ANTÚRIO DE CORTE
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 é aquele que possui 95 % de uniformidade quanto a tamanho da flor,
comprimento da haste e maturação.

Tamanho da flor

É a largura da bráctea medida pela base da espádice. Obedecendo à tabela abaixo.

Classe

Diâmetro

00000.000.000.00.00

Sem diâmetro

00000.000.000.06.00

6 a 7,5 cm

00000.000.000.77.00

7,5 a 9 cm

00000.000.000.09.00

9 a 11 cm

00000.000.000.11.00

11 a 13 cm

00000.000.000.13.00

13 a 15 cm

00000.000.000.15.00

15 a 18 cm

00000.000.000.18.00

18 a 25 cm

00000.000.000.25.00

Acima 25 cm

Comprimento da haste

É medido pelo comprimento da haste, desde a base até a inserção com a bráctea, obedecendo à tabela
abaixo, conforme o tamanho da flor.

Classe

Tamanho da Flor

Comprimento da Haste Mínimo

00000.000.000.00.00

Sem diâmetro

Sem diâmetro

00000.025.000.06.00

6 a 7,5 cm

25 cm

00000.030.000.77.00

7,5 a 9 cm

30 cm

00000.035.000.09.00

9 a 11 cm

35 cm

00000.040.000.11.00

11 a 13 cm

40 cm

00000.045.000.13.00

13 a 15 cm

45 cm

00000.050.000.15.00

15 a 18 cm

50 cm

00000.050.000.18.00

18 a 25 cm

50 cm

00000.050.000.25.00

Acima 25 cm

50 cm
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Ponto de maturação

Refere-se ao ponto de colheita no qual o produto é comercializado.
No caso do antúrio vamos falar de “Ponto de Colheita”.
Quando ocorre há mistura de diferentes % de coloração da Spádice, demonstrando diferentes pontos de
maturação na mesma caixa. O ponto ideal é de 25% da Espádice em cor.
O excesso de maturação não vai influenciar na qualidade e durabilidade do produto, portanto, será permitida a
comercialização do produto maduro, ou seja, com Espádice 100 % na coloração madura (de acordo com a
variedade).
A falta de maturação na Espádice caracterizada pela colheita antecipada afeta a durabilidade e a qualidade
final do produto. PORTANTO SERÁ PERMITIDO APENAS 1 FLOR COM FALTA DE MATURAÇÃO NA CAIXA , valores
maiores o produto será desclassificado para A2 ou devolvido ao produtor.

Falta de maturação

PADRÃO DE COMERCIALIZAÇÃO.
Quantidade de hastes por caixa
Classe

Quantidade / Caixa

00000.025.000.06.00
00000.030.000.77.00
00000.035.000.09.00
00000.040.000.11.00
00000.045.000.13.00

04 a 06 macinhos de 12hts / coxo
24 hts / cx
24 hts / cx
24 hts / cx
24 hts / cx

00000.050.000.15.00
00000.050.000.18.00
00000.050.000.25.00

12 hts / cx
12 hts / cx
12 hts / cx

Embalagens para comercialização


Flores de tamanho de 6 até 7,5 cm: Serão comercializadas em maços no cocho;



Flores de tamanho de 7,5 a 9 cm: Opção - Pode ser em cocho ou em caixa de papelão (caixa com 24
hastes);



Flores de tamanhos Acima 9 a 11 cm: Deverão obrigatoriamente ser comercializada em caixas.
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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 dos qual o produto não poderá ser
comercializado.

Defeitos
(Hastes na Caixa)
Defeitos Graves

A1

A2

Produto A1
É aquele que apresenta 95% de
isenção de manchas, danos de
pragas, doenças e mecânicos.

Produto A2
É aquele que apresenta na
caixa mais de 3 flores com
manchas, danos de pragas,
doenças e mecânicos.

Danos de doenças
Danos de pragas
(trips)
Queimas ou manchas

Defeitos Leves

Danos mecânicos (nas brácteas)
Hastes quebradas
Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

OBS: Produtos que forem desclassificados para A2 devem ser comunicados ao produtor para troca do
produto.

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;
Queima ou manchas. Manchas ou queimas de aspectos “amarronzadas” causadas pela ação de temperaturas,
sol, químicos etc.

Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até
o destino final.
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Danos mecânicos. Será considerado o dano de manchas no tecido das brácteas causado por manuseio.
Brácteas rasgadas causadas principalmente pelo embalamento, transporte ou manuseio inadequado.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
O uso de tubetes com água é obrigatório em produtos de padrão e qualidade A1;
Em produtos de classificação “A2” pode ser utilizado tubetes ou algodão com água;
Padrão de flor diferente ao descriminado em boleta (serão permitidos 2 flores por caixa, abaixo da medida
descrita na boleta) serão desclassificado para A2;
Espuma de proteção ou braçadeira que fixem as hastes na exportação e mercado interno é obrigatória;

Obrigatória à utilização de mantas ou jornal na proteção das flores na exportação.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
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