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PhÇn III
ChØ dÉn ®Þa lý ®−îc cÊp GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký

QuyÕt ®Þnh: 1167/Q§-SHTT, ngμy 23/04/2021
Số đơn: 6-2020-00019
Ngày nộp đơn: 07/12/2020
Chủ đơn: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
Địa chỉ: Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00104
Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân huyện Na Hang
Chỉ dẫn địa lý: Na Hang
Sản phẩm: Chè Shan tuyết
Khu vực địa lý: Xã Sinh Long, xã Thượng Giáp, xã Thượng Nông, xã Hồng Thái, xã Khâu
Tinh, xã Sơn Phú thuộc huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại
Điều 2).

Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm
* Cảm quan
- Màu: Đen xanh hơi xám bạc, nhiều tuyết trắng. Khi pha chè, nước có màu xanh
sáng;
- Vị: Chát dịu và rõ hậu ngọt khi uống.
* Chất lượng:
- Hàm lượng chất hòa tan (%): 31,23 - 33,33;
- Hàm lượng tanin (%): 28,12 - 29,97;
- Hàm lượng catechin tổng số (mg/g): 148,14 - 168,51;
- Hàm lượng Epigalocatechin galat (EGCG) (%): 0,87 - 0,89;
- Hàm lượng tro (%): 4,70 - 5,90.
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Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý
* Đặc thù về khí hậu: Khu vực địa lý có khí hậu mát mẻ quanh năm, độ ẩm không khí
trung bình năm 85%, biên độ nhiệt độ ngày đêm từ 10 - 15oC.
* Đặc thù về địa hình: Khu vực trồng chè Shan tuyết nằm ở độ cao trung bình từ 800 1000m so với mặt nước biển.
* Đặc thù về thổ nhưỡng: Đất trồng chè có hàm lượng NO3 từ 2,40 - 6,20 mg/100g,
hàm lượng P2O5 dễ tiêu từ 8,00 - 11,10 mg/100g, hàm lượng K20 dễ tiêu từ 6,60 - 12,40
mg/100g, hàm lượng Ca2+ từ 0,05 - 0,13 mg/100g.
* Phương pháp sản xuất chè nguyên liệu
- Giống chè: Giống chè Shan tuyết được tuyển chọn từ cây đầu dòng, được cung cấp
bởi cơ quan có thẩm quyền.
- Bón phân: Chỉ sử dụng phân bón hữu cơ.
______________________________________________________________________
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