
Yêu cầu chung đối với vùng trồng

xuất khẩu

Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I
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Yêu cầu chung

• Vùng trồng phải được đăng ký, kiểm tra và

cấp mã số lần đầu trước vụ xuất khẩu bởi

cơ quan Bảo vệ thực vật Quốc gia (Cục Bảo

vệ thực vật)

• Vùng trồng có quy trình sản xuất chung và

sử dụng thống nhất một quy trình quản lý

sinh vật gây hại. Vùng trồng có nhiều hộ

nông dân tham gia thì phải có một đại diện

vùng trồng.

• Vùng trồng cần áp dụng và tuân thủ quy

trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

(GAP) trong trồng trọt.

• Vùng trồng phải áp dụng biện pháp quản lý

dịch hại tổng hợp IPM/IPHM và đảm bảo

kiểm soát tốt sinh vật gây hại ở mức độ phổ

biến thấp.
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• Vùng trồng cần đảm bảo sử dụng thuốc bảo vệ

thực vật và phân bón an toàn, hiệu qủa, tiết

kiệm theo quy định của Việt Nam và các nước

nhập khẩu.

• Vùng trồng cần có biện pháp quản lý dư lượng

thuốc bảo vệ thực vật theo quy định của Việt

Nam và các nước nhập khẩu.

• Người sản xuất trong vùng trồng được tập

huấn ghi chép nhật ký canh tác và nhận biết

được các sinh vật gây hại tại vùng trồng cũng

như biện pháp phòng chống các đối tượng

này.

• Vùng trồng phải được điều tra định kỳ bởi cơ

quan Bảo vệ thực vật ở địa phương về sinh vật

gây hại và kết quả điều tra được lưu thành văn

bản.
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Yêu cầu về diện tích

• Diện tích vùng trồng tối 

thiểu là 10 ha 
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Yêu cầu về biện pháp quản lý sinh vật gây hại

• Quản lý sinh vật gây hại theo yêu cầu kiểm

dịch thực vật của nước nhập khẩu. Trong

trường hợp phát hiện đối tượng kiểm dịch

thực vật phải có biện pháp quản lý để đáp ứng

yêu cầu về kiểm dịch thực vật của nước nhập

khẩu.

• Vùng trồng phải áp dụng các biện pháp quản

lý dịch hại tổng hợp (IPM), hoặc biện pháp

quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp( IPHM)

hoặc các tiến bộ kỹ thuật khác.

• Cần theo dõi tình hình sinh vật gây hại thường

xuyên; Có biện pháp quản lý cụ thể cho từng

nhóm sinh vật gây hại theo nông sản và phải

thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan

chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật
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Yêu cầu về sử dụng thuốc bảo vệ thực 

vật và phân bón

• Vùng trồng chỉ được sử dụng các loại

thuốc bảo vệ thực vật và phân bón có

trong danh mục thuốc bảo vệ thực vật

được phép sử dụng tại Việt Nam, đảm

bảo không sử dụng các hoạt chất cấm

theo quy định của nước nhập khẩu.

• Vùng trồng tuân thủ quy định về sử dụng

thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc

bốn (04) đúng,theo hướng dẫn của nhà

sản xuất và đảm bảo thời gian cách ly để

đảm bảo dư lượng không vượt ngưỡng

cho phép của nước nhập khẩu.
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• Khuyến khích sử dụng phân

bón hữu cơ và thuốc bảo vệ

thực vật sinh học

• Vùng trồng có biện pháp thu

gom bao bì thuốc bảo vệ thực

vật, phân bón đã qua sử dụng

theo quy định
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Yêu cầu về an toàn thực phẩm

• Có các biện pháp quản lý dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trên nông 

sản đảm bảo không vượt quá mức dư lượng tối đa cho phép của 

Việt Nam và nước nhập khẩu..

• Cơ quan chuyên ngành về bảo vệ thực vật của địa phương chủ trì 

và phối hợp với vùng trồng xây dựng và thực hiện chương trình 

giám sát an toàn thực phẩm của địa phương
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Yêu cầu về ghi chép hồ sơ

• Các tác động lên cây trồng trong một vụ canh tác cần ghi chép lại 

thông tin và được hồ sơ hóa thành sổ nhật ký canh tác đảm bảo đầy 

đủ các thông tin sau:

+ Giai đoạn phát triển của cây trồng.

+ Sinh vật gây hại phát hiện trong quá trình chăm sóc cây trồng hoặc 

điều tra.  

+ Nhật ký sử dụng phân bón: ngày tháng, loại phân bón, tổng lượng sử 

dụng, phương pháp sử dụng.

+ Nhật ký sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: ngày xử lý, tên thương mại, tên 

hoạt chất, đối tượng phòng trừ, liều lượng. 

+ Ghi chép thông tin liên quan đến việc thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm: 

sản lượng dự kiến, sản lượng thực tế, thông tin người mua, cơ sở đóng 

gói và mã số cơ sở đóng gói (nếu có).

+ Các hoạt động khác (nếu có).
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• Mẫu sổ nhật ký canh tác tham khảo tại TCCS 774

• Vùng trồng có thể sử dụng hồ sơ ghi chép của VietGAP, GlobalGAP,

các loại GAP khác hoặc hồ sơ chứng nhận sản xuất hữu cơ hoặc

chứng nhận khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ các thông tin yêu cầu

của nước nhập khẩu của nước nhập khẩu trong sổ nhật ký nêu trên.

• Sổ nhật ký canh tác có thể được lập chung cho cả vùng trồng hoặc

riêng cho từng hộ sản xuất tham gia trong vùng trồng.

• Nhật ký canh tác có thể dùng bản giấy hoặc bản điện tử.

• Trong trường hợp địa phương có xây dựng hệ thống dữ liệu điện tử

về nhật ký canh tác thì phải phù hợp với định dạng của cơ sở dữ

liệu quốc gia về vùng trồng và cơ sở đóng gói.
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Yêu cầu khác

• Áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) trong trồng trọt.

• Đảm bảo vệ sinh đồng ruộng, thu dọn tàn dư thực vật bị nhiễm sinh

vật gây hại.

• Cách xa vùng ô nhiễm

• Lưu giữ hồ sơ vùng trồng

• Tuân thủ theo các yêu cầu cụ thể khác của nước nhập khẩu.
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Yêu cầu vùng trồng sầu riêng xuất

Khẩu sang Trung Quốc
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Yêu cầu chung

• Trước khi lô hàng đầu tiên xuất

khẩu sang Trung Quốc, vùng

trồng sầu riêng phải đăng ký với

Cục BVTV - Bộ NN PTNT và

được phê duyệt bởi Cục BVTV và

Tổng cục Hải Quan Trung Quốc

(GACC)

• Thông tin đăng ký = tên vùng

trồng + địa chỉ
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• Các hoạt động giám sát và quản lý

vùng trồng phục vụ xuất khẩu phải

được thực hiện theo hướng dẫn của

cán bộ kỹ thuật am hiểu về lĩnh vực

kiểm dịch thực vật và cán bộ kỹ thuật

phải được MARD hoặc đơn vị do

MARD ủy quyền tập huấn.

• Dưới sự giám sát của MARD, tất cả

vùng trồng đã đăng ký xuất khẩu sang

Trung Quốc phải xây dựng hệ thống

quản lý chất lượng và truy xuất nguồn

gốc, áp dụng Thực hành nông nghiệp

tốt (GAP) và đảm bảo các điều kiện

như vệ sinh vườn trồng và cách xa

nguồn ô nhiễm, loại bỏ ngay những

quả rụng và thối hỏng.
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Yêu cầu về biện pháp quản lý sinh vật gây hại

• Phải áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao

gồm giám sát sinh vật gây hại, phòng trừ bằng hóa chất sinh học

và các biện pháp canh tác khác.

• Theo ISPM 06, phải thực hiện chương trình quản lý để giám sát

vùng trồng đối với 06 đối tượng KDTV của Trung Quốc tại vườn

trồng trong suốt cả năm:

- Bactrocera correcta

- Dysmicoccus neobrevipes

- Planococcus minor

- Planococus lilacinus

- Pseudococcus jackbeardsleyi

- Exallomochlus hispidus P.minor
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Yêu cầu về biện pháp quản lý sinh vật gây hại

• Phải áp dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), bao

gồm giám sát sinh vật gây hại, phòng trừ bằng hóa chất sinh học

và các biện pháp canh tác khác.

• Theo ISPM 06, phải thực hiện chương trình quản lý để giám sát

vùng trồng đối với 06 đối tượng KDTV của Trung Quốc tại vườn

trồng trong suốt cả năm:

- Bactrocera correcta

- Dysmicoccus neobrevipes

- Planococcus minor

- Planococus lilacinus

- Pseudococcus jackbeardsleyi

- Exallomochlus hispidus P.minor
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Yêu cầu về biện pháp quản lý sinh vật gây hại

• Sử dụng bẫy pheromone hoặc bẫy dính

màu vàng để giám sát ruồi đục quả

B.correcta

• Kiểm tra sự xuất hiện của các loài rệp

sáp trên quả, cành, thân và lá.

• Trong trường hợp phát hiện thấy các loài

đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc triệu

chứng các loài đó, cần áp dụng ngay các

biện pháp phòng trừ, bao gồm biện pháp

hóa học và sinh học để kiểm soát quần

thể dịch hại hoặc duy trì vùng trồng dịch

hại ít phổ biến.

B.corecta
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Yêu cầu về sử dụng thuốc BVTV & phân bón

• Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật theo 

quy định của Việt Nam và Trung Quốc
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Yêu cầu về ghi chép hồ sơ

• Tất cả vùng trồng phải lưu giữ hồ

sơ giám sát và kiểm soát sinh vật

dịch hại, hồ sơ này sẽ được cung

cấp cho GACC khi có yêu cầu.

• Hồ sơ phòng trừ sinh vật gây hại

bằng biện pháp hóa học phải ghi

các thông tin cụ thể bao gồm tên

thuốc, hoạt chất, ngày sử dụng và

liều lượng sử dụng trong quá trình

canh tác.
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Yêu cầu khác

• Áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) 

• Vệ sinh vườn trồng 

• Cách xa nguồn ô nhiễm, 

• Loại bỏ ngay những quả rụng và thối hỏng.
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