Tóm tắt bộ tiêu chuẩn
GAP cơ bản
Chủ đề

Tóm tắt tiêu chí

Phân bón

- Chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được phép sử dụng
- Chỉ sử dụng các loại phân hữu cơ đã qua xử lý và có đầy đủ hồ sơ về các loại phân hữu cơ

Nước tưới và nước
sử dụng trong sơ chế

- Đã đảm bảo theo tiêu chuẩn hiện hành

Thuốc thuốc bảo vệ
thực vật (cả hóa học
và sinh học)

-

Thu hoạch sản
phẩm và sơ chế

Nước thải, rác thải

Nằm trong danh mục được phép sử dụng
Mua từ các cửa hàng có giấy phép kinh doanh
Thu gom và tiêu huỷ bao bì có được thực hiện theo đúng quy định
Có biển cảnh báo vùng sản xuất rau, quả vừa mới được phun thuốc

- Đúng thời gian cách ly
- Khu vực sơ chế, đóng gói và bảo quản sản phẩm có được cách ly với
kho, bãi chứa hoá chất, chất gây ô nhiễm
- Sử dụng nguồn sạch để rửa sản phẩm sau thu hoạch
- Có được thu gom và xử lý theo đúng quy định

Người lao động

- Được tập huấn về hóa chất và cách sử dụng hóa chất
- Được cung cấp kiến thức về bảo hộ lao động, vệ sinh cá nhân

Ghi chép nhật ký

-

Thực hiện ghi chép và lưu vào hồ sơ khi mua và sử dụng phân bón
Thực hiện ghi chép và lưu hồ sơ theo dõi việc sử dụng và xử lý thuốc bảo vệ thực vật
Thực hiện ghi chép đầy đủ nhật ký thu hoạch, bán sản phẩm tên và địa chỉ bên mua
Người sản xuất ghi rõ vị trí từng lô sản xuất (vẽ sơ đồ ruộng/ các lô sản xuất)

