ΔΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΣΑΥΩΡΙΜΔΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ
ΚΟΝΔΡΒΟΛΙΑ ΣΤΛΙΓΑ - KONSERVOLIA STYLIDAS
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΠΡΟΔΛΔΤΗ (ΠΟΠ)

1. Όνομα
ΚΟΝΔΡΒΟΛΙΑ ΣΤΛΙΓΑ - KONSERVOLIA STYLIDAS
2. Πεπιγπαθή
Πξόθεηηαη γηα επηηξαπέδηεο ειηέο πνπ παξάγνληαη από ηελ πνηθηιία "Κνλζεξβνιηά", νιόθιεξε ή
νιόθιεξε εθππξελσκέλε. Σν πξντόλ έρεη γεύζε θξνπηώδε, ζάξθα ηξαγαλή, εύθνια
απνζπώκελε από ηνλ ππξήλα κεγάιε αληνρή ζηε ζπληήξεζε θαη ρξώκα καύξν κέρξη
κειαλνηώδεο γηα ηηο καύξεο ειηέο θαη πξάζηλν κέρξη αρπξνθίηξηλν γηα ηηο πξάζηλεο ειηέο. Σν κέζν
βάξνο ηνπ θαξπνύ γηα παξαγσγή ειηώλ «ΚΟΝΔΡΒΟΛΙΑ ΣΤΛΙΓΑ» αλέξρεηαη ζε 7 γξακκάξηα,
ε δε ζρέζε ππξήλα πξνο θαξπό είλαη 6 πξνο 1. Ο ειαηόθαξπνο δελ πξέπεη λα έρεη πξνζβνιέο
από δάθν, λα εκθαλίδεη ζεκεία ρηππεκάησλ θαη λα πεξηέρεη μέλεο ύιεο. Οη δηεζλήο εκπνξηθνί
ηύπνη ηνπ πξντόληνο ζύκθσλα κε ην κέγεζνο ηνπ ειαηνθάξπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
πεξηγξαθή ηνπ είλαη σο εμήο:
ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ
SUPER SUPER MAMOUTH
SUPER MAMOUTH
MAMOUTH
SUPER COLOSSAL
COLOSSAL
GIANTS
EXTRA JUMBO
JUΜΒΟ
ΔΥΣRA LARGE
LARGE
SUPERIOR
BRILLIANTS
FIΝΔ
BULLETS

ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΡΠΩΝ
ΑΝΑ ΚΙΛΟ
70-90
91-100
101-110
111-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-230
231-260
261-290
291-320
321-350
351-380

3. Οπιοθέηηζη Γεωγπαθικήρ Πεπιοσήρ
Ωο δώλε παξαγσγήο νξίδνληαη ηα δηνηθεηηθά όξηα ησλ Κνηλνηήησλ Γιύθαο, Bαζπθνίιoπ,
Πειαζγίαο, Μύισλ, πάξηηαο, Αριαδίνπ, Ραρώλ, Παιαηνθεξαζηάο, Αρηλνύ, Καξαβόκπιινπ,
Αλύδξνπ, Νεξάηδαο, ηπιίδαο, Απιαθίνπ, Αγίαο Μαξίλαο, Ληµνγαξδίνπ θαη Λνγγηηζίνπ, ηεο
Δπαξρίαο Φζηώηηδαο ηνπ Ννκνύ Φζηώηηδαο.
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4. Απόδειξη Πποέλεςζηρ
Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ηρλειαζηκόηεηα ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο, αλαγξάθεηαη ζηα κέζα
ζπζθεπαζίαο θσδηθνί αξηζκνί. Οη αξηζκνί απηνί απνηεινύληαη από ηα αξρηθά γξάκκαηα ηνπ γεσγξαθηθνύ νλόκαηνο ηεο νλνκαζίαο πξνέιεπζεο, αθνινπζνύκελα από ηνλ αύμνληα αξηζκό ηνπ
κέζνπ ζπζθεπαζίαο θαη ηνπο δύν ηειεπηαίνπο αξηζκνύο ηνπ έηνπο παξαγσγήο θαη αλαγξάθνληαη
σο εμήο: Σ - αύμσλ αξηζκόο κέζνπ ζπζθεπαζίαο δύν ηειεπηαία ςεθηά έηνπο παξαγσγήο.
5. Πεπιγπαθή Μεθόδος Παπαγωγήρ
Λίπαλζε
Η ιίπαλζε ησλ δέλδξσλ επηηξέπεηαη λα γίλεηαη σο εμήο:
- Μέρξη 1 κνλάδα αδώηνπ αλά δέλδξν θαη' έηνο θπξίσο ππό κνξθή αζβεζηνληηξηθήο αµµσλίαο.
- Μέρξη 0,5 κνλάδεο θσζθόξνπ αλά δέλδξν θαη αλά δηεηία µε ηε κνξθή ππεξθσζθνξηθό.
- Μέρξη 1 κνλάδα θαιίνπ ζε μεξηθά εδάθε αλά δέλδξν θαη δηεηία µε ηε κνξθή ζετθνύ θαιίνπ ή
µε 0,7 κνλάδεο θαιίνπ ζε αξδεπόκελεο θαιιηέξγεηεο µε ηελ κνξθή ληηξηθνύ θαη ζετθνύ
θαιίνπ.
- ε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο ηξνθνπελίαο Βνξίνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κηθξέο πνζόηεηεο βόξαθα.
Άξδεπζε - Κιάδεκα
Η άξδεπζε γίλεηαη ηξεηο (3) κέρξη πέληε (5) θνξέο από Ινύιην έσο επηέκβξην κε θαηάθιπζε ή
ζηάγδελ θαη ηα ειαηόδεληξα θιαδεύνληαη θάζε ρξόλν.
Καηαπνιέκεζε Γάθνπ
Η θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ γίλεηαη κε δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο ή κε βηνινγηθέο
κεζόδνπο.
πιινγή
Η ζπιινγή ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη κε ην ρέξη από ην δέληξν ζην ζηάδην ηεο έλαξμεο
σξίκαλζήο ηνπ όηαλ ην ρξώκα ηνπ θαξπνύ είλαη πξάζηλν & ζην ζηάδην ηεο πιήξνπο σξίκαλζεο ηνπ όηαλ ην ρξώκα είλαη καύξν.
Μεηαθνξά - Μέζνδνη Δπεμεξγαζίαο - πληήξεζε πζθεπαζία
Η κεηαθνξά ηνπ ειαηνθάξπνπ γίλεηαη µε δηάηξεηα πιαζηηθό ηειάξα ρσξεηηθόηεηαο κέρξη 25
θηιώλ. Η εθπίθξηζε γίλεηαη είηε µε ηνλ παξαδνζηαθό ηξόπν γηα ηηο µαύξεο ειηέο ζε δεμακελέο
µε δηάιπκα ρισξηνύρνπ λαηξίνπ, είηε µε ηελ Ιζπαληθή κέζνδν γηα ηηο πξάζηλεο ειηέο µε
πξνζζήθε δηαιύκαηνο θαπζηηθήο ζόδαο ζηηο δεμακελέο κεηά από θαιό πιύζηκν µε λεξό θαη
ηελ κεηέπεηηα ηνπνζέηεζή ηνπο ζε άικε. Η ζπληήξεζε ηνπ ειαηνθάξπνπ κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο
θαηαλάισζήο ηνπ γίλεηαη µε παξακνλή ζε δηάιπκα άικεο 7-9% θαη ππνβνεζείηαη από ηελ
νμύηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη από ηελ παξαγσγή νξγαληθώλ νμέσλ ιόγσ ηεο αλαεξόβηαο
γαιαθηηθήο δύκσζεο πνπ ζπληειείηαη µε ην εξκεηηθό θιείζηκν ησλ δεμακελώλ. Οη ειηέο κεηά ην
ζηάδην ηεο επεμεξγαζίαο πθίζηαληαη ηελ δηαινγή θαη ηππνπνίεζε θαη ζηελ ζπλέρεηα
ζπζθεπάδνληαη ζε πιηθά θαηάιιεια γηα ηξόθηκα αλεμαξηήησο βάξνπο πεξηερνκέλνπ.
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Γηα ηηο εθππξελσκέλεο ειηέο αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία αθξηβώο όπσο θαη ζηηο νιόθιεξεο
ειηέο, γηα ηελ εθπίθξαλζε, ηελ δηαινγή θαη ηελ ηππνπνίεζε αιιά ζηελ ζπλέρεηα πεξλάλε από
εηδηθά εθππξελσηηθά κεραλήκαηα όπνπ θαη αθαηξείηαη ν ππξήλαο από ηελ ειηά. Απηή ε
δηαδηθαζία ιακβάλεη ρώξα αθνύ έρεη νινθιεξσζεί ε δύκσζε ηεο ειηάο θαη έρεη ιάβεη όια ηα
θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά θαη δύλαηαη λα δηεμαρζεί θαη εθηόο ηεο
νξηνζεηεκέλεο γεσγξαθηθήο δώλεο.

6. Γεζμόρ
Α. Ιδηαηηεξόηεηα ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο
Σν θιίκα ηνπ Noκνύ Φζηώηηδαο ραξαθηεξίδεηαη σο Μεζνγεηαθό ήπην ηα κεηεσξνινγηθά
ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ ηα παξαθάησ:
Μέζε ζεξκνθξαζία: 16, 5 νC
ρεηηθή Τγξαζία: 65-70%
Βξνρόπησζε: 589 ρηι/έηνο
Ηιηνθάλεηα: 210 ώξεο/Μήλα
Σα εδάθε είλαη πεινακκώδε ζε πεδηλέο ή επηθιηλείο πεξηνρέο θαηά ην κέγηζην κέξνο.
Β. Ιδηαηηεξόηεηα ηνπ πξντόληνο
Οη ειηέο «ΚΟΝΔΡΒΟΛΙΑ ΣΤΛΙΓΑ» έρνπλ γεύζε θξνπηώδε, ζάξθα ηξαγαλή, εύθνια
απνζπώκελε από ηνλ ππξήλα κεγάιε αληνρή ζηε ζπληήξεζε θαη ρξώκα καύξν κέρξη
κειαλνηώδεο γηα ηηο καύξεο ειηέο θαη πξάζηλν κέρξη αρπξνθίηξηλν γηα ηηο πξάζηλεο ειηέο. Σα
άξηζηα θπζηθνρεκηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά έρνπλ θάλεη ηηο βξώζηκεο ειηέο
ηπιίδαο γλσζηέο ζηελ εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αγνξά. Έρνπλ δε αξθεηέο θνξέο βξαβεπηεί
από Διιεληθέο θαη Γηεζλείο Δθζέζεηο.
Γ. Αηηηώδεο ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηε ζπγθεθξηκέλε πνηόηεηα θαη ηε
θήκε
Η πνηθηιία ηεο θαιιηεξγνύκελεο ειηάο ζηελ παξαπάλσ γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη ε
¨Κνλζεξβνιηά¨ ε νπνία παξαδνζηαθά θαιιηεξγείηαη από αξραηνηάησλ ρξόλσλ ζηε πεξηνρή θαη
δίδεη ηηο ραξαθηεξηζηηθέο βξώζηκεο ειηέο γλσζηέο γηα ηηο άξηζηεο θπζηθνρεκηθέο θαη
νξγαλνιεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο. Η θαιιηέξγεηα ησλ ειηώλ «ΚΟΝΔΡΒΟΛΙΑ ΣΤΛΙΓΑ» γίλεηαη
ζε πεξηνρέο ηνπ Ννκνύ Φζηώηηδνο πνπ έρνπλ ήπην ρεηκώλα θαη δξνζεξό θαινθαίξη. Όπσο
θαίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία ειηώλ έρεη πξνζαξκνζηεί άξηζηα ζηα ζπγθεθξηκέλα εδάθε &
θιίκα ην νπνίν ζε ζπλδπαζκό κε ηηο παξαδνζηαθέο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο ηεο ειηάο θαη
ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο ηνπ θαξπνύ, δηακνξθώλνπλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
ηειηθνύ πξντόληνο.
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7. Απσέρ Δλέγσος
1. Οξγαληζκόο Πηζηνπνίεζεο & Δπίβιεςεο Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ (Ο.Π.Δ.ΓΔ.Π.)
Γηεύζπλζε: Παηεζίσλ & Άλδξνπ 1, ΣΚ 11257 Αζήλα
Σειέθσλν: 210 - 8231253
Fax: 210 – 8231438
2. Γηεύζπλζε Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Φζηώηηδαο
Γηεύζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 1, Λακία, Σ.Κ. 351 00
Σει: 2231034415
Fax: 2231025114

8. Δπιζήμανζη
Όηη πξνβιέπεηαη από ηελ Κνηλνηηθή θαη Δζληθή Ννκνζεζία.

9. Δθνική και Κοινοηική Νομοθεζία
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