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MỤC LỤC 

GIỚI THIỆU 

MỤC AF  MÔ ĐUN CƠ SỞ MỌI NÔNG TRẠI 

AF.1 LỊCH SỬ NÔNG TRẠI THỦY SẢN VÀ QUẢN LÝ TRANG TRẠI     

AF. 2 LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ/KIỂM TRA NỘI BỘ  

AF. 3 VỆ SINH    

AF.4 SỨC KHỎE, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG      

AF. 5 NHÀ THẦU PHỤ 

AF.6 QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ Ô NHIỄM, TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG      

AF. 7 BẢO TỒN      

AF. 8 KHIẾU NẠI       

AF. 9 QUY TRÌNH THU HỒI /TRIỆU HỒI 

AF. 10 BẢO VỆ THỰC PHẨM (không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh) 

AF. 11 TRẠNG THÁI GLOBALG.A.P. 

AF. 12 SỬ DỤNG LOGO  

AF. 13 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ TÁCH BIỆT  

AF. 14 CÂN BẰNG SINH KHỐI 

AF. 15   CÔNG BỐ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM  

AF. 16 GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM 

PHỤ LỤC AF. 1. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO –TỔNG QUÁT 

PHỤ LỤC AF. 2. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ RỦI RO– QUẢN LÝ TRANG TRẠI 
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GIỚI THIỆU 

a) Tiêu chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp (IFA) GLOBALG.A.P. bao gồm việc chứng nhận toàn bộ quy trình sản xuất nông nghiệp của một sản phẩm từ trước khi cây được trồng 
trên đất (các điểm kiểm soát vật liệu nhân giống và nguồn gốc) hoặc từ khi động vật được đưa vào trong quá trình sản xuất tới giai đoạn sản phẩm chưa qua chế biến (không 
chế biến, chỉ sản xuất hoặc giết mổ, trừ mức độ đầu tiên trong Nuôi trồng Thuỷ sản).  

b) GLOBALG.A.P. cungtiêu chuẩn và khuôn khổ cho việcchứng nhận của một bên thứ ba độc lập và được công nhận đối với quy trình sản xuất ban đầu dựa trên Hướng dẫn 65 
của ISO/IEC(ISO/IEC Guide 65).Chứng nhận về quá trình sản xuất – thu hoạch, trồng, ương nuôi hoặc sản xuất -  của các sản phẩm đảm bảo rằng chỉ có những sản phẩm đạt 
tới một mức độ tuân thủ nhất định theo Thực hành Nông nghiệp Tốt (G.A.P.) được quy định trong các văn bản quy phạm của GLOBALG.A.P. mới đượcchứng nhận. 

c) Tiêu chuẩn IFA mang lại nhiều lợi ích cho nhà sản xuất:  

(i) Giảm thiểu các nguy cơ về an toàn thực phẩm ngay từ khâu sản xuất đầu tiên bằng cách khuyến khích xây dựng và áp dụng các chương trình đảm bảo nông trại quy mô 
khu vực và quốc gia và với tiêu chuẩn tham chiếu rõ ràng dựa trên cơ sở Phân tích Mối nguy và Điểm kiểm soát Tới hạn (HACCP) có đánh giá rủi ro để phục vụ cho người tiêu 
dùng và chuỗi cungthực phẩm. Tiêu chuẩn này cũng cungmột nền tảng truyền thông kỹ thuật để liên tục cải tiến và minh bạch thông qua việc tư vấn cho toàn bộ chuỗi cungthực 
phẩm.  
(ii) Giảm chi phí tuân thủ bằng cách tránh việc phải kiểm tra một sản phẩm nhiều lần tại các doanh nghiệp sản xuất hỗn hợp với bằng một lần đánh giá duy nhất, áp lực về quy 
tắc một cách quá mức bằng cách chủ động áp dụng theo ngành và bằng cách đạt đến sự hài hoà toàn cầu, hướng tới một sân chơi ởđộ cao hơn.  
(iii) Gia tăng tính tích hợp của các chương trình đảm bảo nông trại trên phạm vi toàn thế giới, bằng cách quy định và bắt buộc thực hiện một tiêu chuẩn chung về năng lực của 
chuyên gia đánh giá, tình trạng thẩm tra, báo cáo và hài hoà trong cách diễn giải về các chuẩn mực tuân thủ.  

d) Tài liệu về các điểm kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ IFA được tách ra thành nhiều môđun khác nhau, mỗi môđun đề cập tới các lĩnh vực hoặc mức độ hoạt động khác nhau ở 
mỗi khu vực sản xuất. Những phần này được gộp thành nhóm theo:   

(i) “Phạm vi” – bao gồm những hạng mục sản xuất có tính chung hơn, được phân loại tương đối rộng hơn. Đó là:   

Tất cả các nông trại (AF),  
Cơ sở trồng trọt (CB),  
Cơ sở chăn nuôi (LB) và  
Môđun dành cho Nông trại Thủy sản (AQ).  
 

(ii) “Các môđun” (hoặc “các tiểu mục”) – bao gồm các chi tiết sản xuất chuyên biệt, được phân loại theo từng loại sản phẩm.  
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e) Trong trường hợp văn bản pháp lý liên quan đến các Điểm Kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ (CPCC) có tính yêu cầu cao hơn GLOBALG.A.P.thì các yêu cầu pháp lý đó sẽ có 
tính pháp lý cao hơnGLOBALG.A.P. Trong trường hợp không có quy định pháp lý (hoặc văn bản pháp lý quy định không quá nghiêm khắc), GLOBALG.A.P. sẽ cungmột mức 
tuân thủ tối thiểu có thể chấp nhận. Tuân thủ hợp pháp theo tất cả các quy định pháp lý hiện hành không phải là một điều kiện để đượcchứng nhận. Việc kiểm tra do cơ 
quanchứng nhận GLOBALG.A.P. không thay thế trách nhiệm của các cơ quan pháp chế nhà nước thực thi các quy định pháp luật. Sự tồn tại của các quy định pháp luật có liên 
quan đến một CPCC cụ thể không thay đổi mức độ của Điểm Kiểm soát đó tới mức Chính yếu. Các mức CPCC phải được giữ như trong quy định tại các tài liệu về CPCC và 
danh sách các điểm kiểm soát đã được phê duyệt và công bố trên website của GLOBALG.A.P. 

f) Các định nghĩa của thuật ngữ được sử dụng trong Các quy định chung của GLOBALG.A.P.và Các điểm kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ hiện có trong tài liệu Các Quy định 
Chung – Phần I,Phụ lục I.4–các định nghĩa GLOBALG.A.P.(GLOBALG.A.P. Definitions). 

g) Các phụ lục tham khảo trong CPCC đều là tài liệu hướng dẫn, trừ khi một CPCC quy định rằng Phụ lục hoặc một phần của Phụ lục là bắt buộc. Trong tên tiêu đề của những phụ 
lục này chỉ ra rằng nội dung của các phụ lục là bắt buộc. Hướng dẫn tham khảo trong tài liệu CPCC để hướng dẫn các nhà sản xuất tuân thủ theo các yêu cầu không phải là văn 
bản quy phạm. 

h) Chỉ các sản phẩm được nêu trong danh sách các sản phẩm GLOBALG.A.P. và được công khai trên trang web của GLOBALG.A.P. mới được phép đăng kýchứng nhận. danh 
sách các sản phẩm GLOBALG.A.P. không bị hạn chế và có thể được mở rộng theo yêu cầu. Yêu cầu thêm sản phẩm mới vào danh sách sản phẩm phải được gửi tới địa chỉ 
email: standard_support@globalgap.org cùng với những thông tin sau: 

(i) Sản phẩm  

(ii) Tên khoa học 

(iii) Bất kỳ thông tin bổ sung nào, ví dụ: cách trồng, sử dụng, tên thay thế, hình ảnh…Các thông tin này cũng có thể được cungqua một đường link đến một trang web. 
 

i) Thuật ngữ “phải” được sử dụng trong các tài liệu tiêu chuẩn IFA của GLOBALG.A.P. để chỉ ra những quy định trong đó nêu rõ các yêu cầu của GLOBALG.A.P. là bắt buộc.. 
 

j) FoodPLUS GmbH và các tổ chức chứng nhận được GLOBALG.A.P. phê duyệt không chịu trách nhiệm về mặt pháp lý cho sự an toàn của các sản phẩm đượcchứng nhận theo 
tiêu chuẩn này và không chịu trách nhiệm về độ chính xác và đầy đủ của các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu và GLOBALG.A.P. do các tổ chức chứng nhận GLOBALG.A.P. nhập 
vào. Trong mọi trường hợp hợp, FoodPLUS GmbH, nhân viên và các đại lý của FoodPLUS GmbH không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và/hoặc chi phí phát 
sinh nào do bất cẩn nghiêm trọng cuối cùng và theo quyết định của toà án hoặc do cố ý của những người nói trên. 

 

 

 
Bản quyền 

© Bản quyền: GLOBALG.A.P. c/oFoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Cologne; Đức. Việc sao chép và phân phối tài liệu chỉ được cho phép dưới dạng không thể làm thay đổi 
được nội dung gốc. 

http://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/documents/150630_GG_GR_Part-I_Annex_I-4_V5_0_en.pdf
https://www.globalgap.org/export/sites/default/.content/.galleries/documents/170630_GG_GR_Part-I_Annex_I-4_V5_1_en.pdf
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ  Level 

AF TẤT CẢ CÁC NÔNG TRẠI   

 Các điểm kiểm soát trong mô-đun này đều có thể áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất đang có nhu cầu đượcchứng nhận vì nó bao gồm tất cả các 
yêu cầu liên quan đến mọi loại hình doanh nghiệp nông trại.   

 

AF. 1 LỊCH SỬ VÀ QUẢN LÝ NÔNG TRẠI   

 Một trong những đặc điểm chính của nông nghiệp nuôi trồng bền vững là tích hợp liên tục những kiến thức cụ thể về nông trại và những kinh nghiệm 
thực tế vào công tác hoạch định và thực hành quản lý tương lai. Mục này được định hướng để đảm bảo rằng đất, các tòa nhà và những cơ sở vật 
chất khác tạo nên mạng lưới các nông trại được quản lý phù hợp, đảm bảo an toàn trong sản xuất thực phẩm, và bảo vệ môi trường. 

 

AF. 1.1 Lịch sử nông trại    

AF. 1.1.1 Có hệ thống tham chiếu cho mỗi cánh đồng, vườn cây ăn quả, nhà 
kính, sân, mảnh đất, khu nhà/khu vựcchăn nuôi, và/hoặckhu vực/địa 
điểm khác được sử dụng trong sản xuất không? 

Việc tuân thủ phải bao gồm xác định bằng phương pháp quan sát dưới dạng: 

- Một biển báo tại mỗi cánh đồng/vườn cây ăn quả, nhà kính/sân/mảnh 
đất/khu nhà/khu quây chăn nuôi, hoặckhu vực/địa điểm khác;  

hoặc 

- Một bản đồ của nông trại xác định địa điểm của các nguồn nước, nhà 
kho/phương tiện xử lý, ao, chuồng trại… và có thể được tham chiếu chéo tới 
hệ thống xác định.  

Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 
 

AF. 1.1.2 Hệ thống ghi dữ liệu có được thiết lập cho mỗi đơn vị sản xuất hoặc 

khu vực/địa điểm khác để cung cấp hồ sơ ghi chép sản xuất thủy 

sản/chăn nuôi và/hoặccác hoạt động nông học được thực hiện tại 
những địa điểm đó không? 

Các hồ sơ ghi chép hiện tại phải cho biết lịch sử sản xuất GLOBALG.A.P.của 
các khu vực sản xuất. Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ  Level 

AF. 1.2 Quản lý nông trại   

AF. 1.2.1 Có tiến hành đánh giá rủi ro cho tất cả cácđơn vị đã được đăng ký 
cho việc chứng nhậnkhông(bao gồm cả vùng đất thuê, cấu trúc và 
thiết bị) và công tác đánh giá rủi ro này có cho thấy nông trại được 
nói tới phù hợp với việc sản xuất, xét về mặt an toàn thực phẩm, môi 
trường, sức khỏevà an sinhđộng vật trong phạm vi chứng nhận chăn 
nuôi và nuôi trồng thuỷ sản, trong các trường hợp áp dụng không? 
 

Cần phải tiến hành đánh giá rủi ro tại các nông trại để xác định xem nông trại 
có phù hợp với việc sản xuất không. Đánh giá rủi ro phải được sẵn sàng ngay 
trong giai đoạn kiểm tra ban đầu và liên tục được cập nhật và rà soát khi có 
nông trại mới được thêm vào và khi rủi ro đối với những nông trại hiện có 
trong danh sách bị thay đổi, hoặc ít nhất theo định kỳ hàng năm, tuỳ theo thời 
hạn nào ngắn hơn.  
Việc đánh giá rủi ro phải xem xét tới: 

- Những mối nguy tiềm ẩn về mặt vật lý, hoá học (bao gồm cả chất 
gây dị ứng) và sinh học. 

- Lịch sử nông trại (đối với những nông trại mới trong sản xuất nông 
nghiệp, phải có thông tin về lịch sử của nông trại trong vòng 05 năm 
và tối thiểu là trong 01 năm)  

- và ảnh hưởng của các doanh nghiệp đề xuất lên vật nuôi/cây 
trồng/môi trường bên cạnh và sự an toàn và sức khoẻ của các động 
vật trong phạm vi chứng nhận chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản  

(Xemthông tin trong AF Phụ lục 1 và AF Phụ lục 2 về hướng dẫn đánh giá Rủi 
ro. FV Phụ lục 1 cungthông tin hướng dẫn liên quan đến lũ lụt). 

Chính yếu 

AF. 1.2.2 Có xây dựng và thực hiện một kế hoạch quản lý nông trại để giảm 
thiểu tất cả các rủi ro đã được nhận diện trong phần đánh giá rủi ro 
không (AF.1.2.1)? 

Một kế hoạch quản lý giải quyết những rủi ro được nhận diện trong AF.1.2.1 
và miêu tả các quy trình kiểm soát mối nguy, trong đó chứng minh được rằng 
nông trại được nhắc tới phù hợp để sản xuất. Kế hoạch này phải phù hợp với 
các hoạt động trong nông trại, và phải có bằng chứng cho thấy nông trại có 
thực hiện kế hoạch và kế hoạch này có hiệu quả.  

CHÚ Ý: Rủi ro về môi trường không nhất thiết phải là một phần của kế hoạch 
và được nêu trong mục AF 7.1.1. 

Chính yếu 
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AF. 2 LƯU GIỮ HỒ SƠ VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ/ KIỂM TRA NỘI BỘ  

 Mọi chi tiết quan trọng của những hoạt động sản xuất tại nông trại phải có hồ sơ ghi chép và hồ sơ đó phải được lưu trữ.  

AF. 2.1 Tất cả các hồ sơ ghi chép được yêu cầu trong quá trình kiểm tra từ 
bên ngoài có tiếp cận được không và thời gian lưu trữ có được tối 
thiểu là 2 năm, trừ những trường hợp có yêu cầu lưu trữ lâu hơn 
theo quy định trong những điểm kiểm soát nhất định hay không? 

Nhà sản xuất phải cập nhật hồ sơ ghi chép và lưu giữ tối thiểu là 2 năm. Hồ 
sơ lưu dạng điện tử phải có hiệu lực và khi sử dụng loại hồ sơ này, nhà sản 
xuất phải chịu trách nhiệm duy trì thông tin dự phòng.  
Đối với những lần kiểm tra ban đầu, nhà sản xuất phải giữ hồ sơ tối thiểu 
trong ba tháng trước khi tiến hành kiểm tra từ bên ngoài hoặc kể từ ngày 
đăng ký, tuỳ theo thời hạn nào lâu hơn.  
Những đơn vị đăng ký mới phải có đầy đủ hồ sơ ghi chép cho mỗi khu vực 
được nêu trong bản đăng ký với các hoạt động nông học liên quan tới các tài 
liệu GLOBALG.A.P. được yêu cầu của khu vực đó. Đối với lĩnh vực chăn 
nuôi, những hồ sơ ghi chép này phải sẵn có cho chu kỳ chăn nuôi hiện tại 
trước khi tiến hành kiểm tra ban đầu. Quy định này tham khảo nguyên tắc lưu 
giữ hồ sơ. Nếu thiếu một hồ sơ lưu trữ đơn lẻ, điểm kiểm soát tương ứng cho 
hồ sơ đó được coi là không tuân thủ. 
Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 

AF. 2.2 Nhà sản xuất có chịu trách nhiệm thực hiện ít nhất một tự đánh giá 
nội bộ mỗi năm theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. không? 

Phải có bằng chứng được lưu hồ sơ cho thấy trong Lựa chọn 1, việc tự đánh 
giá nội bộ phải thực hiện theo trách nhiệm của nhà sản xuất (đánh giá nội bộ 
có thể do một người không thuộc tổ chức của nhà sản xuất thực hiện). 
Đánh giá nội bộ phải bao gồm tất cả các điểm kiểm soát, kể cả trong trường 
hợp một công ty thuê ngoài thực hiện việc đánh giá. 
Danh sách các kiểm tra trong lần đánh giá nội bộ phải có thông tin nhận xét 
về các bằng chứng quan sát được đối với tất cả các điểm kiểm soát không áp 
dụng và không tuân thủ. 
Đánh giá nội bộ phải được thực hiện trước khi tổ chức chứng nhận tiến hành 
kiểm tra (Tham khảo Những Quy định Chung, Phần I, 5.). 
Không chấp nhận việc Không Áp Dụng,trừ các hoạt động sản xuất được thực 
hiện tại nhiều nông trại có Hệ thống Quản lý Chất lượng QMS và trừ các tổ 
hợp sản xuất.  

Chính yếu 

AF. 2.3 Có thực hiện các hành động khắc phục hữu hiệu đối với những điểm 
chưa phù hợp đã được phát hiện trong quá trình tự đánh giá nội bộ 
hoặc quá trình tự kiểm tra trong tổ hợp sản xuất không? 

Các hành động khắc phục hữu hiệu cần thiết phải được ghi chép thành văn 
bản và được thực thi. Chỉ áp dụng trong trường hợp không phát hiện thấy 
điểm không tuân thủ nào trong quá trình nhà sản xuất tự đánh giá nội bộ hoặc 
quá trình tự kiểm tra trong tổ hợp sản xuất. 

Chính yếu 
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AF. 3 VỆ SINH  

 Con người đóng vai trò cốt lõi trong việc ngăn ngừa sản phẩm bị nhiễm bẩn. Người làm việc ở nông trại và những nhà thầu có liên quan, cũng như 
bản thân các nhà sản xuất là những người chịu trách nhiệm về chất lượng và sự an toàn của sản phẩm. Việc giáo dục và đào tạo sẽ hỗ trợ tiến trình 
hướng đến sản xuất an toàn. Phần này hướng đến mục tiêu bảo đảm thực hành sản xuất tốt để giảm thiểu những rủi ro về vấn đề vệ sinh và đảm 
bảo rằng tất cả người lao động đều hiểu được các yêu cầu và đủ năng lực để thực hiện các nghĩa vụ của họ. 
Những yêu cầu về vệ sinh, cụ thể đối với từng hoạt động nhất định như thu hoạch và xử lý sản phẩm, được quy định trong mô đun Tiêu chuẩn áp 
dụng.  

 

AF. 3.1 Nông trại sản xuất có văn bản ghi chép việc đánh giá rủi ro về vệ 
sinh không? 

Việc đánh giá rủi ro được ghi chép lại bằng văn bản đối với những vấn đề vệ 
sinh trong môi trường sản xuất. Rủi ro tuỳ thuộc vào các sản phẩm được sản 
xuất và/hoặc được cung cấp. Bản đánh giá rủi ro có thể chỉ đưa ra các thông 
tin chung chung, nhưng phải phù hợp với điều kiện sản xuất tại từng nông trại 
và phải được xem xét hàng năm và cập nhật khi có thay đổi (ví dụ: các hoạt 
động khác). Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Thứ yếu   
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AF. 3.2 Nông trại sản xuất có văn bản ghi chép về quy trìnhvệ sinh và có 
hướng dẫn về vệ sinh được thể hiện một cách dễ nhìn cho tất cả 
người lao động và khách tham quan đến nông trại có thể có những 
hoạt động gây rủi ro đến an toàn thực phẩm không?  

Nông trại phải có quy trình về vệ sinh xử lý những rủi ro đã được nhận diện 
trong đánh giá rủi ro trong mục AF 3.1. Nông trại cũng phải cócác hướng dẫn 
về vệ sinh được thể hiện một cách dễ nhìn cho tất cả người lao động (bao 
gồm cả nhà thầu phụ) và khách tham quan; có các ký hiệu rõ ràng (tranh ảnh) 
và/hoặc sử dụngngôn ngữ phổ thông của người lao động. Hướng dẫn phải 
dựa trên kết quả bản đánh giá rủi ro trong mục AF 3.1 và tối thiểu phải có 
thông tin: 

- Việc cần thiết phải rửa tay 

- Việc cần thiết phải che những vết cắt trên da 

- Hạn chế hút thuốc, ăn uống ở một số khu vực nhất định 

- Khai báo bất cứ tình huống hoặc trường hợp lây nhiễm có liên quan, bao 
gồm các dấu hiệu của bệnh (ví dụ: ói mửa, vàng da, tiêu chảy), mà theo 
đó người lao động sẽ bị hạn chế tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và bề 
mặt tiếp xúc với thực phẩm. 

- Khai báo nhiễm bẩn sản phẩm với chất dịch trên cơ thể.  

- Sử dụng quần áo bảo hộ lao động thích hợp trong những trường hợp các 
hoạt động của cá nhân có thể gây rủi ro làm nhiễm bẩn sản phẩm.  

Thứ yếu    

AF. 3.3 Tất cả mọi người làm việc ở nông trại có được đào tạo cơ bản hàng 
năm về vệ sinh phù hợp với các hoạt động sản xuất và theo hướng 
dẫn về vệ sinh tại mục AF 3.2 không? 

Phải tổ chức đào tạogiới thiệu về vệ sinh bằng tài liệu hoặc thuyết trình.Tất cả 
người lao động mới phải được tham dự lớp đào tạo này và ký tên xác nhận 
có tham gia.Tất cả các hướng dẫn nêu ở mục AF.3.2 phải được trình bày 
trong khóa đào tạo này. Hàng năm, tất cả người lao động, kể cả chủ và người 
quản lí, đều phải tham gia khóa đào tạo cơ bản về vệ sinh của nông trại. 

Thứ yếu 

AF. 3.4 Tất cả các quy trình vệ sinh trong nông trại có được thực hiện 
không? 

Người lao động đã được phân công nhiệm vụ trong quy trình vệ sinh phải thể 
hiện được năng lực của mình trong buổi kiểm tra và phải có bằng chứng quan 
sát được cho thấy các quy trình vệ sinh đã được thực hiện. Không chấp nhận 
việc Không Áp Dụng.  

Chính yếu 
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AF. 4 SỨC KHOẺ, AN TOÀN VÀ PHÚC LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG  

 Con người đóng vai trò cốt lõi cho hoạt động an toàn và hiệu quả của bất kỳ trang trại nào. Người làm việc ở nông trại và những nhà thầu có liên 
quan, cũng như bản thân các nhà sản xuất là những người chịu trách nhiệm về chất lượng sản xuất và bảo vệ môi trường. Việc giáo dục và đào tạo 
sẽ hỗ trợ tiến trình hướng đến tính bền vững và xây dựng dựa trên vốn xã hội. Phần này hướng đến mục tiêu bảo đảm sản xuất an toàn tại nơi làm 
việc, đảm bảo rằng tất cả công nhân hiểu và có năng lực để thực hiện nhiệm vụ của họ; được trang bị với những thiết bị thích hợp cho phép họ làm 
việc một cách an toàn; và trong tất cả các sự cố có thể xảy ra, họ nhận được sự trợ giúp thích hợp và đúng lúc. 

 
 
 
 

AF. 4.1 Sức khoẻ và sự an toàn   

AF. 4.1.1 Nông trại sản xuất có văn bản ghi chép việc đánh giá rủi ro về các 
mối nguy tới sức khỏe và sự an toàn của người lao động không? 

Việc đánh giá rủi ro được ghi chép lại có thể có tính chất chung chung nhưng 
phải thích hợp với các điều kiện sản xuất tại từng nông trại. Việc đánh giá rủi 
ro phải được xem xét và cập nhật thường xuyên khi có sự thay đổi trong tổ 
chức(ví dụ: máy móc mới, khu nhà mới, sản phẩm bảo vệ cây trồng mới, thực 
hành canh tác được sửa đổi). Ví dụ về các mối nguy hiểm bao gồm, nhưng 
không giới hạn:vận chuyển các bộ phận máy móc, truyền năng lượng (PTO), 
điện, các phương iện và máy móc đi lại trong nông trại, lửa trong các toà nhà 
trong nông trại, sử dụng phân bón hữu cơ, tiếng ồn quá mức, bụi, rung động, 
nhiệt độ quá cao, thang, kho nhiên liệu, bể bùn, vv.. 
Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 
 

Thứ yếu     

AF. 4.1.2 Nông trại sản xuất có văn bản ghi chép về quy trìnhvề sức khỏe và 
an toàn của người lao động xử lý những vấn đề đề cập trong đánh 
giá rủi ro đã nêu tại mục AF 4.1.1 không? 

Các quy trình về sức khỏe và an toàn của người lao động phải bao gồm các 
điểm đã được nhận diện trong khi tiến hành đánh giá rủi ro (AF 4.1.1) và phải 
phù hợp với các hoạt động tại nông trại. Các quy trình này phảibao gồm các 
thủ tục trong trường hợpcứu hoặc tai nạn, các kế hoạch dự phòng để xử lý 
bất kỳ rủi ro nào phát sinh trong các tình huống làm việc... Các quy trình phải 
luôn được xem xét lại hàng năm và được cập nhật khi đánh giá rủi ro thay đổi 

Cơ sở hạ tầng, các phương tiện và thiết bị tại nông trại phải được xây dựng 
và duy trì theo cách thức sao cho giảm thiểu các mối nguy đến sức khoẻ và 
sự an toàn của người lao động trên thực tế.  

Thứ yếu   
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AF. 4.1.3 Tất cả người lao động có được đào tạo về sức khỏe và sự an toàn 
theo đánh giá rủi ro tại mục AF 4.1.1 không? 

Qua quan sát phải thấy được rằng người lao động có khả năng thể hiện được 
năng lực của họ đối với nhiệm vụ và công việc được giao (vào ngày kiểm tra 
nếu có thể). Cần phải có bằng chứng về việc hướng dẫn cho người lao động 
bằng ngôn ngữ và tài liệu đào tạo phù hợp. Nhà sản xuất phải tự tiến hành 
đào tạo cho người lao động nếu có hướng dẫn hoặc những tài liệu đào 
tạokhác (nghĩa là không nhất thiết cần phải có một đơn vị ngoài thực hiện 
việc đào tạo). 
Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Thứ yếu 

AF. 4.2 Đào tạo  

AF. 4.2.1 Có hồ sơ lưu trữ về các hoạt động đào tạo và những người tham gia 
khóa đào tạo không? 

Phải lưu trữ hồ sơ ghi chép về các hoạt động đào tạo bao gồm chủ đề đào 
tạo, người đào tạo, ngày đào tạo và người tham dự. Yêu cầu phải có bằng 
chứng đã tham dự đào tạo. 

Thứ yếu 

AF. 4.2.2 Những công nhân xử lý hoặc quản lý các loại thuốc thú y, hóa chất, 
chất tẩy rửa, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc diệt côn trùng và/hoặc các 
hóa chất độc hại khác và những công nhân vận hành các trang thiết 
bị nguy hiểm hoặc phức tạp, đã được xác định trong bản phân tích 
rủi ro tại mục AF.4.1.1, có giấy chứng nhận đủ năng lực và/hoặc 
thông tin chi tiết của các chứng nhận khác tương tự không? 

Hồ sơ ghi chép phải xác nhận được những người lao động thực hiện các 
nhiệm vụ như thế và có thể chứng minh được năng lực thực hiện (ví dụ: giấy 
chứng nhận được đào tạovà/hoặchồ sơ đào tạo xác nhận có tham dự). Điều 
này bao gồm cả việc tuân thủ theo pháp luật hiện hành.Không chấp nhận việc 
Không Áp Dụng. 

Đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, tham khảo chéo với mô đun Nuôi trồng 
Thuỷ sản AQ 4.1.1. 

Trong chăn nuôi, phải có bằng chứng cho thấy người lao động quản lý thuốc 
có kinh nghiệm phù hợp. 

Chính yếu 
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AF. 4.3 Mối nguy hiểm và Sơ cứu  

AF. 4.3.1 Có thiết lập các quy trình liên quan đến tai nạn trường hợp 
khẩnkhông? Và quy trình này được trình bày dễ nhìn không, có 
được thông báo với tất cả những người liên quan đến hoạt động sản 
xuất của nông trại, bao gồm cả nhà thầu phụ và khách tham quan 
không? 

Quy trình cố định liên quan tới tai nạn phải được trình bày rõ ràng ở những 
nơi có thể dễ quan sát và tiếp cận đối với người lao động, khách tham quan 
và nhà thầu phụ. Những hướng dẫn này phải được trình bày bằng ngôn ngữ 
phổ thông của người lao động và/hoặc chữ tượng hình.  

Quy trình xác định được các nội dung như sau: 

- Vị trí tham chiếu trên bản đồ hoặc địa chỉ nông trại 

- (Những) người liên lạc. 

- Danh sách cập nhật các số điện thoại liên quan (cảnh sát, cứu thương, 
bệnh viện, cứu hỏa, chỉ dẫncứu tại nông trại hoặc bằng các phương tiên 
vận chuyển, nhà cungđiện, nướcvà ga). 

Các quy trình khác có thể bao gồm: 

- Nơi gần nhất có phương tiện liên lạc (điện thoại, truyền thanh). 

- Cách thức và nơi liên lạc với các dịch vụ y tếđịa phương, bệnh viện và 
các dịch vụcứu khác. (Tai nạn xảy ra Ở ĐÂU?,CHUYỆN GÌ đã xảy ra?, 
CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI bị thương?, LOẠI THƯƠNG TÍCH là gì? AI 
đang gọi điện?). 

- Nơi có trang thiết bị cứu hỏa. 

- Lối thoát hiểm. 

- Cầu dao cắt điện/ga/nước trong trường hợp khẩn cấp. 

- Cách thức báo cáo tai nạn và các tình huống nguy hiểm. 

Đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, tham khảo chéo với mô đun Nuôi trồng 
Thuỷ sản AQ 3.1.4. 

Thứ yếu 
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AF. 4.3.2 Các mối nguy tiềm ẩn có được nhận biết một cách rõ ràng bằng 
những biển cảnh báo không? 

Các biển cảnh báo dễ đọc và được đặt cố định phải chỉ ra những mối nguy 
tiềm ẩn. Trong các trường hợp áp dụng, những mối nguy hiểm có thể bao 
gồm hố nước thải, bể nhiên liệu, cơ xưởng, cửa đi vào khu vực kho trữ các 
loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hay bất kì hóa chất nào khác. Phải luôn 
có biển cảnh báo và những biển báo này phải được trình bày bằng ngôn ngữ 
phổ thông của người lao động và/hoặc chữ tượng hình. Không chấp nhận 
việc Không Áp Dụng. 

Thứ yếu 

AF. 4.3.3 Nội dung khuyến cáo về an toàn đối với các chất độc hại cho sức 
khỏe của người lao động có sẵn có/người lao động có tiếp cận được 
không?  

Khi có yêu cầu, để đảm bảo đưa ra được một hành động thích hợp, các thông 
tin (ví dụ: website, số điện thoại, bản cơ sở dữ liệu an toàn nguyên liệu, v.v…) 
phải có thể tiếp cận được. 

Đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, tham khảo chéo với mô đun Nuôi trồng 
Thuỷ sản AQ 3.1.2. 

Thứ yếu 

AF. 4.3.4 Bộ dụng cụ sơ cứu,cứu có được trang bị ở tất cả những nơi cố định 
và ở những vị trí gần nơi làm việc ngoài trời không?  

Bộ dụng cụ sơ cứu,cứu phải đầy đủ và được thường xuyên bảo dưỡng (theo 
các khuyến cáo địa phương và phù hợp với các hoạt động sản xuất diễn ra tại 
nông trại)phải sẵn có và có thể tiếp cận được ở tất cả các vị trí cố định và có 
thể vận chuyển (bằng máy kéo, xe ô tô, vv…) đến nơi gần khu vực làm việc 
ngoài trờitheo yêu cầu trong bản đánh giá rủi ro trong mục AF 4.1.1. 

Thứ yếu 

AF. 4.3.5 Có luôn có một số lượng hợp lý những người (ít nhất là một người) 
được đào tạo về công tác sơ cứu có mặt tại mỗi nông trại bất cứ khi 
nào thực hiện hoạt động sản xuất tại nông trại không?  

Luôn phải có ít nhất một người được đào tạo về công tác sơ cứu (trong vòng 
5 năm gần nhất) có mặt tại nông trại khi thực hiện các hoạt động sản xuất tại 
nông trại. Tỷ lệ theo hướng dẫn: cứ 50 người thì phải có một người được đào 
tạo. Các hoạt động sản xuất tại nông trại bao gồm các hoạt động được nêu 
trong các mô đun của tiêu chuẩn này. 

Thứ yếu 
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AF. 4.4 Quần áo/Trang thiết bị bảo hộ lao động 

AF. 4.4.1 Người lao động, khách tham quan, và nhà thầu phụ có được trang bị 
quần áo bảo hộ phù hợp theo yêu cầu pháp lý và/hoặc có hướng 
dẫn đính kèm trên nhãn mác hoặc hướng dẫn theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền hay không? 

Bộ quần áo bảo hộ đầy đủ theo yêu cầu pháp lý và/hoặc có hướng dẫn đính 
kèm trên nhãn mác hoặc hướng dẫn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 
quyền phải luôn trong tình trạng sẵn sàng để sử dụng tại nông trại, được sử 
dụng và được bảo quản trong điều kiện tốt. Để tuân thủ theo những yêu cầu 
ghi trên nhãn mác và/hoặc các hoạt động trong nông trại, trang thiết bị bảo hộ 
lao động có thể gồm những vật dụng sau: ủng cao su hoặc đồ đi ở chân phù 
hợp khác, quần áo không thấm nước, áo khoác bảo vệ, găng tay cao su, 
khẩu trang, các thiết bị thở thích hợp (bao gồm các thiết bị lọc thay thế), thiết 
bị bảo vệ tai và mắt, áo phao, vv… theo những yêu cầu bắt buộc ghi trên 
nhãn mác hoặc các hoạt động của nông trại. 

Chính yếu 

AF. 4.4.2 Quần áo bảo hộ có được giặt sạch sẽ sau khi dùng và được giữ tách 
biệt để tránh gây nhiễm bẩn của quần áo cá nhân hay không? 

Áo quần bảo hộ phải được giữ sạch theo từng loại sử dụng và mức độ bẩn. 
Việc làm sạch dụng cụ và quần áo bảo hộ bao gồm cả việc phải tách riêng để 
không giặt cùng quần áo cá nhân. Găng tay sử dụng nhiều lần phải được giặt 
sạch trước khi tháo ra.Quần áo bảo hộ bẩn, rách, bị hư hỏng và nhữngbộ lọc 
hết hạn sử dụng cần được loại bỏ phù hợp. Các vật dụng dùng một lần (găng 
tay, áo khoác tiện dụng...) phải được loại bỏ ngay sau một lần sử dụng. Tất 
cả quần áo và trang thiết bị bảo hộ kể cả những thiết bị lọc thay thế đều phải 
được cất giữ bên ngoài kho thuốc bảo vệ thực vật và tách biệt hoàn toàn với 
bất kỳ hóa chất nào có thể gây nhiễm bẩn cho các loại quần áo và thiết bị 
này. Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 

AF. 4.5 Phúc lợi của người lao động  

AF. 4.5.1 Có phải luôn có một thành viên ban quản lí chịu trách nhiệm về sức 
khỏe, an toàn lao động và phúc lợi của người lao động không? 

Phải luôn sẵn có tài liệu chứng minh được rằng có thành viên ban quản lý 
được nêu tên và được xác định rõ ràng chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ và 
thực hiện các các quy địnhđịa phương và quốc gia hiện hành và có liên 
quanvề sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động. 

Chính yếu 
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AF. 4.5.2 Các buổi họp mang tính thảo luận 2 chiều có được diễn ra thường 
xuyên giữa ban quản lý và người lao động hay không? Có hồ sơ về 
những hành động thực hiện từ những buổi họp như thế hay không? 

Hồ sơ ghi chép cho thấy những lo ngại về sức khỏe, an toàn và phúc lợi của 
người lao động luôn được ghi nhận trong các buổi thảo luận một cách cởi mở 
(tức là, không sợ bị đe doạ hay trù dập)và những buổi thảo luận như thế này 
phải được tổ chức ít nhất 1 lần trong năm. Không yêu cầu người đánh giá 
phải nhận xét về nội dung, sự chính xác hay kết quả của những buổi họp như 
thế. Phải có bằng chứng cho thấy những sức khoẻ, những lo ngại về sự an 
toàn và phúc lợi của người lao động đang được giải quyết. 

Thứ yếu 

AF. 4.5.3 Người lao động có được sử dụng các khu vực bảo quản thực phẩm 
sạch sẽ, khu nghỉ ngơi được chỉ định, có các trang thiết bị để rửa tay 
và nước uống hay không? 

Người lao động phải được cungmột khu vực để bảo quản thực phẩm và khu 
vực ăn uống nếu họ ăn uống tại nông trại. Phải luôn cungthiết bị rửa tay và 
nước uống cho người lao động. 

Chính yếu 

AF. 4.5.4 Có nơi nghỉ ngơi, sinh hoạt cho công nhân ngay tại nông trại không, 
và khu vực này có điều kiện cơ sở vật chất và dịch vụ cơ bản 
không? 

Nơi sinh hoạt của công nhân tại nông trại phải đảm bảo có thể ở được, có 
mái chắc chắn, có cửa sổ và cửa chính, và có đủ các dịch vụ cơ bản như 
nước uống, nhà vệ sinh và đường thoát nước. Trong trường hợp không có 
đường thoát nước, có thể chấp nhận các hố tự hoại nếu tuân thủ theo các 
quy địnhđịa phương  

Chính yếu 

AF. 4.5.5 Việc đưa đón người lao động (trong nông trại, tới và từ cánh 
đồng/vườn cây ăn quả) do nhà sản xuất cungcó an toàn và tuân thủ 
theo các quy định quốc gia khi sử dụng để đưa đón người lao động 
trên các tuyến đường công cộng không? 

Xe hoặc tàu thuyền phải an toàn cho người lao động, và khi sử dụng để đưa 
đón người lao động trên các tuyến đường công cộng phải tuân thủ theo 
những quy định về an toàn của quốc gia.  

Thứ yếu 



 

 

 Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 07/2017; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại 
Trang: 18 / 157 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_A

F_
V

5-
1_

vn
.d

oc
x 

STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ  Level 

AF. 5 NHÀ THẦU PHỤ  

 Nhà thầu phụ là một tổ chức cunglao động, thiết bị và/hoặc nguyên vật liệu để thực hiện các hoạt động nông nghiệp cụ thể theo hợp đồng với nhà 
sản xuất (ví dụ: thu hoạch ngũ cốctheo tập quán, phun và hái hoa quả). 

 

AF. 5.1 Trường hợp nhà sản xuất thuê nhà thầu phụ để làm việc, nhà sản 
xuất có giám sát các hoạt động của nhà thầu phụ để đảm bảo rằng 
những hoạt động liên quan tới CPCC của GLOBALG.A.P. tuân thủ 
theo những quy định tương ứng không?  

Nhà sản xuất có trách nhiệm quan sát các điểm kiểm soát áp dụng cho những 
nhiệm vụ do nhà thầu phụ thực hiện (nhà thầu phụ thực hiện các hoạt động 
nằm trong phạm vi quy định của Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P.), bằng cách kiểm 
tra và ký vào bảnđánh giá nhà thầu phụ đối với mỗi nhiệm vụ và giai đoạn 
theo hợp đồng.   
Phải có bằng chứng cho thấy sự tuân thủ theo những điểm kiểm soát áp dụng 
tại nông trại trong thời gian tiến hành kiểm tra từ bên ngoài. 
i)Nhà sản xuất có thể thực hiện việc đánh giá và phải lưu giữ bằng chứng về 
việc tuân thủ những điểm kiểm soát được đánh giá. Nhà thầu phụ phải đồng ý 
rằng những tổ chức chứng nhận được GLOBALG.A.P. phê duyệt quyền xác 
minh những đánh giá này thông qua một cuộc thanh tra thực tế; hoặc 
ii) Một tổ chứcchứng nhận thứ ba, được GLOBALG.A.P.phê duyệt, có thể 
kiểm tra nhà thầu phụ. Nhà thầu phụ phải nhận được chứng nhận hợp chuẩn 
từ tổ chứcchứng nhận, bao gồm những thông tin sau đây: 1) Ngày đánh giá, 
2) Tên tổ chức chứng nhận, 3) Tên kiểm traviên, 4) Chi tiết về nhà thầu phụ, 
và 5) Danh sách các điểm kiểm soát và chuẩn mực tuân thủ được kiểm tra. 
Giấy chứng nhậncho nhà thầu phụ theo các tiêu chuẩn không phải do 
GLOBALG.A.P. chính thức phê duyệt không phải là bằng chứng có giá trị về 
tuân thủ theo các tiêu chuẩn của GLOBALG.A.P. 

Chính yếu 
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AF. 6 QUẢN LÝ, TÁI CHẾ VÀ TÁI SỬ DỤNG CHẤT THẢI, CHẤT GÂY Ô NHIỄM  

 Việc giảm thiểu chất thải phải bao gồm: soát xét lại những quy phạm thực hành sản xuất hiện hành, tránh tạo chất thải, làm giảm bớt chất thải, tái sử 
dụng chất thải và tái chế chất thải. 

 

AF. 6.1 Nhận biết chất thải và chất gây ô nhiễm  

AF. 6.1.1 Trong tất cả các khu vực của nông trại, sản phẩm có thể là chất thải 
và nguồn gây ô nhiễm có được nhận biết hay không? 

Phải liệt kê tất cả các sản phẩm có thể là chất thải (như: giấy, bìa, nhựa, 
dầu...) và các nguồn gây ô nhiễm (như: phân bón thừa, khói xả, dầu, nhiên 
liệu, tiếng ồn, chất phế thải, hóa chất, nước tắm cho cừu, thức ăn thừa, tảo 
được loại ra khi làm sạch ao nuôi...) sinh ra trong quá trình sản xuất tại nông 
trại. 

Đối với cơ sở trồng trọt, nhà sản xuất phải cân nhắc việc trộn phần dư thừa 
và rửa bể.  

Thứ yếu 

AF. 6.2 Kế hoạch hành động về Chất thải và Chất gây ô nhiễm  

AF. 6.2.1 Có kế hoạch quản lý chất thải tại nông trại bằng văn bản để tránh 
và/hoặclàm giảm chất thải và chất gây ô nhiễm ở mức có thể không, 
vàkế hoạch quản lý chất thải có bao gồm các khoản mục tương ứng 
với xử lý chất thải không? 

Phải luôn sẵn có một kế hoạch toàn diện, thông dụngdưới dạng văn bản về 
giảm thiểu chất thải, tái chế chất ô nhiễm và chất thải. Kế hoạch này phải xem 
xét tới những yếu tố gây ô nhiễm không khí, đấ và nước cùng với tất cả sản 
phẩm và các nguồn khác được quy định trong kế hoạch. 
Đối với cơ sở nuôi trồng thuỷ sản, tham khảo chéo với mô đun Nuôi trồng 
Thuỷ sản AQ 9.1.1. 

Thứ yếu   

AF. 6.2.2 Nông trại có được giữ trong điều kiện gọn gàng và ngăn nắp không? Đánh giá bằng quan sát phải cho thấy rằng không bằng chứng nào về chất 
thải/rác trong khu vực lân cận gần nơi sản xuất hoặc kho chứa. Có thể chấp 
nhận một số lượng rác, chất thải phụ và không đáng kể được trữ tại những 
khu vực chỉ định, cũng như là các loại rác thải được loại ra trong ngày làm 
việc. Tất cả các loại rác và chất thải khác phải được dọn sạch sẽ, bao gồm cả 
những phần nhiên liệu tràn ra. 

Chính yếu   
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AF. 6.2.3 Khu vực chứa dầu diesel và các bể chứa nhiên liệu khác có an toàn 
với môi trường không? 

Tất cả bể chứa nhiên liệu phải tuân thủ theo các quy định của địa phương. 
Trong trường hợp không có quy định của địa phương về lưu trữ nhiên liệu bị 
đổ hoặc tràn ra, tối thiểu phải có khu vực quây chứa, không thấm nước và có 
khả năng chứa được ít nhất 110% bể chứa lớn nhất trong khu vực này, trừ 
trường hợp đây là khu vực nhạy cảm với môi trường thì sức chứa của khu 
vực này phải là 165% dung tích của bể chứa lớn nhất. Phải có biển báo cấm 
hút thuốc được đặt trong khu vực và có các quy định về phòng cháy chữa 
cháy trong trường hợp khẩngần đó. 

Thứ yếu 

AF. 6.2.4 Nếu không có nguy cơ lây truyền dịch hại, bệnh và cỏ dại, các chất 
thải hữu cơ có được ủ và sử dụng để điều hòa đất không? 

Chất thải hữu cơ được ủ và sử dụng để điều hòa đất. Phương pháp trộn phải 
đảm bảo rằng không gây nguy cơ lây lan dịch hại, bệnh và cỏ dại. Đối với cơ 
sở nuôi trồng thuỷ sản, tham khảo chéo với mô đun Nuôi trồng Thuỷ sản AQ 
10.2.2. 

Khuyến cáo 

AF. 6.2.5 Nước có được sử dụng để rửa và làm sạch những vật/loài bị loại bỏ 
khỏi nông trại để đảm bảo rằng có ít tác động đến môi trường, rủi ro 
về sức khỏe và an toàn nhất không? 

Nước thải từ quá trình rửa máy móc bị bẩn, ví dụ thiết bị phun, thiết bị bảo hộ 
cá nhân, thiết bị làm mát bằng nước, các khu nhà có động vật, phải được thu 
gom lại và thải ra sao cho đảm bảo rằng có ít tác động nhất tới môi trường, 
sức khỏe và sự an toàn của người lao động tại nông trại, khách tham quan và 
cộng động ở gần đó, cũng như tuân thủ pháp lý. Tham khảo quy định về rửa 
bể chứa trong mục CB 7.5.1. 

Khuyến cáo 

AF. 7 BẢO TỒN  

 Việc canh tácvà môi trường có mối liên kết không thể tách rời đuợc. Quản lý động vật hoang dã và cảnh quan là vấn đề cực kỳ quan trọng. Sự phong 
phú và đa dạng của thảm thực vật và động vật sẽ làm lợi cho sự phát triển của nhiềuloài cũng như đa dạng cấu trúc đất đai và phong cảnh. 

 

AF. 7.1 Ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp lênMôi trường và Đa dạng sinh học(tham khảo chéo với AQ.9Môđun dành cho Nuổi trồng Thủy 
sản) 

 

AF. 7.1.1 Mỗi nhà sản xuất có lập kế hoạch quản lý động vật hoang dã và kế 
hoạch bảo tồn cho hoạt động sản xuất của nông trại, trong đó cho 
thấy nhà sản xuất đã nhận thức được tác động của hoạt động nuôi 
trồng đối với môi trường hay không? 

Phải có kế hoạch hành động bằng văn bản với mục tiêu nâng cao chất lượng 
sinh cảnh của động thực vật và duy trì đa dạng sinh học tại nông trại. Kế 
hoạch này có thể là một kế hoạch riêng hoặc một hoạt động của khu vực mà 
nông trại tham gia vào hoặc nằm trong phạm vi áp dụng. Kế hoạch này bao 
gồm kiến thức về các biện pháp thực hành quản lý dịch hại tổng hợp, việc sử 
dụng dinh dưỡng cho cây trồng, các khu bảo tồn, cungnước, ảnh hưởng tới 
những người sử dụng khác v.v... 

Thứ yếu 
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AF. 7.1.2 Nhà sản xuất có quan tâm đến cách thức nâng cao điều kiện môi 
trường nhằm đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và quần thể 
động thực vật hay không?Chính sách này có tương thích với hoạt 
động sản xuất nông nghiệp thương mại bền vững và có giảm thiểu 
tác động của hoạt động nông nghiệp đối với môi trường hay không? 

Phải có những hoạt động và sáng kiến cụ thể được thực hiện bởi 1) nhà sản 
xuất ngay tại nông trại của mình hoặctrong phạm vi địa phương hoặc khu vực 
2) tham gia vào một nhóm chủ động trong các kế hoạch bảo vệ môi trường 
hướng tới đảm bảo chất lượng của hệ sinh thái và các yếu tố trong đó.Trong 
kế hoạch bảo tồn cần có cam kết thực hiện một cuộc đánh giá cơ bản về 
những mức độ bảo tồn hiện tại, địa điểm, điều kiện... của quần thể động thực 
vật trong nông trại để có thể xây dựng được các hoạt động trong kế hoạch. 
Trong phạm vi kế hoạch bảo tồn, cần có một danh mục rõ ràng về những ưu 
tiên và hành động để nâng cao chất lượng sinh cảnh của quần thể động thực 
vật ở nơi có thể làm được và gia tăng tính đa dạng sinh học tại nông trại. 

Khuyến cáo 

AF. 7.2 Nânghệ sinh thái của những nông trại không thể sản xuất được  

AF. 7.2.1 Những nơi không thể sản xuất được (vùng thấp ngập úng, đất rừng, 
các doi đất mới bồi hoặc những vùng đất bạc màu...) có được quan 
tâm để chuyển đối thành những khu sinh thái có trọng tâm nhằm 
khuyến khích sự phát triển của quần thể động thực vật tự nhiên hay 
không? 

Nên có một kế hoạch nhằm chuyển đổi những vùng không thể sản xuất được 
và những khu vực đã được nhận diện là nơi ưu tiên về mặt sinh thái học để 
trở thành những khu vực bảo tồn, nếu có thể. 

Khuyến cáo 

AF. 7.3 Hiệu quả sử dụng năng lượng  

 Thiết bị sản xuất nông nghiệp phải được lựa chọn và bảo dưỡng để có hiệu suất năng lượng tối đa. Khuyến khích sử dụng các nguồn năng lượng tái 
tạo. 

 

AF. 7.3.1 Nhà sản xuất có thể chứng minh được việc giám sát sử dụng năng 
lượng trong nông trại hay không?  

Phải có hồ sơ ghi chép việc sử dụng năng lượng (ví dụ: hóa đơn tiêu thụ 
năng lượng chi tiết). Nhà sản xuất/tổ hợp sản xuất phải biết được địa điểm và 
cách thức tiêu thụ năng lượng tại nông trại và thông qua các biện pháp thực 
hành nông nghiệp. Các thiết bị sử dụng trong nông trại phải được lựa chọn và 
bảo dưỡng sao cho tiêu thụ năng lượng tối ưu nhất.  

Thứ yếu 

AF. 7.3.2 Dựa vào kết quả giám sát, nông trại có kế hoạch cải thiện hiệu quả 
sử dụng năng lương tại nông trại không? 

Phải có kế hoạch bằng văn bản xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả sử 
dụng năng lương tại nông trại. 

Khuyến cáo 

AF. 7.3.3 Kế hoạch cải thiện hiệu quả sử dụng năng lương tại nông trại có cân 
nhắc tới yếu tố giảm thiểu sử dụng những nguồn năng lượng không 
tái tạo được không? 

Nhà sản xuất phải cân nhắc tới vấn đề giảm bớt việc sử dụng những nguồn 
năng lượng không tái tạo được tới mức ít nhất có thể và sử dụng những 
nguồn năng lượng có thể tái tạo được.  

Khuyến cáo 
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AF. 7.4 Thu gom/tái sử dụng nước  

AF. 7.4.1 Nếu khả thi, các biện pháp thu gom nước, nếu phù hợp, để tái sử 
dụng, cân nhắc tới mọi vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm có 
được thực hiện không? 

Nên thu gom nước trong trường hợp khả thi về cả mặt thương mại và thực tế, 
ví dụ: từ mái nhà, nhà kính… Thu gom các nguồn nước trong khu vực nông 
trại có thể cần giấy phép hợp pháp của chính quyền.  

Khuyến cáo 

AF. 8 KHIẾU NẠI  

 Quản lý khiếu nại sẽ giúp toàn bộhệ thống sản xuất tốt hơn.   

AF. 8.1 Có sẵn thủ tục khiếu nại liên quan đến những vấn đề bên trong và 
bên ngoài tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. hay không, và thủ tục nàycó 
bảo đảm rằng các khiếu nại được ghi chép, nghiên cứu và theo 
dõimột cách đầy đủ, bao gồm cả ghi chép các hành động đã thực 
hiện hay không? 
 

Thủ tụckhiếu nại bằng văn bản phải luôn sẵn có để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc ghi chép và theo dõi tất cả khiếu nại nhận đượcliên quan tới những vấn 
đề được kiểm soát bởi các hoạt động GLOBALG.A.P. được thực hiện tương 
ứng với mỗi khiếu nại. Đối với các tổ hợp sản xuất,cácthành viên không cần 
phải có một thủ tục khiếu nại hoàn chỉnh, mà chỉ cần có một số phần liên 
quan đến mình. Thủ tục khiếu nại phải bao gồm việc thông báo tới Văn 
phòngGLOBALG.A.P. thông qua tổ chức chứng nhận trong trường hợp nhà 
sản xuất được một cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan chính quyền địa 
phương thông báo rằng nhà sản xuất bị điều tra và/hoặc đã chịu xử phạt 
trong phạm vi chứng nhận. Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 

AF. 9 QUY TRÌNH HỦY BỎ/ THU HỒI  

AF. 9.1 Nhà sản xuất có quy trình dưới dạng văn bản về cách thức quản 
lý/thực hiện việc hủy /thu hồi các sản phẩm được chứng nhận hiện 
đang lưu hành trên thị trường và quy trình nàycó được kiểm tra hàng 
năm hay không?  

Nhà sản xuất phải có các quy trình bằng văn bản trong đó xác định loại sự 
kiện có thể dẫn tới việc thu hồi/hủy bỏ sản phẩm, người chịu trách nhiệm ra 
quyết định đối với những trường hợp có thể thu hồi sản phẩm, cơ chế thông 
báo bước tiếp theo trong chuỗi cung ứng và tổ chức chứng nhận 
GLOBALG.A.P.và phương pháp điều chỉnh tồn kho.  

Các quy trình phải được kiểm tra hàng năm để đảm bảo luôn hiệu quả. Việc 
kiểm tra phải được lưu hồ sơ (ví dụ: lựa chọn một lô sản phẩm vừa bán gần 
nhất, xác định số lượng và nơi lưu giữ hiện tại của sản phẩm, và xác minh 
xem các bước tiếp theo bao gồm cả lô sản phẩm và tổ chức chứng 
nhậnđược liên hệ. Không cần liên hệ với khách hàng trong lần thu hồi thử 
nghiệm. Chỉ cần một danh sách số điện thoại và email là đủ). Không chấp 
nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 
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AF. 10 BẢO VỆ THỰC PHẨM (không áp dụng cho Hoa, Cây cảnhvà Vật liệu Nhân giống Cây trồng)  

AF. 10.1 Có thực hiện đánh giá rủi ro đối với việc bảo vệ thực phẩmvà các 
quy trình có luôn sẵn có để giải quyết những rủi ro liên quan tới bảo 
vệ thực phẩm đã được xác định hay không? 

Những mối đe dọa tiềm ẩn đối với an toàn thực phẩm trong tất cả giai đoạn 
sản xuất phải được nhận diện và đánh giá. Việc xác định rủi ro bảo vệthực 
phẩm phải đảm bảo rằng tất cả các nguồn đầu vào phải từ các nguồn an toàn 
và đảm bảo. Thông tin về tất cả người lao động và các nhà thầu phụ phải sẵn 
có. Các quy trình thực hiện các biện pháp khắc phục phải luôn sẵn sàng trong 
những trường hợp cố ý đe dọa. 

Chính yếu 

AF. 11 TRẠNG THÁI GLOBALG.A.P.  

AF. 11.1 Tất cả hồ sơ giao dịch có bao gồm việc tham chiếu tới trạng 
tháichứng nhận GLOBALG.A.P. và số GGN không? 

Hóa đơn bán hàng và, nếu phù hợp, các hồ sơ khác liên quan đến bán 
hàng/nguyên liệu được chứng nhận phải có số GGN của nhà sản xuất 
đượcchứng nhận VÀ tham chiếu tới trạng tháiđược chứng nhận 
GLOBALG.A.P. Quy định này không bắt buộc đối với nhữnghồ sơ nội bộ.  

Nếu nhà sản xuất có số GLN,phải sử dụng số này thay cho số GGN của 
GLOBALG.A.P. trong quá trình đăng ký. 

Nhận diện tình trạng chứng nhận là đủ trên cáchồ sơ giao dịch (ví dụ: ‘‘<tên 
sản phẩm>đượcchứng nhận GLOBALG.A.P.’’). Những sản phẩm không được 
chứng nhận không cần phải xác định là “không được chứng nhận”. 

Nhận diện tình trạng chứng nhận là bắt buộc dù cho sản phẩm được chứng 
nhận có được bán như là sản phẩm được chứng nhận hay không được 
chứng nhận. Quy định này có thể không cần kiểm tra trong lần kiểm tra ban 
đầu (lần đầu tiên), do nhà sản xuất vẫn chưa được chứng nhận vànhà sản 
xuất không thể tham chiếu tới trạng thái được chứng nhận GLOBALG.A.P. 
trước khi có quyết định đượcchứng nhận đầu tiên. 

Không áp dụng nếucó văn bản thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng 
về việc không xác nhận trạng thái GLOBALG.A.P. của sản phẩm và/hoặc số 
GGN trong các hồ sơ giao dịch. 

Chính yếu 
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AF. 12 SỬ DỤNG LOGO  

AF. 12.1 Từ ngữ, thương hiệu, mã QR hoặc logo của GLOBALG.A.P.vàsố 
GGN (Số GLOBALG.A.P.) có được sử dụng theo các quy định 
Chung của GLOBALG.A.P. và theo Thỏa thuận Chứng nhận vàphép 
bổ sung không? 

Nhà sản xuất/tổ hợp sản xuất phải sử dụng từngữ, thương hiệu, mã QR hoặc 
logo GLOBALG.A.P. và GGN (Số GLOBALG.A.P.), số GLN và số GLN-
phụtheo các Quy định chung, Phụ lục 1 và theo Thỏa thuận Chứng nhận 
vàphép bổ sung. Từ ngữ, thương hiệu hoặc logo GLOBALG.A.P không được 
xuất hiện trênthành phẩm, trên bao bì người tiêu dùng, hoặc tại điểm bán 
hàng. Tuy nhiên, doanh nghiệp đượcchứng nhận có thể sử dụng bất kỳ một 
trong và/hoặc tất cả các hình thức này trong những giao dịch kinh doanh với 
kinh doanh. 

Từ ngữ, thương hiệu và logo GLOBALG.A.P. không được sử dụng trong giai 
đoạn kiểm tra ban đầu (lần đầu tiên) do nhà sản xuất vẫn chưa được chứng 
nhận vànhà sản xuất không thể tham chiếu tới tình trạng được chứng nhận 
GLOBALG.A.P. trước khi có quyết định chứng nhận đầu tiên. 

Không áp dụng đối với cơ sở Sản xuất thức ăn hỗn hợp (CFM), nguyên vật 
liệu dùng để nhân giống (PPM),trứng hoặc con giống trong cơ sở nuôi trồng 
thủy sản GLOBALG.A.P. và cơ sở chăn nuôi, nếu các sản phẩm được chứng 
nhận là các sản phẩm đầu vào, không có ý định sử dụng để bán cho người 
tiêu dùng cuối cùng và sẽ hoàn toàn không xuất hiện tại điểm bán hàng cho 
người tiêu dùng cuối cùng. 

Chính yếu 

AF. 13 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC VÀ TÁCH BIỆT  

 Chương 13 được áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất có nhu cầu đăng ký sản xuất/sở hữu song song và cho những nhà sản xuất thu mua từ những 
nhà sản xuất khác (được chứng nhận hoặc không được chứng nhận), cùng loại sản phẩm mà họ cũng chứng nhận. Không áp dụng đối với những 
nhà sản xuất chứng nhận 100% sản phẩm trong phạm vi GLOBALG.A.P. của họ và không mua những sản phẩm từ những nhà sản xuất khác (được 
chứng nhận hoặc không được chứng nhận)  

 

AF. 13.1 Có một hệ thống hiệu quả đểnhận diện và tách biệt tất cả các sản 
phẩm được chứng nhận và không được chứng nhận GLOBALG.A.P. 
không? 

Phải có một hệ thống để tránh lẫn lộn các sản phẩm được chứng nhận và 
không được chứng nhận với nhau. Hệ thống này có thể được thực hiện thông 
qua các quy trình nhận dạng vật lý hoặc các qui trình xử lý sản phẩm, bao 
gồm các hồ sơ có liên quan. 

Chính yếu 
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AF. 13.2 Trong trường hợp nhà sản xuất đăng ký sản xuất/sở hữu song song 
(trong đó các sản phẩm đã được chứng nhận và không được chứng 
nhận được sản xuất và/hoặc sở hữu bởi một thực thể pháp lý), có 
một hệ thống để đảm bảo rằng tất cả các thành phẩm có nguồn gốc 
từ một quy trình sản xuất được chứng nhận được nhận diện một 
cách chính xác không? 

Trong trường hợp nhà sản xuất được đăng ký sản xuất/sở hữu song song, 
(trong đó các sản phẩm đã đượcchứng nhận và chưa đượcchứng nhận được 
sản xuất và/hoặc sở hữu bởi một thực thế pháp lý), tất cả các sản phẩm được 
đóng gói trong bao bì của người tiêu dùng cuối cùng (từnông trại hoặc sau khi 
xử lý sản phẩm) phải được nhận diện với số GGN mà sản phẩm có nguồn 
gốc từ một quy trình được chứng nhận.  

Có thể là số GGN củanhóm ( Lựa chọn 2), số GGN của nhà sản xuất thành 
viên, cả hai số GGN nói trên, hoặc số GGN của nhà sản xuất cá nhân ( Lựa 
chọn1). Số GGN không được phép sử dụng để dán nhãncho sản phẩm không 
được chứng nhận. 

Không áp dụng nếu nhà sản xuất chỉ sở hữu các sản phẩm GLOBALG.A.P. 
(không PP/PO),hoặc nếucó một thỏa thuận bằng văn bản giữa nhà sản xuất 
và khách hàng về việc không sử dụng số GGN, GLN và số GLN-phụ trên các 
sản phẩm được bán. Đó cũng có thể là chỉ tiêu kỹ thuật dán nhãn riêng của 
khách hàng trong đó không có số GGN. 

Chính yếu 

AF. 13.3 Có thực hiện khâu kiểm tra cuối cùng để đảm bảo vận chuyển chính 
xác các sản phẩm được chứng nhận và không được chứng nhận 
không? 

Khâu kiểm tra phải được lưu hồ sơ cho thấy các sản phẩm được chứng nhận 
và không được chứng nhận được vận chuyển đi chính xác. 

Chính yếu 
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AF. 13.4 Có các quy trình nhận biết phù hợp và hồ sơ nhận biết sản phẩm thu 
mua từ các nguồn khác nhau cho tất cả các sản phẩm được đăng ký 
không? 
 
 

Các quy trình phải được thiết lập, lập hồ sơ và lưu giữ phù hợp với quy mô 
hoạt động, để nhận biết các sản phẩm được chứng nhận, và nếu phù hợp, số 
lượng sản phẩm không đượcchứng nhận được thu mua từ các nguồn khác 
nhau (các nhà sản xuất hoặc nhà buôn khác) đối với tất cả các sản phẩm 
được đăng ký. 

Hồ sơ phải bao gồm: 

Mô tả sản phẩm  
Trạng thái chứng nhận GLOBALG.A.P. 
Số lượng (các) sản phẩm thu muaChi tiết về nhà cung cấp 
Bản sao chứng nhận GLOBALG.A.P. nếu cần thiết 
Dữ liệu/mã truy xuất nguồn gốc liên quan tới sản phẩm thu mua 
Yêu cầu/hóa đơn mua hàng mà tổ chức được đánh giá nhận được 
Danh sách các nhà cungđược phê duyệt 

 

Chính yếu 

AF. 14 CÂN BẰNG SINH KHỐI   

 Chương 14 áp dụng cho tất cả các nhà sản xuấtGLOBALG.A.P. Đối với các nhà sản xuất thành viên trong tổ hợp sản xuất, thông tin này thỉnh 
thoảng có thể nằm trong Hệ thống Quản lý Chất lượng (QMS) của tổ hợp sản xuất.  

 

AF. 14.1 Có hồ sơ bán hàng cho tất cả số lượng các sản phẩm được bán và 
tất cả các sản phẩm được đăng ký không?  

Các thông tin chi tiết về việc báncác sản phẩm được chứng nhận và, nếu 
thích hợp, các sản phẩm không được chứng nhậnphải được ghi chép lại, đặc 
biệt chú ý tới số lượng bán ra và cung cấpcác bản mô tả. Các tài liệu phải thể 
hiện được sự cân bằng thống nhất giữa đầu vào và đầu ra được chứng nhận 
và không được chứng nhận. Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 
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AF. 14.2 Số lượngsản phẩm (được sản xuất, lưu trữ và/hoặc thu mua) có 
được ghi chép và tóm tắt lạikhông? 

Số lượng (bao gồm thông tin về số lượng hoặc trọng lượng) của các sản 
phẩm được chứng nhận, và, nếu áp dụng thìcác sản phẩm không được 
chứng nhận, các sản phẩm đầu vào (bao gồm sản phẩm được thu mua), sản 
phẩm đầu ra, và sản phẩm được lưu kho phải được ghi chép lại và phải lưu 
bản tóm tắt đối với tất cả các sản phẩm được đăng ký để tạo thuận lợi cho 
quá trình xác minh cân bằng sinh khối 

Tần suất xác minh cân bằng sinh khối phải được xác định và phải phù hợp 
với quy mô hoạt động, nhưng phải được thực hiện ít nhất hàng năm đối với 
mỗi sản phẩm. Hồ sơ chứng minh cân bằng sinh khối phải được xác định rõ 
ràng. Điểm kiểm soát này áp dụng đối với tất cả các nhà sản xuất 
GLOBALG.A.P. 

Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 

AF. 14.3 Các tỷ lệ chuyển đổivà/hoặc hao hụt (tính toán khối lượng đầu vào-
đầu ra của một quá trình sản xuất nhất định) trong quá trình xử lý có 
được tính toán và kiểm soát không? 

Các tỷ lệ chuyển đổiphải được tính toán và sẵn có cho mỗi quy trình xử lý có 
liên uan. Tất cả số lượng chất thải từ các sản phẩm thu gom được phải được 
dự tính và/hoặcghi chép lại. Không chấp nhận việc Không Áp Dụng. 

Chính yếu 

AF. 15 TUYÊN BỐ CHÍNH SÁCH AN TOÀN THỰC PHẨM(không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh)  

 Tuyên bố Chính sách An toàn Thực phẩm phản ánh phương thức rõ ràng mà nhà sản xuất cam kết đảm bảo rằng an toàn thực phẩm được thực hiện 
và duy trì xuyên suốt quá trình sản xuất. 
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AF. 15.1 Nhà sản xuất đã hoàn thành và ký Tuyên bố Chính sách An toàn 
Thực phẩm, trong đó có danh sách các điểm kiểm tra IFA chưa? 

Việc hoàn thành và ký kết Tuyên bố Chính sách An toàn Thực phẩmlà một 
cam kết được tái tụchàng năm đối với mỗi chu kỳchứng nhận mới.  

Đối với nhà sản xuất Lựa chọn 1, không thực hiện QMS, danh sách tự đánh 
giá sẽ chỉ hoàn thiện khi Tuyên bố Chính sách An toàn Thực phẩmđược hoàn 
thành và ký.  

Tổ hợp sản xuất (Lựa chọn2) và những nhà sản xuất Lựa chọn 1 có nhiều 
địađiểm sản xuất và thực hiện QMS, có thể thực hiện cam kết này đối với tổ 
hợp sản xuất và với nhà sản xuất thành viên theo hình thức quản lý tập trung 
bằng cách hoàn thành và ký một bản tuyên bố ởQMS.  Trong trường hợp 
này, các thành viên của tổ hợp sản xuất và các địa điểm sản xuất cá thể 
không phải hoàn thành và ký các bản tuyên bố riêng lẻ. Không chấp nhận 
việc Không Áp Dụng, trường hợp chứng nhận Hoa và Cây cảnh hoặc Vật liệu 
Nhân giống Cây trồng. 

Chính yếu 

AF. 16 GIẢM THIỂU GIAN LẬN THỰC PHẨM (không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh)  

 Gian lận thực phẩm có thể xảy ra ở giai đoạn sản xuất ban đầu khi nhà cungcungcác sản phẩm/nguyên liệu đầu vào không phù hợp với tiêu chuẩn 
kỹ thuật (ví dụ: nguyên liệu nhân giống hoặc PPP giả, nguyên liệu đóng gói phi thực phẩm). Điều này có thể gây khủng hoảng về y tế cộng đồng, và 
do đó, nhà sản xuất phải đưa ra những biện pháp để giảm thiểu rủi ro. 

 

AF. 16.1 Nhà sản xuất có đánh giá rủi ro dễ bị tổn thất do gian lận thực phẩm 
không? 

Việc đánh giá rủi ro để xác định những trường hợp có khả năng dễ bị tổn 
thương do gian lận thực phẩm (ví dụ: nguyên liệu nhân giống hoặc PPP giả, 
nguyên liệu đóng gói phi thực phẩm) phải được thực hiện và lưu văn bản. Văn 
bản về việc đánh giá rủi ro phải luôn sẵn có và đang lưu hành. Quy trình này 
phải dựa trên một quy trình chung, nhưng phải được điều chỉnh theo phạm vi 
sản xuất.  

Thứ yếu 

AF. 16.2 Nhà sản xuất có kế hoạch giảm thiểu gian lận thực phẩm và kế 
hoạch này đã được thực hiện chưa?  

Phải sẵn có và thực hiện kế hoạch giảm thiểu gian lận thực phẩm, trong đó chỉ 
rõ các biện pháp mà nhà sản xuất đã thực hiện để giải quyết các mối đe dọa 
được nhận diện về gian lận thực phẩm. 

Thứ yếu 
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PHỤ LỤC AF.1 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P.| ĐÁNH GIÁ RỦI RO– CÁC THÔNG TIN CHUNG 

Giới thiệu về Đánh giá Rủi ro 

Trong tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. IFA, một số đánh giá rủi ro được yêu cầu nhằm tạo thuận lợi cho an toàn thực phẩm, sức khỏe và an toàn cho người lao động, và bảo vệ 
môi trường. Hướng dẫn này cũng nhằm hỗ trợ cho các nhà sản xuất. 

Năm Bước để Đánh giá Rủi ro 

Đánh giá rủi ro là một bước quan tọng trong bảo vệ sản phẩm, người lao động và công việc kinh doanh cũng như tuân thủ theo các yêu cầu của GLOBALG.A.P. và theo pháp 
luật. Đánh giá rủi ro giúp cho bạn tập trung vào những rủi ro thực sự quan trọng tại nơi làm việc – những rủi ro có khả năng gây ra thiệt hại thực sự và nghiêm trọng. Trong rất 

nhiều trường hợp, các biện pháp trung thực, đơn giản, hiệu quả, và không tốn kém có thể dễ dàng kiểm soát được rủi ro (ví dụ: đảm bảo những phần bị tràn/đổ raphải được 

dọn dẹp sạch sẽ nhanh chóng sao cho sản phẩm không thể bị.nhiễm bẩn). 

Không thể mong đợi là bạn có thể loại bỏ tất cả mọi rủi ro, nhưng bạn nên và cần phải bảo vệ sản phẩm và người lao động của mình càng “hợp lý so với thực tế” càng tốt.  

Đây không phải là cách duy nhất để thực hiện đánh giá rủi ro. Có những phương pháp khác cũng cótác dụng rất tốthiệu quả, đặc biệt đối với những rủi ro và/hoặctrường hợp 
phức tạp. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng phương pháp này cungcấp một cách tiếp cận đơn giảntrung thực cho hầu hết các nhà sản xuất. Người lao động và những người khác 
có quyền được bảo vệ khỏi những tác hại xuất phát từ việc không thực hiện được những biện pháp kiểm soát hợp lý. Tai nạn và bệnh tật có thể làm hủy hoại cuộc sống và 
ảnh hưởng đến công việc kinh doanh nếu như đầu ra bịhao hụt hoặc bạn phải ra hầu tòa. Yêu cầucácnhà sản xuất về pháp lý phải tiến hành đánh giá rủi ro tại nơi làm việc, 
từ đó đưa ra một kế hoạch kiểm soát rủi ro tại nông trại. 

Đánh giá Rủi ro là gì?  

Đánh giá rủi ro đơn giản là kiểm tra kỹ lưỡng những gì, trong công việc của bạn, có thể gây nguy hại cho sản phẩm, môi trường và/hoặcngười lao động, từ đó bạn có thể 

đánh giá được rằngbạn đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ hay chưa hoặc có cần phải làm nhiều hơn nữa để ngăn ngừa tác hại hay không.  

Đừng quá phức tạp hóaquá trình. Trong rất nhiều doanh nghiệp, rủi ro được biết đến và những biện pháp kiểm soát cần thiết được dễ dàngáp dụng. Hãy kiểm tra xem bạn 

đã tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý để tránh ô nhiễmvà/hoặcchấn thương không.  

Khi nghĩ tới đánh giá rủi ro, hãy nhớ:  

 Mộtmối nguy hiểmlà bất kỳ điều gì có thể gây ra tác hại như hóa chất, điện, làm việc trên thang, vv...;.  
 Rủi rolà nguy cơ, cao hoặc thấp,mà những mối nguy hiểm này hoặc những nguy hiểm khác, cùng với một dấu hiệu về mức độ nghiệm trọng của tổn hại, có thể 

làm tổn hại ai đó. 
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Làm thế nào để Đánh giá Rủi ro trong Doanh nghiệp của bạn 

Bước 1: Xác định các mối nguy hiểm. 
Bước 2: Quyết định xem ai/cái gì có thể bị tổn hại và bị tổn hại như thế nào.  
Bước 3: Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa.  
Bước 4: Ghi chép lại kế hoạch /kết quả làm việcvà thực hiện chúng.  
Bước 5: Xem xét các đánh giá và cập nhật nếu cần thiết. 

 

Bước 1:Xác định các mối nguy hiểm 

Đầu tiên, bạn cần phải xác định cách thức sản phẩm, môi trường, và/hoặcngười lao độngcó thể bị tổn hại. Sau đây là một số mẹo giúp nhận biết những mối nguy hiểm quan 
trọng: 

 Đi xung quanh nơi làm việc và xem xét những gì có nguy cơ gây ra tổn hại (ví dụ: các tình huống, thiết bị, sản phẩm, thực hành sản xuất, vv...).  
 Hỏingười lao động (nếu có thể) hoặc đại diện của người lao động xem họ nghĩ gì. Họ có thể đã nhận thấy một số điều có thể bạn không nhận ra ngay lập tức.  
 Kiểm tra hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc bản dữ liệu của hóa chất và thiết bị vì chúng có thể rất hữu ích trong việc nhận diện những mối nguy hiểm và đặt chúng vào 

những bối cảnh thực.  
 Xem xét hồ sơ tai nạn và sự kiện trước đó - vì động tác này thường giúp xác định được những mối nguy hiểm ít rõ ràng hơn. Nhớ phải cân nhắc tới những mối nguy 

hiểm lâu dài tới sức khỏe (ví dụ: mức độtiếngồn cao hoặc việc tiếp xúc với những chất độc hại) cũng như những mối nguy hiểm về an toàn (thực phẩm).  

Bước 2:Quyết định xem ai/cái gì có thể bị tổn hại và bị tổn hại như thế nào 

Đối với mỗi mối nguy hiểm, bạn cần phải xác định rõ ràng ai hoặc cái gì có thể bị tổn hại; điều này sẽ giúp xác định cách tốt nhất để quản lý rủi ro.  
Hãy ghi nhớ: 

 Một số hoạt động có những yêu cầu cụ thể (ví dụ:thu hoạch).  
 Phải suy xét nhiều hơn đối với một số mối nguy hiểm, đặc biệt trong những trường hợp trong đó những cá nhân (ví dụ:người dọn dẹp, khách tham quan, nhà 

thầu phụ, công nhân bảo trì, vv...) có thể không phải lúc nào cũng có mặt tại nơi làm việc.  

Bước 3:Đánh giá rủi ro và quyết định các biện pháp phòng ngừa 

Sau khi đã xác định các mối nguy hiểm, bạn phải quyết định phải làm gì với chúng. Pháp luật quy định bạn phải làm mọi điều “phù hợp với thực tế” để bảo vệ mọi người khỏi 
bị tổn hại. Bạn có thể tự thực hiện được điều này, nhưng cách dễ nhất là so sánh những gì đã làm với những gì được định nghĩa là thực hành tốt. 
Vì vậy đầu tiên, hãy nhìn vào những gì bạn đã làm, hãy nghĩ về những gì có thể kiểm soát được mà bạn đang có và cách thức tổ chức thực hiện. Sau đó hãy so sánh với các 
thực hành tốt và xem nếu bạn nên làm nhiều hơn nữa để đưa mình đạt tới mức chuẩn. Trong quá trình đánh giá, bạn hãy cân nhắc những điều sau đây:  

 Tôi có thể loại bỏ tất cả những mối nguy hiểm cùng một lúc không?  
 Nếu không, làm thế nào để tôi có thể quản lý rủi ro để không gây ra bất kỳ tổn hại nào? 
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Khi quản lý rủi ro, nếu có thể, áp dụng các nguyên tắc dưới đây, nếu có thể theo trình từ dưới đây:  

 Hãy thử một lựa chọn ít rủi ro hơn (ví dụ:chuyển sang sử dụng một loại hóa chất ít độc hại hơn);  
 Tránh tiếp xúc với mối nguy hiểm (ví dụ:bằng cách canh gác);  
 Tổ chức công việc/nhiệm vụđể giảm tiếp xúc với mối nguy hiểm ;  
 Phân phát thiết bị bảo vệ cá nhân (ví dụ:quần áo, giầy dép, kính bảo hộvv...); và 
 Cungcấp các công trình phúc lợi (ví dụ: hộp cứu thương và nơi rửa tay để loại bỏ các chất gây nhiễm bẩn). 

 
Nâng cao sức khỏe và an toàn không cần phải mất nhiều chi phí. Ví dụ, đặt một chiếc gương tại những vị trí điểm mù nguy hiểm để giúp phòng ngừa tai nạn xe cộ là một biện 
pháp phòng ngừa rủi ro tốn rất ít chi phí. Không thực hiện được những biện pháp phòng ngừa đơn giản có thể làm cho bạn tốn nhiều chi phí hơn rất nhiều nếu có tai nạn xảy 
ra.  
Hãy để nhân viên tham gia (nếu có thể), để bạn có thể chắc chắn rằng điều bạn đề nghị thực hiện sẽ phát huy tác dụng trong thực tế và không tạo nên những mối nguy hiểm 
mới nào. 
 

 

Bước 4:Ghi chép lại kế hoạch /kết quả làm việc và thực hiện chúng 

Đưa các kết quả đánh giá rủi ro vào thực tế sẽ tạo nên sự khác biệt khi quan tâm tới vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và sự an toàn củangười lao độngvà công việc kinh 
doanh của bạn.  
Ghi lại kết quả đánh giá, và chia sẻ chúng với nhân viên của bạn, khuyến khích họ hoàn tất việc thực hiện.  
Khi ghi lại kết quả, hãy viết thật đơn giản, (ví dụ:ô nhiễm trong quá trình thu hoạch: nơi rửa tay tại cánh đồng). 
Không mong đợi rằng việc đánh giá rủi ro phải hoàn hảo, nhưng phải phù hợpvà đầy đủ. Bạn cần phải có khả năng chỉ ra rằng:  

 Đã tiến hành một cuộc kiểm tra phù hợp;  
 Bạn đã hỏi ai hoặc cái gì có thể bị ảnh hưởng;  
 Bạn xử lý tất cả các mối nguy hiểm quan trọng,  
 Các biện pháp phòng ngừa hợp lý và phần rủi ro còn lại thấp; và 
 Bạn làm cho nhân viên của mình hoặc đại diện của họ tham gia (nếu cần thiết) vào quá trình. 

 
Một kế hoạch hành động tốt thường bao gồm một hỗn hợp các phản ứng khác nhau như: 

 Giải pháp tạm thời cho tới khi các biện pháp kiểm soát đáng tin cậy hơn được thực hiện;  
 Giải pháp lâu dài cho những rủi ro có nguy cơ cao nhất gây ra tai nạn hoặc bệnh tật;  
 Giải pháp lâu dài cho những rủi ro có thể gây ra những hậu quả tồi tệ nhất;  
 Sắp xếp đào tạo cho nhân viên về những rủi ro chính vẫn còn và cách thức kiểm soát những rủi ro này;  
 Thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng các biện pháp kiểm soát luôn được thực hiện; và 
 Quy định trách nhiệm rõ ràng – ai sẽ dẫn đầu thực hiện những hành động nào và vào thời điểm nào. 
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Hãy ghi nhớ, ưu tiên và giải quyết những điều quan trọng trước tiên. Khi bạn hoàn thành mỗi hoạt động, hãy đánh dấu nó trong kế hoạch làm việc của bạn. 

Bước 5:Xem xét các đánh giá và cập nhật nếu cần thiết 

Rất ít doanh nghiệp luôn duy trì một trạng thái. Sớm hay muộn, bạn sẽ mua sắm thiết bị, các chất và/hoặccác quy trình mớicó thể dẫn tới những mối nguy hiểm. Vì vậy, cần 
thiết phải liên tục xem xét những việc bạn đang làm. Hãy chính thức xem xét hàng năm xem bạn đang ở đâu so với những thực hành tốt được công nhận, để đảm bảo bạn 
vẫn đang cải thiện, hoặc ít nhất không thụt lùi lại phía sau. 
Hãy xem lại bản đánh giá rủi ro của bạn lần nữa: 

 Đã có thay đổi nào chưa?  
 Bạn vẫn cần phải có thêm những cải tiến nào nữa không?  
 Nhân công của bạn đã phát hiện ra vấn đề hay chưa? 
 Bạn đã học được điều gì từ những sự việc hoặc thất thoát gần đây không?  
 Đảm bảo đánh giá rủi ro của bạn luôn được cập nhật. 

 

Khi bạn đang điều hành một công việc kinh doanh, rất dễ quên xem xét lại việc đánh giá rủi ro – cho tới có một việc gì đó không ổn xảy ra và tất cả đã trở nên quá muộn. Vậy 
tại sao không lập ra một ngày xem xét bản đánh giá rủi ro ngay bây giờ? Hãy ghi ngày đó lại và ghi chú nó trong nhật ký của bạn như một sự kiện thường niên.  
Trong năm, nếu có thay đổi quan trọng diễn ra, đừng chờ đợi. Hãy kiểm tra lại bản đánh giá rủi ro và, nếu cần thiết, thay đổi nó. Nếu có thể, cách tốt nhất là hãy nghĩ tới đánh 
gái rủi ro khi bạn đang lên kế hoạch một sự thay đổi – bằng cách đó sẽ linh hoạt hơn rất nhiều. 
Nguồn: NămBước để Đánh giá Rủi ro, Quản lý Sức khỏe và An toàn; www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf 
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PHỤ LỤC AF.2 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | ĐÁNH GIÁ RỦI RO – QUẢN LÝ NÔNG TRẠI  

Điểm kiểm soát AF. 1.2.1 (M) và AF. 1.2.2 (M) yêu cầu nhà sản xuất thực hiện đánh giá rủi ro tại cơ sở sản xuất của mình và có những hành động phù hợp để giảm thiểu bất 
kỳ rủi ro nào phát hiện được. 

Điểm Kiểm soátAF 1.2.1 

Có tiến hành đánh giá rủi ro cho tất cả các nông trại được đăng kýchứng nhận (bao gồm đất thuê, công trình xây dựng và trang thiêt bị) và đánh giá rủi ro có cho thấy nông 
trại được nhắc tới phù hợp với việc sản xuất, về mặt an toàn thực phẩm, môi trường, và sức khỏecũng như anh sinh động vật trong phạm vi chứng nhận chăn nuôi, nếu áp 
dụng,không? 

Chuẩn mực tuân thủ AF. 1.2.1  

Cần tiến hành đánh giá rủi ro bằng văn bảnđể xác định xem nông trại có thích hợp để sản xuất không tại tất cả các nông trại. Đánh giá rủi ro phải sẵn sàng phục vụ công tác 
kiểm tra ban đầu và phải được duy trì, cập nhật và xem xét khi có nông trại mới tham gia vào sản xuất, và khi những rủi ro đối với những nông trại hiện có đã thay đổi, hoặc ít 
nhấthàng năm, tùy theo thời hạnnào ngắn hơn. Đánh giá rủi ro có thể dựa trên một quy trình chung, nhưng phải được điều chỉnh theo điều kiện sản xuất cụ thể. 

Đánh giá rủi ro phải xem xét những vấn đề sau: 

- Những mối nguy tiềm ẩn về mặt vật lý, hoá học (bao gồm cả chất gây dị ứng) và sinh học. 

- Lịch sử nông trại (đối với những nông trại mới trong sản xuất nông nghiệp, phải có thông tin về lịch sử của nông trại trong vòng 05 năm và tối thiểu là trong 01 năm). 

- Ảnh hưởng của các doanh nghiệp đề xuất lên vật nuôi/cây trồng/môi trường xung quanh, và sự sức khoẻ và an toàn của các động vật trong phạm vi chứng nhận chăn nuôi. 

(xemthông tin trong AF Phụ lục 1 và AF Phụ luc 2 về hướng dẫn đánh giá Rủi ro. FV Phụ lục 1 cungthông tin hướng dẫn liên quan đến lũ lụt) 

Chuẩn mực Tuân thủ AF. 1.2.2 

Kế hoạch quản lý thiết lập chiến lược để giảm thiểu rủi ro được nhận diện trong đánh giá rủi ro (AF. 1.2.1) đã được xây dựng và thực hiện chưa? 

Chuẩn mực Tuân thủ 1.2.2 

Kế hoạch quản lý giải quyết những rủi ro được nhận diện trong mục AF. 1.2.1 và mô tả các quy trình kiểm soát mối nguy cho thấy nông trại được nhắc đến phù hợp để sản 
xuất. Kế hoạch này phải phù hợp với sản phẩm đang được sản xuất, và có bằng chứng cho thấy kế hoạch được thực hiện và có hiệu quả. 

CHÚ Ý: rủi ro về môi trường không nhất thiết phải là một phần của kế hoạch này và được quy định trong mục AF. 7.1.1. 

Đánh giá rủi ro phải cân nhắc đến những mối nguy hiểm vật chất, hóa học và vi sinh học có liên quan, và cân nhắc đến loại hình hoạt động sản xuất nông nghiệp và cách 
thức trong đó đầu ra của nông trại, cuối cùng, sẽ được sử dụng. Bảng dưới đây sẽ giúp nhận diện những nhân tố và mối nguy hiểm phổ biến nhất cần xem xét khi nào tiến 
hành đánh giá rủi rotrang trại. Đây không phải là một danh sách có đầy đủ các nhân tố. Nhà sản xuất phải xem đây là bản hướng dẫn được xây dựng để giúp nhà sản 
xuấtphân tích các điều kiện của nông trại nhằm chuẩn bị tiến hành đánh giá rủi ro tại nông trại. Nhà sản xuất không cần phải coi những ví dụ ở đây là một danh sách toàn 
diện. 
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1. Pháp lý:  

Các quy định (cấp địa phương hoặc quốc gia) có thể hạn chế hoạt động sản xuất của nông trại. Các quy địnhđịa phương phải được kiểm tra đầu tiên để xác minh sự tuân thủ 
pháp luật. 

2. Trước khi sử dụng đất:  

Ví dụ về các nhân tố phải 
cân nhắc 

Ví dụ về những rủi ro có thể xảy ra 

Mùa vụ trước Một vài loại cây trồng (ví dụ: sản xuất bông) thường sử dụng nhiều thuốc diệt cỏ có dư lượng, có thể gây ảnh hưởng lâu dài tới mùa 
vụ trồng ngũ cốc và các loại thực vật khác. 

Lần dùng trước Sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc quân sự có thể gây nhiễm bẩn đất do dư lượng, nhiễm bẩn do dầu, lưu trữ rác thải… 
Khu vực bãi rác hoặc khai thác mỏ có thể có rác thải không thể tựtiêu trong đất có thể làm nhiễm bẩn các vụ mùa tiếp theo hoặc gây 
hại cho vật nuôi. Các khu vực này có thể bị sụt lút bất ngờ gây nguy hiểm cho người làm việc trên khu vực đất đó. 
Hoạt động chăn nuôi có thể tạo ra các vùng có lượng vi sinh vật cao (phân gia súc…). 

3. Đất:  

Ví dụ về các nhân tố phải 
cân nhắc 

Ví dụ về những rủi ro có thể xảy ra 

Cấu trúc đất Kết cấu phù hợp với mục đích sử dụng (bao gồm cả tính nhạy cảm với xói mòn) và tính toàn vẹn về hóa học/vi sinh học. 

Xói mòn Những điều kiện gây tổn thất về đất bề mặt do nước/gió có thể làm ảnh hưởng tới năng suất cây trồng và/hoặc ảnh hưởng tới đất và 
nước ở hạ nguồn.  

Tính nhạy cảm với lũ lụt Tính nhạy cảm với lũ lụt và ô nhiễm đất có thể xảy ra do lũ lụt  

Tiếp xúc với gió Tốc độ gió quá mức có thể gây thiệt hại cho cây trồng. 
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4. Nước:  

Ví dụ về các nhân tố phải 
cân nhắc 

Ví dụ về những rủi ro có thể xảy ra 

Tính sẵn có của nước Đầy đủ trong cả năm, hoặc ít nhất trong mùa phát triển đề xuất. Lượng nước cungphải ít nhất phù hợp với lượng nước tiêu thụ cho 
mùa vụ cây trồng mục tiêu. 
Nước phải sẵn có trong điều kiện bền vững. 

Chất lượng nước  Đánh giá rủi ro phải xác định xem chất lượng nước “có phù hợp với mục đích sử dụng” không. Trong một số trường hợp, “có phù hợp 
với mục đích sử dụng” không có thể do chính quyền địa phương quyết định. 
Đánh giá xác suất gây nhiễm bẩn thượng nguồn (rác thải, nông trại chăn nuôi…) có thể cần phải có biện pháp xử lý tốn kém. 
Đối với một số trường hợp sử dụng nhất định, nhà sản xuất phải nhận thức được chất lượng nước vi sinh tối thiểu được chính quyền 
hoặc GLOBALG.A.P. quy định. Nếu cần thiết, những quy định phải được nêu rõ trong những mô đun tương ứng của GLOBALG.A.P. 
có liên quan (Hướng dẫn của WHO về Chất lượng Nước uống, 2008: Vi khuẩn E. coli và vi khuẩn coli chịu nhiệt không thể phát hiện 
được trong bất kỳ mẫu 100ml nào). Tham khảo Đánh giá Rủi ro trong FV 1.1.1. 

Quyền sử dụng nước Quyền và giấy phép sử dụng nước: luật pháp hoặc thủ tục hải quan địa phươngcó thể nhận biết những người sử dụng khác có nhu 
cầu thỉnh thoảng có thể giành quyền ưu tiên trước việc sử dụng cho mục đích nông nghiệp.Tác động tới môi trường: trong khi tỷ lệ 
khai thác theo pháp luật có thể ảnh hưởng bất lợi đến hệ động thực vật liên quan hoặc phụ thuộc vào nguồn nước. 
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5. Chất gây dị ứng:  

Trong vài năm vừa qua, dị ứng thực phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm với ước tính khoảng 2% ở người lớn và 5% ở trẻ em hiện đangđối mặt với vài loại dị ứng thực 
phẩm.  

Tất cả thực phẩm đều có nguy cơ gây dị ứng thực phẩm. Tuy nhiên, có những nhóm thực phẩm thường gây ra phần lớn những vụ dị ứng thực phẩm. Ví dụ, ở Châu Âu, 14 
chất gây dị ứng chính mà pháp luật quy định phải dán nhãn đã được xác định: cần tây, ngũ cốc có chứa gluten, trứng, cá, đậu lupin (một loại cây họ đậu của họ Fabaceae), 
sữa, động vật thân mềm, mù tạt, đậu, hạt mè, sò, đậu nành, sulfur dioxide (được sử dụng như là một chất chống oxy hóa và chất bảo quản, ví dụ như trong các loại trái cây 
sấy khô), và các loại hạt cây. 

Trong khi việc kiểm soát chất gây dị ứng là rất quan trọng đối với bộ xử lý thực phẩm và cungthực phẩm, đây cũng là một vấn đề có liên quan phảiđược các nhà sản xuất 
ban đầuxem xét.  

Các chất gây dị ứng trong hoa quả và rau không phức tạp như các loại thực phẩm khác. Khi nấu ăn đã phá hủy rất nhiều chất gây dị ứng trong hoa quả và rau, và do đó, hoa 
quả đã nấu lên thường an toàn đối với những người bị dị ứng hoa quả và họ có thể ăn được. Dị ứng lạc có thể nghiệm trọng đến nỗi mà chỉ cần một lượng nhỏ cũng có thể 
gây phản ứng. Hạt cây như hạt quả hạch Braxin, hạt phỉ quả óc chó và hồ đào có thể gây những triệu chứng nghiêm trọng.  

Ví dụ về các nhân tố phải 
cân nhắc 

Ví dụ về những rủi ro có thể xảy ra 

Mùa vụ trước Thu hoạch loại cây trồng được trồng luân canh với cây lạc (cây họ đậu được trồng dưới đất) có thể bị lẫn những củ lạc còn sót lại. 
Vận chuyển các sản phẩm trong xe đã vận chuyển sản phẩm trong nhóm có chứa chất gây dị ứng chính có thể làm nhiễm bẩn chéo 
nếu xe không được làm sạch tốt.  

Xử lý sản phẩm  Nhiễm bẩn chéo khi đóng gói và/hoặc lưu trữ sản phẩm trong cùng một phương tiện/cơ sở lưu trữ với những sản phẩm được coi là 
một trong những thực phẩm chính có chứa chất gây dị ứng. 

6. Các tác động khác:  

Ví dụ về các nhân tố phải 
cân nhắc 

Ví dụ về những rủi ro có thể xảy ra 

Ảnh hưởng đến vùng lân 
cận 

Bụi, khói, và tiếng ồn do vận hành những máy móc nông nghiệp gây ra. 
Nhiễm bẩn những cơ sở sản xuất ở hạ nguồn do bùn hoặc hóa chất chảy tràn ra. 
Hóa chất phun bị gió cuốn theo 

Ảnh hưởng đến nông trại  Loại hình hoạt động sản xuất nông nghiệp lân cận. 
Khói và/hoặc bụi từ việc lắp đặt phương tiện vận tải hoặc công nghiệp gần đó, bao gồm đường xá với lưu lượng giao thông qua lại 
nhiều.  
Côn trùng bị cây trồng thu hút đến, phế phẩm và/hoặc các hoạt động sử dụng phân động vật. 
Sự tàn phá của sâu bệnh từ những khu vực tự nhiên hoặc bảo tồn gần đó.  
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Nếu bạn muốn có thêm thông tin sửa đổi của tài liệu này, vui lòng tham khảo chi tiết tại Bản tóm tắt cập nhật về Phiên bản/Lần xuất bản hoặc liên hệ với Văn phòng 
GLOBALG.A.P. theo địa chỉ email: translation_support@globalgap.org. 
 
Khi thay đổi không ảnh hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản vẫn được giữ nguyên là “5.0” và lần xuất bản cập nhật được đặt là “5.0-x”. Khi thay đổi làm ảnh 
hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản sẽ được đổi thành “5.x”. Một phiên bản mới, ví dụ: V6.0, V7., … sẽ luôn ảnh hưởng tới việc chứng nhận tiêu chuẩn. 

 

ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CÁC LẦN XUẤT BẢN 

Văn bản mới  Văn bản được thay thế Ngày ban hành Mô tả về thay đổi 

180607_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_vn 170111_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-2_vn 7 tháng 6 năm 2018 Cập nhật sơ đồ IFA  
Phần giới thiệu b) – sửa phần tham chiếu ISO/IEC  
Phần giới thiệu d) –  Quy định viết tắt đối với Mô-đun dành 
cho Nông trại Thủy sản thay đổi từ AB sang AQ; 
AF CC 6.2.1 – Quy định viết tắt thay đổi từ AB sang AQ; 
AF 7.1 –  Quy định viết tắt thay đổi từ AB sang AQ ; 
AF 16.1 – thay đổi về mức bắt buộc 
AF 16.2 – thay đổi về mức bắt buộc 
Điều chỉnh bổ sung bản dịch ở những phần cần thiết 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/170630_Summary_of_Changes_CPCC_V5_0-2_to_V5_1_en.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org


 

BẢO ĐẢM NÔNG TRẠI TÍCH HỢP 
Mô Đun Cơ Sở Trồng Cây 

CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ 
 
PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT 5.1 (TRONG TRƯỜNG HƠP KHÔNG RÕ, XIN VUI 
LÒNG THAM CHIẾU VỚI BẢN TIẾNG ANH.) 
 
 
CÓ HIỆU LỰC TỪ: 1 THÁNG 7 NĂM 2017 
BẮT BUỘC TỪ: 1 THÁNG 10 NĂM 2017 
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NỘI DUNG 

MỤC  CB MÔ ĐUN CƠ SỞ TRỒNG CÂY 

CB.1 KHẢ NĂNG TRUY XUẤT   

CB.2 VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG  

CB. 3 QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT    

CB. 4  SỬ DỤNG PHÂN BÓN   

CB. 5 QUẢN LÝ NƯỚC 

CB. 6 QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP   

CB. 7 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  

CB. 8  THIẾT BỊ 

PHỤ LỤC CB. 1 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NƯỚC CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI NÔNG TRẠI CHO CÂY TRỒNG  

PHỤ LỤC CB. 2 HƯỚNG DẪN HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 

PHỤ LỤC CB. 3 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở CÁC NƯỚC CHO PHÉP NGOẠI SUY 

PHỤ LỤC CB. 4 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG 

PHỤ LỤC CB. 5 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – ĐÁNH GIÁ RỦI RO VƯỢT QUÁ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA 

PHỤ LỤC CB. 6 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – KIỂM TRA CẢM QUAN VÀ KIỂM TRA CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHUN XỊT 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ 
Mức bắt 
buộc 

CB CƠ SỞ TRỒNG TRỌT  

CB. 1 TRUY XUẤT NGUỒN GỐC  

 Khả năng truy xuất nguồn gốc thuận tiện cho việc thu hồi/hủy bỏ thực phẩm, hoa và cây cảnh và cung cấp cho khách hàng những thông tin mục tiêu 
và chính xác liên quan tới sản phẩm 

 

CB. 1.1 Những sản phẩm đã đăng ký GLOBALG.A.P. có khả năng truy xuất 
nguồn gốc đến và truy xuôi tới nông trại đã đăng ký (và các khu vực 
đã đăng ký liên quan khác) nơi sản phẩm được sản xuất và, nếu áp 
dụng, có được xử lý không? 

Có hệ thống nhận diện và truy xuất nguồn gốc bằng văn bản cho phép truy 
ngược những sản phẩm đã đăng ký GLOBALGAP đến nông trại đã đăng ký 
hoặc, tới các nông trại đã được đăng ký trong trong một nhóm nông trại, và 
truy xuất tới khách hàng trực tiếp (một bước lên, một bước xuống). Thông tin 
thu hoạch phải kết nối từng lô với các hồ sơ sản xuất hoặc với các nông trại 
của các nhà sản xuất cụ thể. (Tham khảo Phần II Qui Định Chung - thông tin 
về quá trình tách biệt trong Lựa chọn 2). Quá trình xử lý sản phẩm phải được 
xem xét tới, nếu áp  dụng. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

CB. 2 VẬT LIỆU NHÂN GIỐNG  

 Việc chọn lựa vật liệu nhân giống đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất và, khi dùng đúng giống,sẽ giúp giảm thiểu số lượng phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật phải sử dụng. Việc chọn lựa vật liệu nhân giống là điều kiện tiên quyết để cây phát triển tốt và cho chất lượng sản phẩm tốt. 

 

CB. 2.1 Chất lượng và sức khỏe  

 Mục đích của việc đăng ký giống là cung cấp cho người trồng, người chế biến, các nhà bán lẻ và chính phủ một phương tiện giám sát để đảm bảo 
đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe và an toàn và các nhà quản lý tiếp cận được các thông tin liên quan đến việc nhận biết giống để ngăn chặn gian 
lận. Đăng ký giống nhằm bảo vệ người mua hạt giống/cây non/nguyên liệu thu hoạch bằng cách đảm bảo cơ bản rằng những nguyên liệu ban đầu 
được sử dụng phù hợp với quy định về giống chính thức. 

 

CB. 2.1.1 Khi hạt giống hoặc vật liệu nhân giống được thu mua trong vòng 24 
tháng, có bằng chứng nào đảm bảo rằng chúng được thu mua phù 
hợp với các quy định trong luật đăng ký giống không (trong trường 
hợp bắt buộc phải đăng ký giống ở quốc gia tương ứng)? 

Có hồ sơ (ví dụ: vỏ bao bì hạt giống hoặc hộ chiếu cây trồng hoặc phiếu 
đóng gói hoặc hóa đơn) tối thiểu cho biết tên giống, số lô, nhà cung cấp vật 
liệu nhân giống, và, nếu có thể, thông tin bổ sung về chất lượng hạt giống (tỷ 
lệ nảy mầm, mức thuần giống, độ sạch, sức khỏe hạt giống…). 
 
Vật liệu từ các vườn ươm có Vật liệu Nhân giống Cây trồng GLOBALG.A.P. 
tương đương với chứng nhận được công nhận của GLOBALG.A.P. được coi 
là tuân thủ. 

Thứ yếu 
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CB. 2.1.2 Những vật liệu nhân giống được dùng có được thu mua theo quy định 
trong các bộ luật sở hữu trí tuệ không?  

Trong trường hợp các nhà sản xuất sử dụng các giống cây đã được đăng ký 
hoặc gốc ghép, khi được yêu cầu, phải xuất trình được giấy tờ cho thấy các 
vật liệu nhân giống đã được thu mua theo đúng các quy định hiện về quyền 
sở hữu trí tuệ. Các giấy tờ này có thể là hợp đồng cấp phép (đối với nguyên 
liệu ban đầu không có nguồn gốc từ hạt giống nhưng có nguồn gốc thực vật), 
hộ chiếu cây trồng, nếu áp dụng hoặc, nếu không cần phải có hộ chiếu cây 
trồng thì phải có một loại giấy tờ hoặc vỏ bao bì hạt giống, tối thiểu phải chỉ 
ra được  tên giống, số lô, nhà cung cấp vật liệu nhân giống và phiếu đóng 
gói/phiếu giao hàng hoặc hóa đơn, thể hiện được kích thước và đặc điểm 
nhận biết tất cả các vật liệu nhân giống được sử dụng trong 24 tháng gần 
nhất. Không chấp nhận việc không áp dụng. 
 
Lưu ý: Cơ sở Dữ liệu PLUTO của UPOV (http://www.upov.int/pluto/en) và 
Công cụ Tìm kiếm Giống cây trên trang web của CPVO (cpvo.europa.eu) liệt 
kê tất cả các loại giống cây trên thế giới, cung cấp thông tin chi tiết về đăng 
ký và Bảo vệ Sở hữu Trí tuệ của từng loại giống cây và từng quốc gia. 

Thứ yếu 

CB. 2.1.3 Hệ thống kiểm soát chất lượng cây có được áp dụng cho việc nhân 
giống cây trong nhà tại vườn ươm không? 

Phải có hệ thống kiểm soát chất lượng bao gồm hệ thống giám sát các dấu 
hiệu sâu bệnh và bệnh dịch có thể quan sát được và phải có hồ sơ hiện tại 
của hệ thống giám sát. Vườn ươm là nơi vật liệu giống được sản xuất, (bao 
gồm cả việc chọn lọc nguyên liệu ghép cành trong nhà). “Hệ thống giám sát” 
phải bao gồm việc ghi chép và nhận diện cây mẹ hoặc cánh đồng trồng cây 
gốc. Việc ghi chép phải theo định kỳ đã xác định trước. Nếu cây trồng chỉ 
nhằm mục đích để tự sử dụng (không bán), thì điều này là đủ đáp ứng. Khi 
sử dụng gốc cây để giâm, phải đặc biệt chú ý tới nguồn gốc của chúng thông 
qua tài liệu văn bản. 

Thứ yếu 

CB. 2.2 Xử lý và bón hóa chất  

CB. 2.2.1 Có thông tin về các biện pháp xử lý hóa chất mà nhà cung cấp đã 
thực hiện kèm theo các vật liệu nhân nhân giống được thu mua (hạt/ 
gốc cây giống, cây giống, cây con, cành giâm) không? 

Phải xuất trình được hồ sơ lưu, ghi rõ tên sản phẩm hóa chất được nhà cung 
cấp sử dụng cho vật liệu nhân giống (ví dụ lưu giữ hồ sơ/gói hạt giống, danh 
sách tên các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng vv…) khi được yêu 
cầu.  
Các nhà cung cấp có Vật liệu Nhân giống Cây trồng GLOBALG.A.P., tương 
đương với chứng nhận được công nhận của GLOBALG.A.P. được coi là 
tuân thủ với Điểm kiểm soát này. Không áp dụng đối với cây trồng lâu năm. 

Thứ yếu 
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CB. 2.2.2 Việc xử lý thuốc bảo vệ thực vật trên vật liệu nhân giống trong nhà tại 
vườn ươm được áp dụng trong quá trình nhân giống cây trồng có 
được ghi chép lại không? 

Hồ sơ về công tác xử lý tất cả thuốc bảo vệ thực vật trên vật liệu nhân giống 
trong nhà tại vườn ươm được áp dụng trong quá trình nhân giống cây trồng 
phải sẵn có và bao gồm các thông tin về địa điểm, ngày, tên thương mại và 
thành phần hoạt tính, người thực hiện, được sự ủy quyền của ai, lý do sử 
dụng, số lượng và máy móc sử dụng. 

Thứ yếu 

CB. 2.3 Thực vật biến đổi gen (Không áp dụng nếu không sử dụng các giống biến đổi gen)  

CB. 2.3.1 Việc trồng hoặc thử nghiệm cây biến đổi gen (GMO) có phù hợp với 
luật định của quốc gia đang sản xuất không? 

Nông trại đã đăng ký hoặc nhóm nông trại đã đăng ký có bản sao các luật 
định áp dụng của nước đang sản xuất và phải tuân thủ theo những luật định 
đó. Phải lưu giữ hồ sơ về việc biến đổi cụ thể và/hoặc dấu hiệu nhận dạng 
duy nhất. Phải có tư vấn cụ thể về quản lý và chăn nuôi. 

Chính yếu 

CB. 2.3.2 Có sẵn tài liệu khi người sản xuất trồng cây biến đổi gien không? Nếu cây biến đổi gen được trồng và/hoặc sản phẩm có nguồn gốc biến đổi 
gien được sử dụng, hồ sơ bằng văn bản về việc sử dụng hay sản xuất cây 
biến đổi gen và/hoặc sản phẩm có nguồn gốc biến đổi gien phải được lưu 
giữ. 

Thứ yếu 

CB. 2.3.3 Nhà sản xuất có thông báo với khách hàng trực tiếp của họ về tình 
trạng biến đổi gien của sản phẩm không? 

Phải cung cấp bằng chứng bằng văn bản về việc thông báo của nhà sản xuất 
tới khách hàng trực tiếp của họ và phải cho phép xác minh được rằng tất cả 
các vật liệu được cung cấp cho khách hàng trực tiếp tuân thủ theo các yêu 
cầu của khách hàng.  

Chính yếu 

CB. 2.3.4 Có kế họach xử lý vật liệu biến đổi gien (bao gồm cây trồng và thử 
nghiệm) trong đó đề ra chiến lược giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm 
(chẳng hạn như rủi ro làm lẫn lộn với cây trồng không biến đổi gien ở 
bên cạnh) và duy trì sản phẩm trong tình trạng nguyên vẹn? 

Phải sẵn có kế hoạch bằng văn bản diễn giải cách thức xử lý và cất trữ vật 
liệu biến đổi gien (kể cả cây trồng và thử nghiệm) nhằm giảm thiểu các nguy 
cơ lây nhiễm với vật liệu thường và duy trì tình trạng nguyên vẹn của sản 
phẩm. 

Thứ yếu 

CB. 2.3.5 Những cây trồng biến đổi gien có được cất trữ riêng rẽ với các cây 
trồng khác để tránh lẫn lộn ngoài ý muốn không? 

Phải đánh giá bằng cách quan sát sự nguyên vẹn và dấu hiệu nhận biết của 
quá trình cất trữ cây trồng biến đổi gien (GMO). 

Chính yếu 



 
 

 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_C

B
_V

5-
1_

vn
.d

oc
x 

Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 7/2017; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại 
Trang: 43 / 157 

2 of 81 

STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ 
Mức bắt 
buộc 

CB. 3 QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐẤT  

 Chăm sóc đất tốt đảm bảo độ màu mỡ lâu dài của đất, tăng năng suất và tạo thêm lợi nhuận. Không áp dụng cho các trường hợp cây không được 
trồng trực tiếp trên đất (ví dụ: cây thủy canh hoặc cây trồng trong chậu). 

 

CB. 3.1 Nhà sản xuất có kế hoạch quản lý đất không? Nhà sản xuất phải chứng minh được đã cân nhắc nhu cầu dinh dưỡng của 
cây trồng và việc duy trì độ phì nhiêu của đất. Các bằng chứng là các tài liệu 
phân tích và/hoặc hồ sơ về từng loại cây trồng phải sẵn có.  
 
Người trồng hoa và cây cảnh phải thực hiện việc tính toán ít nhất mỗi vụ thu 
hoạch cây trồng một lần và theo lịch trình thường xuyên và hợp lý (ví dụ: hai 
tuần một lần trong các hệ thống khép kín) đối với những vụ thu hoạch liên 
tục. (Các phân tích có thể được thực hiện với các thiết bị tại nông trại hoặc 
các bộ công cụ di động). Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 3.2 Nông trại có bản đồ đất không? Các loại đất được nhận diện cho mỗi nông trại, dựa trên lịch sử vùng đất 
hoặc phân tích đất hoặc bản đồ các loại đất của địa phương (khu vực) 

Khuyến cáo 

CB. 3.3 Có thực hiện việc luân canh cây trồng hàng năm, nếu khả thi không?  Khi thực hiện luân canh cây trồng hàng năm để cải thiện kết cấu đất và giảm 
thiểu sâu bệnh từ đất và các loại dịch bệnh khác, cần xác nhận trong ngày 
trồng cây và/hoặc hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Hồ sơ luân canh 
của hai năm gần nhất phải được lưu giữ. 

Thứ yếu 

CB. 3.4 Có dùng kỹ thuật để cải thiện hoặc duy trì kết cấu đất và tránh hiện 
tượng đất bị nén không? 

Có bằng chứng về các kỹ thuật được áp dụng (ví dụ: sử dụng cây xanh rễ 
sâu, thoát nước, cày sâu, sử dụng ống áp suất thấp, đường phân ranh, đánh 
dấu hàng cố định, tránh cày trong hàng, làm bẩn, dẫm lên) phù hợp để sử 
dụng trên đất và, nếu có thể, giảm thiểu, cách ly và loại bỏ hiện tượng đất bị 
nén. 
 
Dùng kỹ thuật thích hợp cho đất. Không được có bằng chứng quan sát được 
cho thấy đất bị nén. 

Thứ yếu 

CB. 3.5 Kỹ thuật trồng trọt có được sử dụng để làm giảm khả năng xói mòn 
đất không? 

Có bằng chứng về các biện pháp thực hành kiểm soát và biện pháp khắc 
phục hậu quả (ví dụ  kỹ thuật phủ bổi, làm luống ngang trên đất dốc, mương 
thoát nước, trồng cỏ hoặc sử dụng phân xanh, cây và bụi cây ở ranh giới 
của nông trại, vv…) để giảm thiểu xói mòn đất (ví dụ: nước, gió). 

Thứ yếu 



 
 

 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_C

B
_V

5-
1_

vn
.d

oc
x 

Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 7/2017; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại 
Trang: 44 / 157 

2 of 81 

STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ 
Mức bắt 
buộc 

CB. 3.6 Nhà sản xuất có cân nhắc sử dụng phân bón hữu cơ để cải thiện dinh 
dưỡng không? 

Phải tiến hành phân tích từ nhà cung cấp hoặc sử dụng các giá trị tiêu chuẩn 
được công nhận, trong đó cân nhắc đến hàm lượng dinh dưỡng NPK (nitơ 
(N), photpho (P), Kali (K)) trong phân bón hữu cơ được sử dụng để tránh 
hiện tượng đất bị nén  

Thứ yếu 

CB. 3.7 Nhà sản xuất có lưu hồ sơ về tỷ lệ hạt giống/trồng cây, ngày gieo 
hạt/trồng cây không?  

Hồ sơ về việc gieo hạt/trồng cây, tỷ lệ/mật độ và ngày thực hiện phải được 
lưu giữ và phải sẵn có. 

Thứ yếu 

CB. 4 SỬ DỤNG PHÂN BÓN   

 Qui trình ra quyết định về phân bón cần cân nhắc nhu cầu của cây trồng. Cần phải có dinh dưỡng cung cấp cho cây trồng trong các giá thể sinh 
trưởng hoặc đất và do đó, luôn cần phải có phân bón. Sử dụng phân bón phù hợp để tối ưu hóa việc sử dụng và phải tuân thủ quy trình bảo quản 
nhằm tránh thất thoát và nhiễm bẩn. 

 

CB. 4.1 Khuyến cáo về số lượng và loại phân bón  

CB. 4.1.1 Khuyến cáo về việc sử dụng phân bón (hữu cơ hoặc vô cơ) có phải 
do người có năng lực và trình độ đưa ra hay không? 

Nếu hồ sơ bón phân cho thấy rằng người chịu trách nhiệm về kỹ thuật lựa 
chọn phân bón (hữu cơ hoặc vô cơ) là chuyên gia bên ngoài, năng lực kỹ 
thuật và đào tạo phải được chứng minh thông qua các bằng cấp chính quy, 
các khóa đào tạo chuyên ngành, v.v…, ngoại trừ trường hợp người đó là 
nhân viên của tổ chức chuyên ngành (ví dụ các dịch vụ tư vấn chính quy). 
 
Nếu hồ sơ bón phân cho thấy rằng người chịu trách nhiệm về kỹ thuật quyết 
định số lượng và loại phân (hữu cơ hoặc vô cơ) là nhà sản xuất, bên cạnh 
kinh nghiệm, người đó phải có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành (chẳng hạn 
như tiếp cận các tài liệu kỹ thuật của sản phẩm, tham dự các khóa huấn 
luyện chuyên ngành. vv…) và/hoặc sử dụng các công cụ (phần mềm, các 
phương pháp phát hiện trên đồng ruộng, vv…) 

Thứ yếu 

CB. 4.2 Hồ sơ sử dụng  

 4.2.1 đến 4.2.6: Hồ sơ sử dụng tất cả phân bón đất và phân bón lá, cả vô cơ và hữu có có bao gồm các tiêu chuẩn sau không?  

CB. 4.2.1 Thông tin tham chiếu của ruộng, vườn hoặc nhà kính và cây trồng? 
 

Hồ sơ được lưu giữ cho tất cả những lần bón phân, bao gồm chi tiết về vùng 
địa lý, tên hoặc số tham chiếu của ruộng, vườn hay nhà kính của cây trồng 
đã đăng ký. Cũng cần phải lưu hồ sơ tương tự cho các trường hợp thủy 
canh và có sử dụng phân bón. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 4.2.2 Ngày sử dụng? Ghi chép chi tiết chính xác tất cả các ngày bón phân (ngày/tháng/năm) trong 
hồ sơ của tất cả các lần sử dụng phân bón. Không chấp nhận việc không áp 
dụng. 

Thứ yếu 

CB. 4.2.3 Loại phân bón được sử dụng? Ghi chép chi tiết trong hồ sơ về tất cả các loại phân đã bón bao gồm tên 
thương mại, loại phân bón (ví dụ: NPK) hoặc hàm lượng (ví dụ: 17-17-17). 
Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 4.2.4 Số lượng sử dụng? Ghi chép chi tiết số lượng phân bón sử dụng tính bằng khối lượng hoặc thể 
tích tương ứng với một đơn vị diện tích hoặc số lượng cây trồng hoặc đơn vị 
thời gian/khối lượng phân bón trong hồ sơ của tất cả các lần sử dụng . Số 
lượng sử dụng thực tế phải được ghi lại vì có thể không cần thiết phải đúng 
như khuyến cáo. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 4.2.5 Phương pháp bón phân? Ghi chép chi tiết trong hồ sơ tất cả các lần bón phân thông tin về phương 
pháp bón phân và/hoặc thiết bị bón phân được sử dụng. Trong trường hợp 
luôn sử dụng cùng một loại phương pháp/thiết bị, có thể chỉ cần lưu hồ sơ 
các thông tin này một lần duy nhất. Nếu sử dụng các loại thiết bị khác nhau, 
cần ghi thông tin của các loại thiết bị đó riêng rẽ. Phương pháp bón phân có 
thể là dưới hình thức tưới hoặc phân phối cơ học. Thiết bị có thể điều khiển 
thủ công hoặc bằng máy móc. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 4.2.6 Chi tiết về người thực hiện công tác bón phân? Ghi chép chi tiết tên của người thực hiện công tác bón phân trong hồ sơ tất 
cả các lần bón phân.  
 
Nếu chỉ có một người thực hiện tất cả các lần bón phân thì có thể chấp nhận 
hồ sơ chỉ ghi thông tin chi tiết về người thực hiện một lần.  
Nếu có một nhóm người lao động thực hiện công tác bón phân, cần phải liệt 
kê tên họ trong hồ sơ lưu trữ. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 4.3 Cất trữ phân bón  

 4.3.1 đến 4.3.7: Tất cả phân bón được cất trữ có:  

CB. 4.3.1 Được để tách biệt với các thuốc bảo vệ thực vật không? Yêu cầu tối thiểu là phải ngăn ngừa nhiễm bẩn chéo giữa phân bón (hữ và 
vô cơ) và các thuốc bảo vệ thực vật bằng cách sử dụng rào chắn vật lý 
(tường, vách,vv...). Nếu phân bón được dùng cùng với thuốc bảo vệ thực vật 
(như: chất dinh dưỡng vi lượng hay phân bón lá) và được đóng gói trong bao 
bì kín thì có thể cất trữ chung với các thuốc bảo vệ thực vật. 

Thứ yếu 

CB. 4.3.2 Trong khu vực có che chắn không? Khu vực được che chắn thích hợp cho việc bảo vệ phân bón vô cơ (ví dụ: 
dưới dạng bột, viên hay dạng lỏng), khỏi bị tác động của môi trường (như 
ánh nắng mặt trời, sương giá và mưa). Tùy vào việc đánh giá rủi ro (loại 
phân bón, điều kiện thời tiết, cất trữ tạm thời), việc che phủ bằng tấm nhựa 
có thể đươc chấp nhận. Không được cất trữ trực tiếp trên đất/sàn. Vôi và 
thạch cao có thể được phép lưu trữ ngoài ruộng. Phân bón dạng lỏng khối 
lượng lớn có thể được lưu trữ trong các thùng chứa bên ngoài trời, miễn là 
tuân thủ theo các yêu cầu tối thiểu trong bảng dữ liệu an toàn vật liệu. 

Thứ yếu 

CB. 4.3.3 Trong khu vực sạch sẽ không? Phân bón vô cơ (ví dụ: dưới dạng bột, viên hay dạng lỏng), đươc cất trữ ở 
khu vực không có rác, không phải là nơi thuận tiện cho các loài gặm nhấm 
sinh sản, và nếu có xảy ra rò rỉ, phần phân bón tràn ra phải được vệ sinh làm 
sạch.  

Thứ yếu 

CB. 4.3.4 Trong khu vực khô ráo không? Kho cất trữ phân bón vô cơ (ví dụ: dưới dạng bột, viên hay dạng lỏng) phải là 
nơi thông thoáng và không có nước mưa hay nước ngưng tụ. Không được 
lưu trữ trực tiếp trên đất, trừ vôi/thạch cao. 

Thứ yếu 

CB. 4.3.5 Theo đúng cách, làm giảm rủi ro gây ô nhiễm nguồn nước không? Tất cả các loại phân bón vô cơ phải được cất trữ sao cho giảm thiểu rủi ro 
gây nhiễm bẩn nguồn nước.  
Kho/thùng cất trữ phân bón dạng lỏng phải được bao quanh bằng vách chắn 
không thấm nước và có khả năng chứa tới 110% thể tích của bình chứa lớn 
nhất, nếu không có các quy định pháp luật hiện hành áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 4.3.6 Tách biệt với các sản phẩm đã thu hoạch không? Phân bón không được cất trữ cùng với các sản phẩm đã thu hoạch. Chính yếu 
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CB. 4.3.7 Có danh sách cập nhật về lượng phân bón cất trữ trong kho, hồ sơ 
tính toán lượng phân bón sắp thu mua và hồ sơ sử dụng phân bón 
không? 

Phải có danh sách phân bón cất trữ trong kho, cho biết chi tiết các loại phân 
bón được lưu trữ (loại và khối lượng) và danh sách này phải được cập nhật 
trong tháng sau khi có sự thay đổi số lượng phân bón trong kho (xuất kho 
hoặc nhập kho).  
Danh sách cập nhật về lượng phân bón cất trữ trong kho có thể được tính 
toán bằng cách ghi sổ sách lượng phân bón nhập về (hóa đơn hoặc các hồ 
sơ khác của phân bón thu mua) và lượng phân bón được sử dụng (xử lý/sử 
dụng). Tuy nhiên, cần phải thường xuyên kiểm tra số lượng thực tế để tránh 
sai lệch với các tính toán trên sổ sách. 

Thứ yếu 

CB. 4.4 Phân bón hữu cơ   

CB. 4.4.1 Nhà sản xuất có phòng ngừa việc sử dụng chất thải từ con người 
trong nông trại không? 

Chất thải từ con người, dù đã qua hoặc chưa qua xử lý cũng không được sử 
dụng ở nông trại để sản xuất các cây trồng đã đăng ký GLOBALG.A.P. 
Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

CB. 4.4.2 Các đánh giá rủi ro về nguồn gốc, tính chất và mục đích sử dụng của 
các loại phân hữu cơ có được thực hiện trước khi sử dụng hay 
không? 

Có bằng chứng bằng văn bản cho thấy đã thực hiện việc đánh giá rủi ro môi 
trường và an toàn thực phẩm đối với việc sử dụng phân bón hữu cơ, và ít 
nhất các rủi ro tiềm ẩn sau đây đã được xem xét tới:  
truyền bệnh, chứa hạt cỏ, phương pháp ủ phân, hàm lượng cỏ dại/hạt giống, 
hàm lượng kim loại nặng, thời gian sử dụng và vị trí của phân hữu cơ (ví dụ 
tiếp xúc trực tiếp với phần ăn được của cây trồng, phần đất giữa các cây 
trồng, vv...). 

 loại phân hữu cơ 
 biện pháp xử lý để có được phân bón hữu cơ  
 nhiễm bẩn vi sinh vật (mầm bệnh từ cây trồng và con người) 
 hàm lượng cỏ dại/hạt giống 
  hàm lượng kim loại nặng 
  thời gian và địa điểm sử dụng phân hữu cơ (ví dụ tiếp xúc trực tiếp 

với phần ăn được của cây trồng, phần đất giữa các cây trồng, vv...). 
Việc đánh giá rủi ro này cũng được tiến hành đối với các giá thể trong bể ủ 
khí sinh học. 

Thứ yếu 
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CB. 4.4.3  Phân bón hữu cơ có được cất trữ phù hợp, làm giảm thiểu nguy cơ 
gây ô nhiễm cho môi trường không? 
 

Các loại phân hữu cơ phải được cất trữ trong khu vực quy định. Phải thực 
hiện các biện pháp phù hợp, tương ứng với đánh giá rủi ro trong mục AF 
1.2.1. để ngăn ngừa nguy cơ gây ô nhiễm nước bề mặt (ví dụ nền và tường 
bê tông, đặc biệt là các thùng chứa được xây đặc biệt để chống rò rỉ…) hoặc 
phải được cất trữ ít nhất cách xa vùng nước bề mặt 25m. 

Thứ yếu 

CB. 4.5 Hàm lượng dinh dưỡng của phân bón vô cơ  

CB. 4.5.1 Các loại phân bón thu mua có thông tin về hàm lượng các chất dinh 
dưỡng chủ yếu (N,P,K) không? 

Phải có bằng chứng bằng văn bản/nhãn sản phẩm ghi thông tin chi tiết về 
hàm lượng các chất dinh dưỡng chủ yếu (hoặc các giá trị tiêu chuẩn được 
công nhận) cho tất cả các loại phân bón được sử dụng cho cây trồng theo 
tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. trong vòng 24 tháng gần nhất. 

Thứ yếu 

CB. 4.5.2 Các loại phân vô cơ thu mua có kèm theo bằng chứng bằng văn bản 
về hàm lượng hóa chất, bao gồm hàm lượng các kim loại nặng 
không? 

Phải có bằng chứng bằng văn bản ghi thông tin chi tiết về hàm lượng hóa 
chất, trong đó có hàm lượng các kim loại nặng đối với tất cả các loại phân vô 
cơ thu mua được sử dụng cho cây trồng theo tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. 
trong vòng 12 tháng gần nhất. 

Khuyến cáo 

CB. 5 QUẢN LÝ NƯỚC  

 Nước là nguồn tài nguyên thiên nhiên không dễ kiếm và việc tưới nước nên được bắt đầu bằng việc dự báo thích hợp và/hoặc bằng các thiết bị kỹ 
thuật nhằm sử dụng hiệu quả nước tưới. Tham khảo thông tin về việc sử dụng nước có trách nhiệm trong Phụ lục CB 1. 

 

CB. 5.1 Dự đoán nhu cầu tưới nước  

CB. 5.1.1 Có sử dụng các công cụ để thường xuyên tính toán nhu cầu nước 
tưới cho cây trồng không? 

Nhà sản xuất có thể chứng minh rằng nhu cầu nước tưới cho cây trồng được 
tính toán dựa trên dữ liệu (ví dụ: dữ liệu từ các viện nghiên cứu nông nghiệp 
địa phương, đồng hồ đo lượng nước mưa tại nông trại, máng thoát nước để 
giá thể phát triển, đồng hồ đo lượng nước bốc hơi, đồng hồ đo độ căng nước   
để đo phần trăm độ ẩm trong đất). Nếu có sẵn các công cụ tại nông trại, cần 
bảo quản tốt để đảm bảo rằng các dụng cụ này hoạt động hiệu quả và luôn 
trong điều kiện tốt. Không áp dụng đối với các cây trồng canh tác nhờ nước 
trời. 

Thứ yếu 
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CB. 5.2 Sử dụng nước hiệu quả ở nông trại  

CB. 5.2.1 Có thực hiện đánh giá rủi ro để đánh giá các vấn đề về môi trường 
liên quan đến việc sử dụng nước tại nông trại không và đánh giá này 
có được ban quản lý nông trại xem xét trong vòng 12 tháng gần nhất 
không? 

Phải có đánh giá rủi ro bằng văn bản cho biết tác động đến môi trường của 
các nguồn nước, hệ thống phân phối và tưới nước và việc sử dụng nước để 
rửa sạch cây trồng. Bên cạnh đó, đánh giá rủi ro phải cân nhắc tác động của 
chính các hoạt động trồng trọt lên khu vực môi trường phi nông nghiệp, nếu 
thông tin sẵn có. Việc đánh giá rủi ro phải được hoàn thành, thực hiện đầy 
đủ, sau đó được ban quản lý nông trại xem xét và phê duyệt hàng năm. 
Tham khảo Phụ lục AF.1 (Hướng dẫn chung về đánh giá rủi ro) và Phụ lục 
CB.1 (Hướng dẫn Quản lý Nước tại Nông trại) để được hướng dẫn chi tiết 
hơn. Không chấp nhận việc không áp dụng. 
 

Chính yếu 
(Bắt buộc trở 
thành Chính 
yếu từ ngày 
01/07/2017) 

CB. 5.2.2 Có kế hoạch quản lý nước sẵn có, trong đó cho biết các nguồn nước 
và biện pháp để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả và người quản lý nào 
đã phê duyệt kế hoạch đó trong thời gian 12 trước đó? 

Phải có kế hoạch hành động bằng văn bản và được thực hiện, được ban 
quản lý nông trại phê duyệt trong vòng 12 tháng trước đó. Kế hoạch phải cho 
biết các nguồn nước và biện pháp đảm bảo sử dụng nước hiệu quả. 
 
Kế hoạch phải bao gồm các mục sau đây: bản đồ (tham khảo AF 1.1.1.), 
ảnh, bản vẽ (bản vẽ tay được chấp nhận) và các hình thức khác để xác định 
địa điểm của nguồn nước, các thiết bị cố định và dòng chảy của hệ thống 
nước (bao gồm hệ thống chứa nước, hồ chứa và bất kỳ lượng nước nào thu 
gom lại để tái sử dụng). 
 
Các thiết bị cố định, bao gồm giếng nước, cổng, hồ chứa, van, ống tuần 
hoàn nước, và những thiết bị trên mặt đất khác tạo nên một hệ thống tưới 
nước hoàn chỉnh, phải được lưu hồ sơ sao cho đảm bảo rằng xác định được 
vị trí của những thiết bị đó trên cánh đồng. Kế hoạch cũng phải đánh giá 
được nhu cầu bảo dưỡng các thiết bị tưới nước. Phải tổ chức đào tạo 
và/hoặc đào tạo lại nhân viên chịu trách nhiệm giám sát hoặc thực hiện công 
việc. Phải có kế hoạch ngắn và dài hạn để cải thiện các thiếu sót và hạn chế 
với thời hạn hợp lý. Đây có thể là một kế hoạch riêng lẻ hoặc một hoạt động 
theo vùng mà nông trại có thể đang tham gia vào hoặc nông trại nằm trong 
vùng thực hiện các hoạt động đó. 

Chính yếu 
(Bắt buộc trở 
thành Chính 
yếu từ ngày 
01/07/2017) 
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CB. 5.2.3 Hồ sơ sử dụng nước tưới/bón phân qua nước tưới và hồ sơ về 
(những) chu kỳ trồng trọt riêng lẻ trước đó với thông tin về tổng số 
lượng nước sử dụng có được duy trì hay không 

Nhà sản xuất phải lưu giữ hồ sơ sử dụng nước tưới/bón phân qua nước 
tưới, trong đó thể hiện được ngày, thời gian chu kỳ, lưu lượng nước thực tế 
và dự kiến, và khối lượng nước (tính theo đồng hồ nước hoặc đơn vị tưới) 
cập nhật theo tháng, dựa vào kế hoạch quản lý nước và tổng lượng nước 
hàng năm. Có thể sử dụng thông tin về số giờ các hệ thống hoạt động theo 
thời gian định sẵn. 

Thứ yếu 

CB. 5.3 Chất lượng nước tưới  

CB. 5.3.1 Việc sử dụng nước thải đã qua xử lý trong các hoạt động trước thu 
hoạch có được giải thích trong đánh giá rủi ro không? 

Nước thải chưa qua xử lý không sử dụng để tưới cây/bón phân qua nước 
tưới hoặc cho các hoạt động trước thu hoạch khác.  
 
Nếu sử dụng nước thải đã qua xử lý, chất lượng nước phải phù hợp với 
Hướng dẫn của WHO dành cho Sử dụng An toàn Nước thải và Phân trong 
Nông nghiệp và Nuôi Thủy sản xuất bản năm 2006. Nếu có nghi ngờ nước 
có nguồn gốc từ nguồn có khả năng bị nhiễm bẩn (vì các làng phía thượng 
nguồn, vv...), chủ nông trại phải phân tích để chứng tỏ rằng nước phù hợp 
với các yêu cầu trong hướng dẫn của WHO hoặc qui định của địa phương về 
nước tưới. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 
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CB. 5.3.2 Đánh giá rủi ro về nhiễm bẩn hóa học hay vật lý của nguồn nước 
được sử dụng cho các hoạt động trước thu hoạch (ví dụ: tưới 
nước/bón phân, rửa cây, phun xịt) có được hoàn thiện và được ban 
quản lý xem xét trong vòng 12 tháng gần nhất không? 

Phải thực hiện và lưu hồ sơ việc đánh giá rủi ro và tối thiểu phải xem xét tới 
các vấn đề sau: 
 
- Xác định nguồn nước và kết quả các lần xét nghiệm nước (nếu áp dụng). 
- Các phương pháp tưới nước (tham khảo các ví dụ trong mục CB Phụ lục 
1). 
- Thời gian tưới nước (trong giai đoạn cây trồng tăng trưởng). 
- Sự tiếp xúc giữa cây trồng và nước tưới. 
- Đặc điểm của cây trồng và các giai đoạn tăng trưởng. 
- Độ sạch của nước sử dụng cho thuốc bảo vệ thực vật. Thuốc bảo vệ thực 
vật phải được hòa với nước có chất lượng phù hợp để không làm ảnh 
hưởng tới tác dụng của thuốc. Bất kỳ đất hòa tan, chất hữu cơ hay khoáng 
chất nào trong nước có thể làm trung hòa các chất hóa học. Để được hướng 
dẫn, nhà sản xuất phải có các tiêu chuẩn về nước theo quy định trên nhãn 
các sản phẩm và tài liệu hướng dẫn sử dụng do các nhà máy sản xuất hóa 
chất cung cấp, hoặc xin tư vấn của các chuyên gia nông nghiệp có trình độc 
chuyên môn.  
 
Đánh giá rủi ro phải được ban quản lý xem xét hàng năm và cập nhật tại bất 
kỳ thời điểm nào có thay đổi về hệ thống hoặc có tình huống xảy ra có thể 
dẫn tới khả năng làm nhiễm bẩn hệ thống. Đánh giá rủi ro phải chỉ ra những 
mối nguy về vật lý (ví dụ: tràn bể lắng, rác thải, túi nhựa, chai), mối nguy hóa 
học và các quy trình kiểm soát mối nguy đối với hệ thống phân phối nước.  

Thứ yếu 

CB. 5.3.3 Nước tưới sử dụng trong các hoạt động trước thu hoạch có được 
phân tích theo tần suất phù hợp với việc đánh giá rủi ro (ở mục CB 
5.3.2) có cân nhắc đến các tiêu chuẩn cụ thể theo chuyên ngành hay 
không? 

Xét nghiệm nước phải là một phần trong kế hoạch quản lý nước như quy 
định trong đánh giá rủi ro về nước và các tiêu chuẩn cụ thể theo chuyên 
ngành hoặc các quy định có liên quan về cây đang được trồng. Phải có quy 
trình bằng văn bản về việc xét nghiệm nước trong quá trình sản xuất và thời 
gian thu hoạch, bao gồm các thông tin về tần suất lấy mẫu, người thực hiện 
lấy mẫu, địa điểm lấy mẫu, phương thức lấy mẫu, hình thức xét nghiệm, và 
tiêu chuẩn nghiệm thu.  
Không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh. 

Thứ yếu 
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CB. 5.3.4 Theo đánh giá rủi ro trong mục CB 5.3.2 và các tiêu chuẩn cụ thể theo 
chuyên ngành, phân tích trong phòng thí nghiệm có xem xét tới chất 
gây ô nhiễm hóa học và vật lý không và phòng thí nghiệm có được 
công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc cơ quan có thẩm quyền 
cấp quốc gia về xét nghiệm nước? 

Nếu theo đánh giá rủi ro và các tiêu chuẩn cụ thể theo chuyên ngành, có 
đánh giá rủi ro về chất gây ô nhiễm, phân tích trong phòng thí nghiệm phải 
cung cấp được hồ sơ lưu về những chất gây ô nhiễm hóa học và vật lý có 
liên quan đã được xác định. Phải có kết quả phân tích từ một phòng thí 
nghiệm phù hợp được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc tiêu 
chuẩn tương đương, hoặc các phòng thí nghiệm được các cơ quan chức 
năng địa phương có thẩm quyền phê duyệt cho phép xét nghiệm nước. 
 
Không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh. 

Thứ yếu 

CB. 5.3.5 Các hành động khắc phục có được thực hiện dựa trên những kết quả 
bất lợi từ đánh giá rủi ro trước kỳ thu hoạch tiếp theo không?  

Nếu có yêu cầu, phải thực hiện các hành động khắc phục và lưu hồ sơ về 
các hành động khắc phục trong kế hoạch quản lý như nội dung đã đề cập 
trong đánh giá rủi ro và các tiêu chuẩn cụ thể theo chuyên ngành. 
 
Không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh. 

Thứ yếu 

CB. 5.4 Cung cấp nước tưới/bón phân  

CB. 5.4.1 Khi được yêu cầu về mặt pháp lý, có các giấy phép hợp lệ cho việc 
lấy nước cho nông trại, hạ tầng lưu trữ nước, sử dụng nước tại nông 
trại, và, nếu phù hợp, cho việc xả nước thải sau đó không? 

Phải có giấy phép hợp lệ do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành 
cho việc lấy nước cho nông trại, hạ tầng lưu trữ nước, sử dụng nước tại 
nông trại, bao gồm nhưng không giới hạn: tưới nước, rửa sản phẩm, quy 
trình tách đãi, và nếu pháp luật yêu cầu, xả nước thải ra khu vực sông hoặc 
các khu vực nhạy cảm môi trường khác. Những giấy phép này phải sẵn có 
để kiểm tra và phải có ngày hiệu lực.  

Thứ yếu 

CB. 5.4.2 Nếu giấy phép về nước chỉ rõ những giới hạn cụ thể, hồ sơ sử dụng 
nước và xả nước thải có cho thấy việc quản lý đã tuân thủ theo 
những giấy phép này không? 

Thông thường, những điều kiện cụ thể sẽ được thiết lập trong các giấy phép, 
ví dụ, khối lượng nước lấy hoặc tỷ lệ sử dụng nước hàng giờ, hàng ngày, 
hàng tuần, hàng tháng hay hàng năm. Phải lưu giữ và sẵn có hồ sơ cho thấy 
những điều kiện đều được đáp ứng.  

Chính yếu 

CB. 5.5 Thiết bị cất trữ nước  

CB. 5.5.1 Có các thiết bị cất trữ nước không và các thiết bị này có được bảo 
dưỡng tốt để tận dụng tối đa các thời điểm nguồn nước sẵn có 
không? 

Nếu nông trại nằm trong các khu vực chỉ có nước theo mùa, cần phải có các 
thiết bị cất trữ nước để sử dụng trong những thời kỳ không sẵn có nước. 
Nếu được yêu cầu, các thiết bị cất trữ nước này phải hợp pháp, luôn trong 
điều kiện bảo dưỡng tốt và được làm hàng rào/bảo vệ phù hợp để phòng 
ngừa rủi ro tai nạn.  

Khuyến cáo 
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CB. 6 QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP  

 Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) gắn liền với việc xem xét cẩn thận tất cả các kỹ thuật kiểm soát dịch hại hiện có và việc kết hợp các biện pháp thích 
hợp sau đó nhằm ngăn cản sự phát triển của dịch hại, và giữ các thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp can thiệp khác ở mức tiết kiệm hợp lý và 
giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường. Hộp công cụ IPM (Phụ lục CB 2) đã được xây dựng để cung cấp các hoạt động thay thế cho 
việc ứng dụng các kỹ thuật IPM trong sản xuất thương mại các loại cây trồng nông nghiệp và cây trồng trong vườn. Do sự biến đổi tự nhiên vể phát 
triển sâu bệnh đối với các loại cây trồng và khu vực khác nhau, bất kỳ hệ thống IPM nào cũng phải được thực hiện trong các điều kiện vật lý (khí hậu, 
địa hình, vv...), sinh học (các nhóm dịch hại, các nhóm thiên địch, vv...) và các điều kiện về kinh tế của địa phương. 

 

CB. 6.1 Việc thực hiện hệ thống IPM có nhận được hỗ trợ thông qua các khóa 
đào tạo hoặc tư vấn hay không? 

 

Trong trường hợp có sự hỗ trợ từ cố vấn bên ngoài, các cố vấn phải thể hiện 
được năng lực đào tạo và kỹ thuật thông quá các bằng cấp chính quy, các 
khóa đào tạo chuyên ngành, vv..., trừ khi người đó là nhân viên của tổ chức 
chuyên ngành (ví dụ các dịch vụ tư vấn chính quy). 
 
Nếu người chịu trách nhiệm về kỹ thuật là nhà sản xuất, bên cạnh kinh 
nghiệm, người đó phải có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành (chẳng hạn như 
tiếp cận các tài liệu kỹ thuật IPM, tham dự các khóa huấn luyện chuyên 
ngành. vv…) và/hoặc sử dụng các công cụ (phần mềm, các phương pháp 
phát hiện trên đồng ruộng, vv…) 

Thứ yếu 

 CB 6.2 đến 6.5: Nhà sản xuất có thể đưa ra những bằng chứng về việc thực hiện ít nhất một hoạt động nằm trong những lĩnh vực sau không?  

CB. 6.2 "Phòng ngừa"? Nhà sản xuất có thể đưa ra bằng chứng về việc thực hiện ít nhất hai hoạt 
động đối với mỗi cây trồng đã đăng ký, bao gồm việc áp dụng phương pháp 
trồng trọt có thể giảm phạm vi tác động và cường độ sâu bệnh tấn công, từ 
đó sẽ giảm bớt sự cần thiết phải can thiệp.  

Chính yếu 

CB. 6.3 "Quan sát và giám sát"? Nhà sản xuất có thể đưa ra bằng chứng về a) việc thực hiện ít nhất hai hoạt 
động nhằm xác định dịch bệnh và thiên địch của chúng xuất hiện khi nào và 
ở mức độ nào, và b) sử dụng thông tin này để lập kế hoạch xem kỹ thuật 
quản lý dịch hại nào là cần thiết.  

Chính yếu 

CB. 6.4 "Can thiệp"? Nhà sản xuất có thể đưa ra bằng chứng rằng khi tình trạng dịch bệnh tấn 
công gây hại cho giá trị kinh tế của cây trồng, việc can thiệp bằng các biện 
pháp kiểm soát dịch bệnh đặc hiệu sẽ được thực hiện. Khi có thể, phương 
pháp không dùng hóa chất phải được cân nhắc. Không áp dụng khi nhà sản 
xuất không cần phải can thiệp.  

Chính yếu 
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CB. 6.5 Các khuyến cáo trên nhãn để chống lại tính kháng thuốc của sâu 
bệnh và/hoặc các khuyến cáo khác có được tuân theo để duy trì hiệu 
quả của các loại thuốc bảo vệ thực vật không? 

Khi mức độ dịch hại, bệnh hay cỏ dại yêu cầu lặp lại việc kiểm soát trên cây 
trồng, phải có bằng chứng cho thấy những khuyến cáo về chống kháng 
thuốc (nếu có) được tuân theo. 

Thứ yếu 

CB. 7 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  

 Trong trường hợp dịch hại tấn công có hại cho giá trị kinh tế của cây trồng, có thể cần can thiệp bằng các phương pháp kiểm soát dịch hại đặc hiệu, 
bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật (PPP). Sử dụng, bảo quản và cất trữ đúng thuốc bảo vệ thực vật là cần thiết 

 

CB. 7.1 Lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật  

CB. 7.1.1 
 

Có danh mục hiện hành của tất cả thuốc bảo vệ thực vật đang dùng 
và được cho phép sử dụng trên các cây đang trồng tại nước sở tại 
không? 

Danh mục bằng văn bản có tên thương mại của thuốc bảo vệ thực vật (bao 
gồm thành phần hoạt tính, hay các vi sinh vật có lợi) được cho phép sử dụng 
trên các cây đang trồng, hoặc đã được trồng tại nông trại theo tiêu chuẩn 
GLOBALGAP trong 12 tháng qua.. 

Thứ yếu 

CB. 7.1.2 Các nhà sản xuất có chỉ dùng các thuốc bảo vệ thực vật được đăng 
ký tại quốc gia sử dụng cho đúng cây trồng mục tiêu (tức là tại những 
nơi có các qui định đăng ký chính thức đó) không? 

Tất cả các thuốc bảo vệ thực vật sử dụng được đăng ký chính thức hoặc 
hiện được cho phép bởi tổ chức chính phủ thích hợp tại nước sử dụng. Khi 
không có qui định đăng ký chính thức, tham khảo theo hướng dẫn của 
GLOBALGAP (Phụ lục CB 3) về phần này và Qui tắc Thực hành Quốc tế 
FAO cho Phân phối và Sử dụng Thuốc trừ sâu. Cũng tham khảo Phụ lục 
CB.4 cho trường hợp khi nhà sản xuất tham gia thử nghiệm hợp pháp trên 
ruộng để hoàn tất việc phê duyệt thuốc bảo vệ thực vật của chính quyền địa 
phương. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

CB. 7.1.3 
 

Thuốc bảo vệ thực vật có được sử dụng đúng mục đích như đã 
khuyến cáo trên nhãn bao bì sản phẩm hay không? 

 

Tất cả thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng cho cây trồng phải phù hợp và 
có lý do chính đáng (theo khuyến cáo trên nhãn hoặc ấn phẩm xuất bản của 
cơ quan đăng ký chính thức) cho dịch bệnh, bệnh, cỏ dại hay đúng mục đích 
can thiệp của thuốc bảo vệ thực vật. Nếu nhà sản xuất sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật không theo nhãn thì phải có bằng chứng cho thấy có sự cho phép 
chính thức loại thuốc bảo vệ thực vật đó được dùng cho loại cây đó tại quốc 
gia đó. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

CB. 7.1.4 Hóa đơn của thuốc bảo vệ thực vật đã được đăng ký có được lưu giữ 
hay không? 

Hóa đơn của thuốc bảo vệ thực vật được đăng ký đã sử dụng, phải được lưu 
giữ trong hồ sơ và phải có sẵn vào thời điểm kiểm tra từ bên ngoài. Không 
chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 7.2 Khuyến cáo về Số lượng và Loại thuốc bảo vệ thực vật  

CB. 7.2.1 Việc lựa chọn các thuốc bảo vệ thực vật có phải do những người có 
năng lực thực hiện không? 

Nếu hồ sơ thuốc bảo vệ thực vật cho thấy rằng người chịu trách nhiệm về kỹ 
thuật lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật là chuyên gia tư vấn có trình độ, thì 
năng lực kỹ thuật của người đó phải được chứng minh qua các bằng cấp 
chính quy hoặc chứng chỉ tham gia các khóa đào tạo chuyên ngành. Có thể 
cho phép bản fax hoặc thư điện tử từ nhà tư vấn hoặc chính phủ, vv… 
 
Nếu hồ sơ thuốc bảo vệ thực vật cho thấy rằng người chịu trách nhiệm về kỹ 
thuật lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật là nhà sản xuất, bên cạnh kinh nghiệm, 
người đó phải có kiến thức kỹ thuật chuyên ngành có thể được chứng minh 
thông qua các tài liệu kỹ thuật (chẳng hạn như các tài liệu kỹ thuật của sản 
phẩm, tham dự các khóa huấn luyện chuyên ngành. vv…) 

Chính yếu 

CB. 7.3 Hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật  

CB. 7.3.1 Hồ sơ của tất cả thuốc bảo vệ thực vật có được lưu giữ và có ít nhất 
bao gồm các tiêu chí sau không:  
- Tên và/hoặc giống cây trồng 
- Địa điểm sử dụng 
- Ngày sử dụng và thời gian kết thúc sử dụng 
- Tên thương mại và thành phần hoạt tính 
- Khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch 
 

Hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải chỉ rõ:  
- Cây trồng và/hay giống cây trồng được xử lý. Không chấp nhận việc không 
áp dụng. 
- Vùng địa lý, tên hoặc số tham chiếu của ruộng, và cánh đồng, vườn hoặc 
nhà kính của cây trồng. Không chấp nhận việc không áp dụng. 
- Các ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (ngày/tháng/năm) và thời gian kết 
thúc sử dụng. Ghi nhận ngày sử dụng thực tế (ngày kết thúc, nếu quá trình 
sử dụng kéo dài hơn một ngày). Nhà sản xuất không cần phải lưu hồ sơ thời 
gian kết thúc sử dụng, nhưng trong những trường hợp này, việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật sẽ được coi là kết thúc vào cuối ngày ghi trong hồ sơ.  
Thông tin này sẽ được sử dụng để kiểm tra chéo có tuân thủ theo quy định 
về khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch không. Không chấp nhận 
việc không áp dụng. 

Chính yếu 
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  - Tên thương mại đầy đủ (bao gồm công thức) và các thành phần hoạt tính 
hay vi sinh vật có lợi. Các thành phần hoạt tính phải được ghi lại và thông tin 
về tên thương mại đó phải kết nối được với các thành phần hoạt tính. Không 
chấp nhận việc không áp dụng. 
- Thời gian cách ly trước khi thu hoạch được ghi chép cho những lần sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật trong đó trên nhãn sản phẩm có quy định phải có 
một khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch, hoặc nếu không có quy 
định trên nhãn, phải được quy định bời một nguồn chính thức. Không chấp 
nhận việc không áp dụng, trừ trường hợp chứng nhận Hoa và Cây Cảnh 

 

 7.3.2 đến 7.3.7: Hồ sơ của tất cả thuốc bảo vệ thực vật có được lưu giữ và có bao gồm các tiêu chí sau không:  

CB. 7.3.2 Người sử dụng thuốc bảo vệ thực vật? Tên đầy đủ và/hoặc chữ ký của người chịu trách nhiệm sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật phải được ghi trong hồ sơ. Đối với các hệ thống phần mềm điện 
tử, cần phải có biện pháp để đảm bảo tính xác thực của hồ sơ. Nếu chỉ có 
một người thực hiện tất cả các lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì có thể 
chấp nhận hồ sơ chỉ ghi thông tin chi tiết về người thực hiện một lần.  
 
Nếu có một nhóm người lao động thực hiện việc sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, tất cả người lao động trong nhóm phải được nêu tên trong hồ sơ. Không 
chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.3.3 Lý do sử dụng? Tên của dịch hại, bệnh và/ hoặc cỏ dại được xử lý phải ghi lại trong hồ sơ sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu sử dụng tên thông thường thì những tên đó 
phải tương ứng với tên được ghi trên nhãn của thuốc bảo vệ thực vật. Không 
chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.3.4 Việc phê duyệt để sử dụng về mặt kỹ thuật? Người chịu trách nhiệm kỹ thuật phê duyệt quyết định sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và liều lượng sử dụng phải được nhận diện trong hồ sơ. Nếu chỉ có 
một người quyết định tất cả các lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì có thể 
chấp nhận hồ sơ chỉ ghi thông tin chi tiết về người quyết định một lần. Không 
chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.3.5 Số lượng sản phẩm đã được sử dụng? Hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chỉ rõ số lượng sản phẩm đã dùng 
bằng khối lượng hoặc thể tích, hoặc tổng lượng nước (hay các dung môi 
khác), và liều lượng g/l hoặc các cách đo lường được quốc tế thừa nhận đối 
với thuốc bảo vệ thực vật. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 7.3.6 Máy móc được sử dụng? Các loại máy móc sử dụng (đeo vai, thể tích lớn, U.L.V, thông qua hệ thống 
tưới, bụi, sương, dùng máy bay, hay các phương pháp khác) cho tất cả 
thuốc bảo vệ thực vật được dùng (nếu có nhiều máy, thì nhận diện từng cái) 
phải được ghi chi tết trong các hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu chỉ 
có một loại máy móc sử dụng trong tất cả các loại thuốc bảo vệ thực vật 
được dùng (ví dụ: chỉ duy nhất một bình phun) thì có thể chấp nhận hồ sơ 
chỉ ghi thông tin chi tiết về loại máy móc sử dụng một lần. Không chấp nhận 
việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.3.7 Điều kiện thời tiết tại thời điểm sử dụng? Điều kiện thời tiết địa phương (ví dụ: gió, nắng/mây che và độ ẩm) ảnh 
hưởng tới hiệu quả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoặc làm thuốc bảo vệ 
thực vật trôi dạt sang những cây trồng lân cận đều phải được ghi nhận trong 
hồ sơ tất cả các lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Thông tin về điều kiện 
thời tiết địa phương có thể dưới dạng chữ tượng hình với các ô đánh dấu, 
thông tin dạng văn bản, hoặc các hình thức dễ nhìn khác trong hồ sơ. Không 
áp dụng đối với cây trồng được che đậy. 

Thứ yếu 

CB 7.3.8 Nhà sản xuất có thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn chặn thuốc 
trừ sâu trôi dạt sang các khu đất lân cận không? 

Nhà sản xuất phải thực hiện các biện pháp tích cực để tránh nguy cơ làm trôi 
dạt thuốc trừ sâu từ các lô đất sử dụng thuốc trừ sâu sang những khu vực 
sản xuất lân cận. Điều này có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin 
về loại cây trồng đang được trồng ở khu vực lân cận, việc bảo dưỡng các 
thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật… 

Thứ yếu 

CB 7.3.9 Nhà sản xuất có thực hiện các biện pháp tích cực để ngăn ngừa 
thuốc trừ sâu các khu vực lân cận trôi dạt sang không?  

Nhà sản xuất phải thực hiện các biện pháp tích cực để tránh nguy cơ thuốc 
trừ sâu từ các khu vực lân cận trôi dạt sang, ví dụ: bằng cách thỏa thuận, và 
liên hệ với các nhà sản xuất ở các khu vực lân cận để giảm thiểu rủi ro 
không may thuốc trừ sâu ở các khu vực lân cận trôi dạt sang, bằng cách 
trồng vùng đệm thực vật ở các bờ ruộng trồng cây, và bằng cạch tăng cường 
lấy mẫu thuốc trừ sâu trên các mảnh ruộng đó. Không áp dụng nếu không 
phát hiện thấy mối nguy. 

Khuyến cáo 
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CB. 7.4 Khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch (Không áp dụng cho Hoa và Cây cảnh)  

CB. 7.4.1 Thời gian cách ly trước khi thu hoạch đã đăng ký có được tuân thủ 
không?  

Nhà sản xuất có thể chứng tỏ rằng thời gian cách ly trước khi thu hoạch đã 
được theo dõi cho các loại thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng cho cây trồng, 
thông qua các thủ tục rõ ràng bằng văn bản như hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và ngày thu hoạch cây trồng. Đặc biệt là trường hợp thu hoạch liên 
tục, phải có hệ thống cho ruộng, vườn hoặc nhà kính (ví dụ: biển hiệu cảnh 
báo, thời điểm sử dụng, vv…) để đảm bảo phù hợp với các khoảng thời gian 
cách ly. Tham khảo mục CB 7.6.4. Không chấp nhận việc không áp dụng, 
ngoại trừ lĩnh vực trồng Hoa và Cây cảnh. 

Chính yếu 

CB. 7.5 Xử lý lượng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa  

CB. 7.5.1 Lượng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa hoặc sau khi rửa thùng có 
được xử lý theo cách không gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm và 
môi trường không? 

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa sau khi phun hoặc rửa thùng là lựa 
chọn đầu tiên với điều kiện là không vượt quá tổng tỷ lệ lượng dùng ghi trên 
nhãn. Lượng thuốc bảo vệ thực vật dư thừa hoặc sau khi rửa thùng phải 
được xử lý theo cách không gây ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm hay môi 
trường. Phải lưu lại hồ sơ. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.6 Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật (không áp dụng cho lĩnh vực trồng Hoa và Cây cảnh hoặc Vật liệu Nhân giống Cây trồng)  

CB. 7.6.1 Nhà sản xuất có thể chứng minh được mình có thông tin về đất nước 
nơi dự định bán sản phẩm (tức là thị trường mà nhà sản xuất dự kiến 
bán sản phẩm), và Mức Dư lượng Tối đa (MRL) của thị trường đó 
không? 

Nhà sản xuất (hoặc khách hàng của họ) phải có danh mục hiện hành về các 
mức dư lượng tối đa cho thị trường mà họ dự định bán sản phẩm (nội địa 
hoặc quốc tế). Các mức dư lượng tối đa sẽ được nhận diện bằng các thông 
tin liên lạc với sự xác nhận của khách hàng, hoặc bằng cách chọn ra các 
quốc gia cụ thể (hoặc nhóm quốc gia) nơi dự định bán sản phẩm, và đưa ra 
bằng chứng về sự tuân thủ với hệ thống kiểm soát dư lượng đáp ứng mức 
dư lượng tối đa hiện hành đang áp dụng tại quốc gia đó. Nếu một nhóm quốc 
gia được chọn làm nơi bán sản phẩm thì hệ thống kiểm soát dư lượng phải 
đáp ứng được mức dư lượng tối đa hiện hành nghiêm ngặt nhất đang áp 
dụng trong nhóm quốc gia đó. Tham khảo Phụ lục CB. 4 về Phân tích Dư 
lượng. 

Chính yếu 
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CB. 7.6.2 Có thực hiện hành động để đáp ứng mức dư lượng tối đa của thị 
trường mà nhà sản xuất dự định bán sản phẩm không? 

Khi mức dư lượng tối đa của thị trường mà nhà sản xuất dự định bán sản 
phẩm có mức nghiêm ngặt hơn mức của nước sản xuất, nhà sản xuất hoặc 
khách hàng của họ phải chứng tỏ rằng trong chu trình sản xuất, các mức dư 
lượng tối đa này luôn được chú ý tới (như: chỉnh sửa chế độ sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật khi cần thiết và/hoặc sử dụng kết quả kiểm dư lượng trong 
sản phẩm).  

Chính yếu 

CB. 7.6.3 Nhà sản xuất có thực hiện đánh giá rủi ro để xác định xem liệu sản 
phẩm của mình có tuân thủ theo các mức mức dư lượng tối đa ở đất 
nước mà họ dự định bán sản phẩm không? 

Đánh giá rủi ro đánh giá việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và những rủi ro 
tiềm ẩn về việc vượt quá các mức mức dư lượng tối đa. Đánh giá rủi ro sẽ 
dựa vào các tiêu chí được giải thích trong Phụ lục CB.6 Hướng dẫn về Vượt 
quá mức dư lượng tối đa.  
Đánh giá rủi ro sẽ thực hiện với tất cả các cây trồng đã đăng ký và đánh giá 
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cũng như những rủi ro tiềm ẩn về việc 
vượt quá các mức dư lượng tối đa.  
Những đánh giá rủi ro thường đưa ra kết luận rằng cần phải tiến hành phân 
tích dư lượng và xác định số lượng phân tích, thời điểm và địa điểm lấy mẫu, 
và kiểu phân tích theo Phụ lục CB 5 Đánh giá Rủi ro Vượt quá Mức Dư 
lượng Tối đa. Phụ lục CB 5B Tiêu chuẩn Tối thiểu Bắt buộc đối với một Hệ 
thống Kiểm soát Dư lượng (RMS) là bắt buộc phải tuân thủ.  
Một đánh giá rủi ro có kết luận rằng không cần thiết phải tiến hành phân tích 
dư lượng phải xác định được rằng có: 
- Lịch sử theo dõi 4 năm hoặc hơn 4 năm của việc xác minh bằng phương 
pháp phân tích mà không phát hiện có trường hợp sai phạm nào (ví dụ, vượt 
quá mức dư lương, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không được cho phép, 
vv...) 
- Không sử dụng hoặc sử dụng rất ít thuốc bảo vệ thực vật  
- Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật khi gần đến thời kỳ thu hoạch (phun 
thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian thu hoạch nhiều hơn so với khoảng thời 
gian cách ly trước khi thu hoạch) 
- Một bản đánh giá rủi ro được một bên thứ ba (ví dụ nhân viên thanh tra, 
chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt, vv...) hoặc khách hàng xác nhận.  
Các trường hợp ngoại lệ trong những điều kiện này là những loại cây trồng 
không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, môi trường được kiểm soát chặt chẽ 
và do đó, thông thường không cần phải tiến hành phân tích dư lượng thuốc 
bảo vệ thực vật (ví dụ như nấm). 

Chính yếu 
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CB. 7.6.4 Có bằng chứng về việc kiểm tra dư lượng, dựa vào kết quả đánh giá 
rủi ro không? 

Dựa vào kết quả đánh giá rủi ro, phải có bằng chứng hoặc hồ sơ được lưu 
văn bản hiện hành về các kết quả phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật 
đối với các loại cây trồng được đăng ký GLOBALG.A.P. hoặc về việc tham 
gia hệ thống kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của bên thứ ba có 
thể truy xuất nguồn gốc tới nông trại và tuân thủ theo những yêu cầu tối thiểu 
được quy định trong Phụ lục CB 5. Khi đánh giá rủi ro yêu cầu phải thực hiện 
kiểm tra dư lượng, những tiêu chí liên quan tới quy trình lấy mẫu, các phòng 
thí nghiệm được công nhận, vv… phải được tuân thủ. Kết quả phân tích phải 
truy xuất được ngược trở lại nhà sản xuất cụ thể và địa điểm sản xuất đã 
được lấy mẫu. 

Chính yếu 

 7.6.5 đến 7.6.7 Khi đánh giá rủi ro kết luận rằng cần thiết phải tiền hành phân tích dự lượng, có bằng chứng rằng:  

CB. 7.6.5 Đã làm đúng theo thủ tục lấy mẫu không? Có bằng chứng bằng văn bản thể hiện việc tuân thủ theo thủ tục lấy mẫu. 
Tham khảo Phụ lục CB. 4 Phân tích Dư lượng. 

Thứ yếu 

CB. 7.6.6 Phòng kiểm nghiệm phân tích dư lượng có được công nhận bởi cơ 
quan có thẩm quyền cấp quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn ISO 17025 
hoặc tiêu chuẩn tương đương không? 

Có bằng chứng bằng văn bản rõ ràng (như thư có tiêu đề hay bản sao công 
nhận,vv…) cho thấy phòng kiểm nghiệm sử dụng để phân tích dư lượng 
thuốc bảo vệ thực vật đã được công nhận, hay đang trong quá trình công 
nhận bởi cơ quan có thẩm quyền cấp quốc gia phù hợp với tiêu chuẩn ISO 
17025 hay tiêu chuẩn tương đương. Trong tất cả mọi trường hợp, phòng 
kiểm nghiệm phải đưa ra bằng chứng việc tham gia thử nghiệm thành thạo 
(ví dụ: phải có báo cáo FAPAS (Hệ thống Đánh giá Thực hành Phân tích 
Thực phẩm). Tham khảo Phụ lục CB. 4 Phân tích Dư lượng. 

Thứ yếu 

CB. 7.6.7 Có kế hoạch hành động khi mức dư lượng tối đa (MRL) bị vượt quá 
không? 

Có quy trình bằng văn bản rõ ràng về các bước và hành động khắc phục 
(bao gồm việc thông báo cho khách hàng, tập truy xuất nguồn gốc sản phẩm, 
vv…) phải thực hiện khi phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho thấy 
mức dư lượng tối đa (của nước sản xuất hay nước mà sản phẩm thu hoạch 
dự định được bán ra, nếu khác nhau) bị vượt quá. Tham khảo Phụ lục CB. 4 
Phân tích Dư lượng. Đây có thể là một phần của quy trình thu hồi/hủy bỏ 
như quy định trong mục AF. 9.1. 

Chính yếu 
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CB. 7.7 Cất trữ thuốc bảo vệ thực vật    

 Việc lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo những nguyên tắc cơ bản để đảm bảo việc lưu trữ và sử dụng được an toàn.  

CB. 7.7.1 Thuốc bảo vệ thực vật có được cất trữ phù hợp với những quy định 
của địa phương, tại một nơi an toàn với đẩy đủ phương tiện để đo 
lường và pha trộn không, có được giữ trong bao bì nguyên gốc 
không? 

Kho thuốc bảo vệ thực vật phải:  
 
- Tuân thủ theo những luật lệ, quy định hiện hành của quốc gia, khu vực và 
địa phương. 
 
- Được cất trữ an toàn với khóa và chìa. Không chấp nhận việc không áp 
dụng. 
 
- Có thiết bị đo lường trong đó việc chia độ các bình chứa và việc thẩm tra 
hiệu chỉnh cho cân được nhà sản xuất kiểm định hàng năm nhằm đảm bảo 
sự chính xác khi pha trộn và các khu vực này phải được trang bị với dụng cụ 
như xô, vòi cấp nước, vv…, được giữ sạch sẽ để bảo quản sự an toàn và 
hiệu quả của các loại thuốc bảo vệ thực vật có thể được sử dụng. Quy định 
này cũng áp dụng cho khu vực chiết rót/pha trộn nếu có sự khác nhau. 
Không chấp nhận việc không áp dụng. 
 
- Cất trữ tất cả thuốc bảo vệ thực vật trong thùng và túi nguyên gốc của 
chúng. Chỉ trong trường hợp bao bì gốc bị rách thì bao bì mới phải có chứa 
tất cả các thông tin trên nhãn gốc. Tham khảo mục CB. 7.9.1. Không chấp 
nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

 7.7.2 đến 7.7.6: Thuốc bảo vệ thực vật có được cất trữ tại nơi:  

CB. 7.7.2 Tốt không? Kho thuốc bảo vệ thực vật phải được xây dựng có cấu trúc thích hợp và 
vững chắc.  
 
Khả năng cất trữ của kho phải đáp ứng được khối lượng thuốc bảo vệ thực 
vật lớn nhất cần phải cất trữ trong suốt thời kỳ sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật và phải cất trữ thuốc bảo vệ thực vật sao cho không gây nguy hiểm cho 
người lao động, cũng không gây nguy cơ lây nhiễm chéo giữa thuốc bảo vệ 
thực vật với những sản phẩm khác. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.3 Có điều kiện nhiệt độ phù hợp hay không? Thuốc bảo vệ thực vật phải được cất trữ theo những yêu cầu về cất trữ ghi 
trên nhãn mác. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 7.7.4 Thoáng khí hay không (trong trường hợp phải đi vào kho thuốc)? Kho thuốc bảo vệ thực vật phải được thông khí sạch hiệu quả và ổn định, 
tránh khí độc quần tụ. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.5 Có ánh sáng hay không? Kho thuốc bảo vệ thực vật được đặt ở khu vực có điều kiện chiếu sáng thích 
hợp bằng ánh sáng tự nhiên hoặc đèn, để đảm bảo việc dễ dàng đọc các 
nhãn thuốc trên kệ. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.6 Cách xa những vật liệu khác hay không? Yêu cầu tối thiểu là ngăn ngừa không cho nhiễm bẩn chéo giữa thuốc bảo vệ 
thực vật và các bề mặt hoặc các vật tư khác có thể tiếp xúc với phần ăn 
được của cây trồng bằng cách sử dụng vách ngăn vật lý (tường, tấm ngăn, 
vv...). Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.7 Kệ để thuốc bảo vệ thực vật có được làm bằng vật liệu không hút ẩm 
hay không? 

Kho thuốc bảo vệ thực vật được lắp các kệ làm từ vật liệu không hút ẩm 
trong trường hợp bị chảy tràn (ví dụ: kim loại, nhựa cứng, hoặc được phủ 
tấm lót không thấm nước, vv...) 

Thứ yếu 

CB. 7.7.8 Thuốc bảo vệ thực vật được cất trữ ở nơi có khả năng giữ lại những 
phần thuốc rò rỉ hay đổ chảy không? 

Kho thuốc bảo vệ thực vật có bình chứa hoặc đê bao có khả năng chứa tới 
110% thể tích của bình chứa chất lỏng lớn nhất, để đảm bảo không có sự rò 
rỉ, tràn chảy hay nhiễm bẩn ra ngoài kho. Không chấp nhận việc không áp 
dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.9 Có các phương tiện để xử lý trường hợp tràn đổ thuốc bảo vệ thực 
vật hay không? 

 

Kho thuốc bảo vệ thực vật và tất cả các khu vực qui định cho công tác chiết 
rót/pha trộn được trang bị thùng đựng vật liệu thấm như cát, bàn chải nền, 
hót rác, và túi nhựa, các vật liệu đó có bảng chỉ dẫn và được để cố định, để 
có thể sử dụng trong trường hợp tràn đổ thuốc bảo vệ thực vật. Không chấp 
nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.10 Chìa khóa và việc đi vào kho chứa thuốc bảo vệ thực vật có giới hạn 
cho những công nhân đã qua đào tạo chính quy về công tác xử lý 
thuốc bảo vệ thực vật hay không? 

Kho thuốc bảo vệ thực vật được khóa lại và việc đi vào kho chỉ dành cho 
những công nhân đã qua đào tạo chính thức về việc sử dụng và xử lý thuốc 
bảo vệ thực vật an toàn. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.11 Tất cả thuốc bảo vệ thực vật có được phê duyệt để dùng cho các cây 
trồng đăng ký chứng nhận GLOBALG.A.P. và có được lưu trữ tách 
biệt với các loại thuốc bảo vệ thực vật dùng cho mục đích khác trong 
cùng kho lưu trữ hay không? 

Các thuốc bảo vệ thực vật dùng cho mục đích khác, không dùng cho cây 
trồng được đăng ký và/hoặc được chứng nhận (tức là sử dụng trong vườn, 
vv...) được nhận diện rõ ràng và cất trữ tách biệt trong kho thuốc bảo vệ thực 
vật. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.12 Những thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng có được lưu trữ trên kệ phía 
trên thuốc bảo vệ thực vật dạng bột hay không? 

Không bao giờ được để thuốc bảo vệ thực vật dạng lỏng ở trên các thuốc 
dạng bột hay dạng viên ở trên kệ. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 
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CB. 7.7.13 Có danh sách cập nhật các loại thuốc bảo vệ thực vật trong kho, các 
loại thuốc bảo vệ thực vật sắp thu mua và hồ sơ sử dụng thuốc bảo 
vệ thực vật cập nhật không? 
 
 

Phải có danh sách các loại thuốc bảo vệ thực vật trong kho, trong đó ghi rõ 
thông tin về các loại thuốc bảo vệ thực vật trong kho (loại và khối lượng 
thuốc bảo vệ thực vật cất trữ - số lượng theo đơn vị, ví dụ: chai) và danh 
sách này phải được cập nhật trong tháng sau khi có sự thay đổi số lượng 
thuốc bảo vệ thực vật trong kho (xuất kho hoặc nhập kho). Danh sách cập 
nhật về số lượng thuốc bảo vệ thực vật cất trữ trong kho có thể được tính 
toán bằng cách ghi sổ sách lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập về (hóa đơn 
hoặc các hồ sơ khác của thuốc bảo vệ thực vật thu mua) và lượng thuốc bảo 
vệ thực vật được sử dụng (xử lý/sử dụng). Tuy nhiên, cần phải thường 
xuyên kiểm tra số lượng thực tế để tránh sai lệch với các tính toán trên sổ 
sách. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.14 Có quy trình sơ cứu tai nạn có thể nhìn thấy trong vòng 10m từ kho 
tồn trữ thuốc bảo vệ thực vật/ hóa chất không? 

 

Một quy trình sơ cứu tai nạn có các thông tin như yêu cầu trong mục AF4.3.1 
phải thể hiện, một cách dễ nhìn thấy, các bước cơ bản về chăm sóc ban đầu 
cho người bị tai nạn và tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy quy trình này 
trong vòng 10m từ kho cất trữ thuốc bảo vệ thực vật/hóa chất và khu vực 
pha trộn hóa chất theo quy định. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.7.15 Có những phương tiện để xử lý tai nạn phơi nhiễm xảy ra với người 
vận hành hay không? 

Tất cả kho thuốc bảo vệ thực vật/hóa chất và khu vực chiết rót/pha trộn tại 
nông trại phải có thiết bị rửa mắt, nguồn nước sạch không xa quá 10m, một 
bộ sơ cấp cứu có đầy đủ dụng cụ sơ cấp cứu cần thiết (ví dụ: bộ sơ cấp cứ 
thuốc trừ sâu cần có các dụng cụ sơ cấp cứu để xử lý hóa chất ăn mòn hoặc 
dung dịch kiềm trong trường hợp nuốt phải, và có thể không cần băng và 
nẹp). Tất cả phải được đánh dấu rõ ràng bằng biển báo. Không chấp nhận 
việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.8 Xử lý thuốc bảo vệ thực vật (Không áp dụng nếu không xử lý thuốc bảo vệ thực vật)  

CB. 7.8.1 Nhà sản xuất có cho phép tất cả những công nhân tiếp xúc với thuốc 
bảo vệ thực vật có được đăng ký kiểm tra sức khỏe hàng năm hoặc 
với tần suất nêu trong bản đánh giá rủi ro trong đó xem xét tới việc họ 
tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật và độc tính của các loại thuốc bảo 
vệ thực vật được sử dụng? 
 

Nhà sản xuất cho phép tất cả những công nhân tiếp xúc với thuốc bảo vệ 
thực vật được tự nguyện đăng ký kiểm tra sức khỏe hàng năm hoặc theo 
đánh giá rủi ro an toàn và sức khỏe (tham khảo mục AF 4.1.). Việc kiểm tra 
sức khỏe phải phù hợp với quy tắc thực hành địa phương, khu vực hoặc 
quốc gia và việc sử dụng kết quả phải tôn trọng các quy định của pháp luật 
về tiết lộ thông tin cá nhân.  
 

Thứ yếu 
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CB. 7.8.2 Có những thủ tục liên quan đến thời gian quay lại vườn sau khi phun 
thuốc hay không? 

Có những thủ tục bằng văn bản rõ ràng quy định thời gian quay lại vườn sau 
khi phun thuốc bảo vệ thực vật theo hướng dẫn trên nhãn. Cần đặc biệt chú 
ý tới những người lao động có nguy cơ rủi ro cao nhất. Ví dụ: người lao động 
đang mang thai/đang cho con bú hoặc người già. Nếu không có thông tin về 
thời gian quay lại vườn sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật trên nhãn, thì 
không cần yêu cầu phải có thời gian cách ly tối thiểu cụ thể, nhưng lượng 
thuốc bảo vệ thực vật đã phun phải khô trên cây trồng trước khi người lao 
động quay trở lại khu vực trồng cây.  

Chính yếu 

CB. 7.8.3 Nếu tất cả thuốc bảo vệ thực vật được vận chuyển tập trung trong và 
giữa các nông trại, chúng có được vân chuyển an toàn và đảm bảo 
không?  

Việc vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo các quy định hiện 
hành của pháp luật. Nếu pháp luật không có quy định nào về vận chuyển 
thuốc bảo vệ thực vật, trong mọi trường hợp, nhà sản xuất phải đảm bảo 
rằng tất cả thuốc bảo vệ thực vật đều được vận chuyển sao cho không gây 
ra bất kỳ rủi ro nào đến sức khỏe của những người lao động vận chuyển 
thuốc. 

Thứ yếu 

CB. 7.8.4 Khi pha trộn thuốc bảo vệ thực vật, các quy trình chiết rót và xử lý 
chính xác như quy định trên nhãn có được tuân thủ theo không?  

Các dụng cụ pha trộn thuốc bảo vệ thực vật, bao gồm các thiết bị đo lường 
phù hợp, phải phù hợp với thuốc bảo vệ thực vật, nhằm tuân thủ theo những 
quy trình xử lý và chiết rót chính xác như yêu cầu ghi trên nhãn. Không chấp 
nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.9 Các thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng  

CB. 7.9.1 Các thùng chứa rỗng có được rửa bằng cách sử dụng một thiết bị rửa 
áp suất tích hợp trên các thiết bị phun thuốc bảo vệ thực vật hoặc rửa 
với nước ít nhất ba lần trước khi cất trữ hoặc tiêu hủy hay không, và 
nước rửa từ những thùng chứa rỗng có được cho lại vào thùng pha 
thuốc bảo vệ thực vật hoặc tiêu hủy theo quy định trong mục không 
CB 7.5.1? 

Có thiết bị rửa thùng chứa rỗng bằng áp suất gắn trên máy phun thuốc bảo 
vệ thực vật, hoặc có hướng dẫn rõ ràng bằng văn bản về việc súc rửa với 
nước ba lần trước khi tiêu hủy chúng.  
 
Thông qua việc sử dụng thiết bị xử lý thùng chứa hoặc theo quy trình bằng 
văn bản dành cho người vận hành thiết bị phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, 
nước rửa từ những thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng phải luôn được 
cho lại vào thùng máy phun thuốc khi pha trộn hoặc tiêu hủy theo cách không 
làm ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm hay môi trường. Không chấp nhận 
việc không áp dụng. 

Chính yếu 
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CB. 7.9.2 Có tránh việc tái sử dụng lại thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật cho 
mục đích khác, ngoài việc đựng và vận chuyển chính loại thuốc đó 
không? 

Có bằng chứng cho thấy những thùng chứa rỗng của thuốc bảo vệ thực vật 
không được sử dụng cho bất kỳ việc gì khác ngoài việc chứa hay vận 
chuyển chính loại thuốc đã ghi trên nhãn. Không chấp nhận việc không áp 
dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.9.3 Những thùng chứa sau khi sử dụng có được giữ an toàn cho đến khi 
được tiêu hủy hay không? 

Có nơi qui định để cất trữ an toàn tất cả các thùng chứa thuốc bảo vệ thực 
vật rỗng trước khi tiêu hủy, nơi đó phải tách biệt khỏi cây trồng và vật liệu 
đóng gói (tức là được để cố định và hạn chế tiếp xúc vật lý đối với người 
hoặc động vật) 

Thứ yếu 

CB. 7.9.4 Việc tiêu hủy những thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng có được 
thực hiện theo cách để tránh tiếp xúc với con người và gây ô nhiễm 
môi trường không? 

Các nhà sản xuất phải tiêu hủy những thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật 
rỗng bằng cách sử dụng một điểm cất trữ an toàn, một hệ thống xử lý an 
toàn trước khi tiêu hủy và một phương pháp tiêu hủy tuân thủ theo các quy 
định hiện hành của pháp luật và tránh tiếp xúc với con người và gây ô nhiễm 
môi trường (nguồn nước và động thực vật). Không chấp nhận việc không áp 
dụng. 

Thứ yếu 

CB. 7.9.5 Có hệ thống chính thức để gom nhặt và tiêu hủy các thùng chứa 
thuốc bảo vệ thực vật rỗng không, và trong trường hợp đó, các thùng 
chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng được cất trữ, dán nhãn, và xử lý phù 
hợp theo các quy định đối với hệ thống thu gom không? 

Nếu có hệ thống gom nhặt và tiêu hủy các thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật, 
phải có hồ sơ bằng văn bản về sự tham gia của nhà sản xuất. Một khi đã 
dùng hết, tất cả các thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng, phải được cất 
trữ, dán nhãn, và xử lý phù hợp theo các quy định đối với hệ thống thu gom 
và tiêu hủy chính thức, nếu có.  

Thứ yếu 

CB. 7.9.6 Tất cả các quy định của địa phương liên quan đến việc loại bỏ hay 
huỷ những thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng có được 
tuân thủ không? 

Tất cả các qui định và luật lệ của quốc gia, khu vực và địa phương (nếu có) 
có liên quan về việc loại bỏ hay huỷ những thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật 
rỗng phải được tuân thủ. 

Chính yếu 

CB. 7.10 Thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn  

CB. 7.10.1 Những thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn có được lưu trữ an toàn, 
nhận diện và loại bỏ bởi đơn vị có thẩm quyền hoặc được phê duyệt 
không? 

Có hồ sơ bằng văn bản cho thấy rằng những thuốc bảo vệ thực vật đã hết 
hạn được hủy bỏ bởi các đơn vị có thẩm quyền. Nếu không thì phải lưu trữ 
an toàn và nhận diện được. 

Thứ yếu 
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CB. 7.11 Sử dụng giá thể và không sử dụng Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật   

CB. 7.11.1 
 

Có hồ sơ lưu về tất cả các giá thể, bao gồm những loại được làm tại 
nông trại, được sử dụng cho cây trồng và/hoặc đất không được nêu 
trong phần Phân bón và Thuốc bảo vệ thực vật không? 

Nếu các chất phụ gia, ví dụ như chất  tăng trưởng cây trồng, tăng dinh 
dưỡng cho đất hoặc bất kỳ loại giá thể nào khác được sử dụng cho cây trồng 
đã đăng ký, được tự chế biến hoặc thu mua, phải có hồ sơ lưu về vấn đề 
này. Những hồ sơ này phải có thông tin về tên giá thể (ví dụ: loại cây gốc để 
tạo ra giá thể), cây trồng, ruộng, ngày và khối lượng sử dụng. Nếu là sản 
phẩm thu mua, tên thương hiệu hoặc thương mại, nếu áp dụng, và hoạt chất 
hoặc thành phần, hoặc nguồn chính (ví dụ: cây trồng, tảo, khoáng chất…) 
cũng phải được lưu hồ sơ. Nếu, tại nước sản xuất có chương trình đăng ký 
cho giá thể này thì nó phải được phê duyệt. 
Nếu không cần phải đăng ký sử dụng các giá thể tại nước sản xuất, nhà sản 
xuất phải đảm bảo rằng việc sử dụng giá thể không làm ảnh hưởng tới an 
toàn thực phẩm.  
Hồ sơ lưu của những vật liệu nhân giống này phải có thông tin về các thành 
phần nếu có, và nếu có nguy cơ vượt quá mức dư lượng tối đa (MRL), phải 
đáp ứng yêu cầu nêu trong mục CB 7.6.2 

Thứ yếu 
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CB. 8 THIẾT BỊ  

CB. 8.1 Những thiết bị nhạy cảm với an toàn thực phẩm (ví dụ, máy phun 
thuốc bảo vệ thực vật, thiết bị tưới nước/bón phân, thiết bị xử lý sản 
phẩm sau thu hoạch) có được thường xuyên bảo dưỡng, định kỳ 
kiểm tra và, nếu áp dụng, được hiệu chỉnh ít nhất là hàng năm không, 
và có hồ sơ đo lường được lưu lại trong vòng 12 tháng gần nhất 
không? 

Thiết bị phải được giữ trong điều kiện sửa chữa tốt và có bằng chứng bằng 
văn bản với các phiếu bảo dưỡng cập nhật cho tất cả những lần sửa chữa, 
thay dầu, vv… đã thực hiện.  
Ví dụ:  
Máy phun thuốc bảo vệ thực vật: Tham khảo Phụ lục CB.6, hướng dẫn tuân 
thủ kiểm tra bằng phương pháp quan sát và kiểm tra chức năng của các thiết 
bị sử dụng. Máy phun thuốc bảo vệ thực vật (tự động hay bán tự động) được 
xác minh đã được vận hành đúng cách trong vòng 12 tháng qua và điều này 
phải được chứng nhận hoặc được lưu hồ sơ với một trong hai cách: tham 
gia vào một chương trình chính thức (nếu có) hoặc việc vận hành máy được 
một người có khả năng thể hiện năng lực của mình thực hiện. 
Nếu các dụng cụ đo cầm tay nhỏ không thể nhận diện riêng biệt được, phải 
xác minh được công suất trung bình của chúng và lưu hồ sơ. Và tất cả 
những thiết bị như vậy được sử dụng phải được so sánh với một dụng cụ đo 
tiêu chuẩn ít nhất mỗi năm một lần.   
Thiết bị tưới nước/bón phân: tối thiểu phải lưu giữ hồ sơ bảo dưỡng hàng 
năm đối với tất cả các loại máy móc/kỹ thuật tưới nước/bón phân được sử 
dụng.  

Thứ yếu 

CB. 8.2 Những thiết bị nhạy cảm với môi trường và những thiết bị khác sử 
dụng trong các hoạt động của nông trại (ví dụ, thiết bị rải bón phân, 
thiết bị sử dụng để kiểm soát nhiệt độ và trọng lượng) có được 
thường xuyên kiểm tra và, nếu áp dụng, được hiệu chỉnh ít nhất là 
hàng năm không? 

Thiết bị phải được giữ rong điều kiện sửa chữa tốt và có bằng chứng bằng 
văn bản với các phiếu bảo dưỡng cập nhật cho tất cả những lần sửa chữa, 
thay dầu, vv… đã thực hiện.  
Ví dụ:  
Thiết bị rải phân bón: Tối thiểu, phải có hồ sơ bằng văn bản chỉ rõ việc hiệu 
chỉnh được thực hiện bởi một công ty chuyên biệt, nhà cung cấp thiết bị rải 
phân bón hoặc bởi người chịu trách nhiệm kỹ thuật của nông trại trong vòng 
12 tháng qua.  
Nếu các dụng cụ đo cầm tay nhỏ không thể nhận diện riêng biệt được, phải 
xác minh được công suất trung bình của chúng và lưu hồ sơ. Và tất cả 
những thiết bị như vậy được sử dụng phải được so sánh với một dụng cụ đo 
tiêu chuẩn ít nhất mỗi năm một lần.   

Thứ yếu 
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CB. 8.3 Người sản xuất có tham gia vào một chương trình chứng nhận hiệu 
chỉnh độc lập, nếu có không? 

Việc nhà sản xuất tham gia vào chương trình hiệu chỉnh phải được lưu hồ sơ 
lại. Trong trường hợp nhà sản xuất sử dụng một hệ thống hiệu chỉnh chính 
thức trong thời gian lâu hơn 1 năm, vẫn cần phải xác minh nội bộ hàng năm 
việc hiệu chỉnh của nhà sản xuất theo quy định trong mục CB 8.1. 

Khuyến cáo 

CB. 8.4 Thiết bị thuốc bảo vệ thực vật có được cất trữ sao cho ngăn ngừa 
nhiễm bẩn lên sản phẩm không?  

Thiết bị sử dụng cho thuốc bảo vệ thực vật (bình phun, ba lô) phải được cất 
trữ an toàn để tránh làm nhiễm bẩn lên sản phẩm hoặc chất khác có thể tiếp 
xúc với phần ăn được của sản phẩm thu hoạch.  

Thứ yếu 
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PHỤ LỤC CB. 1 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NƯỚC CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI NÔNG TRẠI CHO CÂY TRỒNG 
 
 
1. GIỚI THIỆU VỀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN 
 
Đây là một HƯỚNG DẪN. Khi các ví dụ được cung cấp, tuy các danh sách không đầy đủ nhưng sẽ cung cấp hướng dẫn đầy đủ cho các nhà sản xuất để thiết kế bản đánh 
giá rủi ro, xây dựng một kế hoạch quản lý nước cụ thể cho nông trại của mình và thực hiện các biện pháp thực hành tốt.  
 
Nước là một trong những nguyên liệu cơ bản chủ yếu cần thiết để sản xuất thực phẩm. Các nguồn nước ngọt đã trở nên khan hiếm ở ngày càng nhiều khu vực. Phân bổ 
nước đang trở thành một vấn đề phức tạp, đặc biệt ở một số vùng nhất định và đối với một số mục đích sử dụng. Quản lý nước đòi hỏi phải có kiến thức, kỹ năng cụ thể và 
khả năng lập kế hoạch được nâng cao, ví dụ, để để phản ứng trong những thời điểm thiếu nước. Nước sạch và đủ rất quan trọng đối với sức khỏe của con người, sức khỏe 
của hệ sinh thái và đối với sự tăng trưởng và phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Để đạt được điều này cần phải thực hiện các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt vì lĩnh 
vực nông nghiệp là một trong những ngành chủ yếu sử dụng các nguồn nước ngọt. 
 
Tài liệu hướng dẫn này được thiết kế để hỗ trợ người trồng được cấp chứng nhận và giúp họ nhận thức được rằng các Điểm Kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ (CPCC) về 
quản lý nước có trách nhiệm đã được nâng cấp. Tài liệu này giúp người trồng hiểu được những yêu cầu cần phải đáp ứng để được cấp chứng nhận GLOBALG.A.P. 
 
Tài liệu nhằm giúp người trồng thực hiện và tuân thủ theo một vài nhiệm vụ hoặc yêu cầu mới và phức tạp hơn liên quan đến sử dụng nước, ví dụ: thực hiện phân tích rủi ro 
và lập kế hoạch quản lý nước. Tài liệu hướng dẫn này cố gắng chỉ ra tất cả các yếu tố liên quan cần phải được cân nhắc và/hoặc những biện pháp cần thực hiện để đảm 
bảo việc quản lý nước có trách nhiệm được thực hiện ở nông trại.  
 
Tài liệu hướng dẫn GLOBALG.A.P. này không phải là hướng dẫn cho các nhà nông nghiệp hay các viện nghiên cứu. Tài liệu chỉ minh họa và thảo luận về quản lý nước tại 
nông trại theo khoa học lý luận hoặc ứng dụng. Nó được thiết kế để trở thành một tài liệu thực hành nhằm hỗ trợ người trồng, những người chịu trách nhiệm thực hiện công 
tác tưới nước tại nông trại, người đánh giá, chuyên gia tư vấn, thành viên GLOBALG.A.P., và những người khác có kiến thức tổng hợp về các biện pháp thực hành tốt để 
quản lý nước ở nông trại.   
 

2. SỬ DỤNG NƯỚC TẠI NÔNG TRẠI CÓ TRÁCH NHIỆM 

Chương này làm rõ các biện pháp thực hành tốt để cải thiện công tác quản lý nước tại nông trại. Trọng tâm của chương nhằm làm giảm việc nhiễm bẩn các vùng nước trực 
tiếp và gián tiếp từ các cánh đồng nông nghiệp bằng cách giới thiệu các biện pháp thực hành tốt để quản lý nước tại nông trại. Các biện pháp thực hành này sẽ giúp cải thiện 
việc sử dụng các nguồn nước an toàn và hiệu quả để trồng các loại cây.  
 
Những biện pháp thực hành quản lý nước khuyến nghị được nêu trong chương này đều ở cấp độ nông trại và chủ yếu tập trung vào những vấn đề sau: 

- Quản lý tưới nước và đất hàng ngày (ví dụ: tránh tưới quá nhiều nước, rò rỉ, quá nhiều nước thoát, tràn nước bề mặt, giảm xói mòn đất, cải tạo đất...) 
- Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (ví dụ: sử dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm và/hoặc thuốc diệt cỏ) 
- Sử dụng dinh dưỡng cây trồng (ví dụ: sử dụng phân bón và các chất hữu cơ cải thiện chất lượng đất như phân) 
- Quản lý chất thải (ví dụ: quản lý phần còn thừa của bình phun, tiêu hủy các thùng thuốc bảo vệ thực vật rỗng)  
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2.1 Định nghĩa Quản lý Nước Có trách nhiệm ở Nông trại 

Quản lý nước có trách nhiệm và bền vững ở cấp độ nông trại có những đặc điểm sau: 
 

 Quản lý nông trại phải có cái nhìn tổng quan về tất cả các nguồn nước xung quanh nông trại, bao gồm xác định các nguồn nước được sử dụng để lấy nước cho 
nông trại, khối lượng nước lấy, thời điểm lấy nước, và có cái nhìn tổng quan về hệ thống phân phối nước tại nông trại. 

 Nông trại sử dụng các nguồn nước một cách hiệu quả và có kế hoạch để tưới cây. 
 Chất lượng nước tưới được kiểm soát.  
 Kiểm soát khả năng nước thải từ nông trại chảy ngược trở lại các vùng nước.  
 Tiến hành xử lý và sử dụng hợp lý thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các chất cải thiện chất lượng đất hữu cơ (đúng thời điểm, đúng địa điểm và đúng liều lượng 

sử dụng).  
 Có các biện pháp thực hành quản lý đất tốt (để ngăn ngừa xói mòn đất, cải thiện khả năng giữ nước của đất, và ngăn ngừa ô nhiễm nước do nước chảy tràn trên 

bề mặt, nước chảy tràn dưới bề mặt và nước thoát).  

2.2 Chất lượng nước  

Ba nguồn chính gây ô nhiễm nước trong nông nghiệp là hóa chất (ví dụ: các chất dinh dưỡng như ni tơ, phốt phát, và hóa chất nông nghiệp), vật lý (ví dụ: đất, đá và thủy 
tinh) và vi khuẩn. 
 
Các chất có khả năng gây ô nhiễm từ các cánh đồng nông nghiệp là thuốc bảo vệ thực vật và các chất dinh dưỡng. 
 
Nếu phân bón hữu cơ và vô cơ còn sót lại trên bề mặt nước với số lượng quá nhiều, điều này có thể gây ra hiện tượng phú dưỡng trong nước.  
 
Việc xử lý và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón theo hướng dẫn sử dụng đã đăng ký rất quan trọng, tương tự như việc tuân thủ theo các biện pháp thực hành tốt 
nhất được khuyến nghị để ngăn ngừa thuốc bảo vệ thực vật và phân bón trôi dạt sang các khu vực khác trong môi trường, đặc biệt là những khu vực dễ bị tổn thương như 
khu vực có nguồn nước uống.   
 
Cần cân nhắc rằng việc nhiễm bẩn vi sinh vật từ nước tưới, ví dụ: từ các loại phân hữu cơ, có thể ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm. Trong trường hợp này, chất lượng 
nước tưới vô cùng quan trọng và phải được kiểm soát thường xuyên. (Tham khảo Phụ lục FV.1 dành cho các rủi ro liên quan đến nhiễm bẩn nước do vi sinh vật). 
 
Nhiễm bẩn trực tiếp và gián tiếp. 
 

- Nhiễm bẩn trực tiếp (còn gọi là nguồn điểm) là những nguồn ô nhiễm được xác định rõ ràng, ví dụ: sự cố tràn thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình pha trộn và chiết 
rót vào bình phun xịt, hoặc tiêu hủy các hộp thuốc bảo vệ thực vật còn thừa trên cánh đồng mà không pha loãng đúng hỗn hợp và/hoặc không để ý các vùng nước 
ở cạnh đó.   

 
 
Ngược lại, nhiễm bẩn gián tiếp (còn gọi là nguồn lan tỏa) được phát tán tại các điểm khác nhau xung quanh nông trại và trên cánh đồng. Một số đường gây nhiễm bẩn gián 
tiếp bao gồm nước chảy tràn bề mặt, nước thoát, rò rỉ nước và trôi dạt sang các khu vực khác trong quá trình phun xịt. Việc ngăn ngừa nhiễm bẩn gián tiếp phức tạp hơn so 
với việc ngăn chặn nhiễm bẩn trực tiếp. Phòng ngừa nhiễm bẩn từ nguồn gián tiếp liên quan đòi hỏi phải thay đổi các biện pháp thực hành nông nghiệp, ví dụ như: 
o Tạo vùng đệm thực vật tại các bờ ruộng trồng cây. 
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o Luân canh cây trồng với đa dạng các loại cây trồng hơn và những hình thức canh tác khác có thể cải thiện các vấn đề về hữu cơ đất và chống xói mòn.  
o Canh tác ruộng bậc thang 
o Canh tác làm đất tối thiểu 
o Lập lịch tưới nước tốt hơn với tần suất tưới tốt hơn.  
o Các lỗ phun ít làm trôi dạt thuốc bảo vệ thực vật sang khu vực lân cận, hiệu chỉnh cẩn thận các thiết bị phun xịt… 

 
Điều quan trọng là phải đánh giá được liệu có xảy ra nhiễm bẩn trực tiếp tại nông trại hay không và phải xác định được khu vực rủi ro chính. Điều này sẽ giúp thực hiện các 
kế hoạch để đảm bảo giảm thiểu được rủi ro.  
 
Các kế hoạch này bao gồm, ví dụ, quản lý cẩn thận các loại thuốc bảo vệ thực vật để tránh nhiễm bẩn các nguồn nước và vùng nước. Lưu giữ hồ sơ sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật và thực hiện những biện pháp thực hành tốt được khuyến nghị rất quan trọng. Ví dụ về các biện pháp thực hành được khuyến nghị bao gồm: phòng cất trữ phù 
hợp, khu vực pha trộn và chiết rót thuốc bảo vệ thực vật vào trong các thiết bị phun xịt, quản lý thuốc bảo vệ thực vật tràn ra ngoài và thùng thuốc bảo vệ thực vật còn thừa 
lại, thu gom và thải bỏ an toàn nước thải đã bị nhiễm bẩn. 
 
Việc quyết định liệu có xảy ra nhiễm bẩn trực tiếp từ các cánh đồng nông nghiệp không, và nếu có, thì việc xác định những nguyên nhân chính dẫn đến nhiễm bẩn trực tiếp 
đều rất quan trọng. Ví dụ, xói mòn có thể nhìn thấy ở các đường phân ranh cho biết đã có nước chảy tràn trên bề mặt. Hiện tượng này có thể do khả năng thấm nước bề 
mặt kém của đất do các biện pháp thực hành quản lý đất không tốt (ví dụ: cày sâu, không luân canh cây trồng và/hoặc không có kế hoạch giao thông nông trại phù hợp). 
Việc đánh giá xem các cánh đồng có dễ bị rửa trôi các hóa chất nông nghiệp không. Các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn nông trại địa phương có thể hỗ trợ đánh giá rủi ro 
nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt, nước thẩm thấu, nước thoát và nước tràn sang từ các cánh đồng trồng cây nông nghiệp. 
 
Các biện pháp giảm thiểu lây nhiễm phù hợp và biện pháp thực hành quản lý tốt nhất có thể được thực hiện theo các hình thức và nguồn lây nhiễm khác nhau. Biện pháp 
giảm thiểu quan trọng nhất là quản lý phù hợp việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, ví dụ: đúng thời điểm, đúng địa điểm và liều lượng. Điều quan trọng là phải luôn 
theo dõi sát dự báo thời tiết. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trước khi có mưa to có thể làm tăng nguy cơ xảy ra nước chảy tràn bền mặt và/hoặc rò rỉ, từ đó gây nhiễm bẩn 
các vùng nước.  

2.3 Chất lượng nước  

Có ba nguồn nước: 
o Nước ngầm: Nước được thu gom và giữ lại tự nhiên dưới đất. Nước ngầm tái tạo được lưu trữ trong các tầng chứa nước ngầm, luôn được bổ sung thêm nước 

mưa trong thời gian ngắn hạn. Nước ngầm hóa thạch trong hồ, sông, ao nhân tạo và tự nhiên, và mương.  
o Nước bề mặt: Nước ngọt tại các hồ, sông, ao tự nhiên và nhân tạo và mương. 
o Nước thu gom được: Nước được cất trữ trong các đập và trong các lưu vực nhân tạo. 

 
Khai thác nước không bền vững (quá mức) từ các tầng chứa nước ngầm có thể gây ra sự sụt giảm nước ngầm. Mực nước ngầm sụt giảm không chỉ tác động đến người 
trồng do họ phải đào sâu hơn mới có thể lấy được nước ngầm, mà còn ảnh hưởng tới cả cộng đồng. Điều này cũng có thể dẫn tới sự xâm nhập của nước mặn vào các tầng 
chứa nước ngầm trong các khu vực gần biển.  
Giảm tiêu thụ nước cho hoạt động tưới nước bằng cách sử dụng nước hiệu quả hơn (và từ đó bớt lãng phí hơn) là một biện pháp thực hành tốt của người trồng. Có thể đạt 
được điều này bằng cách quản lý tưới nước tốt hơn thông qua việc sử dụng một lượng nước vừa đủ và đúng thời điểm để tưới cây. Ngoài ra, cũng có thể giảm tiêu thụ 
nước cho hoạt động tưới nước bằng cách quản lý đất tốt hơn, ví dụ: tăng hàm lượng chất hữu cơ và đầu tư vào lớp phủ cho cây mới trồng. Một số giống cây trồng cũng giúp 
sử dụng nước tối ưu hơn. Việc sử dụng nước hiệu quả cho công tác tưới nước không chỉ ảnh hưởng đến năng suất cây trồng nếu được có kế hoạch đúng đắn, ví dụ: tránh 
gây khan hiếm nước (bằng cách sử dụng đầu dò độ ẩm của đất).  
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2.4 Các biện pháp tưới nước 

Cá biện pháp tưới nước nhìn chung được chia ra thành 3 loại:  
1) Tưới nước bề mặt 
2) Tưới phun  
3) Tưới nhỏ giọt 
 
Mỗi biện pháp tưới nước đều ảnh hưởng tới chất lượng nước và khối lượng nước theo những cách khác nhau. Việc lựa chọn sử dụng biện pháp tưới nước nhất định phụ 
thuộc vào cây trồng, đất, khả năng đầu tư của người trồng vào công tác tưới nước và/hoặc được chính quyền địa phương hỗ trợ về hệ thống tưới nước, cũng như các biện 
pháp thực hành tưới nước dài hạn trong trường hợp sử dụng các hệ thống tưới nước truyền thống.  
 
Tưới nước bề mặt 

Có nhiều hệ thống tưới nước bề mặt khác nhau: tưới ngập nước, tưới nước be bờ, tưới nước tràn bờ hoặc tưới theo luống. Có nguy cơ nhiễm bẩn nước cao hơn trong 
trường hợp tưới nước bề mặt do người trồng ít kiểm soát việc tưới nước cho cây trồng. Ví dụ: tưới ngập nước gây rủi ro nước thẩm thấu và thoát nước cao hơn. Tưới nước 
theo luống làm tăng nguy cơ nước chảy tràn bề mặt ở phía cuối cánh đồng, nếu không được quản lý hiệu quả. Các hệ thống tưới nước bề mặt được cho là có Hiệu quả 
Tưới nước (IE) thấp và Hiệu quả Sử dụng Nước (WUE) thấp do tỷ lệ nước thất thoát do bốc hơi cao hơn so với các hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt. 
 

Tưới phun 

Các hệ thống tưới phun có thể tưới nước cho diện tích ruộng lớn hơn và hầu hết có thể thay thế được. Chúng thường được sử dụng khi không phải lúc nào cũng cần tưới 
nước cho cây mà chỉ cần thiết trong những trường hợp ngoại lệ, ví dụ như trong các thời kỳ mùa khô. Có nhiều phương pháp tưới phun khác nhau, ví dụ: phun mưa, hệ 
thống tưới kiểu quay quanh trục trung tâm, hệ thống tưới ngang, hệ thống tưới bằng sung phun nước và hệ thống tưới thanh giằng. Các hệ thống tưới phun là hệ thống tưới 
nước tăng áp và do đó, cần sử dụng điện để hoạt động. Nhược điểm chính của hệ thống tưới phun (bên cạnh chi phí cao) là sự thất thoát nước do bốc hơi. Điều này làm 
cho thời điểm tưới nước trở nên rất quan trọng, ví dụ: tưới phun vào thời điểm giữa ngày sẽ làm tăng khả năng thất thoát nước do bốc hơi.  
 
 
Tưới nhỏ giọt 

Giống như hệ thống tưới phun, hệ thống tưới nhỏ giọt cũng là hệ thống tưới nước tăng áp, và do đó cũng cần sử dụng điện để hoạt động (một số cần nhiều điện năng hơn 
các loại khác tùy thuộc vào sự khác biệt về điạ hình và tùy thuộc vào việc phải bơm nước hay không). Những hệ thống này phổ biến do dễ sử dụng và có Hiệu quả Tưới 
nước (IE) và Hiệu quả Sử dụng Nước (WUE) cao. Việc thất thoát nước, do bốc hơi hoặc do sử dụng không có lợi khác là rất nhỏ. Các hệ thống tưới nhỏ giọt được xem là 
giải pháp được ưa chuộng tại những vùng khô hạn và bán khô hạn. Tuy nhiên, sử dụng biện pháp tưới nhỏ giọt không có nghĩa là nước được sử dụng một cách hiệu quả và 
tiết kiệm được nước. Cần thực hiện các biện pháp thực hành quản lý tốt để đảm bảo rằng việc tưới nước cho cây trồng tại nông trại không làm ảnh hưởng đến lượng nước 
sẵn có dành cho những người dùng khác trong cùng lưu vực sông (điều này bao gồm cả nhu cầu đảm bảo nước cho các hệ sinh thái khỏe mạnh).   
 

2.5 Các biện pháp thực hành liên quan đến nước trong ngành nông nghiệp canh tác nhờ nước trời  

Quản lý đất tốt để cải thiện sự thẩm thấu nước mưa vào lớp đất mặt và tăng khả năng giữ nước của đất có vai trò rất quan trọng trong ngành nông nghiệp có tưới và canh 
tác nhờ nước trời, vì quản lý đất tốt sẽ giúp ngăn ngừa hiện tượng nước chảy tràn bề mặt và nước thoát từ các cánh đồng nông nghiệp. Hơn nữa, khả năng giữ nước tốt 
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hơn trong đất cho phép cây trồng hút được nhiều nước hơn, từ đó có thể nâng cao sinh khối và năng suất cây trồng trong ngành nông nghiệp canh tác nhờ nước trời tại các 
vùng khô hạn và bán khô hạn. Tăng cường hàm lượng chất hữu cơ trong đất cũng vô cùng quan trọng trong việc nâng cao khả năng giữ nước của đất. 
 
 
Để cải thiện công tác quản lý lượng nước, có thể sử dụng các công cụ để lưu trữ lượng nước mưa thừa và sử dụng trong những thời kỳ khan hiếm nước. Có thể dự trữ 
nước mưa bằng cách thu gom nước từ trên các mái nhà hoặc cất trữ nước trong các bể xây dựng tại những khu vực không canh tác.   
 
2.6 Biện pháp Thực hành Tốt để Quản lý Nước 

Sau đây là những ví dụ về các biện pháp thực hành có thể thực hiện để đảm bảo quản lý nước có trách nhiệm tại nông trại: 

2.6.1 Chất lượng nước 

o Kiểm tra chất lượng nước tưới và kiểm soát, nếu có thể, lượng nước thải chảy vào trong vùng nước từ các cánh đồng nông nghiệp trong những khoảng thời gian 
chính xác. 

o Ưu tiên pha trộn và tưới nước trên một khu vực cụ thể/không thấm nước ở nông trại với một khoảng cách an toàn tới các dòng suối, mương, giếng nước, các 
phòng cất trữ thức ăn và thực phẩm, khu vực dân cư sinh sống và đường đi. Đảm bảo rằng khu vực đó có rãnh thấp dẫn nước chảy tràn bề mặt và nước thải từ 
việc rửa bình và vòi phun vào cống nhân tạo để thu gom và thải bỏ an toàn. Nước thải thu gom được và bất kỳ vật liệu còn thừa lại nào như bình phun còn thừa, có 
thể được đưa đi tiêu hủy ở những công ty xử lý nước thải đã được cho phép hoặc xử lý tại nông trại với một hệ thống quản lý nước thải.  

o Khu vực sử dụng để pha trộn và chiết rót vào bình phun không được để trong khu vực gần với hồ chứa nước tưới.  
o Sử dụng phương pháp tưới nước phù hợp dựa trên cây trồng, đất, khí hậu và độ dốc để ngăn ngừa xói mòn, rò rỉ nước, thất thoát nước do bốc hơi và nước nông 

nghiệp chảy tràn bề mặt. 
o Cải thiện khả năng thấm nước của tầng đất mặt cũng có thể giúp làm giảm lượng nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt. Có thể làm được điều này bằng cách không 

phủ ngoài hoặc nén đất, sử dụng giao thông nông trại có kiểm soát, và cải thiện kết cấu đất bằng cách sử dụng phương pháp canh tác làm đất tối thiểu hoặc không 
canh tác nếu đất và các điều kiện khác cho phép.  

o Có thể ngăn ngừa nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt chảy trực tiếp vào các vùng nước bề mặt bằng cách tạo vùng đệm ngay cạnh các dòng suối. Điều này sẽ 
bảo vệ các vùng nước bề mặt khỏi các chất hóa học nông nghiệp hoặc các chất dinh dưỡng chảy tràn từ các cánh đồng vào do nước mưa hoặc nước tưới.  

o Không sử dụng nước bề mặt hoặc nước ngầm để tưới nước nếu bị nhiễm bẩn (ví dụ: vi sinh vật, kim loại nặng, ô nhiễm công nghiệp…) 
o Nếu tái sử dụng nước tưới thông qua hệ thống thoát nước, phải kiểm tra xem những cây trồng tiếp theo không nhạy cảm với thuốc diệt cỏ trong nước, thậm chí 

ngay cả khi nồng độ là rất thấp (thông tin này thông thường được cung cấp trên nhãn thuốc về sự nhạy cảm của các cây trồng sau đó).   
o Không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có khả năng thẩm thấu cao (trên nhãn sản phẩm thông thường sẽ nêu rõ đặc điểm này) nếu mực nước ngầm rất gần so với 

bề mặt và đất dễ thẩm thấu (tỷ lệ thoát nước cao, kết cấu thô (cát) hoặc kết cấu chắc hơn với những vết nứt rộng/các đường rãnh do giun đào và hàm lượng chất 
hữu cơ trong đất thấp).  

o Đảm bảo rằng dầu từ máy kéo không rơi xuống các luống cày.  
o Tuân thủ theo các luật và văn bản dưới luật của địa phương về (quản lý) chất lượng nước.  

 
Hệ thống tưới nước bề mặt 
o Đối với cây trồng được xử lý với các chất hóa học nông nghiệp, đảm bảo rằng tiến hành tưới nước be bờ, tưới nước tràn bờ và tưới nước theo luống một vài ngày 

sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Trong trường hợp tưới nước theo luống hoặc khi các bờ ruộng khá nhỏ, có thể áp dụng phương pháp “tưới tăng áp” để giúp 
nước thẩm thấu vào đất tốt hơn và tránh nước chảy tràn bề mặt ở cuối các luống. 
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o Tránh tưới nước có chứa hàm lượng chất thải công nghiệp cao hoặc nước xám/nước đen, ví dụ: nước từ nước thải chưa qua xử lý hoặc nước thải đã qua xử lý 
nhưng có chứa nhiều kim loại nặng. Các loại nước này có tác động xấu đến sức khỏe con người (cả người tưới nước và người tiêu dùng các loại cây trồng) và đất.   

  
Hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt  
o Nếu thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng bằng cách bổ sung hóa chất, cần phải kiểm tra kỹ các hệ thống tưới nhỏ giọt vì hiện tượng tắc nghẽn có thể làm hỏng hệ 

thống và các lỗ phun, và gây rò rủ.  
o Nếu áp dụng biện pháp bổ sung hóa chất, phải sử dụng đường ống làm bằng chất liệu khỏe và có chất lượng cao. Đồng thời, đảm bảo rằng các hệ thống tưới nhỏ 

giọt thường xuyên (ví dụ: trong vườn cây ăn trái) được lắp các thiết bị phòng chống nước chảy ngược lại. Các thiết bị này sẽ ngăn không cho nước chảy ngược trở 
lại vào hồ chứa và làm nhiễm bẩn một lượng nước lớn hơn.  

o Sự khác biệt giữa diện tích đất ướt và thể tích rễ cây phải giữ ở mức tối thiểu để phòng ngừa thẩm thấu nước. 
 

2.6.2 Khối lượng nước 

o Tuân thủ theo các quy định của quốc gia và quốc tế liên quan quản lý khối lượng nước và các biện pháp thực hành có liên quan, nếu có sẵn.  
o Tuân thủ theo tất cả các quy định trong luật và văn bản dưới luật về khai thác nước.  
o Duy trì tỷ lệ tưới nước phù hợp và khoảng thời gian cách ly phụ thuộc và nhu cầu của cây trồng, loại đất, và sự sẵn có của nước. Sự sẵn có của nước quan 

trọng bởi vì trong trường hợp thiếu nước nghiêm trọng hoặc khan hiếm nước, người ta có thể lựa chọn áp dụng biện pháp tưới thiếu, ví dụ: tưới nước cho cây trong 
những giai đoạn tăng trưởng quan trọng như giai đoạn nở hoa, để tránh suy giảm năng suất.  

o Luôn tránh tưới quá nhiều nước để tránh rò rỉ nước, nước chảy tràn bề mặt và nước thoát.  
o Giảm thiểu thất thoát nước do bay hơi, ví dụ: từ các bề mặt nước mở.  
o Khi sử dụng nước ngầm để tưới, hãy sử dụng một cách bền vững. Điều này có nghĩa là không lấy quá số nước so với tốc độ nạp lại nước hàng năm để tránh làm 

mực nước ngầm giảm xuống.   
o Duy trì tỷ lệ tưới nước phù hợp, tùy thuộc vào cây trồng, giai đoạn tăng trưởng, sự sẵn có của nước, nhu cầu nước của cây trồng, tùy thuộc vào các điều kiện thời 

tiết (nhiệt lượng và lượng mưa).  
o Hiệp hội những người sử dụng nước, cơ quan quản lý nước địa phương và các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân luôn có những lời khuyên tư vấn về tỷ lệ tưới nước 

phù hợp trong mùa. Người trồng có thể ước tính chính xác tỷ lệ tưới nước phù hợp nếu những công cụ như đầu dò độ ẩm đất sẵn có. 
o Bảo dưỡng đúng thời điểm các hệ thống tưới nước có vai trò rất quan trọng trong việc giảm rò rỉ nước và tăng IE và WUE.  
o Tăng khả năng giữ nước của đất, giảm lượng nước chảy tràn bề mặt, nước rò rỉ, và ngăn ngừa xói mòn đất. Có thể cải thiện khả năng giữ nước của đất bằng cách 

tăng hàm lượng chất hữu cơ trong đất. Nông nghiệp bảo tồn, bao gồm canh tác làm đất tối thiểu hoặc không canh tác, sẽ giúp cải thiện hàm lượng chất hữu cơ 
trong đất, tùy thuộc vào các điều kiện khác nhau ở địa phương, ví dụ: loại đất, khí hậu…  

o Kiểm soát và lưu hồ sơ về việc sử dụng nước. 
  

Hệ thống tưới nước bề mặt 
o Nâng cao hiệu quả dẫn nước và tưới tiêu khi cần thiết và có thể. Nếu dòng nước tuần hoàn được chứng minh rõ ràng là có lợi cho những người sử dụng ở hạ lưu 

và nếu điều này không gây ảnh hưởng về mặt tài chính cho chủ nông trại, cho phép nước tuần hoàn chảy và tránh tái sử dụng lượng nước này trong hệ thống tưới 
nước.  

o Duy trì thiết kế phù hợp của hệ thống tưới nước, ví dụ: kích thước bể chứa nước, các cổng phân phối nước, độ dài các luống… 
 

Hệ thống Tưới phun và Tưới nhỏ giọt 
o Sử dụng các đường ống tưới nhỏ giọt có chất lượng cao để tránh gây hư hỏng và rò rỉ nước.  
o Sử dụng nước tối ưu bằng cách đảm bảo mô hình làm ướt phù hợp, ví dụ: tránh để khu vực xung quanh vòi tưới nhỏ giọt hoặc phun bị ướt quá.  
o Tưới nhỏ giọt: Sử dụng ống dẫn nước có kích thước phù hợp và duy trì áp suất bằng nhau trên tất cả các khu vực canh tác... 
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3.  HƯỚNG DẪN VỀ CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ GLOBALG.A.P. (CPCC) ĐỐI VỚI QUẢN LÝ NƯỚC CÓ TRÁCH NHIỆM TẠI NÔNG TRẠI  

Chương này hướng dẫn cần phải cân nhắc những vấn đề gì để đảm bảo thực hiện quản lý nước bền vững hơn và có trách nhiệm hơn tại nông trại, và đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu để được cấp chứng nhận GLOBALG.A.P. Điều này đặc biệt quan trọng ở những vùng có nguồn nước khan hiếm.  
 
Hướng dẫn chỉ áp dụng đối với những Điểm kiểm soát và Chuẩn mực tuân thủ mới hoặc được sửa đổi lại thành Chính yếu hoặc Thứ yếu trong Phiên bản 5 của tài liệu Tiêu 
chuẩn Đảm bảo Nông trại Tích hợp GLOBALG.A.P.   
 
 
CB. 5.1.1 Dự đoán nhu cầu tưới nước 
 

Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ Mức bắt buộc 

Có sử dụng các công cụ để thường xuyên tính toán nhu 

cầu nước tưới cho cây trồng không? 

Nhà sản xuất có thể chứng minh rằng nhu cầu nước tưới cho cây trồng được tính toán 

dựa trên dữ liệu (ví dụ: dữ liệu từ các viện nghiên cứu nông nghiệp địa phương, đồng hồ 

đo lượng nước mưa tại nông trại, máng thoát nước để giá thể phát triển, đồng hồ đo 

lượng nước bốc hơi, đồng hồ đo độ căng nước   để đo phần trăm độ ẩm trong đất. Nếu 

có sẵn các công cụ tại nông trại, cần bảo quản tốt để đảm bảo rằng các dụng cụ này hoạt 

động hiệu quả và luôn trong điều kiện tốt. Không áp dụng đối với các cây trồng canh tác 

nhờ nước trời. 

Thứ yếu 

 
Hướng dẫn:  

Cần tưới nước khi cây trồng thực sự cần nước. Người trồng có giếng nước ngầm hoặc lấy nước trực tiếp từ các dòng suối hoặc mương có thể sử dụng các dụng cụ, ví dụ 
như dữ liệu thời tiết và đầu dò đo độ ẩm trong đất để có thể đưa ra được quyết định tốt nhất khi nào cần phải tưới cây. Việc lập kế hoạch tưới nước phù hợp luôn được 
khuyến khích mạnh mẽ. Các công cụ khác nhau có thể sử dụng để làm điều này, và các nhà nông nghiệp học địa phương và tư vấn nông nghiệp có thể hỗ trợ công tác quản 
lý nông trại bằng cách đào tạo, lập kế hoạch và tính toán chính xác nhu cầu về nước.  
 
Bên cạnh đó, dữ liệu từ kế hoạch quản lý nước tại nông trại cũng giúp chủ nông trại ước tính được cần bao nhiêu nước để tưới cây và đánh giá xem liệu có bị thiếu nước 
không và có cần dự trữ nước không. Trong trường hợp cần nhiều nước hơn so với mức trung bình, cần phải nêu rõ và giải thích điều này trong kế hoạch quản lý nước.   
 
Nếu hiệp hội những người sử dụng nước (WUA) phân bổ nước, người trồng có thể nhận được những lời khuyên từ hiệp hội về thời điểm nên và không nên tưới nước cho 
cây.  
 
Kế hoạch quản lý nước nên trích dẫn những lời tư vấn là của ai, cách thức tính toán nhu cầu nước tưới cho cây trồng và lịch tưới nước đã được thỏa thuận như thế nào.  
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CB. 5.2.1 Quản lý nước tưới/bón phân qua nước tưới 
 

Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ Mức bắt buộc 

Có thực hiện đánh giá rủi ro để đánh giá các vấn đề về môi 

trường liên quan đến việc sử dụng nước tại nông trại không 

và đánh giá này có được ban quản lý nông trại xem xét 

trong vòng 12 tháng gần nhất không? 

Phải có đánh giá rủi ro bằng văn bản cho biết tác động đến môi trường của các nguồn 

nước, hệ thống phân phối và tưới nước và việc sử dụng nước để rửa sạch cây trồng. Bên 

cạnh đó, đánh giá rủi ro phải cân nhắc tác động của chính các hoạt động trồng trọt lên 

khu vực môi trường phi nông nghiệp, nếu thông tin sẵn có. Việc đánh giá rủi ro phải được 

hoàn thành, thực hiện đầy đủ, sau đó được ban quản lý nông trại xem xét và phê duyệt 

hàng năm. Tham khảo Phụ lục AF.1 (Hướng dẫn chung về đánh giá rủi ro) và Phụ lục 

CB.1 (Hướng dẫn Quản lý Nước tại Nông trại) để được hướng dẫn chi tiết hơn. Không 

chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

(Bắt buộc  trở 

thành Chính 

yếu từ ngày 

01/07/2017) 

 
Hướng dẫn:  

Tài liệu đánh giá rủi ro phải nêu rõ các tác động đến an toàn thực phẩm và môi trường co liên quan của việc sử dụng nước tại nông trại, bao gồm những rủi ro liên quan đến 
nguy cơ nhiễm bẩn nước (chất lượng nước) và việc sử dụng quá nhiều nước (khối lượng nước) như đã được giải thích trong các chương giới thiệu của tài liệu hướng dẫn 
này.  
 
Các nguồn nước cho nông trại và hệ thống phân phối phải được nêu rõ để giúp nhận diện các nguồn nước tiềm năng và nguy cơ nhiễm bẩn tiềm ẩn. Bản đánh giá rủi ro sẽ 
hướng dẫn cách thức có thể quản lý tốt nhất những nguồn có khả năng gây nhiễm bẩn trực tiếp và gián tiếp.  
 
Đánh giá rủi ro phải được ban quản lý nông trại xem xét và phê duyệt hàng năm.  
 
Tham khảo Phụ lục AF.1 của tài liệu Đảm bảo Nông trại Tích hợp GLOBALG.A.P. để được hướng dẫn cụ thể hơn về cách thức thực hiện đánh giá rủi ro tại nông trại. 
 
Bản đánh giá rủi ro phải được cập nhật hàng năm và theo từng nông trại cụ thể.  
Đánh giá rủi ro có thể sử dụng bất kỳ định dạng nào. Tuy nhiên, nên tham khảo hướng dẫn trong Phụ lục AF.1, và cân nhắc đến những yếu tố chính sau: 
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1. An toàn thực phẩm:  

Phân tích rủi ro cụ thể về an toàn thực phẩm theo CPCC CB. 5.3.2. 
Vui lòng tham khảo các phụ lục về rủi ro liên quan đến nhiễm bẩn vi sinh vật tại nông trại để biết thêm chi tiết 

2. Môi trường 

Nguồn nước:  
Đánh giá rủi ro phải nêu rõ nguồn nước trong và xung quanh nông trại và việc sử dụng nước cụ thể trong nông trại.  
o Mô tả các nguồn và hệ thống phân phối nước sử dụng trong nông trại. 
o Mô tả bất kỳ vùng nước tự nhiên hoặc nhân tạo trong nông trại. 
o Nguồn nước có chứa các mảnh vụn và/hoặc lắng cặn không? 
o Có quy định pháp luật nào về mức dư lượng cho phép tối đa của các loại thuốc bảo vệ thực vật và chất dinh dưỡng trong mực nước ngầm và nước bề mặt không? 
o Lập một danh sách các loại thuốc trừ sâu được sử dụng trên các cánh đồng, bao gồm địa điểm trong nông trại, hình thức sử dụng, cây trồng mục tiêu, thời điểm sử 

dụng và liều lượng sử dụng.  
o Lập một danh sách các loại phân bón và chất hữu cơ cải thiện chất lượng đất được sử dụng trên các cánh đồng, bao gồm địa điểm trong nông trại, hình thức sử 

dụng, cây trồng mục tiêu, thời điểm sử dụng và liều lượng sử dụng. 
o Mức dư lượng cho phép tối của các loại thuốc bảo vệ thực vật và chất dinh dưỡng trong mực nước ngầm và nước bề mặt theo các quy định của pháp luật. 

Giấy phép cần thiết:  
o Có cần giấy phép để lấy và dự trữ nước ngầm và nước bề mặt (ví dụ: nước từ sông, hồ, suối hoặc mương trong hoặc gần nông trại) không?  
o Khối lượng nước trong giới hạn pháp lý: có giới hạn nào liên quan đến việc sử dụng nước do các cơ quan chức năng địa phương hoặc các chương trình tưới nước 

mà nông trại tham gia quy định không? 
o Giấy phép lắp đặt: Có cần giấy phép cho giếng, trạm bơm, bể chứa và hệ thống phân phối nước không? 

Sử dụng nước: 
o Xác định tất cả các hoạt động sử dụng nước trong nông trại. 
o Xác định tất cả các hoạt động có thể dẫn tới lãng phí nước hoặc sử dụng quá nhiều nước (ví dụ: rò rỉ nước từ hệ thống phân phối, các thiết bị tưới nước không 

được bảo quản tốt, tưới nước không hiệu quả). 

Chất lượng nước 
o Xác định các hoạt động có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn các vùng nước (suối, ao…) và các nguồn nước. Các hoạt động này bao gồm: thải bỏ nước thải, 

nước rửa các bình phun và các thùng thuốc bảo vệ thực vật còn thừa, sử dụng hóa chất nông nghiệp (thuốc trừ sâu, phân bón hữu cơ/vô cơ). 
o Xác định địa điểm thải bỏ nước thải và các bình phun còn thừa, và khoảng cách của chúng với các nguồn nước.  
o Xác định địa điểm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có khả năng gây nhiễm bẩn các vùng nước và nguồn nước thông qua nước chảy tràn bề mặt và nước tưới phun 

trôi dạt sang.  
o Xác định địa điểm sử dụng phân bón hữu cơ hoặc vô cơ có thể gây nhiễm bẩn các vùng nước và nguồn nước thông qua nước chảy tràn bề mặt (ví dụ: tai những 

nơi gần nước hoặc đất dốc)  
o Việc sử dụng nước có tạo ra hoặc có khả năng tạo ra các dòng nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt trong đó có chứa thuốc bảo vệ thực vật, các chất dinh dưỡng 

hoặc các chất gây ô nhiễm độc hại không?  
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CB. 5.2.2 Quản lý nước tưới/bón phân qua nước tưới 
 

Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ Mức bắt buộc 

Có kế hoạch quản lý nước sẵn có, trong đó cho biết các 

nguồn nước và biện pháp để đảm bảo việc sử dụng hiệu 

quả và người quản lý nào đã phê duyệt kế hoạch đó trong 

thời gian 12 trước đó?? 

Phải có kế hoạch hành động bằng văn bản và được thực hiện, được ban quản lý nông trại 
phê duyệt trong vòng 12 tháng trước đó. Kế hoạch phải cho biết các nguồn nước và biện 
pháp đảm bảo sử dụng nước hiệu quả. 

 

Kế hoạch phải bao gồm các mục sau đây: bản đồ (tham khảo AF 1.1.1.), ảnh, bản vẽ (vẽ 
tay được chấp nhận) và các hình thức khác để xác định địa điểm của nguồn nước, các thiết 
bị cố định và dòng chảy của hệ thống nước (bao gồm hệ thống chứa nước, hồ chưa và bất 
kỳ lượng nước nào thu gom lại để tái sử dụng). 

 

Các thiết bị cố định, bao gồm giếng nước, cổng, hồ chứa, van, ống tuần hoàn nước, và 

những thiết bị trên mặt đất khác tạo nên một hệ thống tưới nước hoàn chỉnh, phải được lưu 

hồ sơ sao cho đảm bảo rằng xác định được vị trí của những thiết bị đó trên cánh đồng. Kế 

hoạch cũng phải đánh giá được nhu cầu bảo dưỡng các thiết bị tưới nước. Phải tổ chức 

đào tạo và/hoặc đào tạo lại nhân viên chịu trách nhiệm giám sát hoặc thực hiện công việc. 

Phải có kế hoạch ngắn và dài hạn để cải thiện các thiếu sót và hạn chế với thời hạn hợp lý. 

Đây có thể là một kế hoạch riêng lẻ hoặc một hoạt động theo vùng mà nông trại có thể 

đang tham gia vào hoặc nông trại nằm trong vùng thực hiện các hoạt động đó. 

Chính yếu 

(Bắt buộc trở 

thành Chính yếu 

từ ngày 

01/07/2017). 

 
Hướng dẫn: 

Kế hoạch quản lý nước tại nông trại bằng văn bản sẽ giúp đánh giá các biện pháp thực hành hiện tại đang được sử dụng trong nông trại và xác định xem những biện pháp 
thực hành nào cần phải thay đổi hoặc tối ưu hóa để cải thiện việc sử dụng nước và quản lý chất lượng nước trong nông trại. Các kế hoạch này phải được quản lý nông trại 
phê duyệt và xem xét hàng năm.  
 
Kế hoạch quản lý nước của mỗi nông trại phải miêu tả được các biện pháp đang được thực hiện hoặc sẽ được thực hiện. Những biện pháp này phải giúp sử dụng hiệu quả 
các nguồn nước và ngăn ngừa nhiễm bẩn các vùng nước. Kế hoạch phải được xây dựng dựa trên đánh giá rủi ro và phải bao gồm các yếu tố giảm thiểu những rủi ro đã 
được xác định trong đánh giá rủi ro và đào tạo cho nhà sản xuất và nhân công để đảm bảo họ thực hiện đúng.  
 
Cần có các kế hoạch ngắn và dài hạn để cải thiện, với thời hạn rõ ràng, nếu phù hợp. Đây có thể là một kế hoạch riêng lẻ hoặc một hoạt động theo vùng mà nông trại có thể 
đang tham gia vào hoặc nông trại nằm trong vùng thực hiện các hoạt động đó.  
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Sau đây là những biện pháp thực hành tốt được khuyến nghị để cải thiện công tác quản lý nước tại nông trại: 
o Các biện pháp thực hành Quản lý Đất và Cây trồng Bền vững  

 Thực hiện các biện pháp như nông nghiệp bảo tồn, tạo lớp phủ cho cây mới trồng, giao thông có kiểm soát, luân canh cây trồng, và trồng cây che phủ. Các 
biện pháp này giúp giảm nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt và từ đó giảm khả năng gây nhiễm bẩn nước bề mặt của các vùng nước. 

 Cải thiện hàm lương chất hữu cơ trong đất. 
 Lựa chọn giống cây trồng sử dụng nước tối ưu (có thể có một số đặc điểm cụ thể giúp tối ưu hóa việc sử dụng nước). 

o Thất thoát nước:  
 Ngăn ngừa thất thoát nước trong hệ thống tưới nước, ví dụ: thất thoát nước do rò rỉ. 
 Ngăn ngừa rỏ rỉ nước bằng cách bảo dưỡng hiệu quả hệ thống tưới nước 
 Sử dụng các bể chứa nước, ống nước và máy bơm được thiết kế tốt để tránh thất thoát nước. 

o Thất thoát nước do bốc hơi: 
 Ngăn ngừa thất thoát nước đáng kể do nước bốc hơi trong quá trình tưới nước. 
 Cố gắng tránh thất thoát nước bằng các đo lường hoặc ước tính lượng nước thất thoát.  

o Khoảng cách giữa các lần tưới nước:  
 Đảm bảo khoảng cách giữa các lần tưới nước được quản lý tốt để đảm bảo hiệu quả. 
 Xem xét những lần có mưa và độ ẩm của đất để tính toán khoảng cách cần thiết giữa các lần tưới nước và tỷ lệ tưới nước. 
 Linh hoạt và chủ động điều chỉnh khoảng cách giữa các lần tưới nước theo những thay đổi trong nhu cầu tưới nước của cây trồng.  

o Quản lý áp lực trong các vòi nước:  
 Trong trường hợp sử dụng các hệ thống tưới nước tăng áp (ví dụ: hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt), đảm bảo rằng áp lực đồng đều chính xác phải được 

duy trì trong tất cả các vòi nước và tại tất cả các địa điểm để tối ưu hóa phân phối nước, và do đó, tránh tưới thừa hoặc thiếu nước. 
o Thiếu nước ở khu vực hạ lưu:  

 Cân nhắc nếu việc sử dụng nước của nông trại gây ra tình trạng thiếu nước ở khu vực hạ lưu. 
 
Nên đưa những vấn đề sau vào trong kế hoạch quản lý nước tại nông trại: 

1. Đo lường lượng nước được sử dụng cho tất cả cơ sở hạ tầng lấy và phân phối nước ở nông trại như: 
o Tất cả các giếng nước ngầm sử dụng để tưới nước (m3/tháng, m3/năm).  
o Tất cả các cửa lấy nước từ suối và mương (m3/tháng, m3/năm). 
o Tất cả cơ sở hạ tầng tưới nước như ống và kênh phân phối nước  
o Các kênh và cổng chính, thứ cấp và cấp 3 trong trường hợp bơm nước để tưới nước bề mặt (công suất m3/ha). 
o Tất cả các vòi nước trong trường hợp sử dụng hệ thống tưới nước tăng áp. 
o Tất cả các bể chứa được sử dụng để tưới nước hoặc để trữ nước mưa. 
o Tất cả các công trình thu gom nước. 

2. Phải có bản đồ về các công trình cố định trong nông trại. Bản đồ có thể bao gồm cả những vùng nước lớn hơn bên ngoài nông trại nếu chúng có gần các cánh 
đồng.  

3. Nêu rõ việc phân phối nước tới/trong nông trại có được quản lý tập trung không, ví dụ thông qua một hiệp hội người dùng nước hoặc nêu rõ liệu nước được lấy từ 
một giếng nước riêng hay được bơm từ các dòng suối và mương ở gần đó.  

4. Có thông tin về các loại cây trồng và sử dụng nước: Đo lường/ước tính lượng nước đã được tưới trên cánh đồng (m3/ha/tháng/cây trồng, m3/ha/năm/cây trồng). 
Xem xét và giải thích các biện pháp được sử dụng để tính toán.   

5. Nếu có thể và phù hợp với phương pháp tưới nước được sử dụng (ví dụ: hệ thống tưới nước nhỏ giọt), có thông tin về hiệu quả sử dụng của hệ thống tưới nước, ví 
dụ: dẫn nước (hiệu suất vận chuyển nước trong các kênh tưới nước hoặc qua các ống dẫn nước, là một hàm của độ dài kênh/ống dẫn nước, đặc điểm của kênh 
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dẫn nước (kênh đất hoặc kênh được lát bề mặt), loại đất và bảo dưỡng hệ thống. Điều này có thể được xác định bằng cách sử dụng các bảng ước tính sẵn có (đo 
bằng %)) và hiệu quả sử dụng (khối lượng nước được tưới lên gốc cây được chia theo khối lượng nước tưới lên cả cánh đồng (đo bằng %)), từ đó giúp đánh giá và 
cải theiẹn hiệu quả hoạt động của cơ sở hạ tầng tưới nước.  

6. Nêu rõ cách thức tính toán Yêu cầu về Nước của Cây trồng (CWR). Bên cạnh đó, nêu thông tin về khoảng cách giữa các lần tưới nước và độ dài của chu kỳ tưới 
nước. Khoảng cách giữa các lần tưới và độ dài của chu kỳ tưới nước cần duy trì ở mức tối ưu. Ví dụ, trong trường hợp tưới theo luống trên cánh đồng, các dòng 
chảy tăng áp có thể cải thiện đáng kể sự đồng đều nước tưới và giúp cây trồng hút được nhiều nước hơn. Nhiệt độ cũng có thể gây ra sự khác biệt về khoảng cách 
giữa các lần tưới (ví dụ: khoảng cách giữa các lần tưới sẽ xa hơn nếu nhiệt độ thấp hơn và do đó, làm cây trồng giảm bốc - thoát hơi nước).   

7. Bảo dưỡng: Cần có kế hoạch bảo dưỡng các hệ thống tưới nước và các thiết bị máy móc trong nông trại: 
o Chỉ rõ tần suất cơ sở hạ tầng lấy và phân phối nước cố định được bảo dưỡng và/hoặc sửa chữa và người chịu trách nhiệm thực hiện. 
o Nêu rõ có thực hiện hay không việc quản lý áp lực phù hợp để dòng chảy thiết kế tối ưu thông qua các hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt.  
o Cần có kế hoạch để đề phòng trường hợp khẩn cấp phải bảo dưỡng.  
o Người thực hiện bảo dưỡng phải được đào tạo bài bản về công tác bảo dưỡng.  
o Phải luôn sẵn có hồ sơ về thời gian thực hiện bảo dưỡng, người thực hiện việc bảo dưỡng, và thiết bị sửa chữa, ví dụ: thiết bị nào đã được sửa chữa?   

8. Hệ thống tưới bề mặt: Nêu rõ có thiết kế hệ thống tưới bề mặt để tận dụng tối ưu trọng lực, giảm thiểu việc sử dụng máy bơm và từ đó, giảm nhu cầu sử dụng điện.  
9. Các nguồn nhiễm bẩn trực tiếp và gián tiếp: Kế hoạch nên chỉ rõ các biện pháp thực hiện để giảm thiểu rủi ro liên quan đến các nguồn gây nhiễm bẩn trực tiếp và 

gián tiếp được xác định trong đánh giá rủi ro. Cần phải giải quyết những vấn đề như khả năng bị chảy tràn thuốc bảo vệ thực vật từ khu vực pha trộn, chiết rót thuốc 
bảo vệ thực vật vào bình phun và khu vực rửa bình phun cũng như khả năng xảy ra nhiễm bẩn do nước nông nghiệp chảy tràn bề mặt, rò rỉ và/hoặc nước thoát.   

10. Bón phân và/hoặc bổ sung hóa chất: Nếu các hoạt động bón phân và/hoặc bổ sung hóa chất được duy trì, cần phải nêu rõ, ví dụ: bao nhiêu phân/hóa chất đã được 
sử dụng, có sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt để bón phân/bổ sung hóa chất không? Cần chỉ ra các biện pháp nhằm giảm thiểu rủi ro về nhiễm bẩn các vùng nước và 
nguồn nước được xác định trong đánh giá rủi ro (ví dụ: tránh sử dụng phân bón/hóa chất ở trên hoặc gần nước, đặc biệt là những khu vực đất dốc, sử dụng các kỹ 
thuật để giảm nước chảy tràn bề mặt như canh tác theo đường đồng mức).   

11. Dữ liệu về thời tiết: Bổ sung các thông tin liên quan đến mưa và nhiệt độ, và nếu có thể, thông tin về lượng nước bốc – thoát hơi nước tham khảo (nếu có thôn tin 
này) trong năm để đưa ra những quyết định thận trọng về nông nghiệp có tưới. Nêu rõ những thông tin này có dễ lấy hay không. 

12. Đào tạo: Kế hoạch phải đánh giá được những ai cần phải đào tạo và đào tạo về chủ đề gì. Có thể cần phải tiến hành đào tạo để có thể soạn thảo/thực hiện một kế 
hoạch quản lý nước toàn diện, bao gồm sổ nhật ký và lưu giữ hồ sơ. Người trồng, kỹ thuật viên và chủ nông trại cần được đào tạo cơ bản về quản lý chất lượng 
nước trong nông trại; quản lý, bảo dưỡng và vận hành các hệ thống tưới nước, và quản lý khối lượng nước. Người trồng, kỹ thuật viên và chủ nông trại cần nắm 
được kiến thức về kế hoạch quản lý và mục tiêu của kế hoạch quản lý.  
Nên thực hiện đào tạo cơ bản về những chủ đề sau để hỗ trợ nông trại trong việc thực hiện các biện pháp thực hành quản lý nước tốt: 
o Kiểm soát chất lượng nước.  
o Sử dụng an toàn thuốc trừ sâu trong nông trại và cách thức xử lý các bình phun, các giải pháp phun/phần thuốc dư thừa sau phun. 
o Quản lý đất để duy trì chất hữu cơ trong đất, cải thiện khả năng thấm nước của đất, nâng cao khả năng giữ nước của đất và ngăn ngừa xói mòn đất. 
o Tính toán những yêu cầu về nước của cây trồng để đưa ra những quyết định cẩn trọng về thời điểm tưới nước, khoảng cách giữa các lần tưới nước, có cần 

thiết phải sử dụng phương pháp tưới thiếu vào những thời điểm cần thiết không… 
 

13. Nước thải chưa qua xử lý: Kế hoạch phải lưu ý tới thực tế rằng không được phép sử dụng chất thải chưa qua xử lý để tưới nước hay bón phân. Điểm này được nêu 
trong mục CB.4.4.1 và CB.5.3.1. 

 
14. Lưu giữ hồ sơ: Hướng dẫn về lưu giữ hồ sơ được nêu trong mục AF.3. 
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15. Giấy phép sử dụng nước: Kế hoạch phải tham khảo tới các quy định của địa phương, các quy định trong những văn bản dưới luật và những nguyên tắc trong 
chương trình tưới nước liên quan đến lấy và sử dụng nước. Kế hoạch cũng phải đảm bảo rằng nông trại có đầy đủ các giấy phép cần thiết, được cập nhật và tuân 
thủ theo. Trong kế hoạch cũng phải có thông tin chi tiết về tất cả các hồ sơ cần được lưu giữ để đảm bảo và cho thấy rằng tất cả những giấy phép, văn bản dưới 
luật và quy định đều được tuân thủ theo.  

 
Cần thiết có giấy phép cho cơ sở hạ tầng cất trữ nước mới và cho việc sử dụng nước thu gom được hoặc được cất trữ trong nông trại. Ví dụ, việc thu gom và cất 
trữ nước mua không được phép làm ảnh hưởng đến những người dùng ở những nơi khác trong cùng lưu vực.  

 
Kế hoạch phải tham chiếu đến bất kỳ quy định nào trong luật và các văn bản dưới luật liên quan đến việc tiêu hủy nước thải đúng cách, và chỉ rõ cách thức những 
quy định này được tuân thủ theo, cũng như những hồ sơ liên quan cần phải lưu giữ. 

 
Yêu cầu này là đối tượng của hai Điểm kiểm soát và được đề cập kỹ hơn trong mục CB. 5.4.1 và 5.4.2. 

 
16. Dự đoán sử dụng nước tưới: Yêu cầu cụ thể này dựa trên hướng dẫn trong mục CPCC CB. 5.1.1.  

 
 
CB. 5.4.1 Cung cấp nước tưới/bón phân   
 

Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ Mức bắt buộc 

Khi được yêu cầu về mặt pháp lý, các giấy phép hợp lệ 

cho việc lấy nước cho nông trại, hạ tầng lưu trữ nước, sử 

dụng nước tại nông trại, và, nếu phù hợp, cho việc xả 

nước thải sau đó không? 

Phải có giấy phép hợp lệ do cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành cho việc lấy 

nước cho nông trại, hạ tầng lưu trữ nước, sử dụng nước tại nông trại, bao gồm nhưng 

không giới hạn: tưới nước, rửa sản phẩm, quy trình tách đãi, và nếu pháp luật yêu cầu, 

xả nước thải ra khu vực sông hoặc các khu vực nhạy cảm môi trường khác. Những giấy 

phép này phải sẵn có để kiểm tra và phải có ngày hiệu lực. 

Thứ yếu 

 
Hướng dẫn: 

Ban quản lý nông trại cần nắm được các quy định trong các bộ luật và văn bản dưới luật mà họ phải tuân thủ theo.  
 
Thông thường, phải được sự cho phép mới được sử dụng nước để tưới đất trồng nông nghiệp. Có thể có quy định về khối lượng được sử dụng, và những giới hạn khác tùy 
theo đất, cây trồng và sự sẵn có của nước. Trong một số điều kiện nhất định sẽ không được phép tưới nước hoặc không được phép tưới nước trong bất kỳ điều kiện nào. 
 
Các cơ quan chức năng thường cấp giấy phép cho chủ nông trại. Các hiệp hội người dùng nước (WUA) và các chương trình tưới tiêu phân phối nước cho các thành viên  
trong chương trình cũng được cấp giấy phép sử dụng nước. Người trồng sẽ tuân thủ theo những yêu cầu được đặt ra bởi WUA hoặc bất kỳ cơ quản quản lý nước nào tại 
địa phương được chính quyền công nhận. ban quản lý nông trại phải hiểu rõ những quy định về pháp luật phải tuân thủ theo và chắc chắn rằng các hoạt động của mình phù 
hợp với những yêu cầu pháp lý quốc gia về sử dụng nước cho mục đích nông nghiệp, theo quan điểm định lượng và định tính. Trong đánh giá GLOBALG.A.P. của nông trại, 
người trồng hoặc ban quản lý được khuyến cáo nên giải thích họ đang tuân thủ theo những yêu cầu pháp lý nào và lý do tại sao (CPCC CB 5.4.1. Thứ yếu).  
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Dựa vào đánh giá rủi ro trong mục AF1, nông trại nên lưu lý những vấn đề sau: 
 

 Giấy phép cần thiết: Tất cả các giấy phép cần thiết để lấy và dự trữ nước ngầm hoặc nước chảy tại nông trại đều phải được cấp và lưu hồ sơ. 
 Giấy phép có hiệu lực: Phải xác minh giấy phép thường xuyên để đảm bảo rằng giấy phép còn hiệu lực và được gia hạn trước khi hết hạn. 
 Giấy phép xây lắp: Nông trại có cấp giấy phép cần thiết cho các giếng nước, trạm bơm, bể chưa và hệ thống phân phối không? Có tuân thủ theo giới hạn về lượng 

nước ngầm được lấy không?  
 Giấy phép do cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp: Xác minh cho thấy cơ quan chức năng có thẩm quyền đã cấp giấy phép và các giấy tờ cần thiết. 

 
 
CB. 5.4.2 Cung cấp nước tưới/bón phân 
 

Điểm kiểm soát Chuẩn mực tuân thủ Mức bắt buộc 

Nếu giấy phép về nước chỉ rõ những giới hạn cụ thể, hồ 

sơ sử dụng nước và xả nước thải có cho thấy việc quản lý 

đã tuân thủ theo những giấy phép này không? 

Thông thường, những điều kiện cụ thể sẽ được thiết lập trong các giấy phép, ví dụ, khối 

lượng nước lấy hoặc tỷ lệ sử dụng nước hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hay 

hàng năm. Phải lưu giữ và sẵn có hồ sơ cho thấy những điều kiện đều được đáp ứng.  

Chính yếu 

 
Hướng dẫn:  

Dựa vào đánh giá rủi ro trong mục AF. 1, chủ nông trại phải thực hiện các các biện pháp kiểm soát để đảm bảo khối lượng nước được lấy tuân thủ theo các giấy phép có liên 
quan do cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương và quốc gia hoặc các chương trình tưới tiêu cấp phép.  
 
Chủ nông trại cũng phải một hệ thống đo lường và lưu hồ sơ về việc sử dụng nước. Nếu cần thiết (ví dụ, do thiếu thiết bị đo lường, đặc biệt là đối với các hệ thống tưới ngập 
nước ở các nông trại nhỏ), việc lưu giữ hồ sơ có thể dựa trên những ước tính tốt nhất về việc sử dụng nước.   
 
Chủ nông trại phải có sẵn các văn bản còn hiệu lực do các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành (theo yêu cầu trong mục CB. 5.4.2). 
Trong một số trường hợp, phải có quy định pháp lý về việc lưu trữ hồ sơ sử dụng nước. Bên cạnh việc cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng về việc sử dụng nước (ví 
dụ: tổng khối lượng nước thải từ các giếng, tổng lượng nước đầu vào từ các kênh tưới tiêu theo m3/năm hoặc m3/tháng…). Các hồ sơ này có thể hỗ trợ ban quản lý nông 
trại trong việc lập kế hoạch sử dụng nước theo mùa và theo cây trồng. Tổng lượng nước được phân bổ cho mỗi người trồng hoặc hiệp hội người sử dụng nước có thể khác 
nhau theo từng nhau, phụ thuộc vào sự sẵn có của nước trong khu vực. Hồ sơ sử dụng nước có thể được tích hợp vào trong Kế hoạch Quản lý  nước tại nông trại.  
 
Thuật ngữ 
 
Tầng ngậm nước: Tầng ngậm nước là lớp nước dưới đất bao gồm đá ngậm nước, thấm nước và các chất xốp (sỏi, cát, bùn). Có thể lấy nước từ tầng ngậm nước bằng cách 
sử dụng giếng nước. 
 
Nước đen: Nước bị ô nhiễm do thức ăn, chất thải của động vật và con người (Nguồn: từ điển trực tuyến). 
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Nhiễm bẩn hóa chất: Đất và tầng ngậm nước có thể bị nhiễm bẩn từ nước tưới có chứa các chất gây nhiễm bẩn hóa học, ví dụ: thuốc bảo vệ thực vật và kim loại nặng, với 
khối lượng vượt quá giới hạn pháp luật quy định. 
 
Tình trạng hóa học của đất: Các đặc điểm hóa học của đất (bị ảnh hưởng bởi thành phần khoáng chất, các chất hữu cơ và các yếu tố môi trường). 
 
Bổ sung hóa chất: Bổ sung hóa chất là việc thêm các hóa chất như nitơ, phốt pho hoặc thuốc trừ sâu vào trong nước tưới sau đó tưới lên đất thông qua hệ thống tưới nước. 
 
Nhiễm bẩn, các chất gây nhiễm bẩn: Có thể là nhiễm bẩn vi sinh vật (thông qua các vi sinh vật như vi khuẩn, vi rút, nấm men) hoặc nhiễm bẩn hóa học (thông qua các chất 
hóa học như kim loại năng hoặc hóa chất nông nghiệp). 
 
Điểm kiểm soát: Các câu hỏi trong danh sách kiểm tra của GLOBALG.A.P. cần phải trả lời tích cực. Có hai loại Điểm kiểm soát: Chính yếu và Thứ yếu. 
 
Trồng cây theo đường đồng mức: Một biện pháp thực hành nông nghiệp trong đó cày và/hoặc trồng theo các đường đồng mức trên khu vực đất dốc. Các đường này sẽ tạo 
thành đường ngăn nước, làm giảm sự hình thành rãnh xói trong thời gian có nhiều nước chảy tràn bề mặt (nguyên nhân chính làm mất lớp đất bề mặt và gây xói mòn đất). 
Đường ngăn nước giúp nước có nhiều thời gian hơn để thấm vào trong đất. Trong các luống cày đồng mức, các đường rãnh do máy cày tạo ra chạy vuông góc, chứ không 
phải chạy song song với sườn dốc, thường làm cho các luống cày lượn cong xung quanh khu đất và ở những độ cao khác nhau. Phương pháp này nổi tiếng nhờ ngăn ngừa 
được hiện tường xói mòn đất canh tác (Nguồn: Wikipedia) 
 
Chuẩn mực tuân thủ: Các yếu tố quy phạm gắn liền với mỗi Điểm kiểm soát và chỉ ra các tiêu chí để đáp ứng được Điểm kiểm soát. 
 
Yêu cầu Nước của Cây trồng (CWR): Đây là quá trình bốc-thoát hơi nước của cây trồng, là một hàm của hệ số cây trồng (phụ thuộc vào các đặc điểm của cây trồng và sự 
bốc hơi nước từ đất) và sự bốc-thoát hơi nước.    
 
Nhiễm bẩn nguồn khuếch tán: Trái ngược với nhiễm bẩn nguồn điểm, nhiễm bẩn nguồn khuếch tán chỉ ra các nguồn gây nhiễm bẩn khuếch tán ở nhiều địa điểm khác nhau 
trong nông trại và trên cánh đồng. 
 
Sự thiếu nước ở khu vực hạ lưu: Thiếu nước ở khu vực hạ lưu do việc sử dụng nước trong nông trại gây ra. 
 
Tưới nhỏ giọt: Tưới nhỏ giọt là biện pháp tưới nước sử dụng các dây tưới nhỏ giọt và các điểm nhỏ giọt (hoặc vòi phun nước mini) để đưa nước tưới đến cây trồng. Trong 
hệ thống tưới nhỏ giọt, nước được phân phối từ bể chứa nước thông qua hệ thống phân phối tăng áp đến các cánh đồng. 
 
Hiện tượng phú dưỡng: Quá trình trong đó các vùng nước nhận được quá nhiều chất dinh dưỡng kích tích cây trồng tăng trưởng quá mức (Mức: USGS 2014) 
 
Tưới phân: Sử dụng phân bón, chất cải thiện chất lượng đất hoặc các sản phẩm hòa tan trong nước thông qua hệ thống tưới tiêu. (Nguồn: Wikipedia) 
 
Nước hóa thạch: Nước thấm dần từ thiên niên kỷ trước và thường trong các điều kiện khí hậu khác nhau, và được lưu giữ dưới lòng đất đến hiện tại. Nước hóa thạch không 
tiếp xúc hoặc ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài và hầu như ít được hoặc không được bổ sung. 
 
Tưới theo luống: Tưới theo luống là hệ thống tưới nước bề mặt trong đó nước được phân phối theo các rãnh nhỏ và dài tới cây trồng được trồng trên các dải đất. Tưới nước 
theo luống hoạt động nhờ lực hấp dẫn.  
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Nước xám: Nước thải từ các bồn rửa tay, nước tắm có thể được tái sử dụng tại nông trại, ví du: nước xả nhà vệ sinh, nước tưới cảnh quan và đất ngập nước kiến tạo. 
(Nguồn: Wikipedia)  
 
Tưới nước: Tưới nước nhân tạo vào đất. Biện pháp này được sử dụng để hỗ trợ quá trình tăng trưởng của cây trồng nông nghiệp, duy trì cảnh quan và khôi phục lại thảm 
thực vật trên đất không nguyên trạng ở những khu vực khô cằn và trong thời gian không đủ lượng mưa. Bên cạnh đó, tưới nước cũng có một số tác dụng khác trong sản 
xuất nông nghiệp, bao gồm bảo vệ cây trồng khỏi sương giá, không cho cỏ dại phát triển trên các cánh đồng lúa, và ngăn ngừa hiện tượng cố kết. Ngược lại, nền nông 
nghiệp chỉ dựa vào nước mưa được gọi là nền nông nghiệp canh tác nhờ nước trời hoặc canh tác trên đất khô. 
 
Hiệu suất tưới nước (IE): Thuật ngữ được sử dụng cho các hệ thống tưới nước kỹ thuật và bao gồm hiệu quả dâng nước tưới cho đất trồng (ea) và hiệu quả dẫn nước (ec) 
của hệ thống tưới nước (IE = ea * ec / 100). 
 
Nhiễm bẩn vi sinh vật: Do nước có chứa số lượng vi khuẩn cao hơn mức quy định của pháp luật. 
 
Điểm kiểm soát Chính yếu: Tất cả các Điểm kiểm soát Chính yếu phải được đáp ứng để được cấp chứng nhận GLOBALG.A.P. 
 
Điểm kiểm soát Thứ yếu: 95 % các Điểm kiểm soát Thứ yếu phải được đáp ứng để được cấp chứng nhận GLOBALG.A.P.  
 
Canh tác đất tối thiểu: Kỹ thuật nông nghiệp bảo tồn trong đó người trồng chỉ canh tác 10 – 15 cm đất bề mặt và sử dụng máy móc canh tác đất tối thiểu cho phép xới đất tối 
thiểu đất nhằm cải thiện kết cấu đất theo thời gian. 
 
Nhiễm bẩn nguồn điểm: Khái niệm này dùng để chỉ các nguồn gây nhiễm bẩn dễ dàng xác định được, ví dụ: tràn thuốc bảo vệ thực vật trong quá trình pha trộn và rót thuốc 
bảo vệ thực vật vào trong bình phun hoặc tiêu hủy phần thùng bảo vệ thực vật còn thừa trên cánh đồng nhưng không pha loãng hỗn hợp đúng cách và/hoặc không tính toán 
đến các vùng nước ở gần đó. 
 
Thuốc bảo vệ thực vật (PPP): thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, và thuốc diệt cỏ.  
 
Tưới nước tăng áp: Các hệ thống tưới phun và tưới nhỏ giọt hoạt động nhờ điện để phân phối nước tới cây trồng. 
 
Nước tuần hoàn (nông nghiệp): Nước tuần hoàn (nông nghiệp) là lượng nước chảy ngược trở lại vùng nước dưới hạ lưu sau khi được sử dụng trên các cánh đồng nông 
nghiệp nhưng chưa thấm hết xuống đất.  
 
Lưu lượng sông ngòi: Dòng nước chảy qua sông tính theo m3/s.   
 
Tưới nước bề mặt: Các hệ thống tưới nước bề mặt bao gồm các kênh mở trong đó nước được phân phối nhờ lực hấp dẫn và kiểm soát qua các cửa. Hệ thống tưới nước bề 
mặt được điều chỉnh bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương quản lý hệ thống tưới tiêu. 
 
Tưới phun: Phương pháp tưới nước sử dụng các vòi phun khác nhau (vòi phun lưu động, hệ thống tưới kiểu quay quanh trục trung tâm, hệ thống tưới bằng sung phun nước 
và hệ thống tưới thanh giằng…).    
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Dòng chảy tăng áp:  Nước tưới được đưa tới các luống vào các thời điểm cách nhau, cho phép nước thấm vào lớp đất bề mặt ở khu vực đầu luống và giảm độ thấm nước 
vào những khu vực đất này trong lần tưới tiếp theo. Điều này cho phép cải thiện sự đồng đều nước tưới trong hệ thống tưới theo luống.  
 
Tưới tăng áp: Không thực hiện tưới nước cùng một lúc, nhưng theo từng đợt và theo chu kỳ, cho phép nước thấm vào trong đất ở cuối luống và bờ ruộng. Lần tưới nước 
tăng áp thứ hai sẽ giúp nước tới những khu vực xa hơn chưa nhận được nước tới, làm giảm khả năng xảy ra hiện tượng nước chảy tràn bề mặt ở phía cuối luống hoặc bờ 
ruộng 
 
Vùng nước: Thuật ngữ này thường được sử dụng để chỉ những nơi chứa nước lớn như: đại dương, biển, và hồ, cũng bao gồm những nơi chứa nước ít hơn như ao, đất 
ngập nước, hay hiếm gặp là vũng nước. Vùng nước không nhất thiết phải đứng yên hay chuyển động liên tục. Sông, suối, kênh và các dạng địa mạo khác trong đó nước 
chảy từ nơi này đến nơi khác cũng được coi là các vùng nước. (Nguồn: Wikipedia) 
 
Thu gom nước: Thu gom và dự trữ nước mưa và/hoặc nước chảy tràn bề mặt để sử dụng làm nước sinh hoạt hoặc nước nông nghiệp. Nước mưa hoặc nước chảy tràn bề 
mặt được cất trữ cần phải được bảo vệ để tránh bị nhiễm bẩn. 
 
Hiệp hội người sử dụng nước (WUA): Người trồng là các thành viên của hiệp hội này và chi trả cho hiệp hội một khoản tiền để được sử dụng nước trong các hệ thống tưới 
tiêu. WUA quản lý việc bảo dưỡng các hệ thống tưới tiêu và việc phân phối nước tới các thành viên trong hiệp hội.  
 
Hiệu suất Sử dụng Nước (WUE): Tỷ lệ giữa năng suất cây trồng và tổng lượng nước đã sử dụng. 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ao
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_ng%E1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A5t_ng%E1%BA%ADp_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C5%A9ng_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
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4. VÍ DỤ-BẢNG TÓM TẮT RỦI RO 

Rủi ro Vấn để  Hiện trạng Hành động 

Về mặt vật lý 

Khan hiếm nước 

Liệu các lưu vực hoặc khu vực sông phải đối mặt với tình trạng kham 
hiếm nước bề mặt do khai thác quá mức nguồn nước? Sự khan hiếm 
nước có thể ảnh hưởng tới việc sử dụng nước hiện tại và dự kiến của 
nhà sản xuất không? Nhà sản xuất có góp phần đáng kể tới tình trạng 
khan hiếm nước hiện tại hoặc tương lai ở lưu vực hoặc khu vực sông 
không? 

  

Hạn hán 

Liệu các lưu vực hoặc khu vực sông phải đối mặt với tình trạng hạn hán 
do lượng mưa không đều không? Hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới 
việc sử dụng nước của nhà sản xuất không? Việc sử dụng nước ở các 
nông trại linh hoạt như thế nào? Hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới 
các vấn đề về môi trường, xã hội và/hoặc canh tác không?  

  

Lũ lụt 

Liệu các lưu vực hoặc khu vực sông phải đối mặt với tình trạng lũ lụt do 
lượng mưa không đều hoặc vấn đề quản lý nước không? Hiện tượng 
này có thể ảnh hưởng tới nhà sản xuất không? Hiện tượng này có thể 
ảnh hưởng tới các vấn đề về môi trường, xã hội và/hoặc canh tác 
không? 

  

Ô nhiễm nguồn nước 

Liệu các lưu vực hoặc khu vực sông phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm 
nguồn nước không? Các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn hoặc hiện tại ở 
phía thượng nguồn hay cùng trong khu vực nước ngầm với nhà sản 
xuất? Tình trạng ô nhiễm này có gây ảnh hưởng tới nhà sản xuất 
không? Tình trạng ô nhiễm này có ảnh hưởng tới các vấn đề về môi 
trường, xã hội và/hoặc canh tác không? 

  

Các nguồn nước thay thế 

Có nguồn nước thay thế không bị khai thác quá mức và/hoặc không bị 
ô nhiễm không? Nguồn nước này có thể được phân bố tới nhà sản xuất 
thường xuyên không? Nguồn nước này có thể được phân bố tới nhà 
sản xuất trong những tình huống khắc nghiệt (hạn hán, ô nhiễm, vv...)? 
Có cơ chế cất trữ (mới) nào để giải quyết tạm thời các tình huống khắc 
nghiệt không? Những ảnh hưởng về môi trường của các hệ thống lưu 
trữ nguồn thay thế là gì?  
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Rủi ro Vấn để  Hiện trạng Hành động 

Về mặt quy định 

Cơ chế cấp và quản lý nước 

Lưu vực hoặc khu vực sông có được quản lý theo kế hoạch hoặc 
chương trình nào không? Kế hoạch hoặc chương trình này có được 
tham vấn với công chúng và các bên liên quan và được cơ quan chủ 
quản lĩnh vực nước có thẩm quyền phê chuẩn không? Kế hoạch này có 
đang được thực hiện và cập nhật thường xuyên không? Kế hoạch hoặc 
chương trình này có đề cập tới vấn đề sử dụng nước của nhà sản xuất 
không? Nếu không, việc sử dụng nước của nhà sản xuất có gắn liền 
với cơ chế quản lý và phân bố của kế hoạch không? Kế hoạch này có 
xem xét thỏa đáng tới các vấn đề về môi trường, xã hội và/hoặc canh 
tác không? 

  

Giấy phép sử dụng nước 

 

Có quy trình cấp giấy phép xử dụng nước không? Nhà sản xuất có giấy 
phép sử dụng nước tương ứng với việc sử dụng nước của mình 
không? giấy phép này có ảnh hưởng tới những giấy phép (sử dụng 
nước) khác không? 

  

Sử dụng nước không được 
cho phép 

Nhà sản xuất co sử dụng nước (một phần) mà không có giấy phép 
tương ứng không? Những người sử dụng khác có sử dụng nước mà 
không có giấy phép tương ứng không? Việc sử dụng nước không được 
cho phép này có ảnh hưởng gì đến giấy phép sử dụng nước của nhà 
sản xuất hoặc bản thân việc sử dụng nước không? Việc sử dụng nước 
không được cho phép này có ảnh hưởng gì tới các vấn đề về môi 
trường, xã hội và/hoặc canh tác không? 

  

Ưu tiên sử dụng 

Việc sử dụng nước có được ưu tiên trong các lưu vực hoặc khu vực 
sông không? Sự xếp hạng của nhà sản xuất trong mối liên hệ với 
những nhà sản xuất khác là gì? Có những quy định cụ thể dự kiến sẵn 
cho những tình huống khắc nghiệt (hạn hán, ô nhiễm, vv...) hay không? 
Rủi ro đối với việc sử dụng nước của nhà sản xuất có xem xét tới các 
kịch bản xu hướng của những người sử dụng nước ưu tiên và những 
tình huống khắc nghiệt  không? Việc cung cấp nước cho những người 
sử dụng nước ưu tiên có thể làm tổn hại gì đến giấy phép hay không? 
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Rủi ro Vấn để  Hiện trạng Hành động 

Về mặt danh 
tiếng 

Xung đột về nước 

Liệu các lưu vực sông hoặc khu vực nước ngầm có đi qua biên giới 
giữa các quốc gia, khu vực, địa phương hoặc các khu vực canh tác/dân 
tộc không? Có xung đột nào về nước trong các lưu vực hoặc khu vực 
sông không? Nguyên nhân của những xung đột đó là gì? Những xung 
đột đó có được giải quyết bằng các quy trình đối thoại giải quyết xung 
đột không? Nhà sản xuất có liên quan tới những xung đột về nước 
trong một khu vực cụ thể nào không hoặc trong khu vực địa lý khác mà 
nhà sản xuất đó hoạt động không? Các nhà sản xuất tương tự có liên 
quan tới những xung đột về nước trong các lưu vực hoặc khu vực sông 
hoặc các khu vực lân cận không? 

  

Các vấn đề về môi trường 

Tình trạng hiện nay về môi trường nước ngọt trong các lưu vực hoặc 
khu vực sông là gì? Xu hướng đa dạng sinh học và môi trường trong 
các lưu vực hoặc khu vực sông là gì? Các xu hướng môi trường này có 
ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của nông trại không? Việc sử dụng 
nước nước của nông trại có ảnh hưởng đáng kể một cách trực tiếp 
hoặc gián tiếp tới các đặc điểm đa dạng sinh học và môi trường quan 
trọng không? Nhà sản xuất có xây dựng một chương trình và/hoặc 
tuyên bố môi trường (công cộng) không? Kế hoạch này có đáp ứng 
được bất kỳ xung đột hoặc mối lo ngại phát sinh về môi trường có liên 
quan tới nước không? Kế hoạch này có được thực hiện, kiểm tra và 
cập nhật thường xuyên không? Công chúng có thể tiếp cận với kế 
hoạch này không? 

  

Các vấn đề về xã hội 

Hiện trạng xã hội liên quan tới các vấn đề nước (có nước uống và khu 
vực vệ sinh đầy đủ, vv....) trong các lưu vực hoặc khu vực sông là gì? 
Những xu hướng xã hội cho những vấn đề này là gì? Những yêu cầu 
và tuyên bố của xã hội có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động 
của nông trại không? Việc sử dụng nước của nông trại có ảnh hưởng 
đáng kể trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự tiếp cận nước uống và các khu 
vệ sinh của người dân trong các lưu vực hoặc khu vực sông không? 
Nhà sản xuất có xây dựng một chương trình và/hoặc tuyên bố môi 
trường (công cộng) về vấn đề này không? Kế hoạch này có đáp ứng 
được bất kỳ xung đột hoặc mối lo ngại phát sinh liên quan tới việc sử 
dụng nước không? Kế hoạch này có được thực hiện, kiểm tra và cập 
nhật thường xuyên không? Công chúng có thể tiếp cận với kế hoạch 
này không? 
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Rủi ro Vấn để  Hiện trạng Hành động 

Các vấn đề về canh tác 

Những vấn đề canh tác quan trọng nào có liên quan tới nước trong các 
lưu vực hoặc khu vực sông? Những điểm phát triển của chúng là gì? 
Các xu hướng, yêu cầu và tuyên bố canh tác có thể gây ảnh hưởng 
tiêu cực tới hoạt động của nông trại hay không? Việc sử dụng nước 
của nông trại có ảnh hưởng đáng kể trực tiếp hoặc gián tiếp tới di sản 
canh tác ở các lưu vực hoặc khu vực sông? Nhà sản xuất có xây dựng 
một chương trình và/hoặc tuyên bố môi trường (công cộng) về vấn đề 
này không? Kế hoạch này có đáp ứng được bất kỳ xung đột hoặc mối 
lo ngại phát sinh liên quan tới việc sử dụng nước không? Kế hoạch này 
có được thực hiện, kiểm tra và cập nhật thường xuyên không? Công 
chúng có thể tiếp cận với kế hoạch này không? 

  

Quản lý nước ở nông trại  

Nước trong nông trại có được quản lý theo kế hoạch không? Kế hoạch 
này có bao gồm việc đăng ký sử dụng nước trước đó, hiện tại và tương 
lai không? Kế hoạch này có bao gồm các quy định về sử dụng nước 
hiệu quả và bền vững không? Kế hoạch này có đáp ứng được bất kỳ 
xung đột hoặc mối lo ngại phát sinh liên quan tới công tác quản lý nước 
của nông trại không? Kế hoạch này có được thực hiện, kiểm tra và cập 
nhật thường xuyên không? Công chúng có thể tiếp cận với kế hoạch 
này không? 

  

Về mặt tài chính 

Tài chính 

Nhà sản xuất có yêu cầu được đầu tư tài chính từ bên ngoài thường 
xuyên hoặc không thường xuyên không? Các nhà đầu tư (hiện tại và 
tiềm năng) có cân nhắc những tiêu chí liên quan tới nước trong khi 
đáng giá việc tài trợ của mình không? Các nhà đầu tư có yêu cầu bất 
kỳ phương diện cụ thể nào (ví dụ: kế hoạch quản lý nước, giấy phép sử 
dụng nước)? Các nhà đầu tư có thiết lập ngưỡng nào đối với việc tuân 
thủ theo những tiêu chuẩn liên quan tới nước không?  

  

Bảo hiểm 

Nhà sản xuất có mua bảo hiểm cho những hoạt động của mình không? 
Những công ty bảo hiểm (hiện tại và tiềm năng) có xem xét tới những 
tiêu chí liên quan đến nước trong quá trình thẩm định không? Các công 
ty bảo hiểmcó yêu cầu bất kỳ phương diện cụ thể nào (ví dụ: kế hoạch 
quản lý nước, giấy phép sử dụng nước)? Các công ty bảo hiểm có thiết 
lập ngưỡng nào đối với việc tuân thủ theo những tiêu chuẩn liên quan 
tới nước không? 
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Rủi ro Vấn để  Hiện trạng Hành động 

Giá nước 

Nhà sản xuất có chi trả cho việc sử dụng nước không? Giá/thuế/thuế 
quan được cố định như thế nào? Nó có được bao gồm trong chi phí 
hoạt động và các chi phí bên ngoài khác (môi trường) không? Hệ thống 
định giá có ổn định, dự đoán được và minh bạch không? Liệu khả năng 
giá nước sẽ tăng thường xuyên hoặc không thường xuyên không sẽ 
như thế nào?  
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PHỤ LỤC CB.2 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | BỘ CÔNG CỤ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP 

1 GIỚI THIỆU 

Tài liệu này là một bộ công cụ các hành động thay thế cho các kỹ thuật IPM trong hoạt động sản xuất thương mại cây trồng nông nghiệp và cây trồng trong vườn. Nó đã được xây 
dựng để cung cấp những hoạt động có thể thực hiện được để tiến hành IPM. Với sự biến đổi tự nhiên trong quá trình phát triển dịch hại cho các loại cây trồng và khu vực khác 
nhau, không thể xây dựng được một mô hình cụ thể cho tất cả mọi tình huống có liên quan tới IPM, và do đó, tất cả những nghiên cứu được phân tích và ví dụ được đưa ra ở trong 
tài liệu này không bao gồm tất cả, nhưng định hướng tới việc thực hiện IPM trong ngành tại địa phương. Đây là một nghiên cứu quan trọng vì bất kỳ hệ thống IPM nào cũng phải 
được thực hiện trong các điều kiện vật lý (khí hậu, địa hình, vv...), sinh học (các nhóm dịch hại, các nhóm thiên địch, vv...) và các điều kiện về kinh tế (tiếp cận được các khoản trợ 
cấp hoặc thiếu trợ cấp, yêu cầu của tất cả các các nước nhập khẩu, vv...) của địa phương.  

1.1    ĐỊNH NGHĨA  

Quản lý Dịch hại Tổng hợp (IPM) xem xét cẩn thận các kỹ thuật kiểm soát dịch hại hiện có và sau đó kết hợp các biện pháp thích hợp nhằm ngăn cản sự phát triển của dịch hại, 
và giữ thuốc bảo vệ thực vật và các biện pháp can thiệp khác ở mức tiết kiệm hợp lý và giảm thiểu rủi ro cho sức khỏe con người và môi trường. IPM nhấn mạnh việc phát triển các 
cây trồng khỏe mạnh với sự phá vỡ ít nhất hệ thống nông-sinh thái học và khuyến khích các cơ cấu kiểm soát dịch hại tự nhiên. (Qui tắc Thực hành Quốc tế cho Phân phối và 
Sử dụng Thuốc trừ sâu, FAO năm 2002).  

1.2    MỤC TIÊU 

Mục tiêu của việc ứng dụng IPM vào khuôn khổ của GLOBALG.A.P. là để đảm bảo sản xuất bền vững trong đó bao gồm công tác bảo vệ cây trồng. Có thể đạt được mục tiêu này 
bằng cách tổng hợp và áp dụng tất cả các chiến thuật ngăn chặn và kiểm soát dịch hại hiện có, bao gồm cả việc sử dụng hóa chất có trách nhiệm. 

Từ cuối cùng trong cụm từ “IPM” là quản lý. Công tác quản lý có một yếu tố quan trọng cơ bản vì nó ngụ ý rằng phải có kiến thức về các vấn đề và mức độ của các vấn đề. Trong 
trường hợp quản lý dịch hại, những thông tin này chỉ có thể thu được bằng cách áp dụng các hệ thống kiểm soát dịch hại đã được tiêu chuẩn hóa.  

1.3    KHUÔN KHỔ 

Tài liệu này liệt kê các phương pháp tiếp cận có thể được sử dụng để thực hiện ba chủ đề cơ bản của IPM, đó là: ngăn ngừa, giám sát và kiểm soát dịch bệnh, cỏ dại và dịch hại là 
động vật chân đốt trong rau và cây ăn quả. Bộ công cụ này được thiết kế để cung cấp các ví dụ về các phương pháp tiếp cận khác nhau mà nhà sản xuất có thể cân nhắc để phát 
triển các chương trình IPM của riêng mình. Đây không phải là tài liệu đầy đủ và cuối cùng về các công cụ IPM và sẽ được cập nhật thường xuyên. 

Các loại cây trồng khác nhau ở những khu vực khác nhau trên thế giới đòi hỏi phải có sự kết hợp khác nhau đối với các phương pháp IPM. Tuy nhiên, triết lý IPM tổng thể phải phù 
hợp với các điều kiện của địa phương (vật lý, sinh học kinh tế) trồng loại cây cụ thể trong khu vực cụ thể. Do đó, không thể phát triển một mô hình IPM tổng quát có thể được sử 
dụng cho mọi trường hợp. Và vì vậy, danh sách các ví dụ được đưa ra trong tài liệu này chỉ là một hướng dẫn. Danh sách này không và không thể hoàn thiện, nhưng nó đủ để trở 
thành một hướng dẫn cho các nhà sản xuất địa phương để thiết kế và thực hiện một chương trình IPM.  

Các nhà sản xuất nên nghiêm túc đánh giá, ít nhất là hàng năm, các biện pháp thực hành bảo vệ cây trồng hiện tại của mình và đánh giá có hệ thống tiềm năng của các biện pháp 
thực hành IPM khác nhau cho cây trồng của mình. Các chuyên gia kỹ thuật địa phương hoặc khu vực sẽ có thể phân tích các kế hoạch IPM theo khu vực-cây trồng-dịch hại, dịch 
bệnh hoặc cỏ dại và xác định biện pháp thực hành IPM nào hoặc kết hợp các biện pháp thực hành IPM nào sẽ mang lại thành công. Những thông tin này sẽ rất hữu ích và giúp cho 
các nhà sản xuất trong cùng một khu vực cũng như ở các khu vực khác nhưng có đặc điểm tương tự trên thế giới để cải thiện các biện pháp thực hành IPM của họ.  
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1.4 BA CHỦ ĐỀ CƠ BẢN CỦA IPM 

GLOBALG.A.P. đã xác định ba bước theo trình tự thời gian trong kỹ thuật IPM, phù hợp với các nguyên tắc IOBC: 

(1) NGĂN NGỪA 

Cần phải có những nỗ lực tối đa để ngăn ngừa những vấn đề với dịch hại, dịch bệnh và cỏ dại để tránh sự cần thiết phải thực hiện can thiệp. Bước này bao gồm áp dụng các kỹ 
thuật canh tác và hành động quản lý ở cấp độ nông trại để ngăn ngừa và giảm thiểu phạm vi tác động và cường độ sâu bệnh, dịch bệnh và cỏ dại tấn công. Đối với một số loại sâu 
bệnh lâu năm, (Stern và cộng sự, năm 1959; Pringle năm 2006), bước này có thể bao gồm các phương án quản lý dịch hại có tính ngăn ngừa, bao gồm phun thuốc trừ sâu.  

(2) GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ.  

Giám sát là kiểm tra có hệ thống ở cây trồng, và môi trường xung quanh xem có sự xuất hiện, giai đoạn phát triển (trứng, ấu trùng, vv...) và cường độ phát triển (mức độ đông đúc, 
mức độ phá hoại), và vị trí của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại. Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhất của IPM, vì nó cảnh báo người trồng về sự xuất hiện và mức độ của 
dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại trên cây trồng của mình. Điều này sẽ cho phép người trồng đưa ra quyết định về cách thức can thiệp phù hợp nhất, nêu bật mức độ quan trọng của 
công tác giám sát và lưu hồ sơ đối với chương trình IPM. 

(3) CAN THIỆP  

Các kỹ thuật IPM khác nhau có thể được sử dụng khi công tác giám sát cho thấy đã đạt ngưỡng hành động và cần phải can thiệp để ngăn chặn những ảnh hưởng về kinh tới giá trị 
cây trồng hoặc ngăn không cho bệnh dịch/dịch hại trôi dạt tới các cây trồng khác. Trong khuôn khổ chương trình IPM, cần phải ưu tiên hàng đầu cho các phương pháp không hóa 
chất làm giảm thiểu rủi ro cho con người và môi trường, miễn là những phương pháp này kiểm soát hiệu quả dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại. Tuy nhiên, hầu hết các phương pháp 
hiện tại đều có tính chất phòng ngừa, như đặt máy gây gián đoạn giap phối, bảo tồn các loài thiên địch tự nhiên, vv... Nếu công tác giám sát tiếp theo cho thấy việc kiểm soát là 
chưa đủ, thì có thể cân nhắc tới việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật. Trong những trường hợp như vậy, các loại thuốc trừ sâu có chọn lọc thích hợp với một phương pháp 
IPM có thể được lựa chọn và các sản phẩm nên được áp dụng một cách chọn lọc.  

Để thực hiện IPM ở một nông trại, nhà sản xuất phải có kiến thức cơ bản về các phương diện IPM có liên quan tới cây trồng và địa điểm của mình. Những kiến thức cơ bản này 
được miêu tả trong phần 2.  

2 PHÁT TRIỂN KIẾN THỨC CƠ BẢN 

Để thành công với IPM, điều quan trọng là có kiến thức cơ bản về: 

  Những dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại chính có thể gây ảnh hưởng tới cây trồng 
  Các chiến lược, phương pháp và sản phẩm tiềm năng để kiểm soát chúng. 

Để phục vụ mục đích này, nhà sản xuất nên thu thập các thông tin về:  

2.1   DỊCH HẠI, BỆNH DỊCH VÀ CỎ DẠI 

Nhà sản xuất nên có các thông tin cơ bản sau:  

2.1.1 Danh sách các loại dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan trên cây trồng mục tiêu cho khu vực, vùng hoặc đất nước cụ thể đó. 
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2.1.2 Thông tin cơ bản (bản dữ liệu) về sinh học của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan và về các loài thiên địch, như: 
 Thông tin về vòng đời của chúng: 

o Các giai đoạn cuộc đời khác nhau và số ngày xuất hiện gần đúng của chúng. 
o Những yêu cầu phát triển (ngưỡng nhiệt độ tối thiểu cho phát triển, số lần bay mỗi mùa, mùa trong năm khi chúng tấn công hoặc 

phát triển, vv...). 
o Nơi cư trú qua mùa đông (đối với dịch hại). 

 Hướng dẫn có ảnh về các loại sâu bệnh (ở các giai đoạn phát triển khác nhau), bệnh dịch và cỏ dại có liên quan và những thiệt hại 
điển hình mà chúng gây ra. 

 Hướng dẫn có ảnh về các loài thiên địch có liên quan (ở các giai đoạn phát triển khác nhau) 
 Mức thiệt hại về Kinh tế (EIL’s) và các Ngưỡng Hành động 
 Kiến thức về các loại vi sinh vật có tình trạng kiểm dịch trong các thị trường mục tiêu, xuất khẩu. 

2.2 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT  

Nhà sản xuất nên có những thông tin cơ bản sau: 

2.2.1 Danh sách các loại thuốc trừ sau có thể được sử dụng hợp pháp cho các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan trên cây trồng mục tiêu. 

2.2.2 Thông tin cơ bản (bản dữ liệu) về: 
 Chủng hóa chất 
 Đường tác động (lưu dẫn, thấm sau, xông hơi, tiếp xúc, dạ dày) 
 Tỷ lệ liều dùng 
 Mức Dư lượng Tối đa (ở nước sở tại và nước xuất khẩu mục tiêu) 
 Thời gian tác dụng: 

o Thời gian cách ly trước khi trở lại vườn  
o Thời gian cách ly khi thu hoạch 

 Kỹ thuật ứng dụng tối ưu 
 Thời gian ứng dụng tối ưu 
 Số lần sử dụng tối đa mỗi mùa 
 Chọn lọc các loài thiên địch và tác nhân hỗ trợ thụ phấn 
 Phương thức hành động 

2.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP BẢO VỆ KHÁC 

 Nên có những thông tin tương tụ cho các phương pháp bảo vệ khác. 

2.4 ĐÀO TẠO 

Đào tạo đội ngũ nhân sự có liên quan (nhân sự và chuyên gia tư vấn chuyên ngành riêng) về những chủ đề sau: 
 Nhận biết các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại và các loài thiên địch có liên quan 
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 Hướng dẫn và giám sát kỹ thuật, bao gồm cả lưu hồ sơ 
 Các nguyên tắc, kỹ thuật, phương pháp và chiến lược IPM  
 Kiến thức về các sản phẩm bảo vệ cây trồng và kỹ thuật ứng dụng. 

3 CÁC BIỆN PHÁP IPM TIỀM NĂNG TRƯỚC KHI TRỒNG CÂY 

Các biện pháp phòng ngừa và vệ sinh là một phần quan trọng của phương pháp tiếp cận IPM. Có thể thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa trước khi trồng cây để ngăn 
ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề trong tương lai về dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại trong thời gian canh tác. 

3.1 ĐÁNH GIÁ RỦI RO  

Tiến hành đánh giá rủi ro với khu đất: 

3.1.1 Lịch sử khu đất 

 Loại cây trồng nào đã được canh tác trước đây ở khu đất này trong vòng ba năm vừa qua? 
 Có những vấn đề chính gì với dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại trên khu đất này trước đây? 
 Mặc dù không phải lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng tốt hơn là nên thu thập thông tin về việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong khu đất 

trước đó: 
o Những loại thuốc bảo vệ thực vật nào trước đây đã được sử dụng trên khu đất này?  

 Liệu việc sử dụng thuốc trừ sâu trên khu đất này trước đó có thể:  
o Gây ra vấn đề gì về dư lượng thuốc trừ sâu còn thừa trên cây trồng không? (ví dụ do tích trữ thuốc trừ sâu trong đất) 
o Gây ra bùng phát dịch hại hoặc bệnh dịch trong mùa canh tác tiếp theo không? (ví dụ do các loài thiên địch đã bị tiêu diệt trên các 

cây trồng lâu năm như cây to và cây dây leo). 

3.1.2 Cây trồng và thảm thực vật xung quanh 

Đánh giá ảnh hưởng tiềm ẩn của cây trồng và thảm thực vật xung quanh tới cây trồng của mình: 

 Các biện pháp thực hành IPM lên cây trồng lân cận là gì? 
 Việc sử dụng thuốc trừ sâu lên cây trồng lân cận như thế nào và những nguy cơ thuốc trừ sâu trôi dạt là gì? 
 Các vấn đề dịch hại và sâu bệnh tiềm ẩn do cây trồng và thảm thực vật xung quanh tạo ra là gì? 

3.1.3 Mẫu đất và nước 

Lấy và phân tích mẫu đất và nước để kiểm tra: 

 Sự có mặt của bệnh dịch và dịch hại (bao gồm cả giun tròn) 
 Sự có mặt của dư lượng thuốc trừ sâu, kim loại nặng hoặc các chất độc hại khác 
 Mức độ dinh dưỡng của đất. 
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3.1.4 Phân tích và Thẩm định Đánh giá Rủi ro 

Dựa vào phân tích của đánh giá rủi ro, và phân tích hồ sơ kiểm soát của những năm trước (xem mục 4.2) (nếu có những hồ sơ lưu đó cho khu đất), xác định các biện pháp 
nên thực hiện để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề với các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan và cụ thể cho từng loại cây trồng cụ thể.  

3.2 NGĂN NGỪA 

Trong trường hợp có liên quan, nên xem xét tới các biện pháp phòng ngừa sau cho những khu đất mới:  

3.2.1 Đất 
Để ngăn ngừa dịch hại (trong đất), giun tròn, bệnh dịch (trong rễ) và cỏ dại, có thể thực hiện các biện pháp sau đây:  

 Luân canh cây trồng theo chương trình luân canh cây trồng, và tùy theo loại cây trồng  
 Có năm nghỉ, năm bỏ hoang, tùy theo loại cây trồng  
 Khử trùng đất, hoặc phát triển giá thể (ví dụ năng lượng mặt trời, xông khói, lũ lụt, hấp hơi nước, nước nóng) 
 Khuyến khích và/hoặc tăng cường các vi sinh vật và sinh vật lớn có lợi trong đất 
 Làm sạch đất canh tác hoặc làm vệ sinh dư lượng thuốc bảo vệ thực vật còn thừa trên cây trồng (bao gồm trái cây trong trường hợp là cây ăn 

quả) để giảm thiểu một số loài dịch hại hoặc bệnh dịch cư trú qua mùa đông. 
3.2.2 Nước 

Nên thực hiện các biện pháp ngăn ngừa để đảm bảo:  
 Nước sạch (đáp ứng các quy định của địa phương về dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại và dư lượng hóa chất, hoặc giảm thiểu số lượng của chúng 

nếu có) 
 Các phương pháp tưới tiêu tối ưu và/hoặc sử dụng phương pháp tưới phân. 

3.2.3 Cây trồng 
Có thể thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sau để giảm bớt các vấn đề với dịch hại, giun tròn và bệnh dịch: 

 Lựa chọn các giống kháng, tối ưu 
 Sử dụng gốc ghép kháng (phương pháp ghép cành) 
 Nguyên liệu khởi đầu không có dịch hại và bệnh dịch (hạt giống hoặc cây giống). Có thể kiểm tra dịch hại và mầm bệnh trong bầu rễ 
 Khoảng cách giữa các cây hoặc mật độ trồng cây tối ưu. 

3.2.4 Khí hậu 
Điều kiện khí hậu có thể gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của bệnh dịch, dịch hại và cỏ dại. Do đó, cần phải xem xét tới: 

 Các biện pháp canh tác để ngăn ngừa, hoặc giảm bớt sự phát triển của dịch hại và/hoặc bệnh dịch 
 Thành lập trạm theo dõi khí hậu nông nghiệp hoặc thuê bao một dịch vụ cung cấp thông tin hoặc  cảnh báo. 

3.2.5 Thời gian 
Đối với lần xuất hiện (đầu tiên) của các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại quan trọng trong mùa canh tác, cần xem xét: 

 Khả năng lựa chọn một ngày trồng cây tối ưu để giảm thiểu (tránh) các vấn đề liên quan tới các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại quan trọng.  
 Lựa chọn các giống chín sớm, hoặc giống ngắn ngày, để tránh các khoảng thời gian phải chịu áp lực phá hoại cao từ một số loại dịch hại hoặc 

bệnh dịch nhất định. 
3.2.6 Lựa chọn địa điểm và khu đất 

Phân tích xem các cây trồng xung quanh có thể là nguồn gốc của các loài dịch hại hoặc bệnh dịch đặc biệt  có hại hay không.  
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4 CÁC BIỆN PHÁP TIỀM NĂNG CHO IPM TRONG THỜI GIAN CANH TÁC 

4.1 NGĂN NGỪA 

Các biện pháp phòng ngừa là một phần quan trọng trong phương pháp IPM. Mục đích của các phương pháp này là giữ cho số lượng dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại ở dưới 
ngưỡng hành động. Trong bất kỳ trường hợp nào, các nhà sản xuất phải cân nhắc các biện pháp phòng ngừa thích hợp nhất, tùy theo tình huống cụ thể của mình, và theo 
loại dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan trên cây trồng và khu vực của họ. 

4.1.1 Làm sạch nông trại (Vệ sinh và tẩy trùng) 
Các biện pháp vệ sinh nhằm ngăn không cho dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại xâm nhập vào cánh đồng, và không lan rộng hoặc phân tán trong cây trồng. 

 
4.1.1.1 Ngăn chặn sự lây truyền của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại bằng vật chủ trung gian băng cách: 

 Xác định vật chủ trung gian, như côn trùng, động vật, vật nuôi, động vật gặm nhấm 
 Xác định các hành động cần thực hiện để giữ cho những vật chủ trung gian này không ảnh hưởng tới cây trồng 
 Xác định xem cỏ dại trong các vùng giáp ranh hoặc khu vực lân cận có lưu trữ dịch hại không. 

4.1.1.2 Ngăn chặn sự lây truyền của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại bằng con người băng cách: 
 Làm việc từ cây trồng và khu vực khỏe mạnh sang cây trồng và khu vực nhiễm bệnh  
 Mặc quần áo thích hợp, găng tay, giầy, mũ (tùy theo từng loại cây trồng) 
 Khử trùng tay, giầy, quần áo  trước khi vào ruộng, đặc biệt sau khi đên khu đất của các nhà sản xuất khác (tùy theo từng loại cây trồng). 

4.1.1.3 Ngăn chặn sự lây truyền của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại bằng thiết bị hoặc vật tư băng cách: 
 Làm sạch tất cả thiết bị (bao gồm máy móc) và vật tư sau khi làm việc và trước khi vào một cánh đồng mới 
 Sử dụng các thiết bị và vật tư chuyên dụng, khác nhau cho các ruộng khác nhau (nếu có thể), tùy theo từng loại cây trồng 
 Sử dụng các thùng và hộp thu hoạch sạch sẽ. 

4.1.1.4 Ngăn chặn sự lây truyền của dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại bằng cách quản lý dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cây trồng: 
 Làm sạch vườn sau khi cắt tỉa, thu hoạch, hái lá hoặc bất kỳ hoạt động nào khác để lại các chất hữu cơ trong vườn 
 Không để cây trồng còn thừa ở gần ruộng. 

4.1.1.5 Ngăn chặn thuốc trừ sâu trôi dạt từ các khu đất xung quanh. 

Lập thỏa thuận với và liên hệ với các nhà sản xuất ở các khu đất xung quanh để loại trừ các nguy cơ thuốc trừ sâu trôi dạt sang không mong muốn. 

 

4.1.2 Các Biện pháp Canh tác và Kỹ thuật 
4.1.2.1 Chăm sóc cây trồng tối ưu (tưới phân, tưới nước, vv...)  
Nên nhớ rằng tưới phân nhiều quá có thể gây bất lợi cho công tác quản lý dịch hại vì tưới phân quá nhiều có thể dẫn đến các axit amin tự do trong vỏ cây và chất gỗ, dẫn tới 
làm tăng khả năng sinh sản của dịch hại như rệp vừng. Chăm sóc cây trồng tối ưu có thể làm cho cây trồng khỏe mạnh hơn, và có khả năng chống lại dịch hại và bệnh dịch 
tốt hơn 

4.1.2.2 Quản lý khu vực mái che và vi khí hậu 
Sử dụng các biện pháp canh tác, như cắt tỉa cây, quản lý mái che và tỉa lá, để đảm bảo có vi khí hậu tối ưu (độ ẩm, nhiệt độ, ánh sang, không khí) trong khu vực mái che cho 
cây trồng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu sự phát triển của dịch hại và bệnh dịc. 
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4.1.2.3 Hệ thống canh tác  
Các hệ thống canh tác khác nhau có thể được sử dụng để ngăn ngừa hoặc giảm thiểu các vấn đề với dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại:  

 Che cây trồng để ngăn ngừa cỏ dại và kích thích các loài thiên địch 
 Các loại hệ thống canh tác đặc biệt: trồng cây lẫn, trồng cây theo dải, thu hoạch theo dải, canh tác bền vững 
 Các biện pháp thực hành khác về hệ thống canh tác (ví dụ: quây khu vực ruộng hoang hóa để ngăn các loài dịch hại như sên và ốc thâm nhập). 

4.1.2.4 Kỹ thuật loại trừ (trong khu vực trồng cây được bảo vệ) 
Đặc biệt trong khu vực trồng cây được bảo vệ, có thể sử dụng các kỹ thuật khác nhau để loại trừ các loài dịch hại có hại khỏi cây trồng, như lắp đặt lưới chống côn trùng, lá 
kim loại cắt hình UV trong đường hầm bằng nhựa để giảm thiểu sự xâm nhập của một số loại dịch hại nhất định, khóa hơi và làm hai lần cửa. 

4.1.2.5 Che phủ 
Đánh giá xem các lớp che phủ có thể giúp giảm thiểu các vấn đề với các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại nhất định (lớp che phủ bằng nhựa, lớp che phủ phản quang, lớp 
che phủ bằng rơm, vv...). 

4.1.2.6 Các biện pháp kỹ thuật khác 
 Phân tích xem có thể thực hiện biện pháp kỹ thuật phòng ngừa nào.  
 Ngăn ngừa thiệt hại về cơ học cho sản phẩm và cây trồng. 

 
4.1.3 Kiểm soát Bảo tồn Sinh học 
4.1.3.1 Các biện pháp để tăng cường số lượng các loài thiên địch và tác nhân hỗ trợ thụ phấn trên và xung quanh cây trồng: 

 Sử dụng các hệ thống canh tác khác nhau (trồng cây theo dải, thu hoạch theo dải, trồng cây lẫn, canh tác bền vững, các hệ thống khác) 
 Sử dụng cây trồng ở khu vực giáp ranh (bao gồm cả hàng rào) (cây sản xuất phấn hoa, cây sản xuất mật hoa, cây làm nơi cư trú thay thế cho 

các loài thiên địch (cây quan trọng)) 
 Sử dụng cây che phủ bên trong ruộng (bao gồm hàng rào cây) (cây sản xuất phấn hoa, cây sản xuất mật hoa, cây làm nơi cư trú thay thế cho 

các loài thiên địch (cây quan trọng)) 
 Sử dụng các chất hấp dẫn thiên địch 
 Cung cấp nơi làm ổ và trú ẩn cho các loài thiên địch và tác nhân hỗ trợ thụ phấn 
 Cung cấp nguồn thức ăn khi cây trồng ngủ đông trong trường hợp trái cây rụng sớm 
 Sử dụng hóa chất có chọn lọc, lựa chọn địa điểm và/hoặc thời gian phun tại thời điểm và địa điểm cần có sự kiểm soát về hóa chất. 
 Sử dụng công nghệ đẩy-kéo (thu hút và tiêu diệt; sử dụng các thuốc trừ sâu bọ). 

4.1.3.2 Cung cấp nơi làm tổ cho các loài chim ăn thịt để kiểm soát loài gặm nhấm. 
4.1.3.3 Ngăn ngừa sự sụt giảm số lượng các loài thiên địch bằng cách sử dụng thuốc trừ sâu. 

 Sử dụng thuốc trừ sâu có chọn lọc, phù hợp với các loài thiên địch. 
 Sử dụng kỹ thuật ứng dụng có chọn lọc (điều trị tại chỗ, sử dụng thuốc trừ sâu lưu dẫn trong đất, xịt thuốc lên chân cây, thu hút và tiêu diệt, 

vv...). 

4.2 GIÁM SÁT VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH 

Giám sát là một công cụ chủ yếu để giảm thiểu số lần can thiệp với các loại thuốc bảo vệ thực vật có hóa chất và là nền tảng cho một chương trình IPM đáng tin cậy và bền 
vững. Giám sát thường hay được sử dụng kết hợp với các công cụ hỗ trợ ra quyết định.  
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4.2.1 Tổ chức 
 Chỉ định một người chuyên trách theo dõi và giám sát. 
 Người này phải được đào tạo về: 

o Nhận biết dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại  
o Kỹ thuật theo dõi và giám sát 
o Lưu giữ hồ sơ. 

Việc đào tạo phải được thực hiện lại thường xuyên. 
 
4.2.2 Quan sát 
Tổ chức một chương trình giám sát và theo dõi cho nông trại: 

 Xác định loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại nào cần phải giám sát và lý do vì sao 
 Thiết lập cách thức giám sát dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại (quan sát trực tiếp trên cây trồng tại những phần quan trọng, bẫy, cây chỉ thị, vv...) 
 Thiết lập xem trong thời gian nào của năm và giai đoạn phát triển nào của dịch hại cần phải giám sát 
 Tham gia vào các hệ thống giám sát/cảnh báo hiện có áp dụng trong toàn khu vực 
 Xác định tần suất giám sát 
 Thiết lập khu vực tạo nên một đơn vị giám sát 
 Thiết lập số lượng các điểm lấy mẫu trong mỗi khu vực đơn vị. 

 
4.2.3 Lưu giữ hồ sơ 

 Thiết lập tờ ghi hồ sơ (trên máy tính hoặc trên giấy), bao gồm:  
o Xác định khu đất và cây trồng được giám sát 
o Tên người giám sát 
o Ngày giám sát  
o Tên loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại được giám sát  
o Số lượng mẫu 
o Số lượng phát hiện được 
o Giai đoạn phát triển của những trường hợp phát hiện (đối với dịch hại) 
o So sánh với ngưỡng 
o Vị trí trong khu đất  
o Quyết định được đưa ra. 

 Tờ ghi hồ sơ nên được lưu trữ để cho phép so sánh hồ sơ của những năm và các khu đất khác nhau. 
 
4.2.4 Hệ thống Cảnh báo và Công cụ Quyết định 

 Sử dụng mô hình dự báo và hệ thống hỗ trợ quyết định (ví dụ: mô hình vật hậu học máy tính theo nhiệt độ, mô hình mức độ-ngày) kết hợp với 
các thông tin từ công tác giám sát và dự báo thời tiết  

 Sử dụng hệ thống cảnh báo hiện có áp dụng trong toàn khu vực. 
 

4.2.5 Đánh giá/Ra quyết định 
 Sử dụng ngường hành động cho các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan để quyết định xem có cần thiết phải can thiệp 
 Lưu hồ sơ những quyết định được đưa ra để thực hiện một can thiệp nào đó 
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 Thực hiện phân tích hồ sơ vào cuối mỗi mùa, rút ra kết luận và sửa đổi kế hoạch của chương trình IPM cho phù hợp với mùa sau. 

4.3 CAN THIỆP 

Trong trường hợp cần phải can thiệp, có rất nhiều phương pháp không sử dụng hóa chất có thể được áp dụng. Trong trường hợp phải sử dụng thuốc trừ sâu, cần phải giảm 
thiểu việc sử dụng bằng các kỹ thuật ứng dụng tối ưu và bằng cách ngăn ngừa sự phát triển khả năng kháng thuốc của dịch hại. 

Trong một số trường hợp, ví dụ cần phải tuân thủ theo kiểm dịch dịch hại, phải có một bên thứ ba thực hiện yêu cầu kiểm dịch thực vật. Trong những trường hợp như vậy, 
việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thường không thể tránh được. Nếu chủ nông trại bắt buộc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hóa chất do các vấn đề về kiểm dịch 
chuyên ngành, chủ nông trại phải cung cấp thông tin về các phương pháp ngăn ngừa và giám sát cho thấy sự cần thiết phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vậtn. 

 

4.3.1 Kiểm soát Cơ học/Vật lý 
Trước khi sử dụng các phương pháp hóa học, chủ nông trại nên đánh giá các kỹ thuật cơ học hoặc vật lý để tiêu diệt hoặc loại bỏ các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có 
hại, ví dụ như:  

 Dịch hại:  
o Bôi đỏ và cô lập những lá, quả và cây bị nhiễm bệnh (tẩy trùng) 
o Hút sạch sâu bệnh (ví dụ bọ xít) 
o Các phương pháp khác 

 Bệnh dịch:  
o Bôi đỏ và cô lập lá, quả và cây bị hư hại và nhiễm bệnh (tẩy trùng). 

 Cỏ dại: 
o Cắt cỏ (bằng liềm) 
o Nhổ cỏ bằng tay 
o Làm cỏ bằng máy 
o Vv... 

 
4.3.2 Phương pháp bán hóa chất  
Phương pháp bán hóa chất có thể được sử dụng theo nhiều cách để kiểm soát dịch hại: 

 Thu hút và tiêu diệt (còn được gọi là Nhử mồi-và-Tiêu diệt), bao gồm:  
o Đánh bẫy tập trung với phương pháp bán hóa chất 
o Cây trồng làm bẫy 
o Kỹ thuật phun vào con mồi. 

 Thuốc gây vô sinh (Kỹ thuật này có thể thay thế cho kỹ thuật SIT): con đực của loài dịch hại bị thu hút tới một con mồi được tẩm với thuốc gây vô 
sinh 

 Thuốc trừ sâu bọ 
 Gây gián đoạn giao phối (gây giao phối nhầm lẫn). 

 



 
 

 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_C

B
_V

5-
1_

vn
.d

oc
x 

Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 7/2017; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại 
Trang: 100 / 157 

2 of 81 

4.3.3 Kiểm soát sinh học gia tăng 
Các loài thiên địch và sản phẩm vi sinh khác nhau có thể được phóng thích hoặc sử dụng để quản lý số lượng dịch hại và cả bệnh dịch: 

 Phóng thích theo mùa một cách dần dần hoặc hàng loạt các loài thiên địch cùng lứa để kiểm soát các loài nhện và côn trùng có hại 
 Sử dụng vi rút gây bệnh cho côn trùng (NPV hoặc vi rút baculo), nấm, vi khuẩn, hoặc giun tròn để kiểm soát các loài nhện và côn trùng có hại 
 Sử dụng các loại nấm và vi khuẩn đối kháng để kiểm soát các bệnh về lá và rễ. 

 
4.3.4 Kỹ thuật Côn trùng Vô sinh (SIT) 
Kỹ thuật áp dụng cho cả khu vực này được sử dụng thành công ở nhiều khu vực trên thế giới để quản lý số lượng các loài gây hại, ví dụ: ruồi dấm (Tephritidae, như loài 
ruồi dấm vùng Địa Trung Hải: Ceratitis capitata), các loài bướm nhất định (ví dụ: Sâu đục quả bông: Pectinophora gossypiella; con ngài, Cydia pomonella) và một loài ruồi 
có tầm quan trọng thú y nhất định (ví dụ: Ruồi: Cochliomyia hominivorax) bằng cách thường xuyên phóng thích các loài côn trùng vô sinh cùng lứa (CHÚ Ý: Trong trường 
hợp ruồi và các các loài lưỡng tính khác được phóng thích) vào loài dịch hại mục tiêu. 

4.3.5 Sử dụng các sản phẩm tự nhiên 
Các sản phẩm tự nhiên khác nhau có thể được sử dụng để kiểm soát dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại. Trong trường hợp này cũng cần phải quan tâm thường xuyên để đảm 
bảo rằng các sản phẩm này phù hợp với phương pháp IPM và không gây bất kỳ vấn đề nào về sức khỏe hoặc an toàn thực phẩm. 

 Dầu (dầu khoáng và dầu thực vật) 
 Thực vật (ví dụ: thuốc trừ sâu tự nhiên làm từ cây kim cúc, azadirachtine, vv...) 
 Xà phòng 
 Đất có nhiều tảo cát 
 Vv.... 

Chú ý: Phải cẩn thẩn đảm bảo rằng những sản phẩm này được đăng ký đúng với tư cách là thuốc bảo vệ thực vật ở nước sản xuất, nếu áp dụng. 
 
 

4.3.6 Thuốc bảo vệ thực vật có hóa chất 
Trong trường hợp phải can thiệp, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hóa chất, các loại thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng phải được lựa chọn từ trước. Yêu cầu nêu trong 
mục CB 8.1.1 rất hữu ích cho mục đích này. Cũng cần phải cân nhắc những vấn đề sau: 

4.3.6.1 Các hệ thống cảnh bảo và Ra quyết định 
Để có thể đưa ra một quyết định tối ưu về thời gian và mục tiêu, cần phải có những thông tin sau:  

 Thời gian sử dụng tối ưu là gì để có thể đạt được hiệu quả tối đa với các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại mục tiêu? 
 Thông tin về thời gian cách ly trước khi vào lại vường và về thời gian cách ly khi thu hoạch 
 Thông tin về tần suất sử dụng đúng đắn  
 Dự báo thời tiết với các thông về: 

o Các điều kiện về gió và nhiệt độ để tránh các vấn đề trong thời gian sử dụng thuốc bảo vệ thực vật 
o Khả năng xảy ra mưa trong thời gian sau khi thực hiện can thiệp. 

 Sử dụng các mô hình dự đoán và quan sát trên ruộng để xác định xem dịch hại có đang trong giai đoạn phát triển nhạy cảm trong chu kỳ vòng 
đời không. Điều này có thể quan trọng để tối ưu hóa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, tránh phải sử dụng bổ sung thêm thuốc bảo vệ thực 
vật. 
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4.3.6.2 Ngưỡng hành động 
Lưu hồ sơ ngưỡng hành động cho các loài dịch hại, bệnh dịch và cỏ dại có liên quan. 

4.3.6.3 Lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật (Tham khảo mục 2.2. thuốc bảo vệ thực vật) 
 Trước khi sử dụng sản phẩm hóa chất, xác định xem mục tiêu là gì: tiêu diệt toàn bộ, điều trị tại chỗ, điều chỉnh số lượng dịch hại, phù hợp các 

loài thiên địch, vv... và lựa chọn sản phẩm theo mục tiêu đó. 
 Trong trường hợp sử dụng hỗn hợp thuốc pha, xác định xem nên tránh ảnh hưởng tiêu cực đã biết nào của dung dịch pha. 

4.3.6.4 Quản lý khả năng kháng thuốc 
Sự phát triển khả năng kháng thuốc (1) làm giảm số lượng thuốc trừ sâu sẵn có và (2) thường dẫn tới việc phải sử dụng thường xuyên liều lượng cao và do đó tăng nguy 
cơ vượt quá mức dư lượng tối đa (MRL). Vì vây, một kế hoạch quản lý khả năng kháng thuốc là rất quan trong để ngăn ngừa sứ phát triển khả năng kháng lại các loại 
thuốc trừ sâu có hóa chất của dịch hại. 
4.3.6.5 Sử dụng 

Sử dụng tối ưu các loại thuốc trừ sâu có thể vừa làm giảm đáng kể việc phải sử dụng thuốc trừ sâu, vừa tối đa hóa tác dụng của việc sử dụng thuốc. 
 Xác định, và sử dụng thiết bị phun tối ưu (bao gồm cả loại và kích thước vòi phun) và kỹ thuật phun tối ưu: 

o Áp lực 
o Tốc độ phun 
o Lượng nước 
o Độ pH của nước, nếu có liên quan tới thuốc bảo vệ thực vật 
o Sử dụng dụng cụ bổ trợ (nhãn dính và súng phun hiệu quả) 

 Hiệu chỉnh định kỳ thiết bị phun 
 Lưu giữ hồ sơ hiệu chỉnh 
 Sử dụng kỹ thuật ứng dụng có lựa chọn với các loài thiên địch. 

 

LƯU Ý: Tham khảo mục 4.1.3.1 và 4.1.3.3, Sử dụng hóa chất có chọn lọc, lựa chọn địa điểm và/hoặc thời gian phun tại thời điểm và địa điểm cần có sự kiểm soát về hóa 
chất. 

Đánh giá khả năng sử dụng các phương pháp lựa chọn trong đó có thể sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật mà không làm ảnh hưởng tới các loài thiên địch trên cây 
trồng và tích hợp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật với một chương trình IPM, ví dụ như: 

o Ứng dụng tĩnh điện, tỷ lệ thấp 
o Điều trị tại chỗ 
o Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo dải 
o Xử lý trên một phần của cây trồng  
o Xác đinh thời gian sử dụng khi dịch hại và các loài thiên địch không hoạt động trên cây trồng 
o Phun xịt vào con mồi 
o Sử dụng mồi và bẫy (ví dụ: chống ruồi giấm (Tephritidae)). 

4.3.6.6 Chỉ định người chuyên trách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Người ngày phải:  
 Được đào tạo định kỳ về việc sử dụng thuốc trừ sâu  
 Có kiến thức về công tác hiệu chỉnh thiết bị. 



 
 

 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_C

B
_V

5-
1_

vn
.d

oc
x 

Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 7/2017; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại 
Trang: 102 / 157 

2 of 81 

 
4.3.6.7 Thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạ 

 Thuốc bảo vệ thực vật đã quá hạn phải được lưu giữ, xác định và xử lý an toàn bởi một kênh được phê duyệt hoặc ủy quyền. 

4.3.6.8 Các thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng 
 Không sử dụng lại các thùng chứa thuốc bảo vệ thực vật rỗng 
 Rửa ba lần trước khi thải bỏ 
 Cất trữ các thùng chứa rỗng an toàn và chắc chắn 
 Xử lý theo các yêu cầu pháp lý/biện pháp thực hành tốt. 

 
5 CÁC BIỆN PHÁP IPM TIỀM NĂNG SAU THU HOẠCH 

5.1 XỬ LÝ SAU THU HOẠCH 

Khi cần phải can thiệp sau thu hoạch, cần phải xem xét tới các yếu tố sau: 

5.1.1 Lựa chọn kỹ thuật và sản phẩm 
Khi lựa chọn kỹ thuật hoặc sản phẩm can thiệp: 

 Cần phải ưu tiên cho việc sử dụng các kỹ thuật không có hóa chất, ví dụ như làm nóng, làm lạnh, chiếu xạ, rửa, CO2, vv... 
 Trong trường hợp phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có hóa chất, cần lựa chọn thuốc từ trước và ưu tiên cho những sản phẩm có tác dụng 

trong thời gian ngắn. 
5.1.2 Kỹ thuật ứng dụng 
Để giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật phải sử dụng, cần phải chú ý tới những điểm sau: 

 Thiết bị sử dụng phải được hiệu chỉnh (khối lượng sử dụng cho khối lượng sản phẩm của dây chuyền đóng gói)  
 Liều lượng phải chuẩn bị bằng cách sử dụng thiết bị đo lường đã được hiệu chỉnh. 

5.1.3 Hồ sơ về quá trình sử dụng 
Hồ sơ về những lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên được lưu giữ theo các Điểm kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ (CPCC) của GLOBALG.A.P. 

5.2 CẤT TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN 

5.2.1 Giám sát 
 Tìm kiếm các vị trí trú ẩn của loài gặm nhấm, chim và côn trùng 
 Tìm kiếm bằng chứng cho thấy sự có mặt của chúng (phân, lông, lông vũ) 
 Điều chỉnh lại các điều kiện của khu vực hàng hóa và phương tiện vận chuyển như xe tải và thuyền. 

5.2.2 Ngăn ngừa  
Có thể thực hiện các biện pháp khác nhau trong quá trình cất trữ và vận chuyển: 

 Cất trữ tối ưu và đóng gói để vận chuyển 
 Các điều kiện cất trữ và vận chuyển tối ưu 

o Điều kiện khí hậu tối ưu (nhiệt độ, độ ẩm tương đối, chuyển động của không khí, thông gió, vv...). 
o Không khí (ví dụ: ULO, …) 
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 Hộp, thùng chứa, phòng khí hậu, xe tải... sạch sẽ  
 Ngăn ngừa dịch hại và bệnh dịch trong sản phẩm được cất trữ (bao gồm các loài gặm nhấm) bằng, ví dụ như, các kỹ thuật loại trừ. 

5.2.3 Can thiệp 
Có thể sử dụng kỹ thuật can thiệp để kiểm soát dịch hại và bệnh dịch trong khi cất trữ và vận chuyển: 

 Kỹ thuật đặt bẫy 
 Bán hóa chất 
 Kiểm soát dịch hại sinh học 
 Kiểm soát hóa chất 
 Làm lạnh hoặc làm nóng 
 Không khí được kiểm soát  
 Các kỹ thuật khác 
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Pimentel, D. (ed.), năm 1997, Kỹ thuật giảm thiểu sử dụng thuốc trừ sâu, lợi ích về kinh tế và môi trường. John Wiley & Sons. 444 trang. 
Pimentel, D. (ed.), năm 1991, Sổ tay Quản lý Dịch hại trong Nông nghiệp. Tập hai. Xuất bản lần thứ hai. Nhà xuất bản CRC, Boca Raton.  
PRINGLE, K.L. năm 2006. Sử dụng các ngưỡng kinh tế trong quản lý dịch hại: táo ở Nam Phi. Tạp chí Khoa học Nam Phi 102: 201-204. 
Stern, V.M., Smith, R.F., Van Den Bosch, R. & Hagen, K.S. (năm 1959). Khái niệm điều khiển tích hợp. Hilgardia 29, 81-101. 
FAO, Qui tắc Thực hành Quốc tế FAO cho Phân phối và Sử dụng Thuốc trừ sâu, năm 2002 
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PHỤ LỤC CB.3. HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ở CÁC NƯỚC CHO PHÉP NGOẠI SUY 

Hệ thống đăng ký ở Quốc gia sử dụng Chuẩn mực Sử dụng An toàn trong Tình huống này 
(Người vận hành và Môi trường) 

Phê duyệt Thuốc Bảo vệ Thực Vật Sử dụng cho 
Riêng từng Cây trồng 

Không có hệ thống đăng ký:  
Có thể có một số kiểm soát đối với thuốc bảo vệ 
thực vật nhập khẩu 

Thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng phải có hướng dẫn rõ 
ràng cho người dùng để sử dụng an toàn sản phẩm theo qui 
định của “Qui tắc Thực hành Quốc tế về Phân phối và sử 
dụng Thuốc trừ sâu” (FAO Rome 2002) 

Được phép dùng cách ngoại suy  

Có  hệ thống đăng ký: Thuốc bảo vệ thực vật 
nhập khẩu được phép bán với nhãn của nước sản 
xuất. Có thể thêm vào nhãn quốc gia cho thuốc 
bảo vệ thực vật 

Người dùng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu trực tiếp phải 
được cung cấp hướng dẫn rõ ràng để sử dụng an toàn sản 
phẩm. Hướng dẫn này nên ở dưới dạng nhãn đã được dịch 
hoặc ghi chú của nhà phân phối. 

1. Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mang nhãn phù hợp 
vói sự cho phép của quốc gia. 

  2. Thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu mang nhãn khác với 
sự cho phép hiện hành của quốc gia. Trong trường hợp 
này, thuốc bảo vệ thực vật có thể dùng cho cây trồng nếu 
sự cho phép của quốc gia có giá trị  

  3. Cây trồng không được nêu trong nhãn quốc gia. Được 
phép dùng cách ngoại suy, nếu hệ thống của quốc gia 
không loại trừ biện pháp này. 

   

NGOẠI TRỪ: 

Nếu thử nghiệm trên ruộng được nhà sản xuất cùng hợp tác với nhà nước thực hiện với tư cách là những lần thử nghiệm sau cùng trước khi phê duyệt thuốc bảo vệ thực vật 
(PPP), nhà sản xuất vẫn có thể nhận chứng nhận GLOBALGAP (EUREPGAP), ngay cả khi sản phẩm sẽ bị tiêu hủy hay dùng để phân tích thêm. Phải có sự truy xuất nguồn 
gốc rõ ràng và thông tin về khu vực (quy mô) đã dùng để thử nghiệm. Nhà sản xuất cũng phải có sẵn các tài liệu để chứng tỏ rằng việc nhà sản xuất tham gia thử nghiệm trên 
ruộng hợp pháp hoàn toàn phù hợp với luật pháp của nước sở tại. Ngoài ra, phải có các quy trình rõ ràng để quản lý các thử nghiêm đó. Thuốc bảo vệ thực vật dùng để thử 
nghiệm không được dùng cho sản phẩm được chứng nhận và kiểm nghiệm dư lượng phải không cho thấy dư lượng của sản phẩm này. 
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PHỤ LỤC CB.4 HƯỚNG DẪN DIỄN GIẢI GLOBALG.A.P. | CB.7.6 - PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG 

Điểm kiểm 
soát 

 
Diễn giải 

CB.7.6.1 1. Trong tất cả mọi trường hợp, phải có bằng chứng của danh mục Mức Dư lượng Tối đa (MRL) hiện hành của quốc gia/khu vực (ngay cả khi sản phẩm đó 
sản xuất cho chính quốc gia đó) nơi sản phẩm dự định được đem bán, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác cho thấy rằng nhà sản xuất (hay khách hàng trực tiếp của 
họ) đã đưa ra những thông tin này. 
2. Các thông tin liên lạc với khách hàng được nhà sản xuất xuất trình có thể dưới dạng thư từ hoặc dạng chứng cứ có thể thẩm tra được. Các khách hàng có 
thể là khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tương lai. 
3. Thay thế cho mục 2., trong trường hợp nhà sản xuất cũng chưa biết sẽ bán cho ai, nhà sản xuất có thể tham gia hệ thống kiểm soát dư lượng đáp ứng mức 
dư lượng tối đa (MRL) nghiêm ngặt nhất (hoặc dung sai xuất khẩu nếu có và khác với mức dư lượng tối đa) ở quốc gia hay khu vực nơi sản phẩm dự định 
bán ra. Nếu có sự thống nhất Mức Dư lượng Tối đa cho khu vực đó, thì phải tuân thủ theo Mức Dư lượng Tối đa thống nhất này. Nếu nhà sản xuất bán sản 
phẩm ngay tại thị trường nước sản xuất, danh mục mức dư lượng tối đa hiện hành (của quốc gia) phải có sẵn như mục 1. ở trên. 
4. Việc tách biệt nội bộ và truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm đã được chứng nhận là cần thiết nếu nhà sản xuất cố gắng đáp ứng mức dư lượng tối đa của 
các thị trường khác nhau cho các lô sản phẩm khác nhau (sản xuất cùng lúc cho thị trường Mỹ, Châu âu, nước sở tại) 
5. Điểm kiểm soát này phải tham khảo với các thông tin đã cung cấp khi đăng ký cảu nhà sản xuất và các thông tin cập nhật khác gửi cho Tổ chức Chứng 
nhận (CB) kể từ khi đăng ký, nghĩa là để thẩm tra xem nhà sản xuất bán sản phẩm dành riêng cho thị trường của nước sản xuất và nhà sản xuất đã công bố 
điều này khi đăng ký 

CB.7.6.2 1. Hướng dẫn phải thích hợp từ nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật/ Tổ chức Trồng trọt, hay chuyên gia kỹ thuật về cách thức điều chỉnh cho phù hợp 
phương pháp sản xuất (chẳng hạn như: tăng thời gian cách ly trước khi thu hoạch) cần thiết để giữ mức dư lượng tối đa nghiêm ngặt hơn. 
2. Nếu nhà sản xuất bán sản phẩm dành riêng cho thị trường của nước sản xuất và nhà sản xuất đã công bố điều này khi đăng ký, điểm kiểm soát này được 
xem là đã được tuân thủ theo (do các qui định về GAP như cách ly trước thu hoạch, liều lượng sử dụng, … ở quốc gia sản xuất sở tại đã có bao gồm điểm 
kiểm soát này). 
3. Điểm kiểm soát này phải được tham khảo với các thông tin đã cung cấp khi đăng ký của nhà sản xuất và các thông tin cập nhật khác kể từ khi đăng ký. 

CB.7.6.5 1. Theo một đánh giá rủi ro, phải có sẵn kế hoạch lấy mẫu với ít nhất các yêu cầu tối thiểu sau: 
 Tần số lấy mẫu được xác định (ví dụ: 1 mẫu x kg / miếng, gói, hoặc mẫu mỗi tuần/tháng/năm, vv...). 
 Miêu tả phương pháp lấy mẫu (GCMS-MS, LCMS-MS, các phương pháp chuyên ngành, …). 

Bản đánh giá rủi ro này phải thực hiện ít nhất theo định kỳ hàng năm. 
2. Kế hoạch lẫy mẫu đã tạo ra quy trình dựa trên rủi ro. 
3. Quy trình Hoạt động Lấy mẫu được Tiêu chuẩn hóa – dựa trên quy định CODEX hoặc EU. 
4. Vấn đề cần xem xét: lây nhiễm chéo, truy xuất nguồn gốc của quy trình lấy mẫu (tới phòng thí nghiệm và kết quả phân tích dư lượng ngược trở lại nguồn 
mẫu), biện pháp thực hành lấy mẫu/vận chuyển. 

CB.7.6.6 1. Thử nghiệm thành thạo là một phần của công nhận ISO 17025. Tuy nhiên, nó rất quan trọng cho phòng thí nghiệm đang trong quá trình công nhận theo 
ISO 17025 hay phòng thí nghiệm đã được công nhận theo tiêu chuẩn tương đương (chẳng hạn như GLP – Thực hành Phòng Thí nghiệm Tốt) để chứng tỏ 
việc tham gia vào thử nghiệm thành thạo. 
2. Các kỹ thuật phải cho phép phát hiện những giới hạn hiệu suất thích hợp (ví dụ: LOD 0,01 ppm, vv... 
3. Duy trì truy xuất nguồn gốc. 
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CB.7.6.7 1. Tham khảo Trách nhiệm Nêu rõ Chứng cứ trong Quy định chung của GLOBALG.A.P. 
2. Xác định truy xuất nguồn gốc của các kết quả; xác định bản chất và nguồn gốc các trường hợp vượt mức dư lượng tối đa (MRL).  
3. Diễn giải kết quả thí nghiệm và thống nhất hành động phù hợp (có sự tham gia của nhóm tham khảo có liên quan – ví dụ: chuyên gia, ngành, người trồng, 
phòng thí nghiệm, vv...) 
4 Thực hiện các hành động khắc phục (nếu cần thiết), sửa đổi các quy trình, kiểm soát và chế tài có liên quan, nếu cần thiết trong trường hợp vượt mức dư 

lượng tối đa (MRL). 
5. Liên lạc với các bên có liên quan về các trường hợp vượt mức dư lượng tối đa (MRL) 
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PHỤ LỤC CB.5 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | CB.7.6.3 ĐÁNH GIÁ RỦI RO VƯỢT QUÁ MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA (MRL) 

PHỤ LỤC NÀY BAO GỒM CÁC TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU BẮT BUỘC DÀNH CHO CÁC HỆ THỐNG GIÁM SÁT DỰ LƯỢNG 

1. Cơ sở 

Ngày nay, người tiêu dùng đã quen với việc quanh năm lựa chọn một loạt các sản phẩm thực phẩm tươi và thực phẩm đã qua chế biến đa dạng với chất lượng cao và giá 
cả phải chăng. Để thỏa mãn nhu cầu này, trong nhiều trường hợp, cây trồng phải được bảo vệ trong quá trình phát triển khỏi dịch hại và bệnh dịch thông qua việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật (PPP) theo nguyên tắc “ít nhất ở mức có thể, nhiều nhất tới mức cần thiết”. 

Để có một bộ tiêu chuẩn về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên thực phẩm và thức ăn, cho phép giao thương các mặt hàng lương thực thực phẩm, để kiểm tra sự tuân 
thủ theo Thực hành Nông nghiệp Tốt (G.A.P.) và để đảm bảo rằng sức khỏe con người được bảo vệ, tuân thủ hợp pháp theo Mức Dư lượng Tối đa (mức dư lượng tối đa) 
đã được thiết lập. 

Đảm bảo các biện pháp thực tế để chắc chắn thuốc trừ sâu theo những tiêu chuẩn thương mại cũng là vì lợi ích của những người làm việc trong ngành sản xuất nông 
nghiệp sơ chế và làm việc trong chuỗi thực phẩm. Đối với GLOBALG.A.P, một công cụ quan trọng là các Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và việc thực hiện đúng các tiêu chuẩn 
này. 

Tuy nhiên, mặc dù có nhiều biện pháp đã được thực hiện ở cấp độ nhà sản xuất, không phải lúc nào cũng đạt được mức độ tuân thủ 100% theo mức dư lượng tối đa; 
nhưng tất cả những người làm vieeicj trong chuỗi sản xuất thực phẩm đều phải có trách nhiệm tránh việc vượt quá mức dư lượng tối đa. 

Để có thể cải thiện mức độ tuân thủ theo Nghị định thư GLOBALG.A.P., các nhà sản xuất phải đánh giá rủi ro có liên quan tới việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Các tài 
liệu kèm theo phải cung cấp được các ví dụ về làm thế nào việc vượt mức mức dư lượng tối đa lại xảy ra để cho các nhà sản xuất có thể điều chỉnh các quy trình sản xuất 
ở nông trại trong giai đoạn sản xuất. 

2. Những nguyên nhấn chính dẫn tới xảy ra vượt mức mức dư lượng tối đa 

 Không tuân thủ theo thực hành nông nghiệp tốt và hướng dẫn trên nhãn mác, bao gồm cả việc sử dụng không đúng hoặc không hợp pháp 
thuốc bảo vệ thực vật 

 Không áp dụng tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng phù hợp để kiểm tra các phương pháp sản xuất 
 Sự khác biệt về mức dư lượng tối đa giữa nước sản xuất (COP) và nước dự định bán sản phẩm đến (COD), và những thách thức khác về mặt 

pháp lý trong việc ứng dụng và trao đổi thông tin về mức dư lượng tối đa, như thỉnh thoàng thay đổi mức dư lượng tối đa giữa mùa sinh trưởng 
của cây trồng và không cho phép nhà sản xuất thay đổi G.A.P. của mình để đảm bảo sản phẩm cuối cùng tuân thủ theo mức dư lượng tối đa 
đã điều chỉnh 

 Những trường hợp ngoại lệ: trong đó những điều kiện mùa vụ, điều kiện về khí hậu hoặc nông học bất thường xảy ra. 

I. CẤP ĐỘ NHÀ SẢN XUẤT (MỨC TRƯỜNG) 

Các trường hợp nhà sản xuất có thể kiểm soát được 

 Không quan sát và tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng trên nhãn của thuốc bảo vệ thực vật: 
o Phương pháp ứng dụng 
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o Thời gian cách ly trước khi thu hoạch 
o Xử lý và pha trộn 
o Lỗi trong tính toán nồng độ hoặc khối lượng phun 
o Biện pháp thực hành trồng cây (trồng cây có che phủ so với trồng cây không che phủ) 

 Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật không được đăng ký (ví dụ: lên cây con) 
 Sử dụng không phù hợp các chất phụ gia hoặc dầu 
 Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không hợp pháp hoặc sử dụng công thức từ các nguồn không đáng tin cậy  
 Không tuân thủ theo các biện pháp thực hành nông nghiệp tốt tổng quát (ví dụ: làm sạch thiết bị, loại bỏ hỗn hợp phun, biện pháp thực hành 

quản lý, bao gồm quản lý nước) và PHI 
 Hệ thống phân phối sai lệch, sử dụng không đúng các thiết bị ứng dụng hoặc các thiết bị trong điều kiện không tốt (ví dụ: hiệu chỉnh, vòi phun 

sai) 
 Sử dụng phân trộn làm từ các cây trồng đã được xử lý 
 Dự lượng trong các cây trồng (luân canh) sau 
 Phương pháp lấy mẫu (của nhà sản xuất): 

o Lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu trên ruộng hoặc nhà kho 
o Lấy mẫu không chính xác do lỗi của con người trên ruộng hoặc nhà kho. 

Những trường hợp mà sự kiểm soát của nhà sản xuất là tối thiểu 

 Cây trồng phát triển nhanh sau khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, dẫn tới thu hoạch sớm hơn dự kiến và do đó giảm PHI 
 Thuốc phun trôi dạt từ các cây được trồng ở khu vực rất gần sang. 

 

II. CẤP ĐỘ KHÔNG THUỘC NÔNG TRẠI (Sau thu hoạch) 

Các trường hợp nhà sản xuất có thể kiểm soát được 

 Không tuân thủ theo hướng dẫn trên nhãn về xử lý sau thu hoạch sử dụng trong khâu chế biến phía sau (ví dụ: nhà kho) (tham khảo phần 
trên). 

 Biện pháp thực hành quản lý kém (ví dụ: không tuân thủ theo hướng dẫn và quy tắc về vệ sinh/tẩy trùng, cất trữ và vận chuyển an toàn thuốc 
bảo vệ thực vật được xây dựng để tránh tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm và thuốc bảo vệ thực vật). 

Nhà sản xuất không thể kiểm soát trực tiếp được 

 Thiếu một bộ hoàn chỉnh các mức dư lượng tối đa hài hòa trên phạm vi toàn cầu. 
o PHI không áp dụng cho mức dư lượng tối đa của nước dự định bán sản phẩm đến (không liên quan tới sản phẩm có nguồn gốc 

Châu Âu) 
o Làm giảm mức mức dư lượng tối đa hoặc hủy bỏ tạm thời – và thiếu thông tin liên lạc về các thay đổi 
o Các mức mức dư lượng tối đa khác nhau ở nước sản xuất và nước dự định bán sản phẩm đến 
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o Nhầm lẫn về mức mức dư lượng tối đa nào phải tuân thủ theo, trong trường hợp sử dụng rất nhiều tiêu chuẩn tư nhân và hợp pháp 
với rất nhiều yêu cầu về mức dư lượng tối đa. 

 Phương pháp lấy mẫu (do bên thứ ba thực hiện): 
o Lây nhiễm chéo trong quá trình lấy mẫu: 

- Trên ruộng 
- Tại kho vật tư 
- Trong khu lưu trữ 

o Lấy mẫu không chính xác do lỗi của con người: 
- Trên ruộng 
- Tại kho vật tư 
- Trong khu lưu trữ 

o Chất khô không được phân chia đồng nhất trong đất và trong vật tư cây trồng 
o Cỡ mẫu quá nhỏ 
o Phương pháp lấy mẫu không hài hòa. 

 Kiểm nghiệm và phòng thí nghiệm 
o Dung hạn sai số lớn trong phân tích dư lượng 
o Sử dụng phương pháp phân tích sai 
o Dương tính giả (can thiệp từ các hoạt chất làm từ cây, quy trình phòng thí nghiệm hoặc ảnh hưởng ma trận sai 
o Khả năng tương phản của các phòng thính nghiệm được công nhận và phê chuẩn. 

 Phương pháp thống kê được sử dụng, và sự bảo thủ trong cách thức thiết lập các mức dư lượng tối đa. 
o Theo Quy định của EU, mức dư lượng tối đa được thiết lập dựa trên một số giới hạn các cuộc thử nghiệm trên ruộng sử dụng các 

phương pháp thống kê chuyên ngành, và trong điều kiện sử dụng nguyên tắc ALARA (Thấp nhất ở mức Hợp lý có thể Đạt được) 
o Do sự bảo thủ trong cách thức thiết lập mức dư lượng tối đa, và các quy trình thống kê được sử dụng, sẽ xảy ra một sự tất yếu về 

mặt toán học trong đó sẽ có một phần trăm nhất định vượt quá mức dư lượng tối đa. Xác suất thống kê của những trường hợp vượt 
mức này có thể loại bỏ được bằng cách sửa đổi lại các quy định pháp luật. 

 

A) HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐỂ XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH LẪY MẪU NHẰM ĐẢM BẢO TUÂN THỦ THEO MỨC DƯ LƯỢNG TỐI ĐA 

1. Cơ sở và nguyên tắc 

 Đánh giá rủi ro này phải bao gồm: 
o Xác định xem có cần phải phân tích thuốc bảo vệ thực vật hay không và nếu cần thì phải thực hiện bao nhiêu phân tích 
o Địa điểm và thời gian lấy mẫu 
o Phải tiến hành Kiểu phân tích nào. 

 Kết quả thông thường của đánh giá rủi ro là một kế hoạch lấy mẫu cho biết cần lấy bao nhiêu mẫu, lấy khi nào và ở đâu, và phải thực hiện 
những loại hình phân tích nào. Đánh giá rủi ro là quá trình được tuân thủ để đạt được những kết luận này và phải bao gồm lý luận và những 
nghiên cứu đã thực hiện.  
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 Nhà sản xuất phải có hệ thống để xác định cách thực hiện chính xác GAP và sự tuân thủ của sản phẩm với mức dư lượng tối đa hợp pháp. 
Phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật là một hệ thống xác định rất hiệu quả 

 Chương trình lấy mẫu phải: 
o Là một hệ thống xác minh hiệu quả cao việc thực hiện GAP tại nông trại và mức độ xử lý sản phẩm 
o Là một hệ thống xác minh hiệu quả cao xem dư lượng trong sản phẩm có tuân thủ theo mức dư lượng tối đa hợp pháp và yêu cầu 

kỹ thuật của khách hàng nếu áp dụng 
o Kiểm soát sao cho không có lây nhiễm chéo từ khu vực lân cận, ruộng gần kề hoặc thông qua môi trường (nước, đất, thiết bị ứng 

dụng, vv...) 
o Kiểm soát sao cho chỉ sử dụng sản phẩm được cho phép (tức là, chỉ có sản phẩm được đăng ký cho cây trồng được sử dụng trong 

trường hợp nước sản xuất có chương trình đăng ký thuốc bảo vệ thực vật; đối với các sản phẩm hữu cơ, chỉ những sản phẩm được 
phép sử dụng trong canh tác hữu cơ mới được dùng). 

 Đánh giá rủi ro phải được thực hiện với mỗi loại cây trồng (hoặc nhóm các cây trồng giống nhau, có thể là trường hợp các loài thảo mộc), do 
loại cây trồng thường có ảnh hưởng lớn tới rủi ro  

 Đánh giá rủi ro phải được lưu hồ sơ lại và xem xét lại hàng năm. 
 

2. Số lượng mẫu 

Ít nhất nên xem xét những nhân tố sau để xác định số lượng mẫu ít nhất, bao gồm: 
 Cây trồng. Loại cây trồng có ảnh hưởng lớn tới rủi ro. Rủi ro trong trồng nấm, cây hạt dẻ hoặc cây nho bảng rất khác nhau. Đối với việc trồng 

nấm hoặc cây hạt dẻ, đánh giá rủi ro có thể không cần phải thực hiện phân tích dư lượng hoặc chỉ cần thực hiện một số lượng tối thiểu phân 
tích, trong khi đối việc trồng nho, số lượng mẫu dự kiến lấy sẽ cao hơn.  

 Nước sản xuất: Nước mà trong đó có khu vực sản xuất cũng có ảnh hưởng. Cần phải biết dữ liệu lịch sử với mỗi loại cây trồng và nước sản 
xuất để đánh giá rủi ro. 

 Quy mô: Diện tích hoặc tấn sản xuất. Quy mô sản xuất càng lớn thì rủi ro càng cao 
 Số lượng PMU: Số lượng PMU càng lớn thì nguy cơ rủi ro càng cao 
 Cường độ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Nhân tố này thường liên quan tới loại cây trồng (một số loại cây trồng đòi hỏi phải sử dụng nhiều 

thuốc bảo vệ thực vật hơn các loại khác), địa điểm sản xuất (trong một số khu vực có kỹ thuật IPM tiên tiến, một số khu vực khác lại chịu áp 
lực về dịch hại hơn, vv...) và các kỹ năng và kiến thức riêng của mỗi nhà sản xuất  

 Dữ liệu lịch sử của nhà sản xuất: Dữ liệu lịch sử về các vấn đề thuốc bảo vệ thực vật có liên quan tới mỗi nhà sản xuất cũng phải được xem 
xét 

 Đối với Các nhóm nhà sản xuất, bên cạnh các nhân tố trên, số lượng các nhà sản xuất trong nhóm cũng nên được xem là một nhân tố chính. 
Số lượng càng lớn thì nguy cơ rủi ro càng cao. 

 
Số lượng mẫu cần phải được quyết định tùy theo từng trường hợp cụ thể.  
Lưu ý: Có thể sử dụng quy tắc ngón tay cái làm hướng dẫn: trong nhiều trường hợp, giá trị của mẫu + phân tích là khoảng 0.1- 0.5% giá trị của cây trồng.  
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3. Lấy mẫu khi nào và ở đâu  

Sau khi đã xác định được số lượng mẫu, điều quan trọng là phải xác định xem thời điểm và địa điểm lấy mẫu. 
 Khi nào lấy mẫu: Đối với mỗi loại cây trồng, cần phải xác định những thời kỳ có tính rủi ro nhất. Để xác định những thời kỳ này, cần xem xét 

dữ liệu lịch sử của loại cây trồng đó. Điều quan trọng nữa là phải hiểu biết sâu rộng về nông học cây trồng và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. 
Trong một số trường hợp, việc xác định vào thời điểm nào trong chu kỳ vòng đời có nhiều vấn đề xảy ra hơn rất hữu ích cho việc tuân thủ các 
khoảng thời gian cách ly trước khi thu hoạch. 

 Lấy mẫu ở đâu: bao gồm giống cây trồng và địa điểm lấy mẫu. 
o Giống cây trồng: Có thể rủi ro của những loại giống cây trồng khác nhau không giống nhau. Một vài loại cây trồng có xu hướng phun 

thuốc hơn các loại khác, hoặc thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng gần thời điểm thu hoạch hơn các loại cây trồng khác, hoặc hợp 
với dịch hại hoặc bệnh dịch hơn các loại cây trồng khác. 

o Điểm lấy mẫu: Nên được cân nhắc nếu lẫy mẫu trên ruộng, trong nhà kho hoặc trong khu quá cảnh, nơi đến, vv... 
o Nguồn gốc sản phẩm: cũng nên được cân nhắc nếu một số ruộng có nhiều nguy cơ rủi ro hơn các ruộng khác. Có thể xảy ra nguy 

cơ lây nhiễm chéo từ các ruộng lân cận, mùa vụ trước đó, vv... và ruộng có nhiều dịch hại hơn; vv... 
 

4. Kiểu phân tích  

Có rất nhiều kiểu phân tích trên thị trường và điều quan trọng là phải lựa chọn những kiểu phân tích phù hợp nhất và chi phí phải chăng nhất. Cần phải cân nhắc những 
vấn đề sau: 

 Nếu phải xử lý sau thu hoạch, cần phải có trong phân tích. 
 Phân tích phải tiến hành với (hoặc ít nhất là hầu hết) các hoạt chất được sử dụng cũng như những hoạt chất không được sử dụng những có 

thể có mặt trong môi trường (người trồng ở khu vực gần đó phun vào cây trồng khác, lây nhiễm chéo, vv...). 
 Các hoạt chất được sử dụng nhưng không được phân tích do lỗi kỹ thuật hoặc vì lý do kinh tế phải được xác định và rủi ro của mỗi hoạt chất 

trong số đó phải được đánh giá. 
o Có thể coi là những hoạt chất được sử dụng vào thời điểm đầu mùa, xa thời điểm thu hoạch là rủi ro ở mức thấp, những hoạt chất 

này không có tác dụng lâu và không có vấn đề gì phát hiện thấy trong ngành (phòng thí nghiệm, khách hàng), Trong những trường 
hợp này, đánh giá rủi ro có thể kết luận rằng không cần thiết phải bao gồm các hoạt chất này trong phạm vi phân tích. 

Các hoạt chất khác có mức rủi ro cao hơn phải được bao gồm trong sàng lọc phân tích nếu có thể. Công tác này có thể được thực hiện tại gốc trong các phòng thí nghiệm 
khác, tại nơi đến của sản phẩm bởi khách hàng, hoặc trong những phân tích chuyên ngành được thực hiện không theo định kỳ mà chỉ để xác nhận tại chỗ việc sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật. 

B) CÁC TIÊU CHUẨN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT DƯ LƯỢNG (RMS) 

Cơ sở 

Trong khuôn khổ GLOBALG.A.P. Điểm kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ CB 7.6.4 và dựa vào kết quả của đánh giá rủi ro, Phân tích Dư lượng hoặc sự tham gia vào một 
hệ thống kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật của > bên thứ hai hoặc < bên thứ ba là cần thiết. 
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Để đảm bảo việc diễn giải hài hòa và sự nhất quán trong hệ thống kiểm soát dư lượng của nhà sản xuất, những yêu cầu sau đây được thiết lập như là những yêu cầu tối 
thiểu mà tất cả các hệ thống kiểm soát dư lượng phải tuân thủ để được xem là tuân thủ theo các yêu cầu của GLOBALG.A.P.  

Những chuẩn mực này được định nghĩa cũng giúp làm giảm nhu cầu đánh giá nhiều lần đối với một hệ thống kiểm soát dư lượng, giúp phục vụ được nhiều nhà sản xuất 
GLOBALG.A.P. 

1. Yêu cầu cơ bản  

1.1 Mục tiêu của hệ thống kiểm soát dư lượng là cung cấp bằng chứng cho thấy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của chủ nông trại tuân thủ theo MRL ở nước dự định 
bán sản phẩm đến.  

1.2 Hệ thống phải độc lập với các chủ nông trại tham gia. Một nhóm các nhà sản xuất theo định nghĩa của GLOBALG.A.P. được phép vận hành hệ thống kiểm soát dư lượng 
riêng của nhóm. 

1.3 Người vận hành hệ thống kiểm soát phải lưu giữ dữ liệu hiện tại của các chủ nông trại tham gia. Những dữ liệu này tối thiểu phải bao gồm: tên nhà sản xuất, địa chỉ và 
đặc tính kỹ thuật của cây trồng (ví dụ: sản phẩm và khu vực trồng).  

1.4 Người vận hành hệ thống kiểm soát dư lượng RMS và chủ nông trại tham gia phải có một thỏa thuận chung về các điều kiện dịch vụ (ví dụ: đơn đăng ký đã được ký xác 
nhận). Những điều kiện này phải chỉ rõ quyền và nghĩa vụ trong việc sử dụng hệ thống kiểm soát dư lượng.  

2. Đánh giá rủi ro  

2.1 Đánh giá rủi ro phải do người vận hành hệ thống kiểm soát dư lượng thực hiện, không phải do từng nhà sản xuất tham gia vào hệ thống kiểm soát dư lượng thực hiện.  

2.2 Đánh giá rủi ro phải xem xét tất cả các yếu tố có liên quan (ví dụ: cây trồng/sản phẩm, điều kiện khí hậu, lịch sử, các chất hoạt tính (nhôm), quy mô công ty và số lượng 
vùng sản xuất, thu hoạch liên tục...). Phải tham chiếu đến các nguồn (dữ liệu) để có bằng chứng về việc đã thực hiện phân tích rủi ro phù hợp. Phải xác định được thời kỳ và 
địa điểm quan trọng nhất đối với từng loại cây trồng. 

2.3 Tần suất lấy mẫu (số lượng mẫu được lấy với mỗi loại cây trồng trong mỗi mùa vụ) phải dựa vào phân tích rủi ro và được mô tả rõ ràng. (CB 7.6.4. và Phụ lục CB 5 ở 
trên)  

2.4 Phải xác định phương pháp phân tích sử dụng trong các phòng thí nghiệm và các thành phần (nhôm) được phân tích trong các phòng thí nghiệm dựa trên bản đánh giá 
rủi ro cụ thể của từng loại cây trồng.   

2.5 Phải tiến hành đánh giá rủi ro hàng năm và từ đó, xây dựng một kế hoạch kiểm soát hàng năm bao gồm sản phẩm, số lượng người tham gia, thời kỳ lấy mẫu và hình 
thức phân tích. 
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3. Lấy mẫu  

3.1 Việc lấy mẫu phải thực hiện theo hướng dẫn trong Chỉ thị Châu Âu 2002/63/EC hoặc những quy định hiện hành của địa phương. Nếu không có quy định nào liên quan, 
áp dụng các quy định trong ISO 7002 (các sản phẩm nông nghiệp), ISO 874 (Trái cây và Rau tươi), hoặc Tiêu chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Codex Quốc tế 
CAC/GL 33-1999.  

3.2 Sử dụng túi trơ và sau đó được nhận diện một cách chính xác (CB 7.6.5. và Phụ lục CB 5). Các mẫu phải truy xuất được tới từng nhà sản xuất. Tốt nhất là địa điểm lấy 
mẫu phải được lưu hồ sơ (ví dụ: số lô đất, số cánh đồng, số nhà kính...). Không được phép để nguyên vật liệu lấy mẫu từ nhiều nhà sản xuất cùng với nhau. 

3.3 Phải lấy mẫu từ các sản phẩm có thể thu hoạch được hoặc sản phẩm đã được thu hoạch.  

4. Kết quả kiểm tra  

4.1 Phòng thí nghiệm tiến hành phân tích sản phẩm phải được công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 dành cho các phương pháp kiểm tra có liên quan (ví dụ: GCMS, 
LCMS). Tham khảo mục CB 7.6.6. và phụ lục CB.5). (Thứ yếu).  

4.2 Kết quả kiểm tra phải được so sánh với các quy định pháp luật hiện hành (nước sản xuất hoặc nước dự định bán sản phẩm đến).  

4.3 Kết quả kiểm tra phải luôn được báo cáo bằng văn bản đến nông trại có liên quan.  

4.4 Kết quả kiếm tra phải truy xuất được tới nông trại liên quan. Việc kiểm tra do khách hàng của nhà sản xuất thực hiện chỉ có hiệu lực nếu có thể truy xuất đến nhà sản 
xuất. 

5. Kế hoạch Hành động (CB 7.6.7. và Phụ lục CB. 5) 

5.1 Các nhà sản xuất phải có quy trình (hoặc kế hoạch hành động) cho các tình huống trong đó MRL vượt quá mức cho phép hoặc việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không 
hợp pháp/không được phê duyệt bị phát hiện. Quy trình này có thể là một phần của mục AF 9.1. Quy trình Thu hồi/Hủy bỏ. 

5.2 Các nhà sản xuất phải lưu hồ sơ về tất cả các hoạt động đã thực hiện liên quan đến các vụ việc về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. 

6. Hồ sơ  

6.1 Hồ sơ (ví dụ: kết quả kiểm tra, thư từ trao đổi với nông trại và nếu áp dụng, những hành động đã được thực hiện do không tuân thủ theo các quy định) phải được lưu trữ 
trong vòng tối thiểu là 2 năm.  
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6.2 Hồ sơ phải bao gồm: 
i. Tài liệu về hệ thống bao gồm các đánh giá rủi ro. 
ii. Đánh giá rủi ro được cập nhật hàng năm bao gồm phương pháp phân tích được lựa chọn, danh sách các thành phần hoạt tính được phân tích. 
iii. Kế hoạch kiểm soát hàng năm 
iv. Báo cáo phân tích 
v. Hồ sơ về các hành động tiếp theo được thực hiện 
vi. Thư từ trao đổi liên hệ với các nhà sản xuất  
vii. Bản tóm tắt hàng năm về kết quả kiểm tra. 

6.3 Các nhà sản xuất không cần phải lưu trữ hồ sơ tại nông trại nhưng phải hồ sơ phải sẵn có trong quá trình kiểm tra (ví dụ: người vận hành hệ thống kiểm soát dư lượng 
phải xuất trình được hồ sơ lưu trữ khi được yêu cầu). 
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PHỤ LỤC CB.6 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | HƯỚNG DẪN KIỂM TRA BĂNG QUAN SÁT VÀ KIỂM NGHIỆM CHỨC NĂNG CỦA THIẾT BỊ ỨNG 
DỤNG 
 

1. Không được có rò rỉ từ máy bơm, thùng đựng chất lỏng để phun (khi đã đóng nắp), đường ống, vòi phun và bộ lọc. 
2. Tất cả các thiết bị để đo lường, bật tắt, điều chỉnh áp lực và/hoặc tốc độ dòng chảy phải hoạt động chắc chắn và không được có hiện tượng rò rỉ. 
3. Thiết bị vòi phun phải phù hợp với ứng dụng thích hợp của thuốc bảo vệ thực vật. Tất cả vòi phun đều phải giống nhau (loại, kích cỡ, chất liệu và nguồn gốc), tạo 

nên một bộ phun thống nhất (ví dụ: hình dáng, kiểu phun thống nhất) và không được có hiện tượng nhỏ giọt sau khi đã tắt vòi phun. 

4. Tất cả các bộ phận khác của thiết bị (phun), ví dụ: phần đỡ vòi phun/ giá đỡ vòi phun, bộ lọc, quạt gió, vv... đều phải ở trong điều kiện tốt và hoạt động chắc chắn. 
 
Nguồn: Tài liệu cơ bản: DIN EN 13790-1:2004. Máy móc nông nghiệp – Thiết bị phun; Kiểm tra thiết bị phun được sử dụng – Phần 1: Thiết bị phun cây trồng ngoài ruộng 
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Nếu bạn muốn có thêm thông tin sửa đổi của tài liệu này, vui lòng tham khảo chi tiết tại Bản tóm tắt cập nhật về Phiên bản/Lần xuất bản hoặc liên hệ với Văn phòng 
GLOBALG.A.P. theo địa chỉ email: translation_support@globalgap.org. 
 
Khi thay đổi không ảnh hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản vẫn được giữ nguyên là “5.0” và lần xuất bản cập nhật được đặt là “5.0-x”. Khi thay đổi làm 
ảnh hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản sẽ được đổi thành “5.x”. Một phiên bản mới, ví dụ: V6.0, V7., … sẽ luôn ảnh hưởng tới việc chứng nhận tiêu 
chuẩn. 

 

 ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CÁC LẦN XUẤT BẢN 

Văn bản mới  Văn bản được thay thế Ngày ban hành Mô tả về thay đổi 

180607_GG_IFA_CPCC_CB_V5_1_vn 170302_GG_IFA_CPCC_CB_V5_0-2_vn 7 tháng 6 năm 2018 CB 5.2.1 – thay đổi về mức bắt buộc 
CB 5.2.2 – thay đổi về mức bắt buộc 
CB 7.6 –  thêm từ ngữ vào tiêu đề 
CB 7.11.1 (CP) – thay đổi từ ngữ 
CB 7.11.1 (CC) – thay đổi từ ngữ 
Phụ lục CB 1, 3. Bảng 5.2.1 – thay đổi về mức bắt buộc 
Phụ lục CB 1, 3. Table 5.2.2 – thay đổi về mức bắt buộc 
Phụ lục CB 5 – II – xóa một câu 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/170630_Summary_of_Changes_CPCC_V5_0-2_to_V5_1_en.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org


 

BẢO ĐẢM NÔNG TRẠI TÍCH HỢP 
Trái Cây Và Rau 
 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ 
 
PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT 5.1 (TRONG TRƯỜNG HƠP KHÔNG RÕ, XIN VUI 
LÒNG THAM CHIẾU VỚI BẢN TIẾNG ANH.) 
 
 
CÓ HIỆU LỰC TỪ: 1 THÁNG 7 NĂM 2017 
BẮT BUỘC TỪ: 1 THÁNG 10 NĂM 2017 
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MỤC LỤC 

MỤC   FV TRÁI CÂY VÀ RAU 

FV 1 QUẢN LÝ NÔNG TRẠI 

FV 2 QUẢN LÝ ĐẤT (Không áp dụng nếu không thực hiện khử trùng đất) 

FV 3 GIÁ THỂ (Không áp dụng nếu không sử dụng giá thể) 

FV 4 TRƯỚC THU HOẠCH 

FV 5 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG VÀ SAU KHI THU HOẠCH (BẢO QUẢN SẢN PHẨM) 

PHỤ LỤC FV 1 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. – MỐI NGUY VI SINH VẬTTRONG QUÁ TRÌNH TRỒNG VÀ BẢO QUẢN 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực Tuân thủ Mức bắt buộc 

FV  TRÁI CÂY VÀ RAU  

FV 1 QUẢN LÝ NÔNG TRẠI  

FV 1.1 Đánh giá rủi ro  

FV 1.1.1 Việc đánh giá rủi ro cho nông trại được thực hiện theo quy định trong 
mục  AF 1.2.1. đặc biệt lưu ý đến lây nhiễm vi sinh vật không? 

Trong đánh giá rủi ro cho nông trại (tham khảo mục AF 1.2.1.), các 
nhà sản xuất phải xác định vị trí của hoạt động thương mại về động 
vật ở gần đó, nguồn ủ phân và các nguồn tiềm ẩn khác dẫn tới sự 
xâm nhập của động vật nuôi và động vật hoang dã, và những đường 
lây nhiễm khác như nước lũ xâm nhập và bụi. 

Chính yếu 

FV 1.1.2 Kế hoạch quản lý để thiết lập và thực hiện các chiến lược để giảm thiểu 
rủi ro nêu trong mục FV 1.1.1. có được xây dựng và thực hiện không?  

Phải có một kế hoạch quản lý để đối phó với những rủi ro nêu trong 
mục FV 1.1.1 và quy định các quy trình kiểm soát mối nguy, trong đó 
phải chỉ ra được nông trại đang nói đến phù hợp để sản xuất. Kế 
hoạch này phải phù hợp với các sản phẩm được sản xuất và phải có 
bằng chứng cho thấy kế hoạch được thực hiện và có hiệu quả.  

Chính yếu 

FV 2 QUẢN LÝ ĐẤT (Không áp dụng nếu không thực hiện khử trùng đất)  

FV 2.1 Khử trùng đất (Không áp dụng nếu không thực hiện khử trùng đất)  

FV 2.1.1 Có những lý do chính đáng bằng văn bản cho việc sử dụng những chất 
khử trùng đất hay không? 

Có bằng chứng và lý do chính đáng bằng văn bản cho việc sử dụng 
chất khử trùng đất bao gồm vị trí, ngày, thành phần hoạt tính, liều 
lượng, phương pháp áp dụng và người thực hiện. Không được phép 
sử dụng Methyl Bromide làm chất khử trùng đất. 

Thứ yếu 

FV 2.1.2 Thời gian cách ly trước khi trồng có được tuân thủ không? Thời gian cách ly trước khi trồng phải được ghi nhận. Thứ yếu 

FV 3 GIÁ THỂ (Không áp dụng nếu không sử dụng giá thể)  

FV 3.1 Nhà sản xuất có chương trình tái sử dụng giá thể khi có thể hay không? Nhà sản xuất giữ lưu giữ hồ sơ với số lượng tái sử dụng và ngày 
tháng. Hóa đơn/sổ ghi chép được chấp nhận như là bằng chứng. 
Nếu không có chương trình tái sử dụng, phải có lý do chính đáng. 

Khuyến cáo 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực Tuân thủ Mức bắt buộc 

FV 3.2 Nếu các hóa chất được dùng để khử trùng gía thể để tái sử dụng, địa 
điểm và ngày khử trùng, loại hóa chất, phương pháp khử trùng, tên của 
người thực hiện và thời gian cách ly trước khi trồng có được ghi lại hay 
không? 
 

Nếu giá thể được khử trùng tại nông trại, tên hoặc mã nhận diện của 
ruộng, vườn hay nhà kính phải được ghi nhận. Nếu giá thể được 
khử trùng ngoài nông trại, tên và vị trí của công ty thực hiện khử 
trùng phải được ghi nhận. Những điều sau phải được ghi chép đầy 
đủ: ngày khử trùng (ngày/tháng/năm); tên và thành phần hoạt tính; 
máy móc (chẳng hạn như: bồn 1000 lít …); phương pháp (như tẩm 
ướt, phun sương); tên người thực hiện (người thực tế sử dụng hóa 
chất và làm việc khử trùng) và thời hạn cách ly trước khi trồng. 

Chính yếu 

FV 3.3  Với các giá thể có nguồn gốc tự nhiên, có thể chứng tỏ là chúng không 
đến từ các vùng bảo tồn không? 

Có hồ sơ để xác nhận nguồn gốc các giá thể có nguồn gốc tự nhiên. 
Các hồ sơ đó chứng tỏ rằng giá thể không lấy từ vùng bảo tồn. 
 

Thứ yếu 

FV 4 TRƯỚC THU HOẠCH (Tham khảo Phụ lục FV.1 Hướng dẫn của GLOBALG.A.P. – Các mối nguy về vi sinh vật)  

FV 4.1 Chất lượng nước sử dụng cho các hoạt động trước thu hoạch (áp dụng cho nước sử dụng trong tất cả các hoạt động ở nông trại và cho 
sản phẩm trước khi thu hoạch)  

 

FV 4.1.1 Có bằng chứng cho thấy có thực hiện đánh giá rủi ro về chất lượng vi 
sinh vật của nước được sử dụng trong tất cả các hoạt động trước thu 
hoạch không? 

Thực hiện đánh giá rủi ro dưới dạng văn bản về chất lượng vi sinh 
vật trong nước, trong đó bao gồm các thông tin về nguồn nước, mức 
độ gần các nguồn lây nhiễm tiềm ẩn, thời gian sử dụng (giai đoạn 
phát triển của cây trồng), cách thức sử dụng, vị trí sử dụng (phần ăn 
được của cây trồng, các phần khác của cây trồng, phần đất xen giữa 
các cây, vv...). 
 

Chính yếu 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực Tuân thủ Mức bắt buộc 

FV 4.1.2a  Đối với rau lá (còn được gọi là rau thơm, rau, rau xanh, rau lá hoặc rau 
salad), nước được sử dụng cho các hoạt động trước thu hoạch có được 
phân tích trong đánh giá rủi ro và theo tần suất phù hợp với việc đánh 
giá rủi ro (mục FV 4.1.1.) và không ít hơn so với số lần quy định trong 
Phụ lục FV1 không? 

Các nhà sản xuất GLOBALG.A.P. phải tuân thủ các giới hạn áp dụng 
tại địa phương đối với các nguồn lây nhiễm vi sinh vật trong nước sử 
dụng trong các hoạt động trước thu hoạch. Trong trường hợp không 
có các giới hạn này, nhà sản xuất phải sử dụng các khuyến nghị của 
WHO để tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định về các hành 
động phòng ngừa và/hoặc khắc phục (tham khảo Phụ lục FV1). Việc 
tuân thủ theo các ngưỡng áp dụng phải được xác nhận thông qua 
những lần kiểm tra nước theo tần suất quy định trong cây quyết định 
thuộc Phụ lục FV1 (đánh giá rủi ro). 
 
Chế độ kiểm tra nước phải phản ánh được bản chất và mức độ của 
hệ thống nước, cũng như loại hình sản phẩm.  Trong trường hợp các 
nguồn nước khác nhau đáng kể được sử dụng, thực hiện lấy mẫu 
riêng biệt từng nguồn nước. Trong trường hợp các hệ thống hoặc 
trang trại khác nhau sử dụng cùng một nguồn nước, có thể coi đây là 
nguồn lấy mẫu duy nhất.  
 
Các mẫu ở ruộng có thể lấy ở các điểm có tính đại diện nhiều hơn 
cho nguồn nước, thường là ở các nơi càng gần với điểm sử dụng 
nước càng tốt.  

Chính yếu 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực Tuân thủ Mức bắt buộc 

FV 4.1.2 b Đối với những loại cây trồng không được đề cập trong mục FV 4.1.2a; 
nước được sử dụng cho các hoạt động trước thu hoạch có được phân 
tích trong đánh giá rủi ro và theo tần suất phù hợp với việc đánh giá rủi 
ro (mục FV 4.1.1.) và không ít hơn so với số lần quy định trong Phụ lục 
FV1 không? 

Các nhà sản xuất GLOBALG.A.P. phải tuân thủ các giới hạn áp dụng 
tại địa phương đối với các nguồn lây nhiễm vi sinh vật trong nước sử 
dụng trong các hoạt động trước thu hoạch. Trong trường hợp không 
có các giới hạn này, nhà sản xuất phải sử dụng các khuyến nghị của 
WHO để tham khảo trong quá trình đưa ra quyết định về các hành 
động phòng ngừa và/hoặc khắc phục (tham khảo Phụ lục FV1). Việc 
tuân thủ theo các ngưỡng áp dụng phải được xác nhận thông qua 
những lần kiểm tra nước theo tần suất quy định trong cây quyết định 
thuộc Phụ lục FV1 (đánh giá rủi ro). 

Chế độ kiểm tra nước phải phản ánh được bản chất và mức độ của 
hệ thống nước, cũng như loại hình sản phẩm.  Trong trường hợp các 
nguồn nước khác nhau đáng kể được sử dụng, thực hiện lấy mẫu 
riêng biệt từng nguồn nước. Trong trường hợp các hệ thống hoặc 
trang trại khác nhau sử dụng cùng một nguồn nước, có thể coi đây là 
nguồn lấy mẫu duy nhất.. 

Các mẫu ở ruộng có thể lấy ở các điểm có tính đại diện nhiều hơn 
cho nguồn nước, thường là ở các nơi càng gần với điểm sử dụng 
nước càng tốt. 

Thứ yếu (sẽ trở 
thành Chính yếu 
ngay khi hướng 
dẫn bổ sung của 
GLOBALG.A.P. 
cho các loại cây 
trồng khác được 
công bố.) 

FV 4.1.3 Nếu trong đánh giá rủi ro hoặc kiểm tra nước yêu cầu, nhà sản xuất có 
thực hiện những hành động tương ứng để phòng ngừa nhiễm bẩn cho 
sản phẩm không?  

Khi đánh giá rủi ro dựa vào các lần kiểm tra nước cho thấy nguy cơ 
nhiễm bẩn cho sản phẩm, cần có hành động khắc phục. 
 
Những chiến lược tiềm năng để giảm bớt nguy cơ nhiễm bẩn cho 
sản phẩm từ việc sử dụng nước bao gồm, nhưng không giới hạn:  
- Xử lý nước trước khi sử dụng. 
- Phòng ngừa nước tiếp xúc với phần thu hoạch của cây trồng.  
- Giảm sự tổn thương của các nguồn cung cấp nước. 
- Để thời gian giữa các lần sử dụng nước và thu hoạch đủ để 

đảm bảo các quần thể tác nhân gây bệnh suy giảm phù hợp. 
 
Các nhà sản xuất thực hiện các chiến lược này sẽ có một quy trình 
xác nhận đầy đủ và đáng tin cậy để chứng minh rằng các sản phẩm 
không bị nhiễm bẩn. 

Chính yếu 
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FV 4.1.4 Theo đánh giá rủi ro, FV 4.1.1, và các tiêu chuẩn cụ thể hiện tại của 
từng ngành, phân tích trong phòng thí nghiệm có cân nhắc đến việc 
nhiễm bẩn vi sinh vật, và phòng thí nghiệm đó có được cấp chứng nhận 
theo tiêu chuẩn ISO17025 hoặc bởi các cơ quan chức năng cấp quốc 
gia về xét nghiệm nước? 

Các phân tích được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm phù hợp 
được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc tiêu chuẩn 
tương đương và có khả năng thực hiện các phân tích vi sinh vật, 
hoặc các phòng thí nghiệm được cơ quan chức năng có thẩm quyền 
của địa phương phê duyệt để làm các xét nghiệm nước. Không chấp 
nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

FV 4.2 Sử dụng Phân bón Hữu cơ có Nguồn gốc Động vật   

FV 4.2.1 Khoảng cách giữa các lần sử dụng phân bón hữu cơ và thu hoạch sản 
phẩm có không làm ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm không? 

Hồ sơ lưu giữ cho thấy khoảng cách giữa các lần sử dụng phân bón 
hữu cơ và thu hoạch cây trồng không được làm ảnh hưởng tới an 
toàn thực phẩm (tham khảo mục CB 4.4.2). 
 
Khi sử dụng phân động vật tươi chưa qua xử lý, nhà sản xuất phải 
thực hiện đánh giá rủi ro (CB 4.2.2) và bón phân vào đất: 
- đối với cây trồng cây, trước khi nụ hoa nở, hoặc đặc biệt, có thể 
bón phân trong một khoảng thời gian cách ly ngắn hơn dựa vào 
đánh giá rủi ro nhưng không được ít hơn 60 ngày trước khi thu 
hoạch; 
- đối với những loại cây trồng khác: ít nhất 60 ngày trước khi thu 
hoạch đối với tất cả các loại cây khác. Trong trường hợp trồng rau 
lá, (còn được gọi là rau thơm, rau, rau xanh, rau lá hoặc rau salad), 
không được phép bón phân sau khi trồng cây, ngay cả khi chu kỳ 
tăng trưởng của cây dài hơn 60 ngày. 
Tham khảo Phụ lục FV 1. 

Chính yếu 
 

FV 4.3 Kiểm tra trước khi thu hoạch   

FV 4.3.1 Có thiếu bằng chứng về hoạt động quá mức của động vật trong khu vực 
trồng cây gây nguy cơ rủi ro đến an toàn thực phẩm không? 

 

Phải tiến hành những biện pháp phù hợp để giảm khả năng nhiễm 
bẩn trong khu vực trồng cây. Các vấn đề cần xem xét tới bao gồm: 
hoạt động chăn nuôi gần ruộng, mật độ động vật hoang dã sống trên 
ruộng, động vật gặm nhấm, vật nuôi, (vật nuôi riêng, chó dẫn đi dạo, 
vv...). Tại các khu vực vùng đệm phù hợp, phải bố trí rào cản vật lý 
hoặc hàng rào.  

Thứ yếu 
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FV 5 CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG VÀ SAU KHI THU HOẠCH (XỬ LÝ SẢN PHẨM) 
Các điểm kiểm soát nêu trong các mục từ FV 5.1.1. đến FV 5.8.10 có thể được áp dụng trong khi thu hoạch và/hoặc xử lý sản phẩm tại thời 
điểm thu hoạch (trên ruộng) và/hoặc xử lý trong nhà đóng gói (cơ sở) và/hoặc trong quá trình bảo quản/làm mát. Tất cả các điểm này phải 
được đánh giá trong mọi trường hợp có thể. 

 

 Bốn hoạt động chính có thể diễn ra sau thời kỳ tăng trưởng của cây trồng: thu hoạch, xử lý sản phẩm tại thời điểm thu hoạch (trên ruộng), 
xử lý trong nhà đóng gói (cơ sở đóng gói) và trong quá trình bảo quản/làm mát. Mặc dù không phải tất cả các hoạt động này đều được 
tiến hành tại mọi nông trại, việc tuân thủ theo các nguyên tắc phù hợp về vệ sinh và duy trì các công cụ, thiết bị và phương tiện cũng quan trọng 
đối với các hoạt động liên quan đến an toàn thực phẩm. Các nhà sản xuất phải đánh giá nhu cầu tổng hợp trong phần này và xem xét tất cả các 
hoạt động được áp dụng tại nông trại. 

 

FV 5.1 Nguyên tắc vệ sinh (Tham khảo Phụ lục FV 1 Hướng dẫn GLOBALG.A.P. – Những mối nguy về vi sinh vật)  

FV 5.1.1 Đánh giá rủi ro về vệ sinh có được thực hiện cho quá trình thu hoạch và 
vận chuyển trong nông trại, và các hoạt động sau thu hoạch, bao gồm 
xử lý sản phẩm có được thực hiện hay không? 

Có đánh giá rủi ro về vệ sinh bằng văn bản về các nhiễm bẩn lý, hóa 
và vi sinh và chất dịch cơ thể con người tràn ra (ví dụ: nôn, chảy 
máu) và các bệnh truyền nhiễm của con người cho từng sản phẩm 
và quy trình. Đánh giá rủi ro phải đề cập đến tất cả các hoạt động thu 
hoạch và xử lý sản phẩm do nhà sản xuất tiến hành, nhân sự, tác 
động đến cá nhân, thiết bị, quần áo, vật liệu đóng gói và bảo quản 
sản phẩm (và bảo quản ngắn hạn tại nông trại). 
 
Phân tích rủi ro về vệ sinh phải thích hợp với các hoạt động của 
nông trại, cây trồng và mức độ kỹ thuật của doanh nghiệp và được 
xem xét mỗi khi rủi ro thay đổi và ít nhất là hàng năm. Không chấp 
nhận việc không áp dụng.  

Chính yếu 

FV 5.1.2 Có các quy trình và hướng dẫn bằng văn bản về vệ sinh cho quá trình 
thu hoạch và sau thu hoạch, bao gồm xử lý sản phẩm (và khi các quy 
trình này diễn ra trực tiếp trên ruộng, trong vườn cây hoặc nhà kính) 
được thiết kế để ngăn ngừa nhiễm bẩn cho cây trồng, khu vực thu 
hoạch cây trồng, bề mặt tiếp xúc với thực phẩm và sản phẩm đã được 
thu hoạch? 

Dựa vào đánh giá rủi ro, có quy trình vệ sinh dưới dạng văn bản cho 
khâu thu hoạch và sau thu hoạch. Các quy trình phải bao gồm việc 
đánh giá xem nhân công có phù hợp để quay trở lại làm việc sau khi 
khỏi ốm không.  

Chính yếu 
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FV 5.1.3 Các quy trình và hướng dẫn về vệ sinh các hoạt động thu hoạch và sau 
thu hoạch, bao gồm hoạt động xử lý sản phẩm, có được thực hiện 
không? 

Quản lý nông trại hoặc một người có đầy đủ năng phải được cử ra 
để chịu trách nhiệm về việc thực hiện các quy trình về vệ sinh của tất 
cả nhân công và khách tham quan.  
 
Khi đánh giá rủi ro quy định phải sử dụng một loại quần áo cụ thể (ví 
dụ: áo khoác, tạp dề, tay áo, găng tay, giày dép – tham khảo Phụ lục 
FV 1, 5.4.2), các vật dụng này phải được làm sạch khi bị dính đất và 
trở thành điểm có nguy cơ gây nhiễm bẩn, và phải được giữ gìn và 
bảo quản tốt. 
 
Có bằng chứng có thể quan sát được cho thấy không xảy ra vi phạm 
hướng dẫn và quy trình về vệ sinh. Không chấp nhận việc không áp 
dụng.  

Chính yếu 
 

FV 5.1.4 Công nhân có được hướng dẫn cụ thể về vệ sinh trước khi thu hoạch và 
xử lý sản phẩm không? 

Phải có bằng chứng cho thấy nhân công đã được giới thiệu cụ thể 
và đào tạo hàng năm về các quy trình vệ sinh cho hoạt động thu 
hoạch và xử lý sản phẩm. Nhân công phải được đào tạo, sử dụng 
những hướng dẫn bằng văn bản (với ngôn ngữ phù hợp) và/hoặc 
hướng dẫn bằng tranh ảnh để ngăn ngừa nhiễm bẩn vật lý (ví dụ: ốc, 
đá, côn trùng, dao, dư lượng trái cây, đồng hồ, điện thoại di động…), 
nhiễm bẩn vi sinh vật và nhiễm bẩn hóa chất lên sản phẩm trong thời 
gian thu hoạch. Hồ sơ đào tạo và bằng chứng tham gia đào tạo phải 
sẵn có.  

Chính yếu 

FV 5.1.5. Có biển báo được trình bày rõ ràng về các hướng dẫn vệ sinh quan 
trọng cho nhân công và khách tham quan, bao gồm ít nhất hướng dẫn 
nhân công rửa tay trước khi trở lại làm việc không? 

Phải đặt biển hiệu được trình bày dễ nhìn về những hướng dẫn vệ 
sinh quan trọng tại những khu vực có liên quan và phải có hướng 
dẫn rõ ràng rằng nhân công phải rửa tay trước khi xử lý sản phẩm. 
nhân công chịu trách nhiệm xử lý sản phẩm có thể ăn được ngay, 
phải rửa sạch tay trước khi bắt đầu công việc, sau mỗi lần đi vệ sinh, 
sau khi xử lý các chất nhiễm bẩn, sau khi hút thuốc và ăn, sau giờ 
nghỉ, trước khi trở lại làm việc và tại bất kỳ thời điểm nào tay họ trở 
thành một nguồn gây nhiễm bẩn.  

Chính yếu 

FV 5.1.6. Việc hút thuốc, ăn, nhai và uống có bị giới hạn trong các khu vực quy 
định, tách biệt khỏi sản phẩm và khu vực trồng hay không? 

Hút thuốc, ăn, nhai và uống phải được giới hạn trong những khu vực 
quy định, tách biệt với nơi có cây trồng đang đợi thu hoạch và không 
bao giờ được phép trong các khu vực xử lý và cất trữ sản phẩm, trừ 
khi được quy định khác trong đánh giá rủi ro vệ sinh. (Uống nước là 
trường hợp ngoại lệ).  

Chính yếu 
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FV 5.2 Trang thiết bị vệ sinh  

FV 5.2.1 Công nhân thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với cây trồng có được sử dụng 
thiết bị rửa tay phù hợp và tận dụng thiết bị đó không? 

Khu vực rửa tay phải sẵn có và được duy trì (xà phòng rửa tay, khăn 
lau) trong điều kiện vệ sinh và sạch sẽ để nhân công rửa tay. Nhân 
công sẽ rửa tay trước khi bắt đầu làm việc, sau khi đi vệ sinh, sau 
khi xử lý chất nhiễm bẩn, sau khi hút thuốc, hoặc ăn, sau khi nghỉ 
nơi, trước khi trở lại làm việc, và vào bất kỳ thời điểm nào khi tay của 
họ trở thành nguồn gây nhiễm bẩn.   
 
Nước sử dụng để rửa tay phải luôn đáp ứng tiêu chuẩn vi sinh về 
nước uống. Nếu không thể thực hiện điều này, phải tiến hành khử 
trùng (sử dụng gel chứa chất cồn) sau khi rửa tay với xà phòng với 
nước có chất lượng nước tưới. 
 
Khu vực rửa tay phải được bố trí ở bên trong hoặc gần với khu vệ 
sinh. Không chấp nhận việc không áp dụng.  

Chính yếu 
 

FV 5.2.2 Có nhà vệ sinh sạch sẽ ở gần nơi làm việc của nhân công thu hoạch 
không? 

Các khu vệ sinh trên ruộng phải được thiết kế, xây dựng và đặt tại 
những nơi sao cho giảm thiểu nguy cơ tiềm ẩn nhiễm bẩn cho sản 
phẩm và vẫn cho phép công nhân sử dụng trực tiếp được. Nhà vệ 
sinh cố định hoặc di động (bao gồm cả nhà xí) được xây dựng với 
vật liệu dễ làm sạch và phải luôn trong điều kiện vệ sinh tốt. Các nhà 
vệ sinh phải nằm trong khoảng cách hợp lý (ví dụ: cách 500m hoặc 7 
phút đi bộ) với nơi làm việc. Điểm thất bại = không có hoặc không có 
đủ nhà vệ sinh được đặt trong khoảng cách hợp lý với nơi làm việc. 
Chỉ không áp dụng trong những trường hợp công nhân thu hoạch 
không tiếp xúc với các sản phẩm để bán trong thời kỳ thu hoạch (ví 
dụ: thu hoạch bằng máy móc). Nhà vệ sinh phải được cung cấp và 
duy trì một cách thích hợp. 
(Để được hướng dẫn, vui lòng tham khảo Phụ lục FV 1, 5.4.1) 

Thứ yếu 
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FV 5.2.3 Công nhân thu hoạch tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm trên ruộng hoặc 
trong cơ sở xử lý sản phẩm có được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ ở gần 
nơi họ làm việc không? 

Công nhân phải được sử dụng khu vực rửa tay, có xà phòng không 
mùi, nước để làm sạch và tẩy trùng tay và thiết bị làm khô tay và khu 
vực này phải gần nhà vệ sinh (càng gần càng tránh được các nhiễm 
chéo tiềm ẩn). Công nhân phải rửa sạch tay trước khi bắt đầu làm 
việc, sau khi đi vệ sinh, sau khi sử dụng khăn tay/khăn giấy; sau khi 
tiếp xúc với chất nhiễm bẩn, sau khi hút thuốc, ăn hoặc uống, sau 
giờ nghỉ, và trước khi trở lại làm việc, và vào bất kỳ thời điểm nào tay 
họ có thể trở thành nguồn gây nhiễm bẩn. Khi xử lý sản phẩm trong 
một cơ sở xử lý sản phẩm, nhà vệ sinh phải được duy trì trong điều 
kiện vệ sinh tốt, và không có cửa mở thẳng trực tiếp ra khu vực xử lý 
sản phẩm, trừ khi là cửa tự đóng.  

Chính yếu 

FV 5.2.4 Có hộp đựng sản phẩm thu hoạch sử dụng riêng biệt cho sản phẩm 
không? Những hộp đựng được sử dụng để thu hoạch và các thiết bị thu 
hoạch phù hợp với mục đích sử dụng có được rửa sạch, bảo dưỡng và 
có khả năng bảo vệ sản phẩm khỏi bị nhiễm bẩn không?  

Các thùng chứa thu hoạch được sử dụng lại, dụng cụ thu hoạch 
(như kéo, dao, kéo tỉa, kéo xén,…) và thiết bị thu hoạch (máy móc) 
phải được rửa sạch và bảo dưỡng tốt. Phải có một lịch trình bằng 
văn bản về việc làm vệ sinh (và tẩy uế, nếu có yêu cầu trong đánh 
giá rủi ro) để ngăn ngừa nhiễm bẩn sản phẩm.  
 
Hộp đựng sản phẩm chỉ được sử dụng để đựng các sản phẩm đã 
thu hoạch (ví dụ: không đựng hóa chất nông nghiệp, chất bôi trơn, 
dầu, hóa chất vệ sinh, cây cối hay mảnh cây, túi đựng đồ ăn trưa, 
dụng cụ,…).  

Chính yếu 

FV 5.2.5 Có phòng thay đồ thích hợp cho công nhân không? Nên sử dụng phòng thay đồ cho công nhân để thay quần áo và đồ 
bảo hộ bên ngoài theo yêu cầu. 

Khuyến cáo 

FV 5.2.6 Xe dùng chuyên chở sản phẩm thu hoạch trong nông trại và bất kỳ thiết 
bị nào sử dụng để bốc dỡ sản phẩm có sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt 
khi cần thiết theo đánh giá rủi ro không? 

Xe dùng để bốc dỡ và vận chuyển sản phẩm thu hoạch trong nông 
trại phải sạch sẽ và được bảo dưỡng tốt để ngăn ngừa nhiễm bẩn 
sản phẩm (như đất, bụi, phân hữu cơ, rò rỉ,…) 

Chính yếu 
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FV 5.3 Chất lượng nước  

FV 5.3.1 Nước đá (hoặc nước) được sử dụng trong bất kỳ hoạt động nào liên 
quan tới thu hoạch hoặc làm lạnh sản phẩm có đáp ứng các tiêu chuẩn 
vi sinh dành cho nước uống và có được xử lý trong điều kiện vệ sinh để 
phòng ngừa nhiễm bẩn tới sản phẩm không? 

Nước đá (hoặc nước) được sử dụng liên quan tới thu hoạch hoặc 
làm lạnh sản phẩm đều phải đáp ứng các tiêu chuẩn vi sinh dành 
cho nước uống và phải được xử lý trong điều kiện vệ sinh để phòng 
ngừa nhiễm bẩn tới sản phẩm. Chỉ ngoại trừ trường hợp các ruộng 
nam việt quất được thu hoạch bằng phương pháp ngập nước, trong 
đó nhà sản xuất tối thiểu phải đảm bảo rằng nước không phải là 
nguồn gây ô nhiễm vi sinh   

Chính yếu 

FV 5.4 Khu vực đóng gói và cất trữ (Không áp dụng khi không đóng gói và/hoặc cất trữ sản phẩm)  

FV 5.4.1 Sản phẩm được thu hoạch có được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn không? Tất cả các sản phẩm được thu hoạch (được chất đống hay đóng gói) 
đều phải được bảo vệ khỏi bị nhiễm bẩn. 
Trong trường hợp sản phẩm được đóng gói và xử lý trực tiếp ngoài 
ruộng, sản phẩm phải được mang đi khỏi đó trong ngày (không để 
sản phẩm trên ruộng qua đêm trong điều kiện ngoài trời, phù hợp với 
kết quả đánh giá rủi ro về vệ sinh trong thu hoạch). Phải tuân thủ 
theo các yêu cầu về an toàn thực phẩm nếu sản phẩm được bảo 
quản trong một thời gian ngắn tại nông trại 

Chính yếu 

FV 5.4.2 Các điểm thu gom/lưu trữ/phân phối sản phẩm đã đóng gói hoặc trên 
ruộng có được duy trì trong điều kiện sạch sẽ và vệ sinh không? 

Để ngăn ngừa nhiễm bẩn, trang thiết bị bảo quản và cất trữ sản 
phẩm (như dây chuyền và máy móc chế biến, tường, nền, khu vực 
cất trữ…) phải sạch và/hoặc được bảo trì theo lịch trình làm vệ sinh 
và bảo dưỡng, với tần suất tối thiểu đã xác định. Hồ sơ bằng văn 
bản về công tác vệ sinh và bảo dưỡng phải được lưu giữ. 

Chính yếu 

FV 5.4.3 Vật liệu đóng gói có phù hợp để sử dụng và có được sử dụng và cất trữ 
trong điều kiện sạch sẽ và vệ sinh để tránh trở thành nguồn gây nhiễm 
bẩn không? 

Vật liệu đóng gói được sử dụng phải phù hợp để đảm bảo an toàn 
thực phẩm cho sản phẩm được đóng gói. Để tránh làm nhiễm bẩn 
sản phẩm, vật liệu đóng gói (bao gồm cả các khay tái sử dụng) phải 
được cất trữ trong khu vực sạch sẽ và vệ sinh. 

Chính yếu 

FV 5.4.4 Những mảnh vật liệu đóng gói và những chất thải khác có được dọn 
khỏi ruộng không? 

Những mảnh vật liệu đóng gói và những chất thải khác phải được 
dọn khỏi ruộng. 

Thứ yếu 

FV 5.4.5 Các chất tẩy rửa, bôi trơn… có được cất trữ để ngăn ngừa nhiễm bẩn 
hóa học vào sản phẩm không? 

Các chất tẩy rửa, bôi trơn… phải được giữ ở khu vực quy định, tách 
biệt khỏi sản phẩm để tránh nhiễm bẩn hóa học vào sản phẩm 

Thứ yếu 
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FV 5.4.6 Những chất tẩy rửa, bôi trơn… có thể tiếp xúc với sản phẩm, có được 
cho phép sử dụng trong ngành thực phẩm không? Những hướng dẫn 
ghi trên nhãn mác có được tuân thủ chính xác không? 

Có bằng chứng bằng văn bản (như nhãn mác hoặc thông số kỹ thuật 
cụ thể) cho thấy các chất tẩy rửa, bôi trơn… có thể tiếp xúc với sản 
phẩm được phép được sử dụng trong ngành thực phẩm.  

Thứ yếu 

FV 5.4.7 Tất cả xe nâng và các phương tiện vận chuyển khác có sạch sẽ và 
được bảo trì tốt và có sử dụng loại thích hợp để tránh lây nhiễm qua khí 
thải ra không?  

Vận chuyển nội bộ nên được duy trì theo cách thức tránh làm nhiễm 
bẩn sản phẩm, chú ý đặc biệt tới khí thải ra. Xe nâng hoặc các 
phương tiện vận chuyển khác nên chạy bằng điện hoặc bằng ga.  

Khuyến cáo 

FV 5.4.8 Có không đưa những sản phẩm bị loại hoặc nhiễm bẩn vào trong chuỗi 
cung ứng không và chất thải có được kiểm soát hiệu quả để không gây 
nguy cơ nhiễm bẩn không? 
 

 

Không được thu hoạch hoặc phải tiêu hủy những sản phẩm có khả 
năng trở thành mối nguy an toàn thực phẩm vi sinh.  
 
Những sản phẩm bị loại hoặc chất thải được cất trữ trong khu vực 
được chỉ định rõ ràng và tách biệt để tránh làm nhiễm bẩn sản phẩm. 
Các khu vực này thường xuyên được dọn dẹp và/ hoặc tẩy uế theo 
lịch trình vệ sinh. Chỉ có thể được tích trữ sản phẩm bị loại và chất 
thải trong vòng một ngày. 

Chính yếu 

FV 5.4.9 Các đèn an toàn hoặc các đèn có nắp chụp bảo vệ có được sử dụng ở 
phía trên khu vực phân loại, cân đo và cất trữ hay không?  

Trong trường hợp bị vỡ, bóng đèn và các thiết bị đèn treo cố định 
phía trên sản phẩm hay vật tư được sử dụng trong xử lý sản phẩm 
phải là loại an toàn hoặc được bảo vệ/bọc để tránh nhiễm bẩn vào 
thực phẩm.  

Chính yếu 

FV 5.4.10 Có quy định xử lý bằng văn bản đối với các chất liệu là kính và nhựa 
cứng trong không? 

Phải có các quy trình bằng văn bản về công tác xử lý các mảnh vỡ 
kính và/hoặc nhựa cứng trong có khả năng trở thành nguồn gây 
nhiễm bẩn và/hoặc làm hỏng sản phẩm(ví dụ: trong nhà kính, trong  
khu vực xử lý, chuẩn bị và cất trữ sản phẩm. 

 Thứ yếu 

FV 5.5 Kiểm soát Nhiệt độ và Độ ẩm  

FV 5.5.1 Việc kiểm soát nhiệt độ và ẩm độ (khi cần thiết) có được duy trì và lưu 
hồ sơ lại không? 

Nếu sản phẩm đã được cất trữ tại nông trại hoặc trong nhà đóng gói, 
việc kiểm soát nhiệt độ và ẩm độ (khi cần thiết để tuân thủ theo các 
yêu cầu về chất lượng và cũng để lưu trữ không khí có kiểm soát) 
phải được duy trì và lưu hồ sơ. 

Thứ yếu 
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FV 5.6 Kiểm soát các loài gây hại  

FV 5.6.1. Có hệ thống theo dõi và điều chỉnh các quần thể loài gây hại trong khu 
vực đóng gói và cất trữ sản phẩm không? 

Các nhà sản xuất phải thực hiện các biện pháp để kiểm soát các 
quần thể loài gây hại trong khu vực đóng gói và cất trữ sản phẩm 
phù hợp với điều kiện của nông trại. Không chấp nhận việc không áp 
dụng.  

Chính yếu 

FV 5.6.2 Có bằng chứng bằng hình ảnh cho thấy quá trình kiểm soát và triệt tiêu 
tác hại các loài gây hại có hiệu quả không?  

Đánh giá bằng quan sát cho thấy quá trình kiểm soát và triệt tiêu tác 
hại các loài gây hại có hiệu quả. Không chấp nhận việc không áp 
dụng.  

Chính yếu 

FV 5.6.3. Hồ sơ chi tiết về công tác kiểm tra việc kiểm soát các loài gây hại và các 
hành động cần thiết đã thực hiện có được lưu giữ không? 

Việc kiểm soát phải được lên lịch trình và có hồ sơ lưu về công tác 
kiểm tra việc kiểm soát các loài gây hại và (những) kế hoạch hành 
động tiếp theo. 

Thứ yếu 

FV 5.7 Rửa Sau Thu hoạch (Không áp dụng nếu không rửa sau thu hoạch)  

FV 5.7.1. Nguồn nước được sử dụng cho việc rửa thành phẩm có phải là nước 
uống được và được công bố là phù hợp bởi các cơ quan có thẩm quyền 
hay không? 

Nước được công bố là phù hợp bởi cơ quan có thẩm quyền và/hoặc 
việc phân tích nước được thực hiện trong vòng 12 tháng tại điểm 
nước đi vào máy rửa. Các cấp độ của các chỉ số được phân tích 
nằm trong ngưỡng chấp nhận của WHO hoặc được cơ quan có 
thẩm quyền chấp nhận là an toàn cho công nghiệp thực phẩm. 

Chính yếu 

FV 5.7.2. Nếu nước được tái sử dụng để rửa thành phẩm, nước có được lọc và 
độ pH, nồng độ và mức độ tiếp xúc với các chất khử trùng có được giám 
sát thường xuyên hay không? 

Nếu nước được tái sử dụng để rửa thành phẩm, nước đó được lọc 
và khử trùng, và độ pH, nồng độ và mức độ tiếp xúc với các chất 
khử trùng được giám sát thường xuyên. Hồ sơ bằng văn bản phải 
được lưu giữ. Công tác lọc nước phải thực hiện bằng một hệ thống 
hiệu quả đối với chất rắn và các chất lơ lửng, có lịch trình vệ sinh 
thường xuyên đượ lưu văn bản theo tỷ lệ sử dụng và khối lượng 
nước.Trong trường hợp không thể thực hiện việc ghi chép những lần 
rửa lọc tự động và thay đổi tỷ lệ sử dụng bằng máy phun thuốc khử 
trùng tự động, phải có quy trình/chính sách bằng văn bản giải thích 
quá trình này. 

Chính yếu 

FV 5.7.3. Phòng thí nghiệm dùng để phân tích nước có phù hợp hay không? 

 

Việc phân tích nước dùng để rửa sản phẩm được thực hiện trong 
phòng thí nghiệm hiện đang được công nhận theo ISO 17025 hoặc 
tiêu chuẩn quốc gia tương đương hoặc có tài liệu chứng minh rằng 
phòng thí nghiệm đó đang trong quá trình để được công nhận.  

Thứ yếu 
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FV 5.8 Xử lý sau Thu hoạch (Không áp dụng nếu không xử lý sau thu hoạch)   

FV 5.8.1 Tất cả những nhãn hướng dẫn có được tuân thủ theo không? Có sẵn các thủ tục và tài liệu rõ ràng, như hồ sơ sử dụng các chế 
phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật) cho thấy nhãn hướng 
dẫn sử dụng hóa chất được tuân thủ. 

Chính yếu 

FV 5.8.2 Các chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để 
bảo vệ sau thu hoạch cho các cây trồng đã thu hoạch có được đăng ký 
chính thức ở nước sở tại hay không? 

 

Tất cả các chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật dùng 
cho sản phẩm sau thu hoạch phải được đăng ký hoặc cho phép 
chính thức bởi cơ quan nhà nước thích hợp tại quốc gia sở tại. 
Chúng phải được phép sử dụng tại nước sở tại và được phép sử 
dụng trên cây trồng đã thu hoạch như quy định trên nhãn mác của 
các chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật này. Nếu nước 
sở tại không có hệ thống đăng ký chính thức, tham khảo theo hướng 
dẫn của GLOBALGAP (CB Phụ lục 4 Sử dụng Thuốc Bảo vệ Thực 
vật ở những nước cho phép thực hiện các biện pháp ngoại suy) cho 
chủ đề này và Qui tắc Thực hành Quốc tế FAO về phân phối và sử 
dụng thuốc trừ sâu. 

Chính yếu 

FV 5.8.3 Có danh sách được cập nhật về các loại thuốc bảo vệ thực vật cho cây 
trồng sau thu hoạch đã sử dụng, và được cho phép sử dụng, với các 
cây trồng đang được canh tác hay không?  

 

Có sẵn một danh sách cập nhật bằng văn bản, xem xét tới bất kỳ 
thay đổi nào trong quy định pháp lý ở cấp độ địa phương và quốc gia 
đối với chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật, với thông 
tin về thương hiệu thương mại (bao gồm các thành phần hoạt chất) 
được sử dụng làm thuốc bảo vật thực vật sau thu hoạch cho các cây 
trồng được canh tác ở nông trại theo tiêu chuẩn GLOBALGAP trong 
vòng 12 tháng qua. Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Thứ yếu 

FV 5.8.4 Người chịu trách nhiệm kỹ thuật về việc sử dụng sản phẩm bảo vệ thực 
vật sau thu hoạch có khả năng chứng minh sự hiểu biết, năng lực của 
mình trong việc sử dụng chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực 
vật không? 

Người chịu trách nhiệm kỹ thuật về sử dụng chế phẩm sinh học, sáp 
và thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch có thể chứng minh được 
mình có đủ năng lực kỹ thuật với các chứng nhận được công nhận 
trong nước hay đã qua các lớp đào tạo chính quy. 

Chính yếu 

FV 5.8.5  Nguồn nước được sử dụng để xử lý sản phẩm sau thu hoạch có uống 
được không và có được công nhận là phù hợp bởi các cơ quan chức 
năng có thẩm quyền không? 

Nước được công nhận là phù hợp bởi các cơ quan chức năng có 
thẩm quyền và/hoặc phải thực hiện phân tích nước trong vòng 12 
tháng tại điểm nước đi vào máy rửa. Các cấp độ của những chỉ số 
được phân tích nằm trong ngưỡng chấp nhận của WHO hoặc được 
cơ quan có thẩm quyền chấp nhận là an toàn cho công nghiệp thực 
phẩm. 

Chính yếu 
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STT Điểm kiểm soát Chuẩn mực Tuân thủ Mức bắt buộc 

FV 5.8.6 Các chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng để 
xử lý sau thu hoạch có được cất trữ tách biệt khỏi sản phẩm và các vật 
liệu khác không? 

Để tránh gây nhiễm bẩn hóa chất tới sản phẩm, các chế phẩm sinh 
học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật… phải được cất trữ trong khu vực 
được chỉ định, cách xa sản phẩm.  

Chính yếu 
 

FV 5.8.7 Tất cả hồ sơ về công tác xử lý sau thu hoạch có được lưu giữ và bao 
gồm các tiêu chí tối thiểu sau không? 
 
- Nhận diện cây trồng đã thu hoạch (ví dụ: lô hoặc lứa sản phẩm);  
- Địa điểm sử dụng  
- Ngày sử dụng  
- Hình thức xử lý  
- Tên thương mại của sản phẩm và các thành phần hoạt tính  
- Số lượng sản phẩm 

Các thông tin sau phải được lưu lại trong các hồ sơ sử dụng chế 
phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật:  
- Lô hoặc lứa cây trồng được thu hoạch đã qua xử lý. 
- Khu vực địa lý, tên hay số tham khảo của nông trại hay địa điểm 

bảo quản cây trồng đã thu hoạch, những nơi đã thực hiện công 
tác xử lý sản phẩm. 

- Ngày chính xác (ngày/tháng/năm) sử dụng. 
- Hình thức xử lý được sử dụng cho sản phẩm (như phun, nhúng 

ướt, xông khí…). 
- Tên thương mại đầy đủ của các sản phẩm (bao gồm công thức) 

và thành phần hoạt tính hoặc các sinh vật có lợi với tên khoa 
học. Phải lưu thông tin của các thành phần hoạt tính hoặc phải 
kết nối được tên thương mại của sản phẩm với các thành phần 
hoạt tính chất.  

- Số lượng của sản phẩm đã sử dụng tính theo trọng lượng hay 
thể tích trên lít nước hay các chất dẫn xuất khác. 

Không chấp nhận việc không áp dụng. 

Chính yếu 

 Tất cả các hồ sơ xử lý sau thu hoạch có được lưu giữ và có bao gồm các tiêu chí sau đây không?  

FV 5.8.8 Tên người thao tác?  Tên người thực hiện việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho sản 
phẩm đã thu hoạch được lưu trong tất cả hồ sơ sử dụng chế phẩm 
sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch. 

Thứ yếu 

FV 5.8.9 Lý do sử dụng?  Tên thông thường của sâu/bệnh cần xử lý được lưu trong tất cả hồ 
sơ sử dụng chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật sau 
thu hoạch. 

Thứ yếu 

FV 5.8.10 Tất cả những lần sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sau thu hoạch có được 
cân nhắc theo các điểm trong mục CB.7.6? 

Có chứng cứ bằng văn bản cho thấy rằng nhà sản xuất xem xét tới 
việc sử dụng tất cả chế phẩm sinh học, sáp và thuốc bảo vệ thực vật 
sau thu hoạch theo các quy định trong Điểm Kiểm soát CB.7.6. và 
thực hiện phù hợp theo những quy định đó. 

Chính yếu 
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PHỤ LỤC FV 1 HƯỚNG DẪN GLOBALG.A.P. | MỐI NGUY VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH TRỒNG VÀ XỬ LÝ 

PHỤ LỤC NÀY GỒM CÓ CÂY QUYẾT ĐỊNH BẮT BUỘC CHO KẾ HOẠCH LẤY MẪU NƯỚC SỬ DỤNG TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TRƯỚC THU 
HOẠCH (5.1.1) 

 

1. GIỚI THIỆU 

Cây nông nghiệp thường được trồng trong những môi trường có vô số vi sinh vật. Ví dụ: đất có chứa một hàm lượng cao các vi thực vật địa phương và tiếp xúc trực tiếp với 
các bộ phận của cây trồng trong phần lớn hoặc toàn bộ vòng đời của chúng. Nước, gió, động vật và các vectơ khác tạo ra cơ chế di chuyển và gắn kết của các vi sinh vật. 
Kết quả là cây trồng thường gắn liền với các quần thể vi sinh vật tự nhiên và vô hại. Tuy nhiên, có thể các sinh vật gây bệnh khác (có khả năng gây bệnh cho con người) có 
trong môi trường và có thể làm nhiễm bẩn sản phẩm. 

Các sản phẩm tươi bị nhiễm bẩn được coi là nguyên nhân gây bùng nổ ngộ độc thực phẩm ở rất nhiều nơi trên thế giới. Điều này được phản ánh trong việc gia tăng tiêu thụ 
sản phẩm tươi, thay đổi trong mô hình sản xuất, phân phối (các chuỗi cung ứng tập trung hơn) và tiêu thụ (nhiều sản phẩm được ăn sống hoặc nấu hơi chín). 

Theo Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA), đã xảy ra 219 đợt bùng phát bệnh từ thực phẩm trong Liên minh Châu Âu có liên quan đến thực phẩm không có nguồn 
gốc từ động vật trong giai đoạn từ 2007-2011, với 10,453 trường hợp mắc bệnh được báo cáo, 2,798 trường hợp phải nằm viện và 58 trường hợp tử vong. Các con số này 
có thể còn khá thận trọng vì hầu hết các trường hợp ngộ độc thực phẩm đều không được báo cáo.  

Trái cây và rau được quan tâm đặc biệt về nhiễm bẩn vi sinh vì những lý do sau:  

 Chúng thường được ăn sống. 

 Có thể xảy ra nhiễm bẩn qua nhiều con đường trong quá trình sản xuất và đóng gói, bao gồm nhiễm bẩn từ nước, tiếp xúc với phân động vật và phân người, nhân 
công bị nhiễm bẩn xử lý cây trồng và tiếp xúc với động vật và vật nuôi. 

 Rửa và tẩy trùng có thể làm giảm số lượng vi sinh vật (bao gồm bất kỳ mầm bệnh hiện có nào) nhưng không thể làm giảm số lượng vi sinh vật hoặc đảm bảo luôn 
làm giảm số lượng vi khuẩn đến mức có thể chấp nhận được.  

Do đó, điều quan trọng là phải giảm thiểu tối đa các cơ hội làm lây nhiễm chéo của các sinh vật gây bệnh trong quá trình trồng, xử lý và sử dụng rau và trái cây. 
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Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. và những hướng dẫn có liên quan (bao gồm cả tài liệu này) đều công nhận rằng việc quản lý an toàn sản phẩm tươi sống hiệu quả phải bắt đầu 
tại ruộng với việc xác định và kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm từ vi sinh vật có thể xảy ra, nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người tiêu dùng và rủi ro với doanh 
nghiệp. 

2. MỤC ĐÍCH 

Trái cây và rau thường được ăn sống phải được sản xuất theo các biện pháp thực hành nông nghiệp có thể làm giảm thiểu các cơ hội sinh vật gây bệnh tiếp xúc trực tiếp 
hoặc lây nhiễm chéo xảy ra trong quá trình trồng, xử lý và sử dụng sản phẩm. Việc quản lý an toàn thực phẩm hiệu quả phải bắt đầu tại ruộng với việc xác định và kiểm soát 
các mối nguy an toàn thực phẩm từ vi sinh vật có thể xảy ra trong tất cả các giai đoạn.  

Mục đích của hướng dẫn này nhằm giúp đỡ nhà sản xuất và các chuyên gia đánh giá hiểu, xác định và phản ứng lại những mối nguy vi sinh vật có liên quan đến việc sản 
xuất trái cây và rau. Các thông tin trong phần phụ lục nhằm mục đích hướng dẫn, đồng thời hỗ trợ các Điểm Kiểm soát và Chuẩn mực Tuân thủ trong Tiêu chuẩn 
GLOBALG.A.P. Tài liệu này phải được xem xét với những tài liệu hỗ trợ có liên quan khác của GLOBALG.A.P., bao gồm Bộ Công cụ Đánh giá Rủi ro Vi sinh vật dành cho 
Sản xuất Trái cây và Rau Quan trọng.  

3. ĐÁNH GIÁ RỦI RO  

Trái cây và rau tươi được trồng và thu hoạch dưới nhiều điều kiện khí hậu và địa lý khác nhau, sử dụng một số lượng lớn các nguyên liệu nông nghiệp đầu vào và 
công nghệ khác nhau trên các cánh đồng có kích thước khác nhau. Các mối nguy (và rủi ro) có thể rất khác nhau giữa hệ thống sản xuất này với hệ thống sản xuất 
khác. Do đó, đánh giá rủi ro phải được thực hiện để xác định những biện pháp thực hành phù hợp để sản xuất trái cây và rau tươi và an toàn trong từng trường hợp 
cụ thể (Tham khảo Phụ lục AF1 hướng dẫn liên quan đến quá trình đánh giá rủi ro). 

GLOBALG.A.P. yêu cầu một đánh giá rủi ro về các mối nguy vi sinh vật tiềm ẩn phải theo các Điểm kiểm soát sau:  

 AF 1.2.1 – Quản lý nông trại  
 AF 3.1 – Vệ sinh 
 CB 4.4.2 – Phân bón hữu cơ 
 FV 1.1.1 – Quản lý nông trại  
 FV 4.1.1 – Quản lý nước được sử dụng trong các hoạt động trước thu hoạch 
 FV 5.1.1 – Các Nguyên tắc vệ sinh dành cho các hoạt động thu hoạch và sau thu hoạch 

 

Bản đánh giá rủi ro sẽ đưa ra nhu cầu giải quyết những rủi ro đã được xác định. Các quy trình được thiết kế để quản lý rủi ro phải được xây dựng và thực hiện. Đánh giá rủi 
ro là cần thiết để xác định các mối nguy. Mục 4 dưới dây sẽ trình bày một số mối nguy có thể cần phải cân nhắc. 
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4. CÁC MỐI NGUY CỤ THỂ 

Vi sinh vật gây bệnh có thể tồn tại (và trong một số trường hợp) và phát triển trong môi trường. Do đó, trong một nông trại, nguy cơ nhiễm bẩn có thể đến từ một số 
nguồn. Tất cả các quy trình liên quan đến sản xuất quan trọng phải được thực hiện theo các biện pháp thực hành vệ sinh tốt và phải giảm thiểu những mối nguy tiềm 
ẩn đối với trái cây và rau tươi. Về cơ bản, có năm nguồn dẫn đến các mối nguy vi sinh vật cần phải xem xét khi đánh giá và quản lý rủi ro. Mỗi nguồn này có khả 
năng gây nhiễm bẩn và nhiễm bẩn chéo cây trồng với các mềm bệnh (ví dụ: phân hoặc phân bón hữu cơ có thể gây nhiễm bẩn nguồn nước). Do đó, mỗi mối nguy 
phải được xem xét trong bối cảnh “cả hệ thống nông trại”. 

 

 

 
Bản đồ nông trại là một công cụ rất hữu ích và có thể giúp xác định vị trí và tìm hiểu về các mối nguy hiện hữu trong nông trại. Bản đồ nông trại được khuyến cáo sử 
dụng, như một phần trong bất kỳ bản đánh giá rủi ro nào, để ghi lại các mối nguy đã được xác định và các biện pháp quản lý rủi ro. 

Các yếu tố cần cân nhắc sau được thiết kế để thông báo và chỉ đạo quá trình đánh giá rủi ro. (Hướng dẫn về đánh giá rủi ro được đưa ra trong Tài liệu ‘Cơ sở Mọi nông trại’ 
Phụ lục AF1). 

 

 

5.1. 
Nước 

 

5.2.  
Động vật, 

chim, bò sát 
và bụi 

 

5.3. 
Phân và 
phân bón 
có nguồn 
gốc động 

vật 
 

5.4. 
 

Vệ sinh cá 
nhân 

 

 

5.5. 
 

Thiết bị 
 
 

 

NHIỄM BẨN CHÉO 

 

SẢN PHẨM 
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5. HƯỚNG DẪN NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TRONG NÔNG TRẠI  

Chương sau đây sẽ giúp xác định những mối nguy thường gặp nhất và cung cấp các ví dụ về biện pháp làm giảm thiểu các mối nguy cần được điều chỉnh theo các hoạt 
động cụ thể của nông trại. Người trồng phải coi đây là hướng dẫn hữu ích để chuẩn bị đánh giá rủi ro, không phải là một danh sách toàn diện về các mối nguy.  
 

5.1. Nước 

Nguy cơ vi sinh vật từ nước tăng lên nếu nước bị nhiễm bẩn với các tác nhân gây bệnh cho con người, và sau đó tiếp xúc với cây trồng hoặc sản phẩm đã được thu hoạch. 
Nhiễm bẩn từ nước có thể xảy ra tại bất kỳ điểm nào từ nguồn nước đến địa điểm sử dụng/đầu ra và có thể ảnh hưởng đến cây trồng trên ruộng hoặc trong quá trình xử 
lý/đóng gói.  

 
5.1.1. Nước trong giai đoạn Trước Thu hoạch 

Các nhà sản xuất sẽ phải chuẩn bị một đánh giá rủi ro về chất lượng nước được sử dụng cho cây trồng trong tất cả các hoạt động trước thu hoạch (ví dụ: không áp dụng 
cho nước dùng để uống hoặc cho các hoạt động không liên quan đến cây trồng). Mức độ rủi ro sẽ bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như chất lượng nước, độ sạch của hệ 
thống dẫn nước, thời gian sử dụng, phương pháp sử dụng và loại cây trồng. Bảng dưới dây là hướng dẫn và không phải là một danh sách đầy đủ các mối nguy và biện pháp 
giảm thiểu mối nguy. 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Loại cây trồng: Nước tiếp xúc 
với các phần có thể thu hoạch 
được của cây trồng. 

• Biện pháp sử dụng: Không tưới nước trực tiếp lên các phần thu hoạch của cây trồng.  
• Không sử dụng nước tưới trực tiếp để bón phân hoặc thuốc bảo vệ thực vật lên những nơi các phần thu hoạch của cây trồng tiếp 

xúc với nước.  

• Khi tưới nước cho cây trồng ở những nơi các phần thu hoạch của cây trồng tiếp xúc với nước, sử dụng nước đã qua xử lý bằng 
chất tẩy trùng được các quy định địa phương cho phép. 

• Chất lượng nước được sử dụng: Tiêu chuẩn <1000 cfu E. Coli/100ml được sử dụng trong trường hợp cây trồng được ăn sống.  

Nước từ giếng • Các giếng nước nên được đóng lại và che phủ. 

• Các ống nước và máy bơm nước phải được đóng lại và được giữ gìn sạch sẽ. 

Nước từ các kênh mở  • Xem xét hàng tuần độ sạch của các kênh và hệ thống dẫn nước.  

• Tránh để động vật (dù là vật nuôi hay không) có mặt ở các kênh nước. Nếu cần thiết, sử dụng hàng rào hoặc các phương pháp 
khác để không cho động vật đi vào các nguồn nước. 

• Không sử dụng các kênh nước hoặc hệ thống dẫn nước để rửa thiết bị và dụng cụ thu hoạch… 

• Các kênh dẫn nước phải được cách ly khỏi các khu vực nhà vệ sinh. 

• Sử dụng biện pháp tưới nhỏ giọt (cho cây trồng nếu khả thi). 

• Xả nước thải vào dòng nước. 
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Nước để kiểm soát đóng băng 
hoặc sức nóng tiếp xúc với 
phần thu hoạch của cây trồng 

• Chất lượng nước phải đạt tiêu chuẩn áp dụng cho nước tiếp xúc trực tiếp với phần thu hoạch của cây trồng.  

Ví dụ về nguồn nước “dễ bị 
tổn thương”: nguồn nước có 
thể dự đoán được nguy cơ 
nhiễm bẩn từ phân. 

• Tránh để động vật ăn cỏ ở phía trên điểm lấy nước từ sông. 

• Sử dụng hàng rào hoặc các biện pháp khác để ngăn không cho động vật đi vào khu vực ao.  

• Khi nước tiếp xúc với các phần thu hoạch của cây trồng, phải sử dụng nước đã qua xử lý bằng chất tẩy trùng được các quy định 
địa phương cho phép.  

• Rà soát và ghi lại sự có mặt quá nhiều động vật tự nhiên ở gần các nguồn nước. 

• Cân nhắc rủi ro các nhà máy xử lý nước thải quá tải khi có nước mưa bão chảy vào các nguồn nước. 

Nhiễm bẩn chéo  • Phân phải được cất trữ và bảo vệ để tránh rò rỉ về phía các nguồn nước.  

• Kiểm tra tất cả các nguồn nước ít nhất hàng tuần để phát hiện các mối nguy. 

Một khi đã xác định được các mối nguy trong nông trại và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, các nhà sản xuất nên đánh giá rủi ro đối với việc sử dụng nước cho các hoạt 
động trước thu hoạch (CB 5.3.2& FV 4.1.1). Bắt buộc phải thực hiện hoặc nên thực hiện một chương trình kiểm tra cho thấy chất lượng vi sinh vật của nước có thể chấp 
nhận được và phù hợp, tùy theo loại cây trồng và mối nguy được xác định. Khuẩn E coli được biết đến rộng rãi như là một chỉ số về nhiễm bẩn từ phân.  

Tiêu chuẩn GLOBALG.A.P. quy định một chế độ kiểm tra nước tối thiểu và yêu cầu phải tuân thủ theo các hạn mức áp dụng của địa phương về chất lượng nước vi sinh 
(dành cho trái cây và rau) trong Điểm Kiểm soát FV 4.1.2. Theo Điểm Kiểm soát CB 5.3.3, phải tiến hành phân tích nước với tần suất theo kết quả đánh giá rủi ro.  

Điều quan trọng là phải cân nhắc xem việc kiểm tra nước theo định kỳ không thể chứng minh được rằng chất lượng luôn chấp nhận được. Do đó, các biện pháp thực hành 
tốt để quản lý rủi ro về nước phải luôn được thực hiện. Kiểm tra nước có thể đảm bảo rằng có đủ nguồn nước, đã biết có sự thay đổi về chất lượng nước và các biện pháp 
thực hành tốt để duy trì chất lượng nước có hiệu quả.   

Nếu thực hiện phân tích vi sinh, phải lấy mẫu tại đầu ra của hệ thống tưới nước hoặc điểm lấy mẫu thực tế gần nhất. Nếu người trồng đáp ứng được các yêu cầu, ví dụ: yêu 
cầu của một khách hàng cụ thể, họ phải chỉ ra được rằng những yêu cầu này ít nhất phải giống những yêu cầu trong quy định của GLOBALG.A.P. 
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Để hỗ trợ người trồng và chuyên gia đánh giá, GLOBALG.A.P. coi lược đồ dưới đây là cách thức đơn giản và hiệu quả để xác định nhu cầu phân tích nước: 

 

Sản phẩm có LUÔN được 
nấu trước khi ăn không? 

 

 

KHÔNG 

 

 CÓ 

 

 

 
Nước có tiếp xúc với phân thu hoạch của 
cây trồng (bao gồm cả cây ăn củ) không?1 

CÓ 

 

 

KHÔNG 

 

 

KHÔNG 

 

 

KHÔNG 

 

 

CÓ 

 

 

CÓ 

 

 

Không cần kiểm tra theo tần 
suất tối thiểu 

 

 

Nguồn nước có dễ bị tổn thương 
với nhiễm bẩn không?2 

 

 

Phải tiến hành kiểm tra vi 
sinh vật tối thiểu hàng năm 
trong thời kỳ tăng trưởng3 

 

 

Tối thiểu phải kiểm tra vi sinh 3 
lần trong thời thời kỳ tăng 

trưởng4 

 

 Đánh giá rủi ro dựa trên kết 
quả kiểm tra có cho thấy một 
rủi ro không chấp nhận được 

không?  

 

 
Tiếp tục kế hoạch kiểm soát nước 

 

 

Nhà sản xuất phải thực hiện các hành 
động khắc phục và chiến lược giảm thiểu 
rủi ro để ngăn ngừa nhiễm bẩn sản phẩm  
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1 Nước tiếp xúc với một phần của cây trồng được thu hoạch, có thể ở trên mặt đất hoặc trong lòng đất. Ví dụ: tưới nước cho cây cà rốt bằng súng tưới sẽ làm nước tiếp xúc 
với phần thu hoạch của cây, nhưng nếu áp dụng phương pháp nhỏ giọt với cây táo thì sẽ không làm nước tiếp xúc với phần thu hoạch của cây táo. Tưới phun thuốc trừ sâu 
cho cây táo khi đã hình thành quả sẽ làm nước tiếp xúc với phần thu hoạch của cây táo.  
2 Một nguồn nước dễ bị tổn thương là một nguồn có thể dự đoán được nguy cơ nhiễm bẩn từ phân (ví dụ: động vật ăn cỏ ở phía trên điểm lấy nước ở sông, nhà máy xử lý 
nước thải bị quá tải do nước mưa bão). Các nguồn dễ bị tổn thương bao gồm, ví dụ như nước bề mặt (sông, hồ và ao tự nhiên), các kênh nước mở, các hồ chứa nước lấy 
nước từ các giếng hoặc nước mưa, nước ngầm từ các giếng nước nông. Các nguồn khác có thể dễ bị tổn thương trong những điều kiện cụ thể và mức độ tổn thương phải 
được thiết lập trong đánh giá rủi ro của người trồng. 
3 Tiến hành kiểm tra hàng năm trong thời kỳ sử dụng nước để tưới cho cây trồng. 
4 Phải kiểm tra sau khi thu hoạch lần đầu trong thời kỳ canh tác hiện tại, sau đó ít nhất hai lần nữa trong suốt thời kỳ canh tác. Kết quả kiểm tra phải được lưu giữ trong ít 
nhất hai giai đoạn canh tác nữa (ví dụ: tối thiểu 6 phân tích, 3 phân tích mỗi giai đoạn) để tạo cơ sở cho việc đánh giá rủi ro và ra quyết định về các hành động cần thực hiện 
để ngăn ngừa nhiễm bẩn sản phẩm. Một khi đã phát hiện ra sự thay đổi về chất lượng nước, các nhà sản xuất thực hiện lấy mẫu với tần suất ít hơn và tối thiểu phải thực 
hiện một phân tích/năm. 

 

Khi nước đã được xử lý để đạt được các tiêu chuẩn vi sinh, cần phải thực hiện kiểm tra vi sinh hàng năm, trừ nước máy. Trong trường hợp này, phải cân nhắc để xác nhận 
hiệu quả xử lý nước và ghi nhận không xảy ra hiện tượng nhiễm bẩn lại qua thiết bị tưới nước. Nước máy phải được công bố là phù hợp bởi cơ quan có thẩm quyền và/hoặc 
việc phân tích nước được thực hiện tại điểm nước đi vào máy rửa trong vòng 12 tháng. Các cấp độ của các chỉ số được phân tích nằm trong ngưỡng chấp nhận của WHO 
hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận là an toàn cho công nghiệp thực phẩm. Các xét nghiệm hóa học cho thấy hiệu quả xử lý nước có thể thay thế cho xét nghiệm 
vi sinh. 
 
Theo nội dung trong mục FV 4.1.2, nhà sản xuất phải tuân thủ theo các giới hạn áp dụng tại địa phương về chất lượng nước vi sinh. Trong trường hợp tại địa phương không 
có các quy định về mức giới hạn này, nhà sản xuất GLOBALG.A.P. phải tuân thủ theo hướng dẫn vi sinh vật được khuyến cáo của WHO* về sử dụng an toàn nước thải đã 
qua xử lý trong nông nghiệp, ví dụ: sử dụng giới hạn nghiêm ngặt nhất trong các khuyến cáo của WHO trong năm 2006 về 1000 cfu (hoặc MPN) E.coli/100ml (cfu: đơn vị tính 
số khuẩn lạc; MPN: Mật độ khuẩn lạc). GLOBALG.A.P. coi E.coli là một chỉ số về nhiễm bẩn từ phân. 

Nếu đánh giá rủi ro dựa trên kết quả kiểm tra nước cho thấy có nguy cơ nhiễm bẩn sản phẩm, nhà sản xuất phải có những biện pháp thích hợp để ngăn ngừa và/hoặc giảm 
thiểu nhiễm bẩn sản phẩm từ việc sử dụng nước, nhưng điều này không có nghĩa là phải thực hiện thêm bất kỳ xét nghiệm nước nào nữa. 

*Hướng dẫn năm 2006 của WHO về sử dụng an toàn nước thải, chất thải và nước xám trong nông nghiệp, trang 62. 

5.1.2. Sử dụng nước sau thu hoạch (và “trong thời kỳ thu hoạch”) (bao gồm bù nước, rửa...)  

Nước sử dụng để xử lý hoặc rửa sản phẩm trong và sau thu hoạch (FV 5.3.1 (M) & FV 5.7.1 (M) & FV 5.8.5. (M)) phải từ các nguồn an toàn đáp ứng các tiêu chuẩn về vi 
sinh dành cho nước uống (hoặc được một cơ quan chức năng có thẩm quyền công nhận là phù hợp). Nếu được tái tuần hoàn, nước phải được xử lý một cách phù hợp. 
Bảng sau là công cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp nhất về nước sử dụng sau thu hoạch và cung cấp một số ví dụ về các biện pháp giảm thiểu mối nguy được 
điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể trong nông trại. Nhà sản xuất chỉ được coi đây là hướng dẫn, không phải là một danh sách đầy đủ các mối nguy. 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Nước không phải là nước máy  Nguồn nước phải được thiết kế, xây dựng và giữ gìn để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bẩn  
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(hoặc nước đô thị)  Cân nhắc cho thêm chất tẩy trùng được phép vào trong nước. 

Sử dụng nước tưới, để rửa hoặc 
“làm tươi mới lại” sản phẩm. 

 Không được phép sử dụng nước tưới để rửa hoặc làm tươi mới lại sản phẩm. 

 Nguồn nước được sử dụng để rửa hoặc làm tưới mới lại sản phẩm phải có chất lượng như nước uống (hoặc chất lượng vi 
sinh tương ứng) 

Tái tuần hoàn nước trong thiết bị  Nước phải được xử lý bằng cách sử dụng chất tẩy trùng được pháp luật địa phương cho phép (FV 5.7.2 (M)).  

 Cân nhắc tần suất thay nước 

Hồ sơ và kiểm soát nước sử 
dụng sau thu hoạch  

 Kiểm soát chất khử trùng nước theo tần suất phù hợp để đảm bảo rằng nước luôn được duy trì trong điều kiện vệ sinh. 

 Hồ sơ xử lý nước (các chất khử trùng…) phải được người giám sát lưu trữ và xác nhận hàng ngày. 

 Tuần suất kiểm soát và thực hiện hành động khắc phục phải được thiết lập rõ ràng và tuân thủ theo.  

Làm sạch bình, ống dẫn nước, 
và máy bơm sử dụng để rửa  

 Các thiết bị phải được rửa sạch hàng ngày và giữ khô đến ngày hôm sau.  

 Hàng ngày người giám sát kiểm tra sự sạch sẽ của thiết bị và phải lưu hồ sơ về hoạt động kiểm tra. 

 Hồ sơ về sự sạch sẽ và vệ sinh phải được lưu trữ. 

 Thiết bị phải được làm vệ sinh theo đánh giá rủi ro, cân nhắc đến loại cây trồng, thiết bị, nguồn nước…  

Đổ đầy nước  Chỉ đổ đầy nước đáp ứng các tiêu chuẩn vi sinh dành cho nước uống (FV 5.3.1 (M), FV .5.7.1 (M), FV 5.8.5 (M)).  

Sử dụng nước đá để làm mát 
hoặc cất trữ (hoặc trong bất kỳ 
hoạt động nào trong quá trình 
sau thu hoạch) 

 Nước đá phải được cung cấp bởi các nhà cung cấp đã biết. 

 Các nhà cung cấp nước đá phải chứng minh được nước đá đã được sản xuất từ nước có chất lượng phù hợp (nước uống). 

 Nước đá luôn phải được lấy từ các nguồn nước đáp ứng các tiêu chuẩn vi sinh dành cho nước uống (FV 5.3.1 (M)).  

Cất trữ nước đá trong nông trại  
 

 Nước đá phải được xử lý trong các điều kiện vệ sinh để ngăn ngừa nhiễm bẩn (FV 5.3.1 (M)). 

 Nước đá phải được cất trữ trong các thùng được che phủ hoặc trong dụng cụ chứa có kết cấu tương tự để tránh nhiễm bẩn 
từ động vật hoặc chim. 

 Không được để nước đá tiếp xúc với đất và các nguồn gây nhiễm bẩn tiềm ẩn.  

 Tất cả các dụng cụ được sử dụng để xử lý hoặc nghiền đá phải được giữ sạch và cất trữ phù hợp.  

 Không được sử dụng nước không đáp ứng các tiêu chuẩn vi sinh dành cho nước uống để rửa hoặc làm đá. 
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Căn cứ vào “Hướng dẫn về an toàn thực phẩm trong nông trại đối với sản phẩm tươi” của Chính phủ Úc, Sở Nông nghiệp, ngư nghiệp và lâm nghiệp. 

Kiểm tra vi khuẩn Ecoli trong nước. Có 
các mức độ phát hiện trong phân tích 
không? 

Nguồn nước, thùng chứa, hệ thống phân 
phối có thể bị nhiễm bẩn từ phân động 
vật hoặc phân chim không? 

Cách ly hoặc đóng tất cả các điểm bị 
nhiễm bẩn trong hệ thống 

Thiết bị rửa/làm mát phải 
được làm sạch hàng ngày 

Thiết bị rửa/làm mát có được được 
làm sạch hàng ngày không? 

Không Có 

Nước/nước đá được cung cấp từ nguồn  
phân phối hoặc sử dụng nước uống (đạt 
tiêu chuẩn uống được) 

Không Có 

Nước có được thay cho mỗi lần rửa 
không? 

Nước được quay vòng và được xử lý với 
chất khử trùng 

Xác suất mối nguy thấp 

Không Có 

Nước cần phải được xử lý trước khi sử 
dụng hoặc thay đổi nguồn nước 

Có biện pháp kiểm soát, biện pháp khắc phục 
và hồ sơ lưu giữ thường xuyên không? 

Xác suất mối nguy thấp Phải thực hiện biện pháp kiểm soát đối với nồng 
độ chất khử trùng và hồ sơ lưu giữ. 

Không Có 

Không Có 
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5.1.3. Nước từ các nguồn không kiểm soát được, như nước lũ hoặc nước mưa  

Các chất nhiễm bẩn độc hại có thể được đưa tới khu vực trồng cây do lũ lụt xảy ra (ví dụ: chất thải độc hại, phân, xác động vật), làm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 
cây trồng đang trong thời kỳ tăng trưởng thông qua nhiễm bẩn đất, nguồn nước và thiết bị... Nếu có xảy ra nguy cơ lũ lụt, nhà sản xuất phải thực hiện các chiến lược để 
giảm thiểu những rủi ro này (lưu ý: nước ngập do mưa, vỡ đường ống tưới nước… không có nguy cơ chứa vi sinh vật gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng không được 
coi là “nước lũ”). Bảng dưới đây là một công cụ giúp xác nhận những mối nguy thường gặp nhất trong nước từ những sự kiện không kiểm soát được và cung cấp một số ví 
dụ về các biện pháp giảm thiểu mối nguy được điều chỉnh phù hợp với hoạt động cụ thể của nông trại. 
 
Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Ngập lụt trong mùa vụ (và nếu cây 
trồng được ăn sống (ví dụ: không 
qua xử lý nhiệt hiệu quả)). 

 Cây trồng từ khu vực bị ngập nước không phù hợp để thu hoạch để ăn sống (Lưu ý: Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩn 
Hoa Kỳ (FDA) coi bất kỳ cây trồng nào tiếp xúc với nước ngập đều là các hàng hóa “đã lẫn tạp chất” và không thể bán cho 
con người tiêu thụ) 

 Sau khi xảy ra lũ lụt, nước tưới (từ giếng, sông, bể chứa…) phải được kiểm tra và chứng minh được rằng không có rủi ro nào 
đặc biệt về các tác nhân gây bệnh cho con người trong nước do nước lũ. 

Đất bị ngập nước trước khi trồng 
cây.  

 Phải có thời gian cách ly giữa thời điểm nước lũ rút đi và thời điểm gieo hạt/trồng cây. GLOBALG.A.P. khuyến cáo nên để 
thời gian cách ly là 60 ngày. Thời gian cách lý khác có thể phù hợp tùy theo kết quả phân tích rủi ro. 

Nhiễm bẩn chéo  Ngăn ngừa bằng cách làm sạch và vệ sinh bất kỳ thiết bị nào tiép xúc với đất ngập nước trước đó.   
 Các khu vực bị ngập nước tại bất kỳ thời điểm nào trong mùa vụ cũng không được phép sử dụng để cất trữ sản phẩm haowcj 

vật liệu đóng gói. 
Lắng cặn hoặc đất đá thải từ hoạt 
động nạo vét 

 Lắng cặn có thể chứa các chất gây nhiễm bẩn vi sinh, và do đó, đất đá thải sau nạo vét không được phép để trên khu vực 
trồng cây hoặc xử lý sản phẩm. 

5.1.4. Quy ước xét nghiệm nước 

Nếu đánh giá rủi ro hoặc yêu cầu khác cho thấy việc lấy mẫu vi sinh vật của nước là một biện pháp phù hợp, cần cân nhắc đến những vấn đề sau: 

 Người chịu trách nhiệm lấy mẫu nước phải được đào tạo đầy đủ để đảm bảo sử dụng kỹ thuật lấy mẫu chính xác và ngăn ngừa được những nguy cơ vô tình làm 
nhiễm bẩn. 

 Sử dụng lọ vô trùng để đựng mẫu. 
 Giữ mẫu trong môi trường mát (lý tưởng là không quá 2°C). 
 Trong vòng 24 tiếng, đưa mẫu đến phòng thí nghiệm có khả năng vận hành theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương. . 

5.2. SỰ CÓ MẶT CỦA ĐỘNG VẬT, CHIM, BÒ SÁT, CÔN TRÙNG VÀ BỤI  

Động vật, chim, bò sát và phân của chúng, côn trùng và bụi có thể mang đến các sinh vật gây bệnh có khả năng làm nhiễm bẩn các sản phẩm tươi và nguồn nước. Nên thực 
hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý (tham khảo các ví dụ trong các bảng dưới đây) để giảm thiểu rủi ro phát sinh từ mối nguy này trong các hoạt động trong và sau thu 
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hoạch tại nông trại. Đánh giá rủi ro nông trại trong mục AF 1.2.1(M) yêu cầu nhà sản xuất phải cân nhắc các mối nguy vi sinh vật. Điều quan trọng là phải cân nhắc cả các 
con đường nhiễm bẩn trực tiếp và gián tiếp. Ví dụ về nhiễm bẩn trực tiếp: 

 Tích trữ hoặc pha trộn phân (có thể ở xa quần thể động vật) và có khả năng làm rò rỉ chất thải vào khu vực cây trồng/xử lý sản phẩm. 
 Hệ thống nước nhiễm bẩn do động vật hoặc phân động vật: nước có thể bị nhiễm bẩn trước khi được sử dụng cho cây trồng/sản phẩm. 

Bảng sau là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp liên quan đến sự có mặt của động vật, chim, bò sát, côn trùng và bụi, đồng thời cung cấp một số ví dụ 
về các biện pháp giảm thiểu được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Bảng chỉ cung cấp hướng dẫn và không phải là một danh sách đầy đủ và duy nhất về 
các mối nguy. Nhà sản xuất phải xem xét tối thiểu xem có những mối nguy sau đây ở nông trại không: 
 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Sử dụng đất liền kề (chung) Ngăn ngừa nguy cơ nhiễm bẩn tiềm ẩn khu vực trồng cây do sử dụng đất liền kề, khi phát hiện ra nguy cơ, cần phải có hành động 
để quản lý các mối nguy này (AF 1.2.2 (M)). Các chiến lược giảm thiểu có thể bao gồm: 
 Khoảng cách: Có thể giả định rằng tăng khoảng cách sẽ giúp giảm rủi ro mặc dù khoảng cách không hoàn toàn có nghĩa là 

“không có rủi ro”. 
 Rào chắn: Rào chắn vật lý như hàng rào, tường chắn, mương, hoặc các chiến lược kiểm soát động vật khác có thể được yêu 

cầu thiết lập để giảm thiểu rủi ro. Các rào chắn có thể được sử dụng để chứa vật nuôi/hạn chế động vật hoang dã xâm nhập 
và/hoặc phòng ngừa rò rỉ chất thải vào cây trồng và khu vực xử lý sản phẩm. 

Sự có mặt của quần thể động vật 
hoặc hoạt động của động vật gần khu 
vực cây trồng do các hoạt động chăn 
nuôi thương mại ở gần đó.  

• Xác định địa điểm có quần thể động vật so với khu vực trồng cây, và khoảng cách từ chỗ của chúng tới các nơi diễn ra các hoạt 
động này. 

• Xác định khu vực cụ thể của quần thể động vật (ví dụ: máng nước/điểm uống nước hoặc khu vực ăn) gần cây trồng và có 
những biện pháp đặc biệt đối với những khu vực cây trồng bị ảnh hưởng, đặc biệt trong kỳ thu hoạch.  

• Sử dụng hàng rào hoặc rào chắn hiệu quả khác. Hàng rào nên được mở rộng thêm theo quy mô của quần thể động vật/hoạt 
động canh tác.  

• Xác định các đường gây nhiễm bẩn tiềm ẩn để có những biện pháp phòng ngừa cụ thể. 
• Giếng và các nguồn nước nên được đậy lại và được bảo vệ khỏi động vật ở gần đó. 
• Thường xuyên kiểm tra hàng rào để xác minh tình trạng của nó.  

Sự có mặt của khu ủ phân/đống phân 
tại nông trại trên/trong khu vực đất 
liền kề 

• Độ dốc của đất liền kề (ví dụ: các chất thải có khả năng chảy về phía hoặc từ phía khu vực trồng cây).  
• Hướng gió chủ đạo. (Có khả năng các chất nhiễm bẩn có thể được gió thổi tới khu vực trồng cây không?) 
• Hàng rào chắn để tránh phân trôi xuống cây trồng và nguồn nước.  
• Thường xuyên kiểm tra hàng rào chắn để phát hiện xem có phân trôi xuống không. 
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Sự có mặt/gần nhau của các hoạt 
động có thể thu hút động vật, loài 
gặm nhấm, chim…  

• Cây trồng đã thu hoạch phải được cất trữ trong những khu vực có kiểm soát.  
• Cây trồng được thu hoạch phải được cất trữ vào mỗi cuối ngày.  

Động vật nuôi/làm việc • Tránh để động vật nuôi trong nông trại hoặc khu vực trồng cây. 
• Động vật làm việc phải được kiểm soát  

Các loài dịch hại (ví dụ: các loài gặm 
nhấm, chim, ruồi). 

• Có kế hoạch kiểm soát dịch hại cập nhật được thực hiện và định kỳ kiểm tra trong cơ sở hạ tầng của nông trại khi cần thiết 
(kho, tòa nhà, khu cất trữ máy móc...). 
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Không 

Có: Xác suất mối nguy cao 

      Có Không 

Có 

Cây quyết định để xác định các mối nguy do sự có mặt của động vật  

Cây quyết định này có thể được sử dụng để giúp xác định các mối nguy và đánh giá rủi ro. Cây quyết định này chỉ mang tính hướng dẫn. Ví dụ sử dụng có thể không hoàn 
toàn phù hợp với mọi tình huống có thể xảy ra. Trong những trường hợp đó, ví dụ: khi nhà sản xuất muốn kết hợp chăn nuôi với trồng cây, các nhà sản xuất phải tiến hành 
một phân tích tương tự. 

  

Có 
Nông trại có rủi ro thấp hơn từ 
động vật 

Có hoạt động chăn nuôi gia súc ở 
các cánh đồng lân cận không? 

Phải có rào cản vật lý và các biện pháp cần 
thiết để tránh rò rỉ chất thải từ động vật 

Có hoạt động chăn nuôi gia súc trong nông 
trại không? 

Gia súc bị giới hạn trong khu 
vực nuôi 

Vật nuôi trong nhà bị cấm trong nông 
trại và phải có biện pháp để tránh sự 
có mặt của chúng trong nông trại. 

Không: Xác suất mối nguy cao 

Phải tiến hành các biện pháp để tránh cho vật 
nuôi trong nhà xuất hiện trong nông trại, đặc 
biệt trong khi thu hoạch. Động vật sử dụng để 
làm việc cũng phải được kiểm soát.  

Kiểm soát di chuyển của động 
vật sử dụng để làm việc trong 
nông trại và thu gom ngay lập tức 
chất thải của chúng. 

Không có nhiều loài hoang dã 
(chim, vv…) hoặc chúng có thể 
được kiểm soát. 

Không: Xác suất mối nguy cao 

Có 

Không 

Không Có 
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Khi trái cây và rau được trồng hoặc xử lý gần với các nguồn có nguy cơ gây nhiễm bẩn, các nhà sản xuất phải giải trình được lý do tại sao rủi ro này được chấp nhận cũng 
như các biện pháp giảm thiểu đã thực hiện để đạt được điều đó. 

5.3. SỬ DỤNG PHÂN VÀ PHÂN BÓN CÓ NGUỒN GỐC ĐỘNG VẬT 

Phân và các loại phân bón tự nhiên khác là những nguồn tiềm ẩn dẫn tới các mối nguy vi sinh vật. Các nhà sản xuất phải tiến hành đánh giá rủi ro việc sử dụng phân bón 
hữu cơ (CB 4.4.2 (M)) và có hành động phù hợp để quản lý rủi ro. 

Nguy cơ gây bệnh liên quan đến việc sử dụng phân hữu cơ hoặc phân ủ đã được xử lý theo một quy trình ủ phân có kiểm soát và chế độ “thời gian và nhiệt độ phù hợp” sẽ 
thấp hơn. Vì vậy, ủ các loại phân bón tự nhiên là cách giảm nguy cơ gây bệnh. 

Nếu các nhà sản xuất sử dụng phân động vật rắn hoặc lỏng chưa được ủ hoặc xử lý theo cách có thể đảm bảo đã tiêu diệt các tác nhân gây bệnh cho con người (phân 
tươi), phải tuân thủ theo cây quyết định sau đây (FV 4.2.1 (M)). 
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Bạn có sử dụng phân tươi 
không? 

 

 

KHÔNG 

 

 

CÓ 

 

 

KHÔNG 

 

 

KHÔNG 

 

 

KHÔNG 

 

 

CÓ 

 

 

CÓ 

 

 

CÓ 

 

 

Sản phẩm có LUÔN được nấu lên rồi mới 
ăn không? 

 

 

Không có yêu cầu bổ sung cho Điểm 
kiểm soát FV 4.1.1, ngoài những 

yêu cầu về ủ phân hữu cơ  

 

Sản phẩm có phải là 
cây trồng cây không? 

 

Sản phẩm có phải là cây 
lấy lá không? 

 

Đối với cây trồng cây, phân tươi phải được bón vào đất 
trước khi nụ hoa nở hoặc các trường hợp khác thì phải được 
giải thích rõ trong đánh giá rủi ro (CB 4.4.2), nhưng trong mọi 
trường hợp không được phép muộn hơn 60 ngày trước khi 

thu hoạch 

 
Phân tươi phải bón vào đất ít nhất 60 ngày 
trước khi thu hoạch và không bao giờ được 
bón sau khi trồng cây, kể cả khi chu kỳ tăng 

trưởng của cây dài hơn 60 ngày  

 

Phân tươi phải bón vào đất ít nhất 
60 ngày trước khi thu hoạch 
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Bảng sau là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp trong việc sử dụng phân hoặc phân bón hữu cơ tươi hoặc đã qua xử lsy, đồng thời cung cấp một số ví 
dụ về các biện pháp giảm thiểu được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Bảng chỉ cung cấp hướng dẫn và không phải là một danh sách đầy đủ và duy nhất 
về các mối nguy.  

 

 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Sử dụng phân bón hữu cơ 
(phân) tươi 

• Phải bón vào đất trước khi nụ hoa nở (đối với cây trồng cây) hoặc ít nhất 60 ngày trước khi thu hoạch đối với tất cả các cây trồng 
khác. FV 4.2.1 (M)). Đặc biệt, đối với cây trồng cây, phân tươi có thể được bón với thời gian cách ly ngắn hơn với điều kiện có đánh 
giá rủi ro (tham khảo mục CB.4.2.2) chứng minh được rằng việc này đã thực hiện và không làm ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm. 
Trong mọi trường hợp, khoảng thời gian cách ly này không bao giờ được ít hơn 60 ngày trước khi thu hoạch. Tham khảo cây quyết 
định phía trên. 

• Độ dốc của đất phải được cân nhắc để tránh làm trôi phân xuống các nguồn nước hoặc cây trồng. 

• Việc bón phân vào trong đất có thể giúp làm giảm nước chảy tràn bề mặt và nguy cơ nhiễm bẩn nguồn nước và các ruộng bên 
cạnh. Nên thực hiện việc này. 

Cất trữ cả phân bón hóa học, 
phân ủ và phân tươi hoặc đã qua 
xử lý. 

• Phải để ở khu vực xa nguồn nước. Phải có rào chắn vật lý để chứa nước rò rỉ và ngăn nước rò rỉ chảy vào các hệ thống nước. 

• Phải được bảo vệ khỏi mua để tránh nước rò rỉ, bị gió hoặc động vật phát tán đi 

• Phải tránh không để con người, động vật đi lại và máy móc đi qua phân bón hữu cơ tươi 

• Không cất trữ phân ở gần với nơi sản xuất trái cây và rau tươi hoặc khu vực sử dụng để cất trữ dụng cụ và vật liệu thu hoạch. 

Sử dụng phân ủ hoặc phân đã 
qua xử lý 

• Trong quá trình ủ phân, nhiệt độ trên 55°c trong vòng 3 ngày là đủ để giết chết các sinh vật gây bệnh. Nên đảo phân để đảm bảo 
mọi phần đều được để trong chế độ nhiệt như trên.  

• Nếu bán phân ủ hoặc phân đã qua xử lý, nhà cung cấp phải đảm bảo đã xử lý phân theo phương thức nêu trên. 

• Việc bón phân đã được ủ vào đất sẽ giúp giảm nước chảy tràn bề mặt và nguy cơ nhiễm bẩn các nguồn nước, các ruộng liền kề… 
biện pháp thực hành này được khuyến cáo thực hiện.  

• Phải cân nhắc khoảng thời gian từ thời điểm bón phân đến lúc trồng cây. Khoảng thời gian từ lúc bón phân ủ đến lúc thu hoạch trái 
cây và rau tươi phải dài nhất có thể.  

Ủ phân hoặc xử lý phân tại nông • Nhà sản xuất phải có khả năng chứng tỏ được rằng quá trình ủ phân được kiểm soát. Hồ sơ phải bao gồm: chi tiết về chế độ ủ 
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trại  phân, ngày ủ phân, nhiệt độ đạt đến trong đống phân được ủ.  

• Không để khu vực cất trữ hoặc xử lý phân gần với khu vực trồng trái cây và rau tươi hoặc khu vực sử dụng để cất trữ dụng cụ và 
vật liệu thu hoạch. 

• Rào chắn vật lý có thể giúp giữ nước rò rỉ và ngăn không cho chúng chảy vào các hệ thống nước. 

Thiết bị sử dụng để xử lý và bón 
phân ủ hoặc phân tươi. 

• Các thiết bị (như máy kéo, xe tải và xe vận chuyển) và dụng cụ có thể gây nhiễm bẩn cây trồng thông qua việc di chuyển từ khu vực 
hoặc nhà kho xử lý phân hoặc khu vực sử dụng phân. Tất cả các thiết bị tiếp xúc với phân chưa qua xử lý (ví dụ: máy kéo, dụng cụ) 
phải được rửa sạch trước khi đi vào khu vực thu hoạch.   

Sử dụng phân (đã qua hoặc 
chưa qua xử lý) trong khu đất 
liền kề 

• Tránh khả năng nhiễm bẩn từ việc sử dụng phân trên khu đất lân cận. Tìm nước rò rỉ hoặc nguồn gây nhiễm bẩn thông qua các 
kênh tưới nước: mưa to trút xuống đống phân có thể làm nước rò rỉ chảy đến khu vực cây trồng trước hoặc trong khi thu hoạch.  

Loại cây trồng. • Các cây thấp có thể bị ngập đất trong khi tưới nước hoặc trời mưa to phải được xem là có “nguy cơ bị nhiễm bẩn cao hơn” do các 
tác nhân gây bệnh từ trong phân (hoặc các nguồn khác) có thể tồn tại trong đất. Các sản phẩm là những phần thu hoạch của cây 
trồng không thường xuyên tiếp xúc với đất ít có nguy cơ bị nhiễm bẩn hơn.   

 

5.4.  VỆ SINH CÁ NHÂN (nhân công và khách tham quan)  

Vệ sinh hợp lý cho người lao động (và khách tham quan) là một yếu tố quan trọng về an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất sản phẩm tươi. Đặc biệt, đánh giá rủi ro có 
liên quan được quy định trong mục AF 3.1 (m) và đánh giá rủi roc ho hoạt động thu hoạch được quy định trong mục FV 5.1.1 (M).   

Tuân thủ theo các biện pháp vệ sinh hợp lý cho người lao động có thể thuận lợi nếu: 

• Cơ sở hạ tầng và các thiết bị vệ sinh có sẵn cho người lao động. 

• Người lao động được đào tạo và cung cấp thông tin về vệ sinh và sức khỏe. 

• Người giám sát đảm bảo rằng các hướng dẫn được tuân thủ theo. 
 
 

5.4.1. Cơ sở vệ sinh cho người lao động 

Để tuân thủ theo những vấn đề cơ bản về vệ sinh, người lao động phải được sử dụng các thiết bị và hệ thống máy móc chuyên ngành.  

a) Nhà vệ sinh và các thiết bị rửa tay (Khu vệ sinh trên cánh đồng). Tất cả người lao động trên cánh đồng phải được sử dụng các thiết bị vệ sinh phù hợp để ngăn ngừa các 
mối nguy và nhân công thu hoạch PHẢI được sử dụng nhà vệ sinh sạch sẽ gần nơi họ làm việc (FV 5.2.2 (m)). 
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Bảng dưới đây là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp về Cơ sở Vệ sinh cho người lao động, đồng thời cung cấp một số ví dụ về các biện pháp giảm 
thiểu các mối nguy. Các biện pháp này phải được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Nhà sản xuất phải coi đây là hướng dẫn và không phải là một danh 
sách đầy đủ về các mối nguy. 
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Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Số lượng nhà vệ sinh  • Số lượng nhà vệ sinh phải đủ cho số lượng người làm việc trên cánh đồng và phải tuân thủ theo các quy định có liên quan tại địa 
phương. 

Vị trí của nhà vệ sinh  • Vị trí và hệ thống nhà vệ sinh sử dụng trên cánh đồng tùy thuộc vào các quy định pháp luật địa phương. 
• Nhà vệ sinh phải ở khoảng cách gần hợp lý với khu vực làm việc. 
• Nhà vệ sinh phải được đặt xa các dòng suối, giếng nước, ao và bể chứa nước. 
• Nhà vệ sinh không được đặt ở những khu vực đễ bị ngập lụt. 

Sử dụng nhà vệ sinh  • Người lao động phải dễ dàng sử dụng được nhà vệ sinh và phải tuân thủ theo các quy định của địa phương. 
• Tất cả người lao động phải được phép sử dụng nhà vệ sinh bất cứ khi nào cần thiết. 

Điều kiện của nhà vệ sinh   Nhà vệ sinh phải được xây dựng hoặc che phủ với các vật liệu có thể rửa được. 

• Các thiết bị vệ sinh phải thường xuyên được kiểm tra để đảm bảo rằng chúng sạch sẽ và được cung cấp đầy đủ (ví dụ: nước sạch, 
giấy vệ sinh…). Lý tưởng nhất là phải có sẵn hồ sơ về các lần kiểm tra các thiết bị vệ sinh. 

• Nhà vệ sinh phải luôn trong điều kiện tốt và sạch sẽ để tránh nguy cơ làm nhiễm bẩn đất, nước, cây trồng và bản thân người lao động. 
Khu rửa tay • Phải có khu rửa tay trong hoặc gần nhà vệ sinh và ở những địa điểm khác, nếu cần thiết. 

• Phải có nước sạch và xà phòng cho người lao động rửa tay. (đây là yêu cầu bắt buộc phải có cho nhân công thu hoạch (FV 5.2.1 (M), 
và nhân công làm việc trong khu vực sl sản phẩm (FV.5.2.3 (M)). 

• Phải có biển hiệu chỉ rõ phải rửa sạch tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. 
• Người giám sát phải kiểm tra sự tuân thủ theo hướng dẫn này. 

Chất thải và nước thải • Chất thải và nước thải từ nhà vệ sinh và các khu rửa tay phải được thu gom lại và tiêu hủy sao cho không gây nhiễm bẩn cho cây 
trồng, đất đai, sản phẩm và các nguyên vật liệu.  

• Phải loại bỏ các chất thải và nước thải hàng ngày hoặc khi cần thiết, tùy thuộc vào số lượng người lao động và sức chứa của hệ 
thống.  

• Thùng chứa chất thải phải được rửa sạch sẽ với tần suất tùy theo điều kiện cụ thể của nông trại. 
• Không thải bỏ các chất thải vào suối, ao… 
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5.4.2. Quần áo Bảo hộ cá nhân 

Tất cả người lao động phải có quần áo bên ngoài phù hợp (FV 5.1.3 (M)). Phải có một chính sách để đảm bảo rằng có quy định về từng loại quần áo phù hợp với từng loại 
công việc và hoạt động liên quan (bao gồm trồng cây, kiểm tra trước khi thu hoạch, trong khi thu hoạch, và sau khi thu hoạch...).  
 
Bảng dưới đây là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp về Quần áo Bảo hộ Cá nhân, đồng thời cung cấp một số ví dụ về các biện pháp giảm thiểu các mối 
nguy. Các biện pháp này phải được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Nhà sản xuất phải coi đây là hướng dẫn và không phải là một danh sách đầy đủ về 
các mối nguy. 

 
Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Quần áo làm việc • Vào mùa thu hoạch, hệ thống phải đảm bảo rằng quần áo phải sạch sẽ tùy theo từng loại công việc và phải được bảo vệ khỏi bị dính các 
chất có khả năng gây nhiễm bẩn đáng kể trong các hoạt động hàng ngày.  

• Nếu quần áo bị dính đất với các chất hóa học nông nghiệp, phân, bùn, máu…, phải thay quần áo để phòng ngừa gây nhiễm bẩn cho sản 
phẩm. 

Vết đứt, bị thương và 
chảy máu 

• Mọi người và người giám sát phải được cho biết phải làm gì trong trường hợp chảy máu từ các vết đứt do tai nạn… 

Các vật dụng bên ngoài • Việc đeo trang sức, đeo khuyên trên cơ thể hoặc những vật dụng lỏng lẻo khác có thể dẫn tới nguy cơ gây nhiễm bẩn về vật lý (hoặc 
nhiễm bẩn vi sinh vật tiềm ẩn). Trong thời kỳ thu hoạch, cần phải có quy định không cho phép đeo trang sức và đeo khuyên trên cơ thể nếu 
phù hợp.   

• Nếu phù hợp, tùy theo từng loại cây, trong khi thu hoạch, cần phải quy định sử dụngvật dụng che tóc để ngăn ngừa nhiễm bẩn cho sản 
phẩm. 

 

5.4.3. Thông tin và đào tạo về vệ sinh và sức khỏe cho người lao động  

Hướng dẫn và đào tạo cơ bản về vệ sinh phải được cung cấp cho tất cả người lao động và quản lý, cân nhắc những vấn đề sau đây:  

a) Bộ hướng dẫn cơ bản về vệ sinh phải bao gồm tất cả các vấn đề về vệ sinh quan trọng tùy theo từng nông trại, cây trồng và điều kiện thu hoạch.  
b) Người lao động phải được đào tạo để hiểu được những rủi ro của việc xử lý sản phẩm trong khi đang ốm và tầm quan trọng của việc báo cáo tình hình sức 

khỏe cho người quản lý nông trại. Phải có thỏa thuận với người lao động trở lại làm việc sau khi ốm.  
c) Người giám sát phải được đào tạo về cách xử lý những trường hợp liên quan và cách phát hiện ra những trường hợp không vệ sinh trên cánh đồng (chim, các 

loài gặm nhấm, và bằng chứng về sự có mặt của chúng, vật nuôi, và cách xử lý rác thải). 
d) Người giám sát phải có trách nhiệm thực hiện các công việc tiếp theo sau khi áp dụng/thực hiện các quy trình và hướng dẫn vệ sinh được đưa ra. 

 

5.5 Thiết bị 

Thiết bị bao gồm máy móc thu hoạch, các thùng chứa và dụng cụ. Neué thiết bị tiếp xúc với các mối nguy vi sinh vật, chúng có thể mang những mối nguy đó đến sản phẩm 
thông qua nhiễm bẩn chéo. Vì vậy, các thiết bị phải luôn được giữ sạch sẽ và trong điều kiện tốt. 
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5.5.1 Thùng chứa và Dụng cụ Thu hoạch 
Bảng dưới đây là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp về thùng chứa và dụng cụ thu hoạch, đồng thời cung cấp một số ví dụ về các biện pháp 
giảm thiểu các mối nguy. Các biện pháp này phải được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Nhà sản xuất phải coi đây là hướng dẫn và không phải là 
một danh sách đầy đủ và duy nhất về các mối nguy. 
 
Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Sử dụng các thùng chứa và 
dụng cụ không được làm sạch 

• Phải được giữ sạch và trong điều kiện tốt để chúng không gây nhiễm bẩn hoặc làm hỏng sản phẩm (FV 5.2.4 (M)). Phải thực hiện 
kiểm tra bằng quan sát để kiểm tra tính phù hợp của các thùng chứa và dụng cụ thu hoạch. 

• Thùng chứa sản phẩm phải được kiểm tra trước khi sử dụng và rửa sạch nếu kiểm tra phát hiện thấy bẩn. 
• Các dụng cụ được sử dụng để thu hoạch và cắt tỉa các sản phẩm đã thu hoạch phải được định kỳ khử trùng khi cần thiết và tùy 

theo đặc điểm của từng loại hình công việc, cây trồng... (Lưu ý rằng các dụng cụ làm bằng gỗ không thể làm vệ sinh hoàn toàn 
được) 

• Các thùng thu hoạch bị hư hỏng không còn khả năng làm sạch được nữa hoặc có nguy cơ mang đến những chất bên ngoài không 
được sử dụng để đựng sản phẩm. 

Thùng chứa và dụng cụ tiếp 
xúc với đất 

• Dụng cụ và thùng chứa được sử dụng để thu hoạch và cắt tỉa các sản phẩm đã được thu hoạch không được phép tiếp xúc trực tiếp 
với đất. Có thể sử dụng những tấm bìa các tông, bìa nhựa hoặc bất kỳ vật liệu chắn nào để giúp giữ các nguyên liệu đóng gói 
không chạm vào đất. 

Người lao động không được 
đào tạo 

• Người lao động phải được đào tạo để chỉ sử dụng những thùng và dụng cụ đã được làm sạch và trong điều kiện tốt. Họ cần phải 
loại bỏ tất cả vết bẩn, nếu khả thi, khỏi xe kéo hoặc hộp đựng giữa các lần sử dụng để thu hoạch.   

Tiếp xúc với các chất gây 
nhiễm bẩn  

• Bất kỳ thùng đựng hoặc dụng cụ nào nghi ngờ đã tiếp xúc với phân hữu cơ hoặc phân động vật/người, máy hoặc có phân chim phải 
được rửa sạch và khử trùng trước khi sử dụng lại. 

Sử dụng các thùng thu hoạch 
vào những mục đích khác 

• Các thùng thu hoạch không được sử dụng để chứa bất kỳ vật liệu hoặc chất nào ngoài trái cây và rau đã thu hoạch. 
• Nhân công nông nghiệp phải được đào tạo về vấn đề này.  

Rác/chất thải • Rác/chất thải phát sinh từ các hoạt động đóng gói trên cánh đồng phải được xử lý sao cho không gây nguy cơ nhiễm bẩn. 
• Các thùng thu hoạch không được sử dụng để đựng chất thải/rác. 
• Phải ghi rõ các thùng chứa chất thải, phế phẩm và những chất không ăn được hoặc nguy hiểm  
• Các thùng đựng chất thải không được phép sử dụng để đựng trái cây và rau tươi hoặc vật liệu đóng gói dùng cho trái cây và rau tươi. 

 

  



 

 

Mã tham chiếu: IFA V5.1_tháng 7/17; Phiên bản Tiếng Việt 
CÁC ĐIỂM KIỂM SOÁT VÀ CHUẨN MỰC TUÂN THỦ - Cơ Sở Mọi Nông Trại  
Trang: 154 / 157 

 

18
06

07
_G

G
_I

FA
_C

P
C

C
_F

V
_V

5_
1_

vn
.d

oc
x 

5.5.2 Máy móc và thiết bị thu hoạch 

Bảng dưới đây là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp về máy móc và thiết bị thu hoạch, đồng thời cung cấp một số ví dụ về các biện pháp giảm 
thiểu các mối nguy. Nhà sản xuất phải coi đây là hướng dẫn và không phải là một danh sách đầy đủ và duy nhất về các mối nguy. 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Hư hỏng sản phẩm   • Khi sử dụng máy móc thu hoạch, phải hiệu chỉnh và xử lý phù hợp để ngăn ngừa hư hỏng vật lý cho sản phẩm  
 

Sự sạch sẽ của máy móc 
thu hoạch  

• Máy móc thu hoạch phải được làm sạch và rửa theo khuyến cáo của nhà sản xuất và theo điều kiện làm việc cụ thể.  
• Thiết bị thu hoạch phải có khả năng bảo vệ sản phẩm khỏi bị nhiễm bẩn (FV 5.2.4 (M)). 
• Hàng ngày, phải tiến hành kiểm tra máy móc để đảm bảo rằng không có sản phẩm bị sót lại bên trong thiết bị. 

Sự sạch sẽ trong vận 
chuyển  

• Bất kỳ phương tiện vận chuyển nào cũng phải được làm sạch đầy đủ, và khi cần thiết, phải được khử trùng để tránh nhiễm bẩn chéo. 
• Không được phép sử dụng phương tiện vận chuyển bị bẩn. 

Nhiễm bẩn chéo  • Không được cho các thiết bị và phương tiện vận chuyển đi qua những khu vực có nguy cơ bị nhiễm bẩn (ví dụ: những khu vực có phân 
hữu cơ chưa qua xử lý) và đến cánh đồng hoặc các khu vực thu hoạch.  

• Không được sử dụng các phương tiện vận chuyển trái cây và rau tươi và đã được đóng gói để vận chuyển các chất nguy hiểm về mặt 
vệ sinh. 

 
5.5.3 Cất trữ Tạm thời Sản phẩm đã Thu hoạch  

Phải cất trữ sản phẩm tươi mới trong những khu vực trong đó sản phẩm được để trong những điều kiện có kiểm soát để tránh những mối nguy, hư hại và nguy cơ nhiễm 
bẩn. Đánh giá rủi ro phải cân nhắc việc cất trữ tất cả các sản phẩm và các khu vực xử lý sản phẩm.  

Bảng dưới đây là một dụng cụ giúp xác định những mối nguy thường gặp về việc cất trữ tạm thời sản phẩm đã thu hoạch, đồng thời cung cấp một số ví dụ về các 
biện pháp giảm thiểu các mối nguy. Các biện pháp này phải được điều chỉnh theo các hoạt động cụ thể của nông trại. Nhà sản xuất phải coi đây là hướng dẫn và 
không phải là một danh sách đầy đủ và duy nhất về các mối nguy. 

Nguồn mối nguy (ví dụ) Biện pháp giảm thiểu (ví dụ) 

Cất trữ không kiểm soát • Tất cả các sản phẩm được đóng gói và xử lý trực tiếp trên cánh đồng, vườn ươm hoặc nhà kính không được để qua đêm trên cánh đồng  

Sự sạch sẽ của khu vực • Các sản phẩm được thu hoạch phải luôn được để trong một khu vực sạch sẽ và được bảo vệ khỏi nhiệt độ, động vật và những nguồn có 
khả năng gây nhiễm bẩn khác. 

• Phải kiểm tra thường xuyên các tòa nhà để đảm bảo rằng các điều kiện thích hợp. 
Bảo dưỡng các tòa nhà 
hoặc nhà khó cất trữ sản 
phẩm  

• Các tòa nhà phải được bảo dưỡng sao cho không gây ra rủi ro về vệ sinh cho các sản phẩm đã được thu hoạch. 
• Máng, ống dẫn và các cấu trúc trên không, nếu có, phải được lắp đặt và bảo dưỡng sao cho nước nhỏ giọt và ngưng tụ không rơi xuống 

sản phẩm, nguyên liệu thô hoặc các bề mặt tiếp xúc với thực phẩM.  
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• Nước từ khay chứa nước thải sau tủ lạnh phải được tháo đi và thải bỏ cách xa sản phẩm và các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm. 
• Cửa không khí vào không được đặt gần các nguồn có nguy cơ gây nhiễm bẩn (để tránh đưa đến các mối nguy vi sinh vật). 
• Phải xác định, kiểm soát và sửa chữa ngay các điểm rò rỉ trên mái nhà.  

Chất thải • Thùng chứa rác/chất thải phải được đóng và đặt xa (càng xa càng tốt) khỏi cửa vào các cơ sở vệ sinh và khu vực xử lý/cất trữ sản phẩm.  

Dịch hại trong khu vực cất 
trữ sản phẩm/hoạt động xử 
lý sản phẩm  

• Khu vực cất trữ trái cây/hoạt động xử lý trái cây phải duy trì một quyển sổ nhật ký về kiểm soát dịch hại theo Điểm Kiểm soát FV 5.6.3(m). 
• Sử dụng thuốc trừ sâu (ví dụ: thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột) tuân thủ theo tất cả các quy định có thể áp dụng. 
• Việc kiểm soát dịch hại phải do một người đã được đào tạo về dịch hại thực hiện (người thực hiện được cấp phép, nếu cần thiết theo quy 

định hiện hành).  
• Khu vực cất trữ không được phép có những vật dụng/vật phẩm có thể trở thành nơi cư trú của dịch hại/động vật (ví dụ: có kiểm soát cỏ 

dại đầy đủ xung quanh đường bao nông trại không?) 

 

6. NHỮNG THÔNG TIN HỮU ÍCH KHÁC 

6.1. CÁC LOẠI TÁC NHÂN GÂY BỆNH 

Bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm do ăn trái cây và rau là hiếm gặp. Những trường hợp đã xảy ra đều có liên quan đến một nhóm nhỏ các vi sinh vật – vi khuẩn, vi rút hoặc 
ký sinh trùng. Bảng 1 dưới đây cung cấp một số ví dụ về những vi sinh vật thường gặp nhất đã gây ra sự bùng phát bệnh (Lưu ý rằng danh sách này không phải là một danh 
sách đầy đủ). 

Bảng 1: Danh sách và đặc điểm của một số loại tác nhân vi sinh gây bệnh có liên quan đến những đợt bùng phát  bệnh do sản phẩm  

VI SINH VẬT NGUỒN CHÍNH THƯỜNG GẶP 

 

VI KHUẨN 

Escherichia coli O157:H7 
và các dòng khác 

Phân động vật, đặc biệt là phân gia súc, hươu và con người. Nhiễm bẩn chéo thông qua nước tưới hoặc nước sử dụng cho 
các mục đích khác đã bị nhiễm bẩn. người lao động không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh. 

Salmonella Phân động vật và phân người, nhiễm bẩn chéo thông qua nước tưới hoặc nước sử dụng cho các mục đích khác đã bị nhiễm 
bẩn.  
 

Shigella Phân con người; nước bị nhiễm bẩn được sử dụng để tưới hoặc sử dụng cho các mục đích khác. 
Listeria monocytogenes Đất, môi trường sản xuất thực phẩm trong điều kiện ẩm ướt.  
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VI RÚT 

Viêm gan A Phân và nước tiểu của con người. (Không có nguồn chứa có nguồn gốc động vật cho loại tác nhân gây bệnh này). Nước bị 
nhiễm bẩn được sử dụng để tưới cây hoặc cho những mục đích khác. Người lao động không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ 
sinh.  

Norovirus (trước đây gọi 
là vi rút Norwalk) 

Phân và dịch nôn của con người. (Không có nguồn chứa có nguồn gốc động vật cho loại tác nhân gây bệnh này). Nước bị 
nhiễm bẩn được sử dụng để tưới cây hoặc cho những mục đích khác. Người lao động không rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ 
sinh. 

KÝ SINH TRÙNG 

Cryptosporidium Phân động vật và phân người 

Cyclospora 
 

Phân của những người mang ký sinh trùng. Nước bị nhiễm bẩn được sử dụng để tưới cây, hòa thuốc bảo vệ thực vật hoặc 
dùng cho những mục đích khác.  

Dựa theo nguồn: www.fda.gov 

  

http://www.fda.gov/
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Nếu bạn muốn có thêm thông tin sửa đổi của tài liệu này, vui lòng tham khảo chi tiết tại Bản tóm tắt cập nhật về Phiên bản/Lần xuất bản hoặc liên hệ với Văn phòng 
GLOBALG.A.P. theo địa chỉ email: translation_support@globalgap.org. 
 
Khi thay đổi không ảnh hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản vẫn được giữ nguyên là “5.0” và lần xuất bản cập nhật được đặt là “5.0-x”. Khi thay đổi làm 
ảnh hưởng tới việc công nhận các tiêu chuẩn, tên phiên bản sẽ được đổi thành “5.x”. Một phiên bản mới, ví dụ: V6.0, V7.,  sẽ luôn ảnh hưởng tới việc chứng nhận tiêu 
chuẩn. 

 

 ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT CÁC LẦN XUẤT BẢN 

Văn bản mới  Văn bản được thay thế Ngày ban hành Mô tả về thay đổi 

180607_GG_IFA_CPCC_FV_V5_1_vn 170302_GG_IFA_CPCC_FV_V5_0-2_vn 7 tháng 6 năm 2018 FV 4.1.2 – CPCC chia thành 4.1.2a và 4.1.2b 
FV 4.1.2a (CP) – thêm chữ 
FV 4.1.2a –  thay đổi về mức bắt buộc 
FV 4.1.2b – thêm chuẩn mực tuân thủ mới 
FV 4.2.1 (CC) – thêm và thay đổi văn bản 
FV 5.7.3 – thay đổi về mức bắt buộc 
Phụ lục FV 1, 5.1.1 (phía dưới cây quyết định) –  thêm và thay 
đổi văn bản 
Phụ lục FV 1, 5.3 – thêm văn bản vào cây quyết định 

https://www.globalgap.org/.content/.galleries/documents/170630_Summary_of_Changes_CPCC_V5_0-2_to_V5_1_en.pdf
mailto:translation_support@globalgap.org
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