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

QuyÕt ®Þnh: 3228/Q§-SHTT, ngμy 02/08/2021
Số đơn: 6-2020-00012
Ngày nộp đơn: 08/05/2020
Chủ đơn: Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
Địa chỉ: Phố Mới, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế, Trưởng
phòng Đăng ký.
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số: 00108
Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý: Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên
Chỉ dẫn địa lý: Núi Dành
Sản phẩm: Sâm nam
Khu vực địa lý: Xã Liên Chung, xã Việt Lập thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
(theo bản đồ khu vực địa lý nêu tại Điều 2).
Tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm
* Sâm từ 4 - 7 năm tuổi:
- Đặc thù cảm quan:
+ Chiều dài: 33,47 – 39,15 cm;
+ Đường kính: 1,66 – 2,34 cm;
+ Khối lượng: 90,18 – 112,06 g;
- Đặc thù chất lượng:
+ Hàm lượng Flavonoid: 1,89 – 1,98 %;
+ Hàm lượng Polysaccaride: 31,81 – 36,35 %;
+ Hàm lượng Saponin: 1,00 – 1,85 %;
+ Hàm lượng Daucosterol: 1,85 – 2,65 mg/g.
* Sâm trên 7 năm tuổi:
- Đặc thù cảm quan:
+ Chiều dài: 40,17 – 42,55 cm;
+ Đường kính: 2,58 – 3,06 cm;
+ Khối lượng: 126,52 – 140,81 g;
- Đặc thù chất lượng:
+ Hàm lượng Flavonoid: 2,03 – 2,21 %;
+ Hàm lượng Polysaccaride: 37,44 – 40,14 %;
+ Hàm lượng Saponin: 3,12 – 3,38 %;
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+ Hàm lượng Daucosterol: 1,30 – 1,42 mg/g.
Tính chất đặc thù về điều kiện địa lý:
- Đặc thù về điều kiện địa hình: Khu vực địa lý thuộc núi Dành, nằm độc lập giữa vùng
đồng bằng, có độ cao từ 10 – 80 m.
- Điều kiện khí hậu: Khu vực địa lý có nhiệt độ trung bình dao động từ 24,9 – 26,5 oC,
tổng lượng mưa trung bình năm từ 1400 – 1700 mm, độ ẩm không khí trung bình đạt
82,5 %, lượng bốc hơi trung bình năm từ 800 – 850 mm. Biên độ nhiệt ngày đêm tại khu
vực địa lý vào tháng 9, tháng 10 dương lịch (thời kỳ cây ra hoa, tạo hạt) từ 5 – 7 oC.
- Điều kiện địa chất và thổ nhưỡng: Đất tại khu vực địa lý được hình thành từ hệ tầng
Vân Lãng, có tầng đất dày trên 50 cm, tơi xốp, độ xốp đất tầng mặt từ 50 -51%, giàu
hợp chất hữu cơ và chất vi lượng.
Phương pháp sản xuất:
- Giống và cách trồng: Giống sâm nam, được trồng bằng phương pháp uốn vít cành
bánh tẻ vào các túi bầu.
- Bón phân chủ yếu bằng phân hữu cơ.
- Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong canh tác.
- Củ được thu hoạch khi đạt tuổi trên 4 năm.
______________________________________________________________________
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