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5. TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CUNG ỨNG SẢN PHẨM
 Loại I (khối lượng quả > 250 g)
Cam thuộc loại này phải có chất lượng thật tốt. Hình dạng và màu
sắc bên ngoài phải đồng đều, đặc trưng cho giống cam sành, quả
có dạng hình elip. Quả không được có bất kỳ khuyết tật nào ảnh
hưởng đến hình thức và chất lượng chung của toàn bộ lô hàng.
+ Loại II (khối lượng quả 143 - 250 g)
Cam thuộc loại này phải có chất lượng tốt. Quả phải phù hợp với
các đặc tính giống. Các khuyết tật nhỏ sau đây có thể chấp nhận
sao cho không làm ảnh hưởng đến hình thức và chất lượng chung
của toàn bộ lô hàng: khuyết tật nhỏ về hình dạng và màu sắc, do
va quẹt khi còn ở trên cây, do nắng, do côn trùng hay vết sẹo do
bệnh.
Các khuyết tật ảnh hưởng đến hình thức quả có diện tích tổng hợp lại
trên bề mặt < 1 cm2; không ảnh hưởng đến thịt của quả trong mọi
trường hợp
 Loại III (khối lượng quả 95 - 143 g)
Loại này gồm những quả không đạt yêu cầu cho loại I và loại II
nhưng phải đạt yêu cầu tối thiểu. Các khuyết tật sau đây có thể chấp
nhận nhưng phải đảm bảo những quả cam này phải đạt những đặc
điểm về chất lượng và hình thức: khuyết tật về hình dạng hoặc màu
sắc, do va quẹt khi còn ở trên cây, do nắng, do côn trùng gây vết sẹo
do bệnh. Vỏ gồ ghề, bong tróc nhẹ hoặc một phần trên vỏ
Các khuyết tật ảnh hưởng đến hình thức quả có diện tích tổng hợp lại
trên bề mặt < 2 cm2; không ảnh hưởng đến thịt của quả trong mọi
trường hợp
 Loại IV: Cam thuộc loại này là những quả không thỏa các
tiêu chuẩn của các loại trên nhưng phải đảm bảo là chất lượng không
bị ảnh hưởng (vẫn còn ăn được). Loại này không yêu cầu cao về hình
thức bên ngoài và thường được dùng cho việc chế biến
6. ĐƠN VỊ CHUYỂN GIAO: VIỆN CÂY ĂN QUẢ MIỀN NAM

Khuyết tật gây ra bởi côn trùng và nhện

Khuyết tật gây ra bởi hư hỏng và
nám nắng

Hình dạng bên ngoài

Hình dạng bên ngoài







Độ chín thu hoạch

Dự án “Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình nhân giống và
trồng cam Sành không hạt chất lượng cao tại Trà Vinh”

