regen moeten worden geweerd; er moet ook voor gezorgd worden
dat de perziken niet aan vorst of aan hoge temperaturen worden blootgesteld.
De perziken moeten bij het afladen omzichtig worden gehanteerd; vervoer met inachtneming van de
koudeketen wordt aanbevolen. Het vervoermiddel moet schoon worden gehouden en vrij zijn van
toxische of gevaarlijke materialen en goederen.
Opslag
1. Vóór de opslag moeten de vruchten voorgekoeld worden tot 4 °C.
2. De opslagtemperatuur moet 0 °C-3 °C bedragen.
3. De relatieve vochtigheid in de opslagruimte moet tussen 85 %-90 % worden gehouden.
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4. Wanneer de opslag bij een gecontroleerde atmosfeer kan plaatsvinden, moeten 1 % O2 en 5 % CO2
worden aangehouden.
5. De opslagruimte moet reukvrij zijn. De vruchten mogen niet in de buurt van toxische of gevaarlijke
materialen en goederen worden opgeslagen; toxische of gevaarlijke bewaarmiddelen of stoffen zijn
niet toegestaan.
3.7. Specifieke voorschriften betreffende de etikettering:
Alle kartons van één en dezelfde zending moeten voorzien zijn van etiketten die hetzelfde formaat
hebben en dezelfde gegevens vermelden.
Behalve het geregistreerde handelsmerk van het bedrijf, moeten ook de benaming van de perziken
waarop in China de beschermde geografische aanduiding van toepassing is, „Pinggu Da Tao”, alsook het
speciale BGA-logo en de code voor de kwaliteitscontrole op een duidelijk zichtbare plek op de buiten
zijde van het verpakkingskarton worden aangebracht. Bovendien moeten op de verpakking de variëteit,
de klasse (specificatie), het nettogewicht, het land van oorsprong en de producent van het product
worden vermeld. De woorden moeten leesbaar zijn en moeilijk te verwijderen. De vermeldingen op de
buitenzijde van de verpakking moeten stroken met het product binnenin.
4.

Beknopte beschrijving van het afgebakende geografische gebied:
Het geografische gebied voor „Pinggu Da Tao” bestaat uit 16 gemeenten en dorpen die momenteel deel
uitmaken van het administratieve gebied van het district Pinggu, Beijing, namelijk: Pinggu, Jinhaihu,
Yukou, Machangying, Mafang, Donggaocun, Xiagezhuang, Shandongzhuang, Wangxinzhuang, Nandu
lehe, Zhengluoying, Dahuashan, Liujiadian, Daxingzhuang, Huangsongyu en Xiong’erzhai County.

5.

Verband met het geografische gebied:

5.1. Specificiteit van het geografische gebied:
Het district Pinggu bevindt zich op 40° 02′-40° 22′ noorderbreedte en 116° 55′-117° 24′ ooster
lengte. Het is een klein bekken met lage heuvels en glooiingen, de zuidelijke uitlopers van het Yans
hangebergte. In het oosten, zuiden en noorden is het omringd met bergen; in het centrum bestaat het
uit een vlakke vallei. Groene heuvels liggen verspreid over het gewest dat ook door de rivieren Ju en Ru
wordt doorstroomd.
De gronden zijn er hoofdzakelijk zanderig of lemig, zacht, goed geventileerd en rijk aan kalium. Het
gebied heeft een onafhankelijk watersysteem dat zorgt voor water van uitstekende kwaliteit. De regio
kan bogen op een warm, gematigd, continentaal moussonklimaat dat wordt gekenmerkt door grote
verschillen in de dagtemperaturen en vele uren zonneschijn. De maandelijkse temperatuurverschillen
zijn groot en kunnen in het voorjaar 6,8 °C tot 8,7 °C en in de herfst 6,9 °C tot 8,9 °C bedragen. De
regio is zeer zonnig met gemiddeld 2 555,3 zonuren per jaar en een gemiddeld dagelijks blootstellings
percentage van 58 %.
5.2. Specificiteit van het product:
1. Grote vruchten: de grootte van de vruchten is het belangrijkste kenmerk van „Pinggu Da Tao”. Een
enkele „Pinggu Da Tao”-perzik weegt gemiddeld 20 % meer dan een daarmee overeenstemmende
variëteit en dit verschil is te danken aan de unieke fruitboomvariëteiten, het klimaat en het natuur
lijke milieu. Een enkele vrucht van de variëteit met de gemiddelde grootte weegt ≥ 150 g en een
enkele vrucht van de grote variëteiten weegt ≥ 275 g.
2. Mooie kleur: de kleur is een van de belangrijkste kenmerken van de perziken en bepalend voor hun
commerciële waarde. De „Pinggu Da Tao” hebben een gave huid met een mooie kleur en een flinke
blos.
3. Vol aroma en volle smaak: „Pinggu Da Tao” geurt heerlijk, heeft wat de smaak betreft een goede
zoet/zuur-verhouding en fijn vruchtvlees, en is zeer sappig. Dit behoorlijke evenwicht en de ver
houding tussen de oplosbare vaste delen en het totaal zuur verlenen de „Pinggu Da Tao” haar
uitstekende sensorische kwaliteit.
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5.3. Causaal verband tussen het geografische gebied en de kwaliteit of de kenmerken van het product (voor een BOB)
dan wel een bepaalde hoedanigheid, de faam of een ander kenmerk van het product (voor een BGA):
De unieke natuurlijke omstandigheden die bij Pinggu een rol spelen, namelijk de bodem, het water
systeem, de dagelijkse temperatuurschommelingen, de zonneschijn en het sterk genormaliseerde be
drijfsbeleid, dragen bij aan de kenmerken en de kwaliteit van de Pinggu perzik. De karakteristieke
natuurlijke omstandigheden zijn:
1. N a t u u r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n
1. Klimaat
Het teeltgebied van de „Pinggu Da Tao” bevindt zich in de warme zuidelijke zone aan de voet van een
gebergte. Het teeltgebied krijgt voldoende zonneschijn en er is een groot verschil tussen dag- en
nachttemperaturen; dat is goed om de perziken een mooie kleur te laten krijgen en het koolhydra
tengehalte te laten stijgen. De regio kan bogen op een jaarlijkse gemiddelde zonnestraling van 5,103
joule per vierkante meter en een gemiddeld blootstellingspercentage van 58 %.
2. Bodem
Het teeltgebied van de „Pinggu Da Tao” wordt gevormd door de alluviale oevers van de rivieren Ju en
Ru. De gronden zijn zanderig of licht lemig. De goede permeabiliteit van de gronden is positief voor
het hoge zuurstofverbruik van het wortelsysteem van perzikbomen en zorgt ervoor dat dit wortelsys
teem actief blijft. Dat zorgt voor de zoete smaak van „Pinggu Da Tao”.
3. Water
Pinggu bevindt zich in een hydro-geologisch bergbekken dat beschikt over een onafhankelijk water
systeem dat zorgt voor overvloedige hoeveelheden water van uitstekende kwaliteit. Op de rivier wordt
niet gevaren zodat het oppervlaktewater niet verontreinigd is. De bomen worden hoofdzakelijk geïr
rigeerd met grondwater van goede kwaliteit dat kan worden vergeleken met eersteklas drinkwater en
zelfs met natuurlijk mineraal water. Verstandige irrigatie zorgt ervoor dat aan de waterbehoefte ruim
wordt voldaan tijdens de fasen van de ontkieming, de volle bloesem en de vruchtzetting zodat een
goede grootte, kleur en opbrengst van de vruchten gegarandeerd zijn.
2. H i s t o r i s c h e o o r s p r o n g
Pinggu kent een lange perzikteelttraditie. Er werden documenten teruggevonden die teruggaan tot de
Ming Dynastie. Liu Ai, de gewestmagistraat van Pinggu tijdens de Longqin periode van de Ming
Dynastie, schreef een gedicht met als titel „De acht klassieke landschappen van Pinggu” waarin de
Pinggu perzikbloesem als volgt wordt geprezen: „Halfweg de heuveltop, blijft de sneeuw het hele jaar
door liggen. De perzikbloesems moeten in maart evenwel hun kwetsbare knoppen nog vormen. Kijk,
bij een klare hemel, rustig naar de horizon; de maan, die helder is als jade, zweeft onder de wolken.”
Keizer Qianlong van de Qin Dynastie schreef ook een gedicht waarin de perzikbloesems in Pinggu
worden beschreven: „… wanneer de wilg golft en de indruk van lichte rook wekt en de perzikboom
zijn bloesems in de regen laat neerstromen …”.
3. M e n s e l i j k e d i m e n s i e
Pinggu kent een lange perzikteelttraditie. Er werden verwijzingen naar deze teelt gevonden in werken
die teruggaan tot de Ming Dynastie. Op basis van oude teeltpraktijken werden een hele reeks technie
ken op het vlak van plantbeheer voor „Pinggu Da Tao” toegepast zoals het snoeien in Y-vorm of het
snoeien met een open centrum (goed voor de ventilatie en de penetratie van het licht). Wat de
vruchten betreft, werden artificiële technieken om de bloesems en de vruchten uit te dunnen en
technieken om de vruchten met zakjes te beschermen toegepast om ervoor te zorgen dat vruchten
van gelijke grootte, een stabiele opbrengst en een goede kleur gegarandeerd zijn.
Verwijzing naar de bekendmaking van het productdossier:
(artikel 5, lid 7 van Verordening (EG) nr. 510/2006)
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