กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิ ชย์

วันที่ประกาศโฆษณา 13 มกราคม 2559

ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิ โน (BRUNELLO DI MONTALCINO)
(1) เลขที่คาขอ 49200021

วันที่ยื่นคาขอแก้ไขทะเบียน 15 พฤษภาคม 2558

(2) ทะเบียนเลขที่ สช 50200016

วันที่ขึ้นทะเบียน 8 พฤษภาคม 2549

(3) วันที่ประกาศโฆษณาการแก้ไขทะเบียน

13 มกราคม 2559

(4) รายการที่คณะกรรมการมีคาสังให้
่ แก้ไขตาม มาตรา 22 และมาตรา 23
ที่อยู่ผข้ ู อขึ้นทะเบียน
แก้ไขเป็ น เพียซซา คาวัวร์ 8 – 53024 มอนตาลชิโน (เอสไอ) ประเทศอิตาลี
(5) รายการที่นายทะเบียนมีคาสังให้
่ แก้ไขตาม มาตรา 21
- ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของผูย้ ื่นคาขอ
แก้ไขเป็ น คอนซอร์ซโิ อ เดล วีโน บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน
(CONSORZIO DEL VINO BRUNELLO DI MONTALCINO)
- ขอแต่งตัง้ ตัวแทนและตัวแทนช่วง
แก้ไขเป็ น นางสาวชาลินี ศรีประศาสน์ แห่งบริษทั วิดง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
เป็ นตัวแทน และ/หรือนางมธุรส ปิ ยโชติสุกจิ เป็ นตัวแทนช่วง
หมายเหตุ ทะเบียนสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ฉบับแก้ไขปรากฏตามเอกสารแนบ

ทะเบียนสิ่ งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
.........................................................................................................................................................................
บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิ โน (BRUNELLO DI MONTALCINO)
(1) เลขที่คาขอ

49200021

ทะเบียนเลขที่

สช 50200016

(2) วันที่ยื่นคาขอ

8 พฤษภาคม 2549

วันที่ขึ้นทะเบียน

8 พฤษภาคม 2549

(3) ผูข้ อขึ้นทะเบียน คอนซอร์ซโิ อ เดล วีโน บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน
(Consorzio del Vino Brunello di Montalcino)
ทีอ่ ยู่ เพียซซา คาวัวร์ 8 – 53024 มอนตาลชิโน (เอสไอ) ประเทศอิตาลี
(4) รายการสิ นค้า

ไวน์

(5) คุณภาพ ชื่อเสียง คุณสมบัติ หรือคุณลักษณะเฉพาะของสิ นค้า
คานิ ยาม
บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน (Brunello di Montalcino) หมายถึง ไวน์แดงทีผ่ ลิตจากผลองุน่ พันธุซ์ างจิโอเวเซ
(Sangiovese) ทีไ่ ด้จากไร่องุน่ ทีป่ ลูกในเขตพืน้ ทีต่ าบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี
และผ่านกระบวนการผลิตทุกขัน้ ตอนรวมทัง้ การจาหน่ายเป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ได้คุณภาพตามหลัก
ประเพณีทถ่ี อื ปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา
ลักษณะของสิ นค้า
ไวน์แดง สีแดงทับทิมเข้มค่อนไปทางโกเมน กลิน่ จาเพาะและเข้มข้น มีรสชาติของแทนนิน(กรดจาก
เปลือกไม้)เล็กน้อย เข้มข้น กลมกลืนและคงทน ระดับแอลกอฮอล์ไม่ต่ากว่า 12.5 %
กระบวนการผลิ ต
ปั จจัยทางธรรมชาติและมนุษย์หรือเงือ่ นไขทีม่ อี ยูใ่ นเขตมอนตาลชิโนเท่านัน้ เป็ นสิง่ จาเป็ นในการผลิต
แบ่งเป็ นหลักใหญ่ๆ ได้ดงั นี้
การปลูกและเก็บเกี่ยว
(1) พันธุอ์ งุน่ ทีใ่ ช้ คือ พันธุซ์ างจิโอเวเซ ซึง่ ในตาบลมอนตาลชิโนเรียกว่า บรูเนลโล เพียงชนิดเดียว
เท่านัน้
(2) ต้องปลูกในไร่องุน่ ทีอ่ ยูใ่ นเขตตาบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา
(3) สภาวะการปลูกในไร่องุน่ ต้องมีความเหมาะสมทีจ่ ะให้ผลลผลิตองุน่ และไวน์ทท่ี าจากผลผลิตมี
คุณลักษณะเฉพาะตามกฎเกีย่ วกับการผลิต เช่น พืน้ ดินเหมาะสมอยูใ่ นตาแหน่งเนินเขา สูงไม่เกิน 600 เมตร
จากระดับน้าทะเล มีแสงแดดเพียงพอต่อการเติบโตขององุน่ ความหนาแน่นในการปลูกและปริมาณสูงสุดของผล
องุน่ ต่อพืน้ ที่ 1 เฮกเตอร์ เป็ นตามทีก่ าหนด
(4) ห้ามทาการบ่มองุน่ ให้สุกโดยเด็ดขาด
(5) รูปแบบของการตัดแต่งกิง่ และตัดทรงต้นองุน่ เป็ นแบบดัง้ เดิมในตาบลมอนตาลชิโน คือจะทาการตัด
แต่งบังคับทรงต้นองุน่ ให้เรียงเป็ นแถว เพื่อให้สามารถทางานร่วมกับวิธเี ชิงกลได้ โดยมีระยะห่างระหว่างแถว
2 – 3 เมตร ระยะห่างระหว่างต้นในแถวคือ 0.6 - 1.5 เมตร รูปแบบการตัดแต่งทรงต้นองุน่ เป็ นแบบเฉพาะตัว
คือ แบบ “spurred cordon” ทาให้ตน้ องุน่ มีกงิ่ ก้านแนวนอนแผ่กว้างประมาณ 80 เซนติเมตร จากพืน้ ดิน โดยจะ
ทาทุกปี และปล่อยให้ตน้ เจริญเติบโตแตกกิง่ ก้านแนวนอนแผ่กว้าง

-2(6) การเก็บเกีย่ ว
เก็บเกีย่ วในช่วงต้นฤดูใบไม้รว่ ง ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง วันที่ 10 ตุลาคม ของทุกปี ทัง้ นี้
ตารางเวลาอาจเปลีย่ นแปลงได้ก่อนหรือหลังห้าถึงสิบวัน ในการเก็บเกีย่ วจะใช้แรงคนเท่านัน้
การแปรรูป
(1) การหมัก ในห้องใต้ดนิ องุน่ จะถูกจัดวางอยูใ่ นถังเหล็กขนาดใหญ่ และทิง้ ไว้ในห้องนี้ประมาณ
15-20 วัน แยกส่วนทีเ่ สียออกจากของเหลวซึง่ ได้กลายเป็ นไวน์แล้ว
(2) นาไวน์ไปบ่มในถังไม้โอ๊คเดอมาสค์ขนาดใดก็ได้เป็ นระยะเวลาอย่างน้อยสองปี หรืออาจทิง้ ไว้สามปี
ไวน์จะเปลีย่ นแปลงช้าๆ กลายเป็ นไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน
(3) ก่อนเข้าสู่ตลาด ต้องทาการบ่มในขวดอย่างน้อย 4 เดือน สาหรับไวน์ประเภท Riserva (ชัน้ ดี)
ต้องบ่มในขวดอย่างน้อย 6 เดือน ระยะเวลาบ่มในขวดต้องปรากฎหลักฐานในบันทึกการลงทะเบียนโรงบ่ม
(4) ปริมาณไวน์จากผลองุน่ สูงสุดในไวน์ทพ่ี ร้อมบริโภคนัน้ ต้องไม่เกิน 75%
การบรรจุหีบห่อ
(1) ไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน ระดับดีโอซีจที ว่ี างจาหน่ายในตลาดต้องบรรจุขวดและติดเครือ่ งหมาย
ของรัฐทีอ่ อกโดยสมาคมทีไ่ ด้รบั อนุญาตตามความเห็นของสมาคมทีข่ วดและภาชนะอื่นๆ ทีม่ คี วามจุขนาดใด
ขนาดหนึ่ง ดังต่อไปนี้: 0.375 ลิตร 0.500 ลิตร 0.750 ลิตร 1,500 ลิตร 3,000 ลิตร หรือ 5,000 ลิตร
(2) ต้องบรรจุขวดแบบ “บอร์โดเลเซ” ทาจากแก้วสีเข้ม และปิ ดด้วยจุกไม้คอร์ก
(3) ห้ามบรรจุหรือตกแต่งขวดด้วยภาพจินตนาการทีไ่ ม่เหมาะสมกับระดับของไวน์
(4) ต้องระบุปีทป่ี ลูกองุน่ ไว้ทฉ่ี ลากเสมอ และห้ามจาหน่ายถึงมือผูบ้ ริโภคก่อนวันที่ 1 มกราคม ของปี
ถัดจากระยะเวลา 5 ปี ทีค่ านวณจากปี ทเ่ี ก็บผลองุน่ ในกรณีทใ่ี ช้คาว่า Riserva (ชัน้ ดี) เป็ นเครือ่ งหมายคุณภาพ
ให้วางจาหน่ายวันที่ 1 มกราคม ของปี ถดั จากระยะเวลา 6 ปี ทีค่ านวณจากปี ทเ่ี ก็บเกีย่ วผลองุน่
(5) ห้ามใช้คาบรรยายอื่นใดร่วมกับคาว่า “บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน” นอกเหนือไปจากคาทีร่ ะบุไว้ในกฎ
เกีย่ วกับ การผลิต รวมทัง้ คาคุณศัพท์ อาทิ พิเศษ อย่างดี ทีเ่ ลือกสรรแล้ว เป็ นต้น และอื่นๆ ในทานองเดียวกัน
(6) อนุญาตให้ใช้คาบ่งชีท้ บ่ี อกชื่อ ชื่อบริษทั เครือ่ งหมายการค้า ทีไ่ ม่เป็ นการยกยอสรรพคุณและไม่ชกั
นาให้ผบู้ ริโภคเข้าใจผิด และให้ใช้คาบ่งชีท้ ม่ี แี นวโน้มสื่อถึงกิจกรรมทางการเกษตรของผูผ้ ลิต เช่น คนปลูกองุน่
ฟาร์มบ้านไร่ ผูถ้ อื ครอง เป็ นต้น ได้
(7) การบรรจุขวดทีถ่ อื ว่าได้มาตรฐานจะต้องทาตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดไว้ในกฎข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ
เมือ่ ใช้คาว่า Vigna (ไร่องุน่ ) บนฉลาก สินค้านัน้ จะต้องผ่านการตรวจสอบทางเคมีและทางอินทรียแ์ ยกต่างหาก
ตามกฎระเบียบ หรือในกรณีทใ่ี ช้คาว่า Riserva (ชัน้ ดี) บนฉลากสินค้า สินค้านัน้ ก็จะต้องผ่านการตรวจสอบทาง
เคมีแยกต่างหากตามกฎระเบียบด้วยเช่นกัน
การควบคุมสิ นค้า
ผูม้ อี านาจควบคุมการใช้และคุม้ ครองสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์ “บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน” คือ คอนซอร์ซโิ อ
เดล วิโน บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน สาหรับผูผ้ ลิตทัง้ หมดทีต่ อ้ งการอ้างชื่อแหล่งกาเนิด ตามกฤษฎีกาทีบ่ งั คับ
ใช้ ลงวันที่ 23 ตุลาคม 2003 ภายใต้การควบคุมของกระทรวงนโยบายเกษตรและป่ าไม้ และสานักงานแห่ง
แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี

-3(6) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ นค้ากับแหล่งภูมิศาสตร์
ลักษณะภูมิประเทศ แคว้นโทสคานาหรือทัสคานีตงั ้ อยูท่ างภาคกลางของประเทศอิตาลี ด้านทิศ
ตะวันตกอยูต่ ดิ กับทะเลไทเรเนียน ด้านทิศตะวันออกอยูต่ ดิ กับเทือกเขาอัพเพนไนส์ พืน้ ทีเ่ กือบทัง้ หมดของ
แคว้นนี้เป็ นเนินเขาสลับกับทีร่ าบอันอุดมสมบูรณ์ มีป่าสนและป่ าไม้ทเ่ี ขียวชอุ่มตลอดปี มีทะเลสาบน้าจืดและ
เกาะเล็กเกาะน้อยทีส่ วยงาม ซึง่ เป็ นทีม่ าของชื่อแคว้น ซึง่ แปลว่า เนินเขาเขียวขจี ส่วนตาบลมอนตาลชิโนซึง่ อยู่
ทางตอนใต้ของเมืองซีเอนาในแคว้นนี้เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยูบ่ นยอดเขาสูง มีแสงแดดเพียงพอต่อการเติบโตขององุน่
มีสภาพภูมปิ ระเทศและภูมอิ ากาศทีเ่ หมาะสมในทุกกรณีทท่ี าให้ผลองุน่ ทีท่ าไวน์มลี กั ษณะเฉพาะของกลิน่ และ
รสชาติจนมีช่อื เสียงอย่าง บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน
ประวัติความเป็ นมา ไวน์ได้ถอื กาเนิดขึน้ มาบนดินแดนทีเ่ ป็ นคาบสมุทรทีม่ ชี ่อื เรียกว่าคาบสมุทรอิตาลี
เมือ่ ประมาณสองพันปี ก่อนคริสตกาลโดยชาวโฟนีเชียน ซึง่ เป็ นชนกลุ่มแรกทีอ่ พยพมาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณทีเ่ ป็ น
แคว้นพูเกลียในปั จจุบนั ได้ผลิตไวน์เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านัน้ ต่อมาชาวกรีกได้อพยพเข้ามาและได้สบื ทอด
ความรูก้ ารทาไวน์จากชาวโฟนีเชียน และได้ขนานนามดินแดนนัน้ ว่าเอโนเตรีย ซึง่ หมายความว่า ดินแดนแห่ง
ไวน์ และเรียกตัวเองว่าชาวเอโนทริส แสดงให้เห็นว่าดินแดนแห่งนี้มกี ารทาไวน์มาเป็ นเวลาช้านานจนถึงปั จจุบนั
ไวน์ บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน ถือกาเนิดในแคว้นทัสคานี หรือโทสคานา ทีจ่ งั หวัดซีเอนา ตาบลมอนตา
ชิโน ไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน ถูกจัดคุณภาพอยูใ่ นระดับ DOC (Denominazione di Origine Controllata)
ในปี ค.ศ.1966 และเลื่อนระดับชัน้ คุณภาพให้ใช้ระดับ DOCG (Denominazione di Origine Controllata e
Garantita) ในปี ค.ศ.1980
(7) ขอบเขตที่ตงั ้ แหล่งภูมิศาสตร์
ตาบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา ประเทศอิตาลี รายละเอียดตามแผนที่
(8) การพิ สจู น์ แหล่งกาเนิ ด
(1) ไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน ต้องผลิตและบรรจุหบี ห่อในพืน้ ทีต่ าบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา
(2) ผลองุน่ ซางจิโอเวเซทีใ่ ช้เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตไวน์บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน จะต้องมาจากทีพ่ น้ื ที่
การผลิตทีไ่ ด้รบั อนุญาตในเขตตาบลมอนตาลชิโน
(9) เงื่อนไขที่นายทะเบียนกาหนดตามมาตรา 15
ผูข้ อขึน้ ทะเบียนต้องมีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียน หากภายหลังปรากฎว่าสิง่ บ่งชีท้ างภูมศิ าสตร์
บรูเนลโล ดิ มอนตาลชิโน (Brunello di Montalcino) ไม่ได้รบั ความคุม้ ครองตามกฎหมายของประเทศอิตาลี
อีกต่อไปแล้ว
-----------------------------------------------------------

BRUNELLO DI MONTALCINO

( BRUNELLO DI
MONTALCINO) อยู่ในตําบลมอนตาลชิโน จังหวัดซิเอนา แคว้นทัสคานี ประเทศอิตาลี

