C«ng b¸o së h÷u c«ng nghiÖp sè 375 TËp b (06.2019)
PhÇn VI
ChØ dÉn ®Þa lý ®−îc cÊp GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký

QuyÕt ®Þnh: 2588/Q§-SHTT, ngμy 27/05/2019
Số đơn: 6-2016-00004
Chủ đơn: Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
Địa chỉ: Tổ 10, phường Bắc Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00074
Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
Chỉ dẫn địa lý: Đồng Giao
Sản phẩm: Quả dứa
Khu vực địa lý: Xã Phú Long, xã Quảng Lạc thuộc huyện Nho Quan; xã Đông Sơn, xã
Quang Sơn, phường Trung Sơn, phường Nam Sơn thuộc thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình
(theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).
Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm:
* Quả dứa Cayene:
- Quả dứa Cayene có hình trụ, màu vàng cam nhạt, mùi thơm, vị ngọt đậm, không xơ;
- Khối lượng quả: 1,53 - 1,78 kg;
- Đường kính quả: 12,90 - 13,90 cm;
- Chiều dài quả: 19,45 - 20,39 cm;
- Số lượng mắt dứa: 111 - 115 mắt;
- Tỷ lệ phần ăn được: 72 - 75 %;
- Các giá trị dinh dưỡng đặc thù có trong quả dứa Cayene bao gồm: Hàm lượng chất khô
hòa tan tổng số từ 12,71 - 14,03 obx; hàm lượng vitamin C từ 27,87 - 28,57 mg/100g; hàm
lượng đường tổng số từ 8,62 - 9,31%; hàm lượng axit tổng số từ 0,75 - 0,71 %; hàm lượng
chất khô từ 13,61 - 14,26 %, hàm lượng nước từ 85,87 - 86,26 %.
* Quả dứa Queen:
- Quả dứa Queen có hình trụ, màu vàng rơm, mùi thơm, vị ngọt, không xơ;
- Khối lượng quả: 0,54 - 0,61 kg;
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- Đường kính quả: 7,71 - 8,49 cm;
- Chiều dài quả: 10,46 - 11,27 cm;
- Số lượng mắt dứa: 92 - 94 mắt;
- Tỷ lệ phần ăn được: 60 - 74 %;
- Các giá trị dinh dưỡng đặc thù có trong dứa Queen Đồng Giao bao gồm: Hàm lượng
chất khô hòa tan tổng số từ 16,70 - 17,87 03 obx, hàm lượng vitamin C từ 26,52 - 27,10
mg/100g, hàm lượng đường tổng số từ 12,47 - 14,29 %, hàm lượng axit tổng số từ 0,78 - 0,79
%; hàm lượng chất khô tổng số từ 16,39 - 17,32 %, hàm lượng nước từ 82,66 - 83,63 %.
Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý:
* Đặc thù về địa hình
Khu vực địa lý có địa hình đặc trưng của vùng bán sơn địa, đồi núi thấp, sườn thoải, dốc từ
Tây sang Đông, mức độ phân cắt địa hình ít.
* Đặc thù về khí hậu
Khu vực địa lý nằm trong đới gió mùa chí tuyến cận nhiệt đới, lượng bức xạ lớn, tổng xạ từ
110 - 120 kcal/cm2/năm, cán cân bức xạ cao 87,2 kcal/cm2/năm, nhiệt độ trung bình năm 23,3 24,0 oC. Tổng nhiệt độ trung bình năm đạt 8.800 oC. Số tháng có nhiệt độ trên 20 oC từ 8 đến 9
tháng trong năm, lượng mưa trung bình năm khoảng 2.078 mm, phân bố tương đối đều. Mùa
mưa tập trung từ tháng 4 đến tháng 10, mưa nhiều vào tháng 8 và tháng 9.
* Đặc thù về thổ nhưỡng
Khu vực địa lý có 2 nhóm đất chính là nhóm đất đỏ nâu và nhóm đất đỏ vàng. Đất có thành
phần cơ giới sét, hàm lượng sét cao. Tầng mặt của đất tơi xốp, các nguyên tố vi lượng trong đất ở
mức khá.
Quy trình kỹ thuật sản xuất:

- Giống: Giống dứa Cayene và giống dứa Queen.
- Thời vụ trồng: Vụ chính: tháng 1 - tháng 3; Vụ phụ: tháng 5 - tháng 7.
- Mật độ trồng: 6 - 6,6 vạn chồi/ha trồng theo hàng kép, khoảng cách cây cách cây trên
hàng 30 cm, khoảng cách giữa hai hàng đơn 35 cm, khoảng cách giữa hai hàng kép 95 cm.

- Phương pháp trồng: Chồi giống trồng theo kiểu hình chữ nhật hoặc nanh sấu. Chồi giống
gồm chồi giống là chồi nách, chồi giống bằng cách giâm hom, chồi giống bằng cách khử đỉnh
sinh trưởng.
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- Bón phân: Bón phân được chia nhỏ thành 5 đợt mỗi Vụ.
- Xử lý ra hoa: Xử lý ra hoa bằng đất đèn khô hoặc đất đèn ướt.
- Thu hoạch: Thu hoạch từ tháng 4 - tháng 6 và từ tháng 7 - tháng 9. Không thu hoạch vào
ngày mưa hoặc nắng gắt. Vận chuyển quả về nơi bảo quản ngay sau khi thu hoạch.

- Bảo quản: Vặt bỏ lá ở gốc quả, cắt bằng cuống cách gốc 2 cm, phân loại, đóng gói đưa
vào kho mát, vận chuyển bằng xe lạnh có nhiệt độ 7 - 8 oC, ẩm độ 85 - 90 %. Thời gian từ thu
hoạch đến khi đưa vào kho mát không quá 24 giờ vào mùa hè và 36 giờ vào mùa xuân.
________________________________________________________________________
QuyÕt ®Þnh: 2665/Q§-SHTT, ngμy 28/05/2019
Số đơn: 6-2018-00004
Chủ đơn: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Địa chỉ: Số 217 đường Trần Bình Trọng, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00075
Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng
Chỉ dẫn địa lý: Vĩnh Châu
Sản phẩm: Hành tím
Khu vực địa lý: Phường 1, phường 2, phường Vĩnh Phước, xã Vĩnh Hải, xã Vĩnh Tân, xã
Lạc Hòa, xã Lai Hòa thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng (theo bản đồ khu vực địa lý nêu
tại Điều 2).
Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm
* Cảm quan
- Hình dáng: Hình tròn và hơi thon;
- Màu sắc: Màu tím hoặc đỏ nhạt;
- Vỏ củ: Mượt;
- Mùi: Cay nồng, không hắc;
- Vị: Ngọt;
- Đường kính củ hành (cm): 4,40 ± 0,38;
- Đường kính tép hành (cm): 2,73 ± 0,22;
- Số tép hành/củ hành (tép): 3,03 ± 0,35;
- Độ chặt củ hành (N): 1,85 ± 0,11.
* Chất lượng
- Hàm lượng đường tổng (%): 7,5 ± 0,3;
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