Embalagem no campo é o primeiro
passo após a colheita. Acontence
quando você prepara o seu
produto para ser transportado com
segurança e ser bem apresentado
no mercado.
Limpeza, cura, selecção, classificação, medição e embalagem fazem
parte do processo de embalagem
no campo.
A qualidade do seu produto nunca
será melhor do que logo quando
sair do campo; o melhor que
poderá fazer é minimizar a perda
da qualidade.
Embalagem no campo é uma
forma de você controlar o que
acontece com o seu produto após
a sua venda. Boas práticas de
embalagem protegem a qualidade
do seu produto para que possa ter
maior vida útil e ter melhor
aparência e sabor.
Com produtos de melhor qualidade, você irá ganhar uma boa
reputação junto dos seus compradores e será capaz de receber um
preço mais alto e terá mais lucro.
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Pós-Colheita
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Limpeza

Selecção

Classificação

Medição

Limpe cuidadosamente com uma
escova para remover
excesso de terra.
Previne doenças.

Separe os produtos
de tamanho muito
pequeno ou grande,
deformado, imaturo,
sobre-maduro, estragado, pisado, etc.

Classifique em diferentes classes de
qualidade de acordo
com o tamanho, cor,
forma, amadurecimento, defeitos, etc.

Classifique com base
no tamanho
(diámetro, largura,
comprimento) ou
peso.

Não se preocupe! Você não é obrigado a seguir todas essas práticas. Pelo menos
começe com uma vai ajudar a preservar a qualidade do seu produto.

Embalagem

Coloque cuidadosamente em recipientes que vão proteger o produto.
Os recipientes
poderão ser
utilizados
apenas para
transporte…

Embalagem no campo: porque é uma vantagem
Sem uma embalagem adequada, o produto é quase sempre seleccionado
muitas vezes e passado de recipiente
para recipiente. Cada um desses passos
provocará danos ao seu produto.
Embalagem no campo permite que o
produto seja manuseado apenas uma
vez, logo após a sua colheita. Em todas
as etapas o produto fica na sua embalagem porque já está limpo, seleccionado
e bem protegido. Menos manuseamento significa menos danos, garantindo assim a qualidade do seu produto.

Os consumidores irão notar a diferença.
Tendo uma vez a reputação de qualidade será mais fácil encontrar compradores que irão preferir o seu produto.
Embalagem no campo pode ser feita
tanto perto da planta como ao longo
das extremidades da parcela. As melhores práticas de embalagem possuem:
• Sombra (para manter o produto
fresco e proteger os trabalhadores).
• Uma superfície de trabalho limpa e
comfortável.
• Acesso fácil para transporte.

…e ou no mercado, para exibir os
seus produtos aos consumidores.

Recomenda-se caixas de plástico para
reduzir danos. São fáceis de limpar,
reutilizar e podem ser empilhados
sem causar danos ao produto no
fundo da carga.

