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I. Lời nói đầu
Sản xuất rau an toàn là phương pháp canh tác rau tổng hợp
nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổ
chức Hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (Asian Food
and Agriculture Cooperation Initiative-AFACI) thuộc Tổng cục
phát triển nông thôn Hàn Quốc (RDA) thành lập năm 2009,
nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững trong khu
vực châu Á, góp phần phát triển kinh tế phù hợp trong các nước
châu Á thông qua sự hợp tác công nghệ trong lĩnh vực nông
nghiệp và lương thực thực phẩm. Kế hoạch hoạt động chính của
AFACI liên quan đến hợp tác quốc tế cho phát triển công nghệ
nông nghiệp và thực phẩm bền vững để đối phó với biến đổi khí
hậu, phát triển bảo tồn, ứng dụng công nghệ môi trường nông
nghiệp và tài nguyên di truyền, nâng cao năng lực, chuyển giao
công nghệ và xoá đói - giảm nghèo.
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho phép tham gia và thực
hiện dự án “Phát triển chương trình GAP phù hợp với địa
phương và hệ thống thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp".
Mục tiêu của dự án nhằm chia sẻ thông tin về nghiên cứu và tổ
chức hệ thống thông tin về sản xuất nông nghiệp an toàn. Nâng
cao chất lượng và an toàn của các sản phẩm nông nghiệp ở các
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nước châu Á thông qua GAP thành lập và thiết lập hệ thống
thông tin an toàn sản xuất nông nghiệp giữa các nước thành
viên AFACI.
Năm 2013 Việt nam đã đăng cai tổ chức Hội thảo để
đánh giá hiện trạng sản xuất, tiêu thụ và quản lý sản phẩm nông
nghiệp an toàn tại Việt Nam và các nước thành viên dự án;
đánh giá về nhận thức của người tiêu dùng và thị trường. Các
nước thành viên tham dự: Bangladesh, Cambodia, Indonesia,
LaoPDG, Mongolia, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Thailand,
Korea, Vietnam.
Việt Nam tham gia các hoạt động nghiên cứu nhằm thúc
đẩy chương trình GAP quốc gia để đảm bảo chất lượng và an
toàn sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là rau và trái cây tươi để
cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Phân tích hệ
thống quản lý an toàn thực phẩm và chương trình GAP tại các
trang trại được đầy đủ, tập trung vào tăng cường năng lực phân
tích hóa học và vi sinh vật và trao đổi thông tin an toàn thực
phẩm. Mở các lớp tập huấn quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn
VietGAP cho các hộ sản xuất ở các địa phương nhằm tạo ra
những sản phẩm không sâu bệnh, không có dư lượng thuốc bảo
vệ thực vật. Thiết lập mạng lưới các hệ thống thông tin an toàn
cho nông nghiệp. Xây dựng trang web để phổ biến kiến thức
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thực hành an toàn nông nghiệp, quảng cáo các địa phương và
các sản phẩm được sản xuất bởi VietGAP. Xuất bản các ấn
phẩm về quy trình và hướng dẫn về an toàn sản xuất nông
nghiệp cho một hoặc hai cây trồng chính. Đào tạo nông dân ở
những địa phương được đăng ký VietGAP thực hiện (1 - 2 địa
phương). Chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan.
Trong quyển sách tham khảo này trình bày Qui trình sản
xuất cây rau đậu theo hướng VietGAP, nhấn mạnh cây đậu đũa,
nhằm phục vụ cho chỉ đạo sản xuất và tập huấn kỹ thuật cho
cán bộ, nông dân.
Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Tổng cục phát triển
nông thôn Hàn Quốc (RDA), Tổ chức AFACI, Viện Khoc học
Nông nghiệp quốc gia Hàn quốc (National Academy of
Agricultural Sciences- NAAS), Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt
nam, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam (VAAS), các
chuyên gia, kỹ thuật viên Hàn quốc, Việt nam đã hợp tác giúp
đỡ về mặt kỹ thuật và tài chính để dự án thành công.
Nhóm tác giả
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Đặt vấn đề
Vị trí địa lý của Việt Nam trải dài qua nhiều vĩ độ và địa
hình với các độ cao khác nhau. Với đặc điểm khí hậu đa dạng,
miền Bắc có đầy đủ bốn mùa xuân hạ thu đông, miền Nam chỉ
có hai mùa là mùa mưa và mùa khô, các sản phẩm rau của Việt
Nam rất đa dạng, từ các loại rau nhiệt đới như rau muống, rau
ngót, rau cải đến các loại rau xứ lạnh như xu hào, bắp cải, cà
rốt...
Những năm gần đây, nhiều loại rau ngoại du nhập vào Việt
Nam cũng đã được nhân giống, lai tạo, trồng thử và thích nghi
được với điều kiện khí hậu Việt Nam. Trong đó, có nhiều loại
rau mang lại hiệu quả kinh tế cao như rau bó xôi (hay còn gọi là
rau chân vịt), cây gia vị wasabi (còn gọi là sa tế)...
Tại Việt Nam, vùng sản xuất rau lớn nhất là đồng bằng sông
Hồng (ĐBSH) (chiếm 24,9% về diện tích và 29,6% sản lượng
rau cả nước), tiếp đến vùng đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) (chiếm 25,9% về diện tích và 28,3% sản lượng rau
của cả nước). Nhiều vùng rau an toàn (RAT) đã được hình
thành đem lại thu nhập cao và an toàn cho người sử dụng đang
được nhiều địa phương chú trọng đầu tư xây dựng mới và mở
rộng: Hà Nội, Hải Phòng (An Lão), TP Hồ Chí Minh, Lâm
Đồng (Đà Lạt)… Sản xuất rau của Lâm Đồng đã và đang cung
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cấp rau cho thị trường nội địa trong cả nước và xuất khẩu sang
các nước Đông Nam Á đặc biệt với các loại rau trái vụ. Một
vùng sản xuất và tiêu thụ lớn là thành phố Hồ Chí Minh và các
điểm lân cận. Cùng với sự gia tăng số lượng người Hàn Quốc
sinh sống tại thành phố Hồ Chí minh và các vùng lân cận, thị
trường với các loại rau của Hàn Quốc ngày càng được mở rộng.
Tại Tiền Giang một trong các địa điểm dự án được triển
khai, diện tích rau lên đến 30.000 ha, mỗi năm cho sản lượng
xấp xỉ 450.000 tấn với tổng thu nhập khoảng 150 tỷ đồng. Vùng
trồng rau an toàn của tỉnh được qui hoạch ở các xã Thân Cửu
Nghĩa, Long An, Phước Thạnh, Tân Hiệp (Châu Thành); Long
Bình Điền, Bình Phan, Bình Phục Nhất (Chợ Gạo); Bình Nhì,
Long Vĩnh (Gò Công Tây); Mỹ Phong, Tân Mỹ Chánh (thành
phố Mỹ Tho) và Long Hưng (thị xã Gò Công). Hiện tại dự án
sản xuất rau an toàn 500 ha đã được UBND tỉnh Tiền Giang
phê duyệt. Dự kiến mở rộng lên 1000 ha vào những năm tiếp
theo.
Trong khi đó, diện tích trồng rau tại Lâm Đồng năm 2005
đạt khoảng 27.315 ha, sản lượng 67.700 tấn, sản lượng xuất
khẩu khoảng 17.324 tấn. Chủng loại rau phong phú, có nhiều
loại rau chất lượng cao như cải bắp, cải thảo, súp lơ (chiếm 55 –
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60%), nhóm rau ăn củ chiếm 20 - 25% (khoai tây, cà rốt, củ
dền), nhóm rau ăn quả chiếm 10 -12% (cà chua, đậu Hà lan...)
Hiện nay nước ta có khoảng 60 cơ sở chế biến rau quả với
tổng năng suất 290.000 tấn sản phẩm/năm, trong đó DNNN
chiếm khoảng 50%, DN quốc doanh 16% và DN có vốn đầu tư
nước ngoài 34%, ngoài ra còn hàng chục ngàn hộ gia đình làm
chế biến rau quả ở qui mô nhỏ. Tiêu thụ rau chủ yếu cho tiêu
dùng trong nước, sản phẩm rau cho chế biến chiếm tỷ lệ không
đáng kể, năm 2005 rau quả xuất khẩu chỉ đạt 235 triệu USD,
trong đó phần lớn là từ quả chế biến. Sản phẩm rau cho xuất
khẩu chủng loại rất hạn chế, hiện chỉ một số loại như cà chua,
dưa chuột, ngô ngọt, ngô rau, ớt, dưa hấu ở dạng sấy khô, đóng
lọ, đóng hộp, muối mặn, cô đặc, đông lạnh và một số xuất ở
dạng tươi.
Theo quyết định số 124/QĐ-TTg, ngày 02 tháng 02 năm
2012 của Thủ tướng chính phủ về quy hoạch tổng thể phát triển
ngành nông nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn đến
2030. Cây rau là một trong những cây trồng được ưu tiên phát
triển. Theo báo cáo năm 2010 diện tích rau các loại 780,1 nghìn
ha, sản lượng 12.935,3 ngàn tấn; so với năm 2000 diện tích tăng
315,5 ngàn ha (tăng 5,32%/năm), sản lượng tăng 7.203,2 ngàn
tấn (tăng 8,47%/năm). Hiện nay rau đậu các loại được sản xuất
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theo 2 phương thức: Tự cung tự cấp và sản xuất hàng hoá, trong
đó SX hàng hoá tập trung chính ở 2 khu vực:
+ Vùng rau chuyên canh tập trung ven thành phố, khu
đông dân cư. Sản phẩm chủ yếu cung cấp cho dân phi nông
nghiệp, với nhiều chủng loại rau phong phú (gần 80 loài với 15
loài chủ lực), hệ số sử dụng đất cao (4,3 vụ/năm), trình độ thâm
canh của nông dân khá, song mức độ không an toàn của sản
phẩm rau xanh và ô nhiễm môi trường canh tác rất cao.
+ Vùng rau luân canh: Có diện tích, sản lượng lớn, rau
trồng luân canh với lúa hoặc một số cây màu. Tiêu thụ sản
phẩm rất đa dạng như phục vụ ăn tươi cho cư dân trong vùng,
ngoài vùng, cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Các mô
hình hộ, hợp tác xã sản xuất rau sạch, chất lượng cao thiết lập
các đại lý, cửa hàng bán rau trong các thành phố có hiệu quả
cao, đạt giá trị sản lượng 50-100 triệu đồng/ha/năm. Một số
tỉnh, thành phố đã mở rộng mô hình sản xuất rau theo công
nghệ cao, công nghệ không dùng diện tích đất đảm bảo an toàn
vệ sinh thực phẩm, độ đồng đều và chất lượng cao, năng suất
gấp 7 - 8 lần sản xuất theo công nghệ truyền thống.
+ Sản xuất rau theo hướng nông nghiệp công nghệ cao
đã bước đầu được hình thành như: Sản xuất trong nhà màn, nhà
lưới chống côn trùng, sản xuất trong nhà plastic không cố định
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để hạn chế tác hại của các yếu tố môi trường bất lợi, trồng rau
bằng kỹ thuật thuỷ canh, màng dinh dưỡng, nhân giống và sản
xuất các loại cây quí hiếm, năng suất cao bằng công nghệ nhà
kính của Israel có điều khiển kiểm soát các yếu tố môi trường.
Cũng theo bản quy hoạch phát triển nông nghiệp đến
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Diện thích đất bố trí quy
hoạch khoảng 400 ngàn ha, đưa hệ số sử dụng đất lên 2,5 – 3
lần, tăng diện tích rau vụ đông và tăng vụ trên đất khác, đảm
bảo diện tích gieo trồng đạt 1,2 triệu ha, với sản lượng khoảng
20 triệu tấn, trong đó trung du miền núi Bắc bộ 170 ngàn ha,
Nam Trung bộ 80 ngàn ha, Tây Nguyên 110 ngàn ha, Đông
Nam bộ 120 ngàn ha, đồng bằng sông Cửu Long 330 ngàn ha.
Sản xuất rau hướng vào nâng cao chất lượng, an toàn, xây dựng
các vùng sản xuất rau tập trung, áp dụng công nghệ cao, sản
xuất theo quy trình thực hành nông nghiệp tốt (GAP), hữu cơ,
đảm bảo an toàn thực phẩm.
Trong giai đoạn tới, ngành nông nghiệp sản xuất rau
phấn đấu đạt sản lượng xuất khẩu từ 200 - 300 ngàn tấn/năm
trong giai đoạn 2010 - 2015 và 350 - 400 ngàn tấn/năm trong
giai đoạn 2016 – 2020.
Trong bối cảnh trên, dự án được triển khai sẽ góp phần
thúc đẩy ngành sản xuất rau nội địa và xuất khẩu của Việt Nam.
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Bên cạnh tăng chủng loại rau góp phần đa dạng ngành sản xuất
rau của Việt Nam, sản phẩm của dự án còn đặc biệt phục vụ cho
thị trường Hàn Quốc bao gồm các thương gia, người Hàn Quốc
sinh sống tại Việt Nam và xuất khẩu sang Hàn Quốc góp phần
tăng thu nhập cho người nông dân trồng rau trên các vùng miền
của Việt Nam.
I. Tình hình xuất khẩu rau quả Việt nam
1.1.

Tiêu chuẩn tóm tắt của VietGAP

Trong nông nghiệp, năm 1997 các nhà bán lẻ châu Âu
đã thành lập hiệp hội Eurep GAP (Good Agricultural
Practice = GAP) với mục tiêu thoả thuận về các tiêu chuẩn
và thủ tục nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp bền
vững (an toàn). Mỗi nước có thể xây dựng tiêu chuẩn sản
xuất nông nghiệp bền vững của mình dựa theo tiêu chuẩn
quốc tế . Hiện nay đã có USGAP (Mỹ), EUREPGAP(Châu
âu) ASEANGAP (Hiệp hội các nước Đông nam Châu á),
THAIGAP (Thái Lan).
VietGAP có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp
tốt ở Việt Nam dựa trên 4 tiêu chí như: Tiêu chuẩn về kỹ
thuật sản xuất; An toàn thực phẩm gồm các biện pháp đảm
bảo không có hóa chất nhiễm khuẩn hoặc ô nhiễm vật lý khi
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thu hoạch; Môi trường làm việc mục đích nhằm ngăn chặn
việc lạm dụng sức lao động của nông dân; Truy tìm nguồn
gốc sản phẩm. Tiêu chuẩn này cho phép xác định được
những vấn đề từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.
Cụ thể là quy định những yếu tố chính trong sản xuất nông
nghiệp như:
- Đánh giá và lựa chọn vùng sản xuất.
- Giống và gốc ghép.
- Quản lý đất và giá thể
- Phân bón và chất phụ gia
- Nước tưới
- Hóa chất (bao gồm cả thuốc bảo vệ thực vật)
- Thu hoạch và xử lý sau thu hoạch
- Quản lý và xử lý chất thải
- An toàn lao động
- Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi
sản phẩm
- Kiểm tra nội bộ
- Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định cụ thể
trong những lĩnh vực như cây trồng (lúa, chè, cà phê...);
chăn nuôi; thuỷ sản... (Được cập nhật trên Website).
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1.2.

Chỉ định tổ chức chứng nhận VietGAP, phòng
kiểm nghiệm An toàn thực phẩm (ATTP)

Sau khi rà soát 27 tổ chức chứng nhận VietGAP được Cục
Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ định, đến tháng
10/2013 còn 13 đơn vị đủ điều kiện tiếp tục hoạt động và 6 đơn
vị đang trong giai đoạn khắc phục sau đánh giá chỉ định lại. Cục
Quản lý chất lượng NLS&TS, Cục Bảo vệ thực vật đã chỉ định
hàng chục phòng kiểm nghiệm phân tích các chỉ tiêu liên quan
đến an toàn thực phẩm.
2.3. Kết quả chứng nhận VietGAP và GAP khác
- Sản phẩm chứng nhận VietGAP: Đến tháng 12 năm 2013 tổng
diện tích chứng nhận VietGAP có khoảng 14.500 ha, trong đó
riêng thanh long của Bình Thuận là trên 7.000 ha. Đến nay có
575 giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực với diện tích là
8.228,04 ha trong đó Rau: 1.185,77 ha, 277 cơ sở sản xuất;
Quả; 2.510,66 ha, 179 cơ sở sản xuất; Lúa: 441,71 ha, 14 cơ sở
sản xuất; Chè: 4.085,9 ha, 101 cơ sở sản xuất; Cà phê: 4 ha, 4
cơ sở sản xuất.
- Sản phẩm sản xuất an toàn theo hướng VietGAP: Khoảng hơn
10.000 ha sản xuất an toàn theo hướng VietGAP (người sản
xuất được tập huấn, áp dụng các chỉ tiêu cơ bản của VietGAP,
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không đăng ký chứng nhận, cán bộ kỹ thuật chỉ đạo, giám sát),
trong đó vải thiều Bắc Giang là 6.500 ha.
- Sản phẩm chứng nhận GAP khác (Chứng nhận 4C, UTZ
Certified, Rainforest Alliances; GlobalGAP...): Đến 2013 có
trên 200.000 ha cà phê, ca cao được chứng nhận 4C, UTZ
Certified; hơn 2.000 ha chè được chứng nhận Rainforest
Alliances; khoảng gần 500 ha rau, quả được chứng nhận
GlobalGAP.
- Sản phẩm hữu cơ: Ngoài ra còn một số mô hình sản xuất rau,
quả, chè, lúa gạo theo tiêu chuẩn hữu cơ, trong đó có mô hình
được chứng nhận theo hệ thống PGS tại Hà Nội, Hòa Binh, …
Thực trạng sản xuất rau ở Việt Nam (theo số liệu thống
kê của Tổng cục thống kê năm 2006) diện tích 643.970 ha (tăng
5,03% so với 2001). Diện tích trồng rau an toàn khoảng 22.000
ha, chiếm gần 5% diện tích trồng rau. Diện tích trồng rau áp
dụng GAP của cả nước mới chỉ đạt khoảng 0,2%. (Hội thảo phổ
biến ASEAN-GAP tháng 4-2008. Bộ NN & PTNT).
Trồng rau ở Việt Nam là nguồn thu nhập quan trọng của
nông thôn, ước tính chiếm khoảng 9% trong tổng số thu nhập từ
nông nghiệp bao gồm cả trồng lúa. Những loại rau được tiêu
thụ phổ biến ở Việt Nam đó là rau muống, rau họ thập tự (Bắp
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cải, cải xanh, xu hào) và nhiều loại rau thuộc họ bầu bí. (Theo
Anh, Ali et al. 2004).
Có thể nâng cao thu nhập cho người trồng rau thông qua việc
phát huy tối đa tiềm năng tăng năng suất và chất lượng của sản
phẩm rau. Tuy nhiên, còn nhiều mặt tồn tại trong ngành sản
xuất rau ở Việt Nam dẫn đến hạn chế việc mở rộng và phát triển
ngành trồng rau đó là dư lượng thuốc trừ sâu, Nitơ rát và các dư
chất độc hại khác trong sản phẩm còn cao; Điều khiển nhiệt độ,
công nghệ thu hoạch và đóng gói sản phẩm sau thu hoạch còn
hạn chế làm giảm chất lượng rau thương phẩm; Thực hành canh
tác của nông dân còn nhiều bất cập khiến cho năng suất bị hạn
chế và làm giảm thu nhập và thị trường truyền thống làm hạn
chế thu nhập của nông dân.
Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật: Nghiên cứu gần đây chỉ
ra rằng có tới 22% rau được tiêu dùng ở Việt Nam hiện nay có
thể chưa an toàn do dư lượng của thuốc bảo vệ thực vật, nhiễm
kim loại nặng và nitrosamin còn ở mức cao (Theo báo Sức khoẻ
và đời sống, số 204, tháng 12 năm 2002). Ở Hà Nội có đến 9%
các mẫu rau kiểm tra vượt quá dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
cho phép và 7% có dư lượng của danh mục thuốc bảo vệ thực
vật bị cấm sử dụng (Moustier, Bridger et al. 2002; Anh, Ali et
al. 2004). Tại Nghệ An có trên 30% mẫu rau kiểm tra có dư
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lượng thuốc sâu, trong đó vượt ngưỡng cho phép là trên 15%
(P.H. Cương. 8/5/2008). Ngoài dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
thì hàm lượng nitơrat trong sản phẩm rau quả nhìn chung cao
hơn giới hạn cho phép (Thach 1999), điều này là do nông dân
sử dụng quá nhiều lượng phân đạm (Thi 1999; Thi 2000; Ha
and Ali 2005).
Cho dù sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật, nhưng
phần lớn năng suất cây trồng đã bị giảm do sâu bệnh, cụ thể với
rau ăn lá giảm 25%, rau họ bầu bí giảm 23 %, rau cải là 32%
(Anh, Ali et al. 2004). Một yếu tố phức tạp nữa phải kể đến
ngoài vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đó là ẩm độ tương
đối không khí luôn cao (trên 75%) ở nhiều vùng trồng rau đã
dẫn đến việc xịt thuốc trừ bệnh trên lá và thuốc diệt nấm tăng
cao (Anh, Ali et al. 2004).
Những nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến vệ sinh an
toàn thực phẩm nói trên là do sử dụng không hợp lý làm cho
các loại hóa chất tồn dư trong sản phẩm rau quả tươi sống, côn
trùng thiên địch bị tiêu diệt, hiện tượng nhờn thuốc của một số
loại sâu hại đã gây thành dịch ở nhiều vùng trồng rau, giống
không có khả năng kháng bệnh,... Thông qua việc áp dụng
phương thức sản xuất thực hành nông nghiệp tốt sẽ là lời giải
cho bài toán trên.
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Việc sử dụng phương pháp kết hợp kỹ năng cùng tham
gia tại cộng đồng trên các giống rau mới có khả năng chống
bệnh kết hợp với việc giám sát cấp độ sâu bệnh thường xuyên
trên đồng ruộng nhờ đó sẽ giảm lượng thuốc trừ sâu cần phun.
Các nguyên tắc thực hành nông nghiệp tốt (GAP) và một cuốn
sách hướng dẫn sẽ được sử dụng trong chương trình tập huấn để
hỗ trợ cho những phương pháp tiên tiến về kiểm soát sâu bệnh
hại (Ledger, Premier et al. 2006). Kết quả là các hệ thống sản
xuất và chất lượng sản phẩm sẽ được cải thiện cho các nhà bán
buôn và người tiêu dùng.
Công đoạn thu hoạch và sau thu hoạch chưa được chú
trọng cũng là nguyên nhân làm giảm đáng kể chất lượng sản
phẩm rau, đặc biệt là trong khâu bán lẻ. Trong khi vẫn còn
những khả năng để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu
cầu của khách hàng, giảm hao tổn trong kênh phân phối bằng
việc cải tiến khâu đóng gói sản phẩm và điều khiển nhiệt độ sau
thu hoạch.
Qua thực tế điều tra việc thu hoạch chưa đúng thời điểm
làm giảm chất lượng và hao hụt nhiều, vận chuyển rau quả hiện
nay chủ yếu được đóng gói trong các rổ tre, không có thùng cát
tông hoặc bất kỳ loại bao bì nào, chủ hàng chỉ muốn xếp càng
nhiều hàng trong công ten nơ càng tốt. Hiếm khi các chủ hàng
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sử dụng các công nghệ sau thu hoạch như làm mát nhân tạo,
vận chuyển ướp lạnh, làm nhà mát tại ruộng hoặc ở các chợ tiêu
thụ. Đặc biệt không chú trọng để hạn chế sự thoát khí etylen ra
môi trường xung quanh sản phẩm thu hoạch, đây là khí làm
giảm chất lượng và thời gian bảo quản của rau quả.
Hệ thống đóng gói và tiêu thụ có thể vận hành tốt khi rau
quả được tiêu thụ trong vòng 24 giờ sau khi thu hoạch, nhưng
nó lại hạn chế việc phát triển ở các thị trường xuất khẩu và bán
lẻ, ở kênh tiêu thụ này rau quả cần được bảo quản tại các kho
hàng hoặc của siêu thị, giúp cho hạn sử dụng được lâu hơn và
khách hàng sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua hàng chất lượng cao.
Đã có sẵn các công nghệ sau thu hoạch để cải tiến chất
lượng sản phẩm. Những yêu cầu then chốt để cải tiến về lĩnh
vực này là khuyến khích nông dân và thị trường cải tiến khâu
đóng gói sau thu hoạch; Nâng cấp cơ sở hạ tầng, như phòng
lạnh và các công ten nơ tốt cho bảo quản sản phẩm và đào tạo
về các kỹ thuật đóng gói sau thu hoạch thông dụng.
Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) các dự án ở khu vực
Đông Nam Á nhìn chung đã đạt kết quả có ý nghĩa về cải thiện
năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu
dùng và an toàn thực phẩm. Những cải thiện về an toàn thực
phẩm đã đạt được thông qua việc giảm bớt sự nhiễm khuẩn
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trong thực phẩm cũng như qua việc đo đếm dư lượng thuốc bảo
vệ thực vật trong rau quả (Kawakami, Khai et al. 1999;
Dobermann, Witt et al. 2002). (Ledger, Premier et al. 2006)
Sản xuất theo một sổ tay thực hành nông nghiệp tốt đối với sản
phẩm tươi ở khu vực ASEAN sẽ là khuôn mẫu bổ ích cho sự
phát triển một sổ tay thực hành nông nghiệp tốt đối với các cây
rau họ cải và rau họ bầu bí ở Việt Nam. Thông qua sự phối hợp
giữa các chuyên gia về lĩnh vực bảo vệ thực vật, dinh dưỡng
cây trồng và quản lý nước tưới đã có kinh nghiệm tại Việt Nam
như ở Viện Nghiên cứu rau quả và các cơ quan sở tại thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành biên soạn các sổ
tay thực hành nông nghiệp tốt với mỗi loại rau quả cho vùng
Bắc Trung bộ.
Thị trường đang được cho là vấn đề chủ yếu liên quan
đến lợi ích của những hộ nông dân trồng rau qui mô nhỏ ở Việt
Nam. Giá cả thị trường thấp được xem là áp lực lớn về kinh tế
xã hội đối với sản xuất rau, có tới 61,5% người nông dân tham
gia sản xuất rau ở khu vực ven đô Hà Nội (Anh, Ali et al.
2004).
Trong khi đó, có một xu hướng từ hệ thống tiêu thụ
truyền thống rau quả do những người thu gom và buôn bán ở
các chợ đầu mối truyền thống đã bán sản phẩm chất lượng cao
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thông qua các siêu thị. Khu vực các siêu thị hiện tại bán sản
phẩm rau quả bao gồm Metro Cash and Carry, Citimart,
CoopMart, Fiuimart, Hanoi Minimart, Western Canned Food và
Star Bowl. Tương lai các siêu thị này sẽ đưa ra các tiêu chuẩn
về chất lượng và mua sản phẩm chất lượng cao, an toàn trực
tiếp từ người trồng rau, những người đáp ứng việc sản xuất đảm
bảo chất lượng (QA). Do đó hỗ trợ người trồng rau thích nghi
với kênh phân phối này là rất cần thiết. Thông qua việc tham
gia của người dân vào quá trình sản xuất và bán sản phẩm cho
hệ thống siêu thị nổi tiếng tại Việt Nam, Metro Cash and Carry
sẽ tăng thu nhập và nhận thức của họ ngày được nâng cao. Việc
phát triển mối liên kết này do tổ chức Tiêu thụ hàng hóa
Australia (PMA) thực hiện.
Mục tiêu chính của nghiên cứu là nhằm giảm dư lượng
thuốc trừ sâu trong những cây rau chủ lực vùng Bắc Trung bộ.
Tạo ra những cơ hội tiếp cận thị trường cho nông dân trồng rau
bằng việc kết nối họ với một thị trường chất lượng cao, sản
phẩm an toàn cung cấp cho hệ thống siêu thị; và tăng thu nhập
cho nông dân thông qua năng suất cao hơn và chất lượng tốt
hơn của rau thương phẩm.
2.4.

Kết quả sản xuất ngành Rau Quả
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Năm 2014 ngành rau quả có 2 sự kiện lớn, 10 tháng kim
ngạch xuất khẩu rau quả đã đạt chỉ tiêu Bộ Công thương giao
1,250 USD (1tỷ 250 USD), hai là năm thứ 2 hiệp hội tổ chức
gian hàng quốc gia về rau quả tại hội chợ rau quả tươi tại
HongKong với 14 doanh nghiệp và 47 người tham gia. Trong
nhóm hàng nông nghiệp, kim ngạch rau quả đứng sau gạo, thủy
sản, cà phê, điều, cao su đứng trước chè, sắn, tiêu.
Bảng 1. Kim ngạch xuất khẩu nhóm nông lâm thuỷ sản
(tháng 1-10/2014)
TT

Mặt hàng

Kế

Ước Thực % 11T so

họach

hiện 10T- cùng kỳ

2014

2014

1

Thủy sản

7,000

6,517

101.5

2

Gạo

2,998

2,567

99.9

3

Cà phê

2,804

3,110

133.9

4

Cao su

2,662

1,958

74.6

5

Nhân điều

1,759

1,482

123.6

6

Rau quả

1,250

1,250

142.1

7

Sắn

902

99.6

1,121

137.4

và

các

sản 1.400

phẩm từ sắn
8

Hạt tiêu

1,023
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9

Chè các loại

235

187

99.9

(Nguồn Bộ công thương, 2014)
Trong 3 năm gần đây kim ngạch tăng liên tục đáng kể, bình
quân 30%. Theo ý kiến doanh nghiệp lý do tăng trưởng là:
Nhiều doanh nghiệp rau quả được thành lập, nhiều mặt hàng
mới được sản xuất, mở cửa được nhiều thị trường trong đó có
thị trường khó tính (Mỹ, Nhật, Hàn quốc, Đài Loan, Úc, New
Zealand), chất lượng, VSATTP được tăng cường, trồng theo
VietGap, GlobalGap. Theo Cục Bảo vệ Thực vật chỉ có rất ít
mặt hàng xuất khẩu bị khiếu nại. 5 mặt hàng rau EU trước đây
bị cấm nay được xuất trở lại bình thường. Doanh nghiệp đầu tư
nhà máy chế biến và xử lý rau quả, trang trại, nhà lưới, kho
đóng gói, kho lạnh…
Công tác XTTM của Nhà nước và doanh nghiệp được tăng
cường: Tổ chức và tham gia hội chợ, đoàn khảo sát, diễn đàn
doanh nghiệp, tìm thị trường, khách hàng, mặt hàng mới. Nhà
nước giúp doanh nghiệp hội nhập ngành rau quả thế giới
*Kim ngạch xuất khẩu rau quả: Tháng 11 - 2014 ước đạt 100
triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2014 xuất khẩu rau quả
ước đạt 1 tỷ 360 triệu USD, đạt 140,6% so với cùng kỳ 2013
(11 tháng 2013 đạt 967 triệu USD)
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*Kim ngạch nhập khẩu rau quả: Tháng 11-2014 ước đạt 37
triệu USD; Tính chung 11 tháng năm 2014 kim ngạch nhập
khẩu đạt 478 triệu USD đạt 29,6% so với cùng kỳ 2013 (369
triệu USD). 11 tháng ngành rau quả xuất siêu: 882 triệu USD.
Bảng 2. Thị trường xuất khẩu chính trong năm 2014
Đơn vị tính: triệu USD
TT

Thị

10

10 tháng

Giá trị

Thị phần

Trường

tháng

2014

(%)

(%)

2013
Tổng kim
ngạch
1

Nhật Bản

4

100.0 100.0

138.22

27.27 26.79

120. 84

5.89

4.97

203.78

2.74

3.89

114.30

4.82

3.84

62,613

Hàn
Quốc

143.27

244,284 337,643
51,816

3

1,260,431

Trung
Quốc

2

896,736

2014/2013 2013 2014

24,088

49,087

Hoa Kỳ
42,381

48,441

5

Hà Lan

20,010

33,117

165.50

2.27

2.63

6

Nga

25,636

31,457

122.71

2.91

2.50
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7

Đài Loan

21,431

27,805

129.74

2.44

2.21

8

Thái lan

25,481

26,118

102.50

2.90

2.07

9

Malaysia

24,497

25,301

103.28

2.78

2.01

10

Singapore 19,390

21,375

111.58

2.20

1.72

11

KHÁC

423,203

107,474 23.03

47.19 0.77

Năm 2014 Bộ Công thương lập kế hoach xuất khẩu rau quả là
1,2 đến 1,250 tỷ USD. Đến tháng 11.2014 kim ngạch xuất khẩu
rau quả đã đạt 1 tỷ 360 USD, như vậy ngành rau quả đã đạt và
vượt chỉ tiêu Bộ công thương đề ra. Xuất khẩu rau hoa quả
tăng mạnh trong tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015 do nhu
cầu tăng cao. Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản và Trung Quốc vẫn là
những thị trường có nhu cầu lớn đối với các sản phẩm rau quả
của Việt Nam. Các thị trường Hàn quốc, Đài Loan, Nga,
Singapore, UAE, Ả rập xê út tăng trên 20%. Riêng thị trường
Hàn Quốc tăng 96,9%.

2.5.

Điều tra hiện trạng sản xuất rau an toàn
Tổng sản lượng rau đạt 569.802 tấn/năm, trong đó

rau đạt sản phẩm tiêu chuẩn GAP là 20%. Các nhóm rau
khảo sát là loại rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn quả...
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Cách thức bán hàng rau, quả: Ngoài các chợ đầu
mối bán ra thông thường, trên địa bàn Hà Nội có 58 cửa
hàng, điểm bán RAT được cấp giấy chứng nhận đủ điều
kiện kinh doanh RAT, sản lượng tiêu thụ bình quân trong
ngày 50-120 kg/cửa hang. Bên cạnh đó, còn có 35 siêu thị
đang bán RAT, với sản lượng bình quân 80-120 kg/siêu
thị/ngày. Ngoài ra, Hà Nội đã xác định được 300 điểm bán
phân phối RAT, trong đó chính thức vận hành được 50
điểm phân phối RAT tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị
thuộc các quận: Thanh Xuân, Hà Đông, Đống Đa, Hoàn
Kiếm, Ba Đình với mức tiêu thụ hiện tại bình quân đạt
100-150 kg rau/điểm/tuần.
Khảo sát hiện trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn
tại Gia Lộc - Hải Dương. Các loại rau chủ yếu gồm bắp cải
đông, dưa lê. Công thức luân canh: Lúa chiêm - Dưa lê Cải bắp - Su hào/súp-lơ
Xã Gia Xuyên - huyện Gia Lộc - Hải Dương là vùng
sản xuất có diện tích lớn, có truyền thống sản xuất rau và
RAT lâu đời. Đã được chứng nhận là vùng có đủ điều kiện
sản xuất RAT với diện tích 15 ha. Người sản xuất đã được
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tập huấn về các kiến thức khoa học kỹ thuật trong sản xuất
RAT, về tiêu thụ sản phẩm. Đã được hỗ trợ một phần về
vật tư cho sản xuát RAT như: Vật tư phân bón, thuốc
BVTV sinh học, bao bì, nhãn mác...
Có đội ngũ thu gom hùng hậu đứng ra thu mua sản
phẩm RAT và phân phối cho các tỉnh khác với sản lượng
lớn.
Vùng RAT Gia Xuyên có 15 hộ đứng ra làm nhiệm
vụ thu gom và cũng là các nhà phân phối sản phẩm RAT
nội tỉnh và vận chuyển đi các tỉnh khác. Vào thời vụ thu
hoạch, trung bình mỗi hộ thu gom 20-30 tấn/hộ/ngày. Sản
phẩm chủ yếu cung cấp cho thị trường Hà Nội, Vinh, Đà
Nẵng, Đồng Hới...
Tại địa phương đã có Công ty TNHH Thuý Trường
đứng ra bao tiêu sản phẩm RAT Gia Xuyên. Công ty này
cung cấp theo hợp đồng cho các khách hàng quen như các
bếp ăn của Thành phố Hải Dương, khu công nghiệp Bắc
Ninh và Bắc Giang với sản lượng có những thời điểm đạt
cao nhất 10 tấn/ngày.
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RAT Gia Xuyên chủ yếu bán cho người thu gom
ngay tại ruộng (chiếm trên 99%), chỉ khoảng 0,5% sản
lượng rau được phân phối bởi Công ty Thuý Trường.
Khảo sát hiện trạng sản xuất và tiêu thụ vải Thanh
Hà an toàn tại Hải Dương: Địa điểm điều tra: Xã Thanh
Sơn - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương. Điều tra 25
hộ/xã. Diện tích trồng vải thiều ở huyện Thanh Hà gồm
4930 ha, sản lượng đạt 23.300 tấn. Năm 2007 vải thiều
Thanh Hà đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận
đăng ký Chỉ dẫn địa lý Thanh Hà cho sản phẩm vải thiều.
UBND huyện Thanh Hà đã xây dựng quy trình canh tác vải
thiều mang Chỉ dẫn địa lý Thanh Hà và các quy định kiểm
soát chất lượng quả vải mang chỉ dẫn địa lý Thanh Hà.
Các biện pháp kỹ thuật thâm canh tăng năng suất vải
thiều đã mang lại cho người sản xuất hiệu quả kinh tế cao
gấp 1,5 - 2 lần so với trước đây, góp phần tăng thu nhập và
làm giàu cho người trồng vải. Việc áp dụng TBKT, đặc
biệt sử dụng phân bón hoá học, nước tưới và thuốc BVTV
có vai trò rất quan trọng thúc đẩy sinh trưởng, phát triển
của cây vải. Vì vậy một số hộ, gia dình đã lạm dụng phân
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bón hoá học. Việc phun thuốc BVTV không chọn lọc làm
ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của sản phẩm (đường
tổng số, Gluco, Brix, axit tổng số, vitamin C); Ảnh hưởng
đến vệ sinh an toàn sản phẩm; Ảnh hưởng đến sức khoẻ
người lao động, người tiêu dùng và giá trị của sản phẩm
trên thị trường.
2.6.

Truyền thông về rau an toàn
Xây dựng và cập nhật thường xuyên Website phổ

biến kiến thức thực hành an toàn nông nghiệp, các văn bản,
chính sách của Nhà nước, quảng bá các địa phương và các
sản phẩm được sản xuất bởi VietGAP với tên miền:
www.gap-vietnam.com.
Một số bài về VietGAP đăng trên Website: gapvietnam.com
Đưa rau VietGAP tới người tiêu dùng, 12/03/2014 ,

Báo

Thanh Niên
Đổi đời nhờ rau sạch, 30/03/2014, báo Sài Gòn giải phóng
online.
Dứa VietGAP đạt năng suất cao, 30/6/2014, Báo Nông
nghiệp Việt Nam
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Rau VietGAP – Nhìn từ các hoạt động xúc tiến thương
mại, 11/06/2014, vietgap.gov.vn.
Rau VietGAP ở Bình Định, 26/03/2014, Báo Nông nghiệp
Việt Nam
Mở rộng diện tích sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn
VietGAP ở Bắc Giang,27/03/2014

,

baobacgiang.com.vn
Mở rộng cánh đồng mẫu lớn theo VietGAP, GlobalGAP,
17/03/2014. Nguồn: TTXVN.
Nhân rộng mô hình VietGAP trên địa bàn tỉnh, 23/07/2014,
gap-vietnam.com
Thế nào là rau sạch, rau an toàn? 21/02/2014, gapvietnam.com
Ứng dụng Global GAP và ISO 22000: Nông nghiệp 'sạch'
sẽ vươn xa, 25/01/2014, gap-vietnam.com
Rau Hàn Quốc tại Hòa Bình, 25/01/2014, gap-vietnam.com
Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho rau, quả
tươi an toàn, 21/07/2014
Kỹ thuật sản xuất rau VietGAP, 24/03/2014.
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Các biện pháp quản lý sâu và dịch hại trong sản xuất rau
hữu cơ, 21/02/2014
Kỹ thuật sản xuất cà chua an toàn theo VietGAP,
22/01/2014
Quy trình kỹ thuật sản xuất dưa chuột an toàn theo
VietGAP, 08/01/2014
Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc ổi an toàn theo
hướng VietGAP, 08/01/2014.
Nhận xét quá trình triển khai dự án AFACI-GAP:
Quá trình triển khai thực hiện dự án theo các nội
dung, kế hoạch. Tuy nhiên vì kinh phí hạn hẹp nên các lớp
tập huấn cho bà con nông dân không thể đến các địa
phương ở xa Hà Nội như Lào Cai, Nghệ An, Quảng
Bình....Vì cây trồng mang tính mùa vụ nên cần thực hiện
các lớp tập huấn đúng vào thời điểm sinh trưởng của loại
cây trồng đó.
Kiến nghị: Cần bổ sung kinh phí để xây dựng một
số mô hình (rau, quả) theo tiêu chuẩn VietGAP. Cần bổ
sung kinh phí để xuất bản sách về các Quy trình sản xuất
rau, lương thực an toàn theo hướng VietGAP; Nên có kinh
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phí để sau khi kết thúc dự án có thể duy trì Website phổ
biến kiến thức thực hành an toàn nông nghiệp, quảng bá
các địa phương và các sản phẩm được sản xuất bởi
VietGAP cũng như hỗ trợ cán bộ kỹ thuật nhằm giúp bà
con nông dân thực hành tốt chương trình VietGAP. Khi kết
thúc dự án nên xây dựng tiếp chương trình hướng tới khách
hàng nhằm đưa được các sản phẩm an toàn đến tay người
tiêu dùng đồng thời mang lại hiệu quả kinh tế cao cho
người sản xuất.
III. QUY TRÌNH SẢN XUẤT RAU AN TOÀN

3.1. Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ảnh
hưởng đến chất lượng rau an toàn
- Kim loại nặng: As; Pb; Hg; Cd; Cu;... tồn tại trong đất,
nước, nước thải công nghiệp,... không những làm ô nhiễm
môi trường mà còn gây độc cho con người và động vật (ví
dụ As hàm lượng cho phép trong cơ thể là 0,006-0,007
mg/1 kg thể trọng, quá ngưỡng trên sẽ gây độc hại cho cơ
thể).
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- Ký sinh trùng, vi sinh vật gây bệnh cho người và động
vật: Chúng tồn tại trong phân tươi, nước thải sinh hoạt, khu
công nghiệp,...
- Thuốc hoá học BVTV: Do sử dụng không đúng cách gây
ô nhiễm môi trường đất, nước,... (sử dụng quá liều quy
định, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc cấm, cất giữ,...)
3.2. Qui định chung về sản xuất rau an toàn
3.2.1. Tiêu chuẩn Rau an toàn
Khái niệm: Rau an toàn là những sản phẩm rau tươi
(bao gồm tất cả các loại rau ăn lá, thân, củ, hoa, quả) có
chất lượng đúng như đặc tính giống của nó, có hàm lượng
các hoá chất độc và mức độ ô nhiễm các vi sinh vật gây hại
ở dưới mức tiêu chuẩn cho phép, đảm bảo an toàn cho
người tiêu dùng và môi trường.
Các chỉ tiêu của rau an toàn bao gồm:
+ Chỉ tiêu nội chất: 4 chỉ tiêu về nội chất (Dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật; Hàm lượng NO3-; Hàm lượng một số kim
loại nặng chủ yếu; Mức độ nhiễm các vi sinh vật gây bệnh
và ký sinh trùng đường ruột) phải đạt dưới mức cho phép
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theo tiêu chuẩn của các tổ chức quốc tế FAO/ WHO và của
Việt Nam.
+ Chỉ tiêu về hình thái: Sản phẩm rau được thu hoạch đúng
lúc (đúng độ già kỹ thuật hay thương phẩm của từng loại
rau), không dập nát, hư thối, không lẫn tạp chất, có bao gói
thích hợp.
3.2.2. Qui định chung về sản xuất rau an toàn
- Đất sạch: Cần chọn đất có thành phần cơ giới phù hợp:
Đất thịt nhẹ, đất thịt pha cát, đất phù sa ven sông có độ pH
từ 5,5 - 6,8; giữ được độ ẩm, thoát nước tốt, đất không bị ô
nhiễm một số kim loại nặng (Pb, Hg, As, Cd,...) và vi sinh
vật gây bệnh.
- Nước tưới: Dùng nước phù sa sông lớn, giếng khoan,
nguồn nước thải đã qua xử lý. Không được dùng các loại
nước bị ô nhiễm tưới cho rau.
- Phân bón: Phân chuồng hoai mục, N, P, K phải dùng cân
đối cho mỗi loại rau, các loại phân vi sinh, NPK tổng hợp.
Cấm không được dùng phân tươi.
- Thực hiện phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng (IPM):
Là một hệ thống quản lý dịch hại mà tuỳ thuộc vào môi
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trường và động thái của các loài dịch hại, con người sử
dụng và phối hợp các phương pháp, các kỹ thuật một cách
hài hoà để duy trì quần thể dịch hại ở mức thấp hơn mức
gây hại kinh tế. Yêu cầu:
- Phải phối hợp hài hoà các biện pháp canh tác, thủ công,
sinh học, hoá học nhằm khống chế sâu bệnh hại ở dưới
mức gây hại kinh tế.
- Sử dụng với hiệu quả cao nhất kẻ thù tự nhiên
- Hạn chế tối đa việc sử dụng hoá chất độc hại, hạn chế
thấp nhất sự ô nhiễm con người, nông sản và môi trường.
- Đảm bảo rau sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
IV. SẢN XUẤT ĐẬU ĐŨA AN TOÀN
4.1. Giới thiệu chung
Cây đậu rau (đậu đũa, đậu côve, đậu Hà Lan, đậu
tương rau…) là những cây trồng thuộc họ đậu
(Leguminoseae) được gieo trồng trên nhiều vùng sinh thái,
sử dụng quả, hạt, làm rau. Chúng là nguồn thực phẩm quan
trọng cho con người và gia súc. Đậu rau là loại rau có giá
trị ding dưỡng cao, đặc biệt là hàm lượng protein, đường,
lipít, vitamin C. Hàm lượng vitamin C trong quả của một
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số loại đậu rau đạt được tới 33- 40 mg/100g phần ăn được.
Hàm lượng protein trong hạt đậu rau đạt trên 26 %.
4.2. Cách sử dụng
Đậu rau thường được sử dụng ở dạng ăn tươi hoặc chế
biến (đóng hộp hoặc sấy khô). Chúng là thành phần quan
trọng và ổn định trong khẩu phần ăn của người Châu Âu,
Châu Mỹ. Hàm lượng protein cao và đặc biệt là các dạng
chất béo không no trong thành phần đậu rau có tác dụng
cung cấp dinh dưỡng đồng thời hạn chế các dạng bệnh tim
mạch tại các nước phát triển.
Tại Châu Á, đậu rau đóng vai trò rất quan trọng trong
việc nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, khắc phục tình
trạng suy dinh dưỡng cho trẻ em ở những nước nghèo. Nó
là nguồn cung cấp protein quan trọng cho nhu cầu dinh
dưỡng tại các nước chậm phát triển
Đậu rau thường được sử dụng quả non, hạt tươi và hạt
khô làm rau. Tuy nhiên, người ta cũng có thể dùng ngọn
non, lá non làm thực phẩm. Ngọn đậu Hà Lan là loại rau
được ưa thích tại Đài Loan và Trung Quốc, trong khi ngọn
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và lá đậu đũa, đậu côve được một số nước Châu Á dùng
làm rau
4.3. Giá trị kinh tế
Đậu rau là loại cây trồng ngắn ngày, có thể gieo trồng
nhiều vụ trong năm. Nó là cây trồng có vai trò quan trọng
trong luân canh, tăng vụ, trồng xen, trồng gối, làm tăng
hiệu quả sử dụng đất. Với giá trị dinh dưỡng cao, các cây
đậu rau được sử dụng rộng rãi trong bữa ăn hàng ngày, tạo
thu nhập cao đối với người nông dân, góp phần đem lại giá
trị kinh tế trong sản xuất. Mặt khác, các cây đậu rau, cũng
như các cây họ đậu khác, là những cây trồng có khả năng
cố định đạm từ không khí, làm tăng độ phì cho đất, là cây
trồng cải tạo đất tốt. Thân và lá của các cây đậu rau còn là
nguồn thức ăn quan trọng cho gia súc
4.4.

Quy trình sản xuất đậu đũa an toàn:

4.4.1. Tiêu chuẩn chất lượng:
Quả tươi, còn non, không có vết sâu bệnh hại, có mầu
đặc trưng của giống, không dập nát.
Dư lượng nitrat (NO3-) không quá 150 mg/kg sản phẩm
tươi.
38

Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật dưới ngưỡng cho phép.
Không có dư lượng thuốc gốc lân hữu cơ và gốc clo hữu
cơ.
Hàm lượng kim loại nặng dưới ngưỡng cho phép.
Đậu đũa thuộc dạng thân leo, rễ cọc có thể ăn sâu tới
50-60cm, rễ phụ thường phân bố ở tầng đất mặt 1025cm. Trên thân cây có nhiều đốt, mỗi đốt có thể phân
cành, số cành nhiều hay ít tuỳ thuộc điều kiện sinh thái.
- Đậu đũa là cây ưa nhiệt, có yêu cầu nhiệt độ tương đối
cao từ 25-380C, có thể trồng được ở nhiều nơi trên cả
nước. Miền Bắc từ tháng 3-10 thích hợp cho sinh
trưởng và phát triển của cây.
- Đậu đũa đa số là loại cây phản ứng với nhiệt độ,
chúng cần lượng nhiệt độ nhất định mới ra hoa. Một
loại phản ứng với ánh sáng ngày ngắn, thời gian chiếu
sáng 10-12 giờ/ngày thì ra hoa.
- Đậu đũa là cây chịu hạn khá ở giai đoạn cây con,
nhưng ở thời kỳ chuẩn bị ra hoa – tạo quả cây cần một
lượng nước lớn, nên phải thường xuyên cung cấp nước
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cho cây. Nếu để đất khô cây sinh trưởng kém, giảm
năng suất.
- Đậu đũa là cây ưa đất cát pha, đất thịt nhẹ, độ phì
nhiêu cao, tơi xốp, độ pH
4.4.2. Yêu cầu ngoại cảnh:
• Đậu đũa là cây leo 1 năm, có khả năng tự thụ phấn
cao. Hoa đậu đũa nở vào buổi sáng sớm, khép trước
buổi trưa, và rụng vào cuối ngày.
•

Đậu đũa sinh trưởng mạnh dưới điều kiện khí hậu

ấm với nhiệt độ trung bình là 20 -300C. Cây không thể
chịu được nhiệt độ 40C ở thời gian dài và có thể chết vì
giá lạnh. Nhiệt độ tối thích cho nảy mầm là 25-280C.
•

Đậu đũa không kén đất, nó có thể sinh trưởng trên

nhiều loại đất từ cát pha đến đất thịt, nhưng đất thịt nhẹ
với pH 6,2-7,0 là tốt nhất, trung tính (6-7), đất phải chủ
động tưới và thoát nước tốt.
4.4.3. Thâm canh đậu đũa
Đậu đũa là loại rau ăn quả có giá trị dinh dưỡng cao,
được gieo trồng phổ biến trong vụ xuân hè và hè thu. Đậu
đũa là cây ưa đất cát pha, đất thịt nhẹ, độ phì nhiêu cao, tơi
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xốp, độ pH trung tính (6-7), đất phải chủ động tưới và thoát
nước tốt.
-Thời vụ:
+Vụ xuân hè: Xuân sớm gieo vào giữa tháng 2; Chính vụ
gieo vào đầu tháng 3; Vụ muộn gieo đầu tháng 4; Thu
hoạch từ tháng 4-7.
+Vụ hè thu: Gieo từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 7. Thu
hoạch từ tháng 8-9.
- Làm đất: Đất trồng đậu đũa phải để ải, tơi xốp, sạch
nguồn bệnh. Chiều rộng luống: 0,9-1,0m; Luống đậu
thường cao 0,25-0,30cm.
- Mật độ gieo trồng: Khoảng cách hàng 60cm, khoảng cách
cây 25-30cm. Thông thường đậu đũa được gieo 2 hạt/hốc
với lượng hạt giống khoảng 25-27kg/ha.
Hiện nay nếu có điều kiện nguồn vốn ban đầu, giúp tăng
vụ, gối vụ, có thời gian để ải đất, có thể áp dụng phương
pháp khay-bầu (của Đài Loan) để gieo cây giống trên các
khay nhựa 50 lỗ (55cm x 40cm), khi cây có 2 lá mầm hoặc
1 lá thật thì chuyển ra đồng ruộng. Giá thể của bầu gồm 1/3
là phân chuồng hoai mục, 1/3 là mùn cưa hoặc trấu hun,
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1/3 còn lại có thể gồm đất bột, phân rác, than bùn hoặc các
chất xơ mục. Cứ 20 kg giá thể thì trộn thêm 1 kg supe lân.
Có nhà lưới để sản xuất cây giống cho phương pháp này là
tốt nhất.
- Chăm sóc:
Lượng phân bón cho đậu đũa tính cho 1 ha và cách bón
như sau:
Bón thúc lần 1 vào thời kỳ 20 ngày sau gieo
Bón thúc lần 2: 45 ngày sau gieo
Bón thúc lần 3: sau thu quả lần 1
Bón thêm vôi bột (300 kg/ha) để cải tạo đất và làm tăng độ
phì của đất.
Bón phân: Đối với các cây họ đậu không nên bón
đạm nhiều, mà nên dùng lân và kali để tạo cho cây sinh
trưởng phát triển tốt, có sức chống chịu với sâu bệnh.
Lượng phân cần cho 1ha:
Phân chuồng hoai mục: 15-20 tấn, Phân đạm: 150200 kg urê, Phân lân: 300-350 kg supe lân; Phân kali: 220250 kg Sunphat kali. Bón thêm vôi bột (300 kg/ha) để cải
tạo đất và làm tăng độ phì của đất.
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Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng, phân lân
(nếu thời tiết khô ráo bón 1/5 phân đạm, 1/5 phân kali).
Bón rải đều theo rạch hàng, trộn đều ở độ sâu 15-20cm và
lấp kín đất trước khi gieo hạt hoặc trồng từ bầu ra ruộng.
Lượng phân còn lại dùng để bón thúc chủ yếu vào các thời
kỳ sau:
Khi cây có 3-4 lá thật: Bón phân vào hốc theo hàng
kết hợp xới xáo vun nhẹ gốc. Khi cây cao 40-50cm bón
phân lần 2 kết hợp vun cao, sau đó làm giàn cho cây.
Lượng phân đạm và lân bằng 1/2 tổng số.
Khi cây ra hoa - quả non bón hết lượng phân còn lại bằng
cách tưới hoặc rạch hàng cho vào gốc.
- Tưới nước: Cần dùng nước sạch như nước giếng khoan,
nước sông lớn để tưới. Khi cây còn nhỏ, cần giữ độ ẩm đất
bằng cách tưới ướt mặt luống. Khi cây sinh trưởng mạnh
tưới vào rãnh, 5-7 ngày/lần, để nước thấm đều mặt đất.
Nhất là khi cây ra hoa-quả rộ không được thiếu nước. Vụ
xuân hè nếu thời tiết khô hạn tưới đủ nước thường xuyên
còn có tác dụng hạn chế rệp đậu màu đen, nhện đỏ phát
sinh gây hại.
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4.4.4. Phòng trừ sâu bệnh:
Đối tượng sâu hại chính trên cây đậu đũa là: Sâu
xám, sâu vẽ bùa, rệp, sâu đục quả, bọ trĩ, bọ xít. Ở giai
đoạn cây con, cây bị hại do sâu xám và sâu vẽ bùa. Phòng
trừ bằng cách xử lý đất trước khi gieo hạt, hoặc có thể bắt
bằng tay (với sâu xám). Khi phát hiện có sâu vẽ bùa, phun
Trebon 0,1% hoặc Sherpa 0,1%. Khi cây có nụ hoa, cần
phun phòng sâu đục quả, bọ xít bằng Trebon 0,1% hoặc
Sherpa 0,1%. Cần theo dõi đồng ruộng thường xuyên để
phát hiện sâu hại và phun thuốc kịp thời. Trong giai đoạn
thu hoạch, nếu có sâu đục quả, có thể phun bằng thuốc trừ
sâu sinh học.
Bệnh hại đậu đũa chủ yếu là: Lở cổ rễ (ở giai đoạn cây
con). Phun phòng bằng Benlat C 50WP hoặc Daconil
75WP theo hướng dẫn của nàh sản xuất.
Phòng trừ sâu bệnh: Trong thực tế sản xuất, cây đậu đũa
thường bị sâu gây hại nặng hơn bệnh hại.
4.4.4.1. Thành phần sâu bệnh hại chính trên đậu đũa:
- Ruồi đục lá Liriomyza sativae Blanch: Sâu non nằm giữa
2 lớp biểu bì lá ăn phần diệp lục để lại đường đục ngoằn
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ngoèo trên lá. Thường xuất hiện và gây hại suốt thời gian
sinh trưởng của cây nhưng mật độ cao ở thời kỳ cây bắt
đầu ra hoa – quả, chúng có khả năng gây hại nặng ở vụ
xuân hè.
- Rệp Aphis craccivora Koch: Thường xuất hiện trong điều
kiện thời tiết khô hanh, hạn hán. Mật độ tăng rất nhanh do
chúng đẻ ra con, trên đậu đũa chúng thường gây hại nặng
vào các tháng 3-5 và cuối tháng 9.
- Nhện đỏ Tetranychus cinnabarinus Boisd.: Nhện gây hại
trên lá là chủ yếu, chúng thường gây hại nặng trên đậu đũa
vụ xuân hè nhất là khi thời tiết khô hạn, chăm bón kém.
- Sâu đục quả đậu Maruca vitrata Geyer: Gây hại trên nụ,
hoa, quả là chính, khi mật độ cao chúng gây hại cả trên búp
lá non. Đậu đũa vụ xuân hè thu quả tháng 4-5 bị hại nặng
hơn đậu đũa vụ hè thu . Đỉnh cao mật độ vào lúc hoa – quả
rộ đầu vụ thu hoạch.
- Bệnh lở cổ rễ: Do nhóm nấm trong đất xâm nhập và gây
hại (gây ra bởi các nấm trong đất như

Fusarium sp.;

Pythium sp.,...). Chúng xâm nhập vào cây qua hệ rễ sau đó
làm chết cây. Bệnh thường gây hại ở đậu đũa vụ xuân hè.
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- Bệnh thán thư Collectotrichum sp.: Bệnh gây hại cả trên
lá, thân, cành quả. Đậu đũa vụ hè thu thường bị hại nặng
hơn vụ xuân hè.
- Bệnh phấn trắng Erysiphe cichoracearum: Bệnh xuất
hiện suốt thời gian sinh trưởng của cây hại cả thân, lá và
thường gây hại nặng trên đậu đũa vụ xuân hè sau đó đến hè
thu.
Ngoài ra trên đậu đũa còn xuất hiện một số loài sâu bệnh
hại khác như ruồi đục quả, sâu xanh, bọ trĩ, sâu róm, bệnh
đốm xám,... chúng cũng xuất hiện và gây hại cục bộ tuỳ
theo từng năm.
4.4.4.2. Biện pháp phòng trừ tổng hợp
•Biện pháp canh tác
- Thu gom, tiêu huỷ tàn dư cây đậu và các cây trồng khác
vụ trước ngay sau khi thu hoạch.
- Cày đất, để ải đất 2 - 3 tuần.
- Áp dụng luân canh và xen canh đối với đậu ăn quả, tốt
nhất nên luân canh với cây lúa, luân canh và xen canh với
rau họ thập tự như bắp cải, su hào, cải ăn lá... không luân
canh và xen canh với các cây họ bầu bí, họ cà.
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- Bón phân, chăm sóc, tưới nước hợp lý. Làm cỏ xới xáo
kịp thời để giảm sự cư trú của sâu hại, kết hợp ngắt, bắt các
ổ trứng hoặc sâu non mới nở của sâu khoang, sâu róm,...
* Biện pháp sinh học
- Bảo vệ duy trì phát triển quần thể những thiên địch tự
nhiên (bọ rùa, dòi ăn rệp, nhện bắt mồi, các loài ong ký
sinh) bằng cách sử dụng thuốc hoá học hợp lý, không phun
thuốc trừ sâu định kỳ trên đậu ăn quả.
- Sử dụng Vertimex 1.8EC để trừ dòi đục lá đậu
* Biện pháp hoá học
- Giai đoạn cây con từ gieo hạt đến trước khi cây ra hoa:
Nếu ruồi đục lá đậu, rệp đậu màu đen, nhện đỏ, bọ
trĩ phát sinh gây hại cục bộ thì sử dụng một trong các loại
thuốc trừ sâu: Sherpa 25EC, Supracide 40EC, Selecron
500ND, Confidor 100SL, Actara 25WG, ortus 5SC, Comite
73EC. Giai đoạn này chỉ cần phun thuốc 1 hoặc 2 lần vào
thời điểm khoảng 20 - 35 ngày sau trồng.
- Giai đoạn từ khi ra hoa đến kết thúc thu hoạch:
Việc dùng thuốc trừ sâu ở giai đoạn này chủ yếu để
trừ sâu đục quả đậu, ruồi đục lá đậu,... Nên dùng các loại
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thuốc: Sherpa 25EC, Baythroid 50EC, Sumicidin 20EC,
Fastac 5EC. Thời điểm phun thuốc tốt nhất lúc cây đậu có
hoa rộ và bắt đầu có quả (khoảng 55 - 60 ngày sau trồng).
Phun thuốc 3 lần, khoảng cách giữa các lần phun là 7
ngày.
*Khi phun thuốc cần lưu ý
+ Các loại thuốc hoá học cần sử dụng đúng liều lượng,
nồng độ theo khuyến cáo trên nhãn bao bì của từng loại
thuốc.
+ Trước mỗi đợt phun thuốc phải thu hoạch hết những quả
đạt tiêu chuẩn thu hái. Trong thời gian đang thu hoạch quả
chỉ sử dụng các thuốc thuộc nhóm Pyrethroit, thời gian
cách ly tối thiểu là 3 ngày.
Nguyên tắc sử dụng thuốc BVTV cho sản xuất rau an toàn:
Tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng:1). Đúng đối tượng dịch
hại (sâu, bệnh, cỏ dại, tuyến trùng, Vi rút, vi khuẩn,
nấm,…); 2) Đúng phương pháp (loại thuốc, cách phun rải:
xử lý đất, hạt giống, cây con, bình bơm,…); 3). Đúng liều
lượng và nồng độ của từng loại thuốc và 4). Đúng thời
điểm gây hại của dịch hại..
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4.5.5.Thu hoạch:
Đậu đũa được dùng làm rau tươi là chính, vì vậy khi
quả phát triển như chiếc đũa, quả còn non hạt mới chỉ bằng
hạt thóc là thu hái. Nếu để già quả hoá xơ nhiều ảnh hưởng
đến chất lượng rau. Sau khi thu hái cần vận chuyển đến nơi
tiêu thụ ngay vì nếu để quả bị mất nước sẽ ảnh hưởng đến
phẩm chất của rau. Cần phải thu hái quả vào lúc sáng sớm,
khi chưa tiêu thụ kịp cần cất giữ quả ở điều kiện mát, thông
thoáng theo tiêu chuẩn VietGAP.
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Một số hình ảnh
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Hình 1. Lớp về “Quy trình kỹ thuật sản xuất đậu
đũa an toàn theo hướng VietGAP” tại xã Văn
Đức, Gia Lâm, Hà Nội, 2014.

Hình 2. Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP
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Hình 3. Thông tin về website dự án AFACI- Việt nam

Hình 4. Sản xuất đậu đũa theo tiêu chuẩn VietGAP
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Mức giới hạn tối đa cho phép của một số
kim loại nặng trong đất (Ban hành kèm theo Quyết
định số 99 /2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm
2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn)
Mức giới hạn Phương pháp thử *
tối đa cho
TT Nguyên tố
phép
(mg/kg
đất
khô)
TCVN 6649:2000
1 Arsen (As)
12
(ISO11466:1995)
TCVN 6496:1999
2 Cadimi (Cd) 2
(ISO11047:1995)
3

Chì (Pb)

70

4

Đồng (Cu)

50

5

Kẽm (Zn)

200

* Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ chính xác
tương đương.
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Phụ lục 2: Mức giới hạn tối đa cho phép của một số kim
loại nặng trong nước tưới (Ban hành kèm theo Quyết định
số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Nguyên tố
ngân

Mức giới Phương pháp thử*
hạn tối đa
cho phép
(mg/lít)

1

Thuỷ
(Hg)

2

Cadimi (Cd) 0,01

TCVN 665:2000

3

Arsen (As)

0,1

TCVN 665:2000

4

Chì (Pb)

0,1

TCVN 665:2000

0,001

TCVN 5941:1995

* Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ
chính xác tương đương.
Phụ lục 3: Mức giới hạn tối đa cho phép của một số vi
sinh vật và hoá chất gây hại trong sản phẩm rau , quả,
chè (Ban hành kèm theo Quyết định số 99 /2008/QĐ-BNN
ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn)
Mức
giới Phương pháp
ST
Chỉ tiêu
hạn tối đa thử*
T
cho phép
Hàm lượng nitrat
TCVN
mg/kg
I
NO3
5247:1990
(quy định cho rau )
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1

Xà lách

1.500

2

Rau ăn lá, gia vị

600

3
4

Bắp cải, Su hào,
500
Suplơ, Củ cải, tỏi
Hành lá, Bầu bí, Ớt
400
cây, Cà tím

5

Ngô rau

300

6

Khoai tây, Cà rốt

250

7

Đậu ăn quả, Măng
200
tây, Ớt ngọt

8

Cà chua, Dưa chuột

150

9

Dưa bở

90

10

Hành tây

80

11

Dưa hấu
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II

Vi sinh vật gây hại
(quy định cho rau , CFU/g **
quả)

1

Salmonella

0

2

Coliforms

200
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TCVN
4829:2005
TCVN
4883:1993;
TCVN

6848:2007
Escherichia coli
3

III

10

TCVN
6846:2007

Hàm lượng kim
loại nặng
mg/kg
(quy định cho rau ,
quả, chè)

1

Arsen (As)

2

Chì (Pb)

1,0

- Cải bắp, rau ăn lá
- Quả, rau khác
- Chè

0,3
0,1
2,0

3

Thủy Ngân (Hg)

0,05

4

Cadimi (Cd)
- Ran ăn lá, rau
thơm, nấm
- Rau ăn thân, rau
ăn củ, khoai tây
- Rau khác và quả
- Chè

0,1
0,2
0,05
1,0
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TCVN
7601:2007;
TCVN
5367:1991
TCVN
7602:2007

TCVN
7604:2007
TCVN
7603:2007

IV

Dư lượng thuốc
bảo vệ thực vật
(quy định cho rau ,
quả, chè)
Những hóa chất có
trong Quyết định
46/2007/QĐ-BYT
ngày
19/12/2007
của Bộ Y tế

Theo Quyết Theo TCVN
hoặc
ISO,
định
46/2007/QĐ CODEX tương
1
-BYT ngày ứng
19/12/2007
của Bộ Y tế
Những hóa chất Theo
không có trong CODEX
Quyết
định hoặc
2
ASEAN
46/2007/QĐ-BYT
ngày
19/12/2007
của Bộ Y tế
Ghi chú: Căn cứ thực tế tình hình sử dụng thuốc BVTV tại
cơ sở sản xuất để xác định những hóa chất có nguy cơ gây
ô nhiễm cao cần phân tích.
* Có thể sử dụng phương pháp thử khác có độ
chính xác tương đương.
** Tính trên 25 g đối với Salmonella.
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Phụ lục 4. Bảng Kiểm tra đánh giá (Ban hành kèm
theo Quyết định số 379/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 01
năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn)
TT Thực hành

1

2

3

Mức Bắt
độ
buộc
thực
hiện
(A)

1. Đánh giá và lựa
chọn vùng sản xuất
Vùng sản xuất có phù A
hợp với quy hoạch của
Nhà nước và địa
phương đối với loại cây
trồng dự kiến sản xuất
không?
Đã đánh giá nguy cơ ô A
nhiễm hoá học, sinh
vật, vật lý do vùng sản
xuất có thể gây nhiễm
bẩn sản phẩm chưa?
Đã có đủ cơ sở khoa A
học để có thể khắc phục
hoặc giảm nguy cơ ô
nhiễm hoá học, sinh
vật, vật lý chưa?
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9

9

9

Khuyến Ghi
chú
khích
thực
hiện
(B)

4

5

6

7
8

2.Giống và gốc ghép
Đã có hồ sơ ghi lại đầy
đủ các biện pháp xử lý
về giống và gốc ghép tự
sản xuất chưa?
Trong trường hợp phải
mua, đã có hồ sơ ghi lại
đầy đủ nguồn gốc về
giống và gốc ghép
chưa?
3. Quản lý đất và giá
thể
Đã tiến hành hàng năm
công tác phân tích,
đánh giá các nguy cơ
tiềm ẩn về hoá học,
sinh vật, vật lý trong
đất và giá thể của vùng
sản xuất có thể gây
nhiễm bẩn sản phẩm
chưa?
Đã có biện pháp chống
xói mòn và thoái hoá
đất không?
Có chăn thả vật nuôi
gây ô nhiễm đất, nguồn
nước trong vùng sản
xuất không?
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A

A

A

B
B

9

10

11

12

13

Nếu có chăn thả vật A
nuôi, đã có biện pháp
xử lý để bảo đảm
không làm ô nhiễm môi
trường và sản phẩm
chưa?
4. Phân bón và chất phụ gia
Đã đánh giá nguy cơ ô A
nhiễm hoá học, sinh
vật, vật lý có thể gây
nhiễm bẩn sản phẩm
chưa từ việc sử dụng
phân bón và chất phụ
gia chưa?
Chỉ sử dụng các loại A
phân bón có trong danh
mục được phép kinh
doanh tại Việt Nam
phải không?
Chỉ sử dụng các loại A
phân hữu cơ đã qua xử
lý và có đầy đủ hồ sơ
về các loại phân hữu cơ
này phải không?
Dụng cụ, nơi trộn và A
lưu giữ phân bón và
chất phụ gia luôn đã
được bảo dưỡng, giữ vệ
sinh nhằm giảm nguy
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14

15

16

17

18

19

cơ gây ô nhiễm phải
không?
Đã ghi chép và lưu vào
hồ sơ khi mua và sử
dụng phân bón và chất
phụ gia chưa?
5. Nước tưới
Chất lượng nước tưới
và nước sử dụng sau
thu hoạch cho sản xuất
rau quả đã đảm bảo
theo tiêu chuẩn hiện
hành chưa?
Đã lưu vào hồ sơ các
đánh giá nguy cơ ô
nhiễm hoá chất và sinh
học từ nguồn nước sử
dụng chưa?
6. Sử dụng hoá chất
Tổ chức, cá nhân sử
dụng lao động đã được
tập huấn về hoá chất và
cách sử dụng hoá chất
chưa?
Người lao động sử
dụng hay hướng dẫn sử
dụng hoá chất đã được
huấn luyện chưa?
Có áp dụng biện pháp
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A

A

A

B

A

B

20

21

22
23
24

25

quản lý sâu bệnh tổng
hợp (IPM) và quản lý
cây trồng tổng hợp
(ICM) không?
Hoá chất, thuốc bảo vệ A
thực vật, thuốc sinh học
mua có trong danh mục
được phép sử dụng
không?
Có mua các loại hoá
chất, thuốc bảo vệ thực
vật, thuốc sinh học từ
các cửa hàng có giấy
phép
kinh
doanh
không?
Có sử dụng hoá chất
đúng theo hướng dẫn
ghi trên nhãn không?
Đã lập nhật ký và hồ sơ
theo dõi việc sử dụng
và xử lý hoá chất chưa?
Kho chứa, cách sắp
xếp, bảo quản, sử dụng
và xử lý các loại hoá
chất đã được thực hiện
đúng như VietGAP đã
hướng dẫn chưa?
Các loại nhiên liệu
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B

A
A
A

A

26

27

28

29

30

xăng, dầu, và hoá chất
khác có được bảo quản
riêng ở nơi phù hợp
không?
Có tiến hành kiểm tra
thường xuyên kho hoá
chất để loại bỏ các hoá
chất đã hết hạn sử
dụng, bị cấm sử dụng
không?
Khi thay thế bao bì,
thùng chứa có ghi đầy
đủ tên hoá chất, hướng
dẫn sử dụng như bao bì,
thùng chứa gốc không?
Việc tiêu huỷ hoá chất
và bao bì có được thực
hiện đúng theo quy
định của nhà nước
không?
Có thường xuyên kiểm
tra việc thực hiện quy
trình sản xuất và dư
lượng hoá chất không?
7. Thu hoạch và sử lý
sau thu hoạch
Việc thu hoạch sản
phẩm có đúng thời gian
cách ly không?
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A

A

A

A

A

31

32

33

34
35

36

37

Dụng cụ thu hoạch, sơ
chế, bảo quản sản phẩm
có bảo đảm sạch sẽ, an
toàn và phù hợp không?
Có thực hiện việc
không để sản phẩm tiếp
xúc trực tiếp với đất
không?
Khu vực sơ chế, đóng
gói và bảo quản sản
phẩm có được cách ly
với các kho, bãi chứa
hoá chất hay các vật tư
khác không?
Có sử dụng nguồn nước
sạch đê rửa sản phẩm
sau thu hoạch không?
Sản phẩm có được sơ
chế, phân loại và đóng
gói đúng qui định để
đảm bảo không gây
nhiễm bẩn hay không?
Việc sử dụng hoá chất
để xử lý sản phẩm sau
thu hoạch đã thực hiện
đúng quy định sử dụng
an toàn hoá chất
không?
Có nghiêm chỉnh thực
64

A

A

A

A
A

A

A

38

39
40

41

42

43

hiện điều kiện an toàn
vệ sinh, bảo vệ bóng
đèn nơi khu vực sơ chế
chưa?
Nhà xưởng, thiết bị,
dụng cụ có được
thường xuyên vệ sinh
không?
Gia súc, gia cầm có
được cách ly khỏi khu
vực sơ chế không?
Đã có biện pháp ngăn
chặn các loài sinh vật
lây nhiễm trong và
ngoài khu vực sơ chế,
đóng gói chưa?
Đã ghi chú bả, bẩy để
phòng trừ dịch hại và
đảm bảo không làm ô
nhiễm sản phẩm chưa?
Đã thiết kế và xây dựng
nhà vệ sinh ở những vị
trí phù hợp và ban hành
nội quy vệ sinh cá nhân
chưa?
Các loại hoá chất, chế
phẩm, màng sáp sử
dụng sau thu hoạch có
được Nhà nước cho
65

A

A
A

A

A

A

44

45

phép sử dụng không?
Chất lượng nước sử A
dụng sau thu hoạch có
đúng với qui định
không?
Dụng cụ sau thu hoạch, A
sơ chế, bảo quản sản
phẩm có bảo đảm sạch
sẽ, an toàn và phù hợp
không?
8. Quản lý và xử lý chất thải

46

Nước thải, rác thải có A
được thu gom và xử lý
theo đúng quy định để
giảm
thiểu nguy cơ gây
nhiễm bẩn đến người
lao động và sản phẩm
không?
9. Người lao động

47

48

Người lao động làm B
việc trong vùng sản
xuất có hồ sơ cá nhân
không?
Người lao động làm A
việc có nằm trong độ
tuổi lao động theo quy
định của pháp luật
không?
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49

50

51

52

53

54

Người lao động đã
được tập huấn về vận
hành máy móc, sử dụng
hoá chất, an toàn lao
động và trang bị đầy đủ
bảo hộ lao động chưa?
Người lao động có
được cung cấp điều
kiện làm việc và sinh
hoạt theo VietGAP
không?
Người lao động tham
gia vận chuyển, bốc dỡ
có được tập huấn thao
tác để thực hiện nhiệm
vụ không?
Đã trang bị đầy đủ
thuốc, dụng cụ y tế và
bảng hướng dẫn sơ cứu
khi bị ngộ độc hoá chất
chưa?
Đã có biển cảnh báo
vùng sản xuất rau, quả
vừa mới được phun
thuốc chưa?

A

A

B

A

B

10. Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc
và thu hồi sản phẩm
Đã ghi chép đầy đủ A
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55
56
57

58

59

60

nhật ký thu hoạch, bán
sản phẩm v.v… chưa?
Có kiểm tra nội bộ, ghi
chép và lưu trữ hồ sơ
chưa?
Đã ghi rõ vị trí của
từng lô sản xuất chưa?
Bao bì, thùng chứa sản
phẩm đã dán nhãn hang
hoá để việc truy nguyên
nguồn gốc được dễ
dàng không?
Có ghi chép thời gian
bán sản phẩm, tên và
địa chỉ bên mua và lưu
giữ hồ sơ cho mỗi lô
sản phẩm mỗi khi xuất
hàng không?
Khi phát hiện sản phẩm
bị ô nhiễm hoặc có
nguy cơ ô nhiễm, đã
cách ly và ngừng phân
phối; đồng thời thông
báo cho người tiêu
dùng chưa?
11. Kiểm tra nội bộ
Đã tiến hành kiểm tra
nội bộ ít nhất mỗi năm
một lần chưa?
68

A
A
A

A

A

A

61

Có phải thuê kiểm tra B
viên kiểm tra nội bộ
không?
ký vào bảng kiểm tra A
đánh giá/kiểm tra nội
bộ chưa?
63 Đã tổng kết và báo cáo A
kết quả kiểm tra cho cơ
quan quản lý chất
lượng khi có yêu cầu
chưa?
12. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
64 Tổ chức và cá nhân sản A
xuất đã có sẵn mẫu đơn
khiếu nại khi khách
hàng có yêu cầu chưa?
65 Tổ chức và cá nhân sản A
xuất đã giải quyết đơn
khiếu nại đúng quy
định của pháp luật
chưa? Có lưu trong hồ
sơ không?
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