BONSAI JOVEM 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 Bonsai Jovem padronizado é aquele que possui 90% de uniformidade quanto à altura e formação da
planta.

Altura da planta

É determinado pelo tamanho da planta desde a borda do vaso até a média final das folhas, medido pelo centro
do vaso.
O Bonsai por ser uma planta comercializada em diversas variedades na camada ficou definido que:

 Os lotes de mesma variedade devem estar uniformes quanto à altura da planta entre os
vasos. (apresentar 95% de uniformidade)
 Os lotes (camada) de diferentes variedades não haverá especificações de altura.

Formação da planta

Refere-se ao aspecto e constituição da planta.
O vaso de Bonsai Jovem deverá apresentar um conjunto harmônico entre tronco e copa (Foto2), caracterizando
claramente uma miniatura de árvore. O tronco deverá estar evidenciado (Foto1) e a copa trabalhada na poda.
(Foto2).

Foto 1

Foto 2

OBS: Plantas onde a copa da planta esteja com o aspecto de “falhas”, serão desclassificadas por má
formação do lote para A2.
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QUALIDADE. É a ausência de defeitos.

A categoria caracteriza a qualidade do lote, estabelecendo tolerâncias diferentes para os defeitos graves e
leves. O produtor deverá eliminar os defeitos graves antes do embalamento, entretanto alterações que podem
ocorrer no produto durante o processo de comercialização exigem o estabelecimento de tolerâncias aos defeitos
graves que poderá se desenvolver durante o transporte ou depois que o produto já estiver nas mãos de clientes.

Defeitos
(Vasos ou Caixas na Camada)
No caso do Bonsai será visto o carrinho como “todo”

Defeitos Graves

A1

A2

Transplante recente e falta de
desenvolvimento de raízes

0

0

Danos de doenças
(pinta preta, ferrugem)

0

0

Danos de Pragas
(ácaro)

0

0

Desidratação

0

0

A1

A2

Defeitos Leves
Queima por fitotoxidez
Resíduo químico
(baixa intensidade)

0

0

Até 2

Até 4

Tab.- Tabela para determinação da categoria de qualidade de acordo com a tolerância aos defeitos.

OBS:
 Se for encontrado no carrinho 1 vaso com problema onde os defeitos estão descritos como “zero” de
tolerância, o lote todo (no caso o carrinho ) será devolvido produtor;
 Só terão produtos A2 por resíduo químico e má formação da copa da planta.

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.
Transplante recente e falta de desenvolvimento de raízes. Um está ligado ao outro. É o transplante da muda para
a bandeja sem um tempo mínimo de enraizamento ou “pega” antes da comercialização;
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Danos de Doenças. Danos de diferentes características causados pela infestação de agentes patogênicos;

Danos de Pragas. Danos de diferentes características causados pela infestação de insetos, ácaros e outros;
Desidratação. Perda de água dos tecidos visualizados por evidente murcha ou secamento da planta.

Defeitos Leves

São aqueles que depreciam a qualidade, mas não evoluem com o tempo causando mudança na aparência até
o destino final.
Queima por fitotoxidez. Mancha de diferentes características decorrentes da toxidez, geralmente apresenta
aspecto de queima nas bordas;
Resíduo químico. Manchas difusas leves que recobrem a epiderme dando um aspecto esbranquiçado à planta
(serão aceitos vasos com baixa intensidade).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS.
É obrigatório ter imprimido os “cuidados básicos” na embalagem (seja caixa ou porta vaso de papelão), ou com o
uso de plaquinhas, etiquetas ”mini livros”, desde que tenha a informação de como cuidar;
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É obrigatório descriminar nas embalagens ou placas de identificação o nome da variedade que esta sendo
comercializada;

É obrigatória a utilização da informação de “Produto Ornamental Não Comestível” nas embalagens impressas ou
adesivas nos Bonsais de Fruta;
A etiqueta do código de barras deverá conter a identificação do produtor;
A planta deverá ser entrega na CVH úmida, plantas secas, desidratadas serão devolvidas ao produtor;
O uso de pedras ou enfeites decorativos fica a critério de cada produtor.

COOPERATIVA VEILING HOLAMBRA
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