ANTÚRIO DE VASO
Classificar é separar os produtos em lotes homogêneos quanto ao padrão e qualidade, caracterizados
separadamente. O critério de classificação é o instrumento que unifica a comunicação entre toda a cadeia de
produção. Produtores, atacadistas, varejistas, consumidores precisam seguir os mesmos critérios para determinar a
qualidade do produto. Assim, haverá mais transparência na comercialização, valorização do melhor produto,
maior qualidade e maior consumo.

PADRÃO.

São as características mensuráveis do produto. O Padrão é determinado pela uniformidade do lote.
O lote de Antúrio padronizado deverá apresentar 95% de uniformidade quanto à altura, quantidade de flores e
formação da planta.

Altura da planta

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a medida final das hastes florais, medido do
centro do vaso.

Tamanho do Vaso

Altura Mínima da Planta

Altura Máxima da Planta

Pote 11 e 12

15 cm

30 cm

Pote 15

25 cm

45 cm

Pote 17 e 19

40 cm

65 cm

Pote 24

50 cm

80 cm

OBS: O padrão de altura definido pelos produtores fica sendo como obrigatório para o Klok, para a
intermediação fica livre para o produtor negociar esse padrão (Plantas mais altas e baixas) com o cliente.

Quantidade de flores no vaso

Refere-se ao volume mínimo de flores (Brácteas) abertas por vaso que deverá apresentar no momento da
comercialização.
O vaso de Antúrio deverá apresentar uma quantidade mínima de flores por pote, conforme descrito abaixo e
caso não esteja com essa quantidade o lote será desclassificado para A2 por poucas flores.

Tamanho do Vaso

Quantidade de Flores / Botão

Pote 11 e 12

3

Pote 15

4

Pote 17 e 19

5

Pote 24

6

OBS: Serão contabilizadas todas as flores do vaso desde o ponto 1 até o 4.
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Qualidade
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Ponto de abertura

Refere-se ao ponto de maturação mínimo e máximo no qual o produto é comercializado.

Ponto 1: Fechado

Ponto 2: Médio

Ponto 3: Aberto

Ponto 4: Passado

OBS: Vasos com flores manchadas estarão passiveis de
desclassificação caso ultrapasse o limite de 5% de vasos no lote.

Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.
A planta de Antúrio deverá apresentar uma boa formação, sem falhas, apresentando uma constituição folhear
homogênea e devendo preencher o vaso quando visto de cima para baixo.

Plantas com boa
formação (A1)

Plantas com
classificação (B)

Departamento
Qualidade
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OBS: Os produtos que forem classificados como “B”, não serão aceitos e serão devolvidos para o sitio.
Falta de Sustentação. Refere-se ao tombamento da planta por falta de fixação pelo substrato.
Plantas sem sustentação descaracterizam a beleza da planta e serão desclassificadas caso excedam a
tolerância de uniformidade do lote.

QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria de classificação (A1 ou A2) caracteriza a qualidade do lote e deverá ser estabelecida conforme
limites de tolerâncias para defeitos graves ou leves. Os defeitos graves são aqueles que podem continuar a evoluir
durante o processo de comercialização. O produtor deverá selecionar o produto, eliminado os defeitos antes do
embalamento, assegurando requisitos mínimos de qualidade, abaixo do qual o produto não poderá ser
comercializado.

Defeitos
(Vasos no Carrinho)
Defeitos Graves

A1

A2

0

0

Danos de pragas
(ácaros, trips)

5%

20%

Folhas amarelas ou deficiência
nutricional

5%

20%

Folhas queimadas

5%

20%

Danos mecânicos

5%

20%

0

0

A1

A2

Danos de doenças

Desidratação

Defeitos Leves

Leve intensidade sem
Média intensidade sem
comprometer a beleza do
comprometer a beleza do
produto.
produto.
Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.
Resíduo químico

Defeitos Graves

São aqueles que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade do produto, podendo aumentar de
intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização.
Danos de doenças. Danos de diferentes características causadas pela infecção de agentes patogênicos;
Danos de pragas. Danos de diferentes características causadas pela infestação de insetos, ácaros e outros;
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Folhas amarelas. Depreciação da qualidade causada por folhas amarelas e desnutrição da planta visualizada
por amarelecimento das folhas. Será desclassificado quando sugerir que o produto terá sua comercialização
comprometida ao longo da cadeia;

Folhas queimadas. Mancha de diferentes características decorrentes por exposição muitas vezes ocasionadas
pelo sol ou por frio;

Danos mecânicos. Será considerado o no tecido das brácteas causado por manuseio. Brácteas rasgadas
causadas principalmente pelo embalamento, transporte ou manuseio inadequado será motivo de
desclassificação conforme a intensidade da ocorrência. Encontrando-se hastes quebradas, a caixa será
devolvida ao produtor;

Departamento
Qualidade
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Desidratação. Murcha da planta causada pela falta de água no momento da comercialização.

Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até
o destino final.
Resíduo químico. Manchas difusas leves que recobrem as folhas e botões dando um aspecto esbranquiçado à
planta.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
Deixar um espaço de no mínimo de 5 cm entre a divisória do carrinho e a ponta da flor, para evitar danos
mecânicos;
É obrigatório fazer a limpeza dos vasos antes de serem enviados para a comercialização;
Todos os vasos comercializados deverão vir devidamente preenchidos com substrato;
Enraizamento no vaso. Os vasos de Antúrios devem estar com firmeza das raízes no vaso e apresentar raízes sadias,
com o substrato preenchido na sua base ou até 3 cm para baixo (Tolerância).

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
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