
TCVN 11041-2:2017 
 
 

1 | 1 9  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIÊU CHUẨN 
 QUỐC GIA 

TCVN  
11041-
2:2017 

 Ấn bản thứ 1 
2017 

Nông nghiệp hữu cơ 
Phần 2: Trồng trọt hữu cơ 
Organic agriculture 
Part 2: Organic crops 

 

Số tham chiếu 
TCVN 11041-2:2017 



TCVN 11041-2:2017 
 
 

2 | 1 9  
 
 

 

 

Mục lục 

Lới nói đầu 

1. Phạm vi áp dụng 

2. Tài liệu viện dẫn 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

4. Nguyên tắc 

5. Các yêu cầu 

5.1. Trồng trọt 

5.1.1. Khu vực sản xuất 

5.1.2. Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ 

5.1.3. Duy trì sản xuất hữu cơ 

5.1.4. Sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ 

5.1.5. Quản lý hệ sinh thái và da dạng sinh học 

5.1.6. Lựa chọn loài và giống cây trồng 

5.1.7. Quản lý đất 

5.1.8. Quản lý nước 

5.1.9. Quản lý phân bón 

5.1.10. Quản lý sinh vật gây hại 

5.1.11. Kiểm soát ô nhiễm 

5.1.12. Thu hái tự nhiên 

5.1.13. Các công nghệ thích hợp 

5.1.14. Các chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ 

5.2. Kế hoạch sản xuất hữu cơ 

5.3. Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy suất nguồn gốc và thu hồi sản 

phẩm 

Phụ lục A (Quy định) Các chấ được sử dụng trong trồng trọt hữu cơ 

Thư mục tài liệu tham khảo 

 

 

 



TCVN 11041-2:2017 
 
 

3 | 1 9  
 
 

 

 

 

Lời nói đầu 

TCVN 1101-2:2017 

TCVN 11041-2:2017 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN/TC/F3/SC1 Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ biên soạn, Tổng cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học v{ Công nghệ công 
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Bộ tiêu chuẩn TCVN 11041 Nông nghiệp hữu cơ gồm c|c phần sau đ}y: 
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Phần 2: Trồng trọt hữu cơ 

Organic agriculture- 

Part 2: Organic crops 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn n{y quy định c|c yêu cầu đối với trồng trọt hữu cơ, bao gồm 

cả việc thu h|i tự nhiên. 

Tiêu chuẩn n{y không |p dụng đối với canh t|c thủy canh v{ khí canh 

Tiêu chuẩn n{y được |p dụng đồng thời với TCVN 11041-1:2017 

2. Tài liệu viện dẫn 

C|c t{i liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc |p dụng tiêu chuẩn n{y. Đối 

với c|c t{i liệu viện dẫn ghi năm công bố thì |p dụng phiên bản được nêu. 

Đối vói c|c t{i liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì |p dụng phiên bản 

mới nhất, bao gồm cả c|c sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ – Phần 1: Yêu cầu chung đối với 

sản xuất, chế biến, ghi nh~n sản phẩm nông nghiệp hữu cơ. 

3. Thuật ngữ và định nghĩa 

Trong tiêu chuẩn n{y |p dụng c|c thuật ngữ v{ định nghĩa nêu trong 

TCVN 11041-1:2017 cùng với c|c thuật ngữ v{ định nghĩa sau đ}y: 

3.1 

Vật liệu nh}n giống (planting materials) 

C}y ho{n chỉnh hoặc bộ phận của chúng như hạt, củ, quả, rễ, th}n, c{nh, 

l|, c}y con, mắt ghép, chồi, hoa, mô, tế b{o… được sử dụng để sản xuất ra 

c}y trồng mới. 

3.2 

Thu h|i tự nhiên (wild/ natural harvest) 

Việc thu h|i c|c sản phẩm thực vật hoặc nấm từ khu vực/ địa điểm không 

chịu t|c động của hoạt động trồng trọt hoặc quản lý nông nghiệp. 
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4. Nguyên tắc 

Trồng trọt hữu cơ tu}n thủ c|c nguyên tắc chung theo Điều 4 của TCVN 

11041-1:2017 v{ c|c nguyên tăc cụ thể như sau: 

a. Duy trì v{ tăng cường độ nhì của đất tự nhiên, sự ổn định v{ độ tơi xốp 

của đất, chống xói mòn đất v{ giúp c}y trồng hấp thu dinh dưỡng chủ 

yếu thông qua hệ sinh th|i đất; 

b. Giảm thiểu việc sử dụng c|c nguồn t{i nguyên không t|i tạo v{ c|c vật 

tư, nguyên liệu đầu v{o không có nguồn gốc nông nghiệp; 

c. T|i chế chất thải v{ phụ phẩm có nguồn gốc thực vật v{ động vật l{m 

nguyên liệu đầu v{o cho trồng trọt. 

d. Có tính đến c}n bằng sinh th|i tại khu vực sản xuất; 

e. Duy trì sức khỏe của c}y trồng bằng c|c biện ph|p phòng ngừa, ví dụ: 

lựa chọn lo{i v{ giống c}y trồng kh|ng s}u bệnh phù hợp, sử dụng biện 

ph|p lu}n canh thích hợp, sử dụng phương ph|p cơ học v{ vật lý thích 

hợp, bảo vệ thiên địch của sinh vật g}y hại. 

5. Các yêu cầu 

5.1. Trồng trọt 

5.1.1 Khu vực sản xuất 

Khu vực trồng trọt hữu cơ phải được khoanh vùng, phải có vùng đệm 

hoặc h{ng r{o vật lý t|ch biệt với khu vực không sản xuất hữu cơ, c|ch xa 

khu vực môi trường bị ô nhiễm hoặc khu tập kết, xửu lý chất thải sinh 

hoạt, công viên, bệnh viện. 

Cơ sở phải quy định vùng đệm cụ thể v{ dễ d{ng nhận diện. Chiều cao của 

c}y trồng trong vùng đệm v{ chiều rộng cụ thể của vùng đẹm phụ thuộc 

v{o chiều cao của c}y trồng trong khu vực sản xuất thông thường, nguồn 

g}y ô nhiễm cần được xử lý, địa hình của cơ sở v{ điều kiện khí hậu địa 

phương. 

Nếu có nguy cơ ô nhiễm từ bên ngo{i do nguồn nước thì bên ngo{i vùng 

đệm tạo một bờ đất hoặc r~nh tho|t nước triệt để nhằm tr|nh nước x}m 

lẫn, ô nhiễm v{o khu vực sản xuất hữu cơ. 

C|c c}y trồng trong vùng đệm không được chứng nhận l{ sản phẩm hữu 

cơ. 
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5.1.2 Chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ 

Giai đoạn chuyển đổi |p dụng trên một phần hoặc to{n bộ diện tích sản 

xuất phải ít nhất l{: 

- Đối với c}y h{ng năm: 12 th|ng cho đến khi gieo hạt hoặc trồng c}y 

- Đối với c}y l}u năm: 18 th|ng cho đến khi thu hoạch vụ đầu tiên 

Thời điểm bắt đầu chuyển đổi l{ ng{y ghi nhận việc quản lý sản xuất hữu 

cơ trong hồ sơ hoặc ng{y m{ tổ chức chứng nhận chấp nhận đơn đăng kí. 

Giai đoạn chuyển đổi có thể kéo d{i trên cơ sở nhận diện v{ đ|nh gi| c|c 

nguy cơ có liên quan. C}y trồng thu hoặc tron vòng 36 th|ng sau khi sử 

dụng chất không nêu trong Phụ lục A đối với đất hoặc đối với c}y trồng 

thì không đươc ghi nh~n liên quan đến hữu cơ. 

Giai đoạn chuyển đổi có thể được rút ngắn nếu có bằng chứng về việc 

không sử dụng c|c chất cấm l{m vật tư, nguyên liệu đầu v{o hoặc không 

thực hiện c|c hoạt động bị cấm. Thời gian chuyển đổi sau khi rút ngắn 

không được ít hơn 6 th|ng; riêng đối với đất nguyên sơ (không phải l{ 

rừng nguyên sinh) v{ đất hoang hóa, có thể bỏ qua giai đoạn chuyển đổi. 

Nếu không chuyển đổi đồng thời to{n bộ cơ sở thì phải chia diện tích sản 

xuất th{nh từng khu vực nhỏ trong đó có sự t|ch biệt giữa khu vực trồng 

trọt hữu cơ với khu vực không sản xuất hữu cơ. Cơ sở có thể mở rộng dần 

phạm vi trồng trọt hữu cơ bằng c|ch |p dụng tiêu chuẩn n{y ngay từ khi 

bắt đầu việc chuyển đổi trên c|c diên tích thích hợp. 

5.1.3. Duy trì sản xuất hữu cơ 

Theo 5.1.3 của TCVN 11041-1:2017 

5.1.4. Sản xuất song song và sản xuất riêng rẽ 

Theo 5.1.4 của TCVN 11041-1:2017 

5.1.5. Quản lý hệ sinh thái và đa dạng sinh học 

Trong sản xuất hữu cơ, không thực hiện c|c hoạt động có t|c động tiêu 

cực đến c|c khu bảo tồn đ~ được cơ quan có thẩm quyền công nhận, ví dụ: 

khu bảo tồn động vật hoang d~, rừng đầu nguồn 
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Sản xuất hưuc so duy trì v{ tăng cường đa dạng sinh học tại khu vực sản 

xuất bằng c|ch: 

- Áp dụng đa dạng c}y trồng bằng phương thức lu}n canh, xen canh đối 

với c}y h{ng năm; trồng xen nhiều lo{i c}y trồng đối với c}y l}u năm; 

trồng c}y che phủ đất (c}y ph}n xanh) đối với c}y h{ng năm v{ c}y l}u 

năm; quản lý mùa vụ tổng hợp; 

- Trồng c}y vùng đệm, trồng c}y ký chủ của sinh vật có ích, c}y xua đuổi 

côn trùng, c}y dẫn dụ thiên địch, trồng c}y sử dụng l{m thuốc diệt sinh 

vật g}y hại, c}y trồng kh|c ngo{i c}y trồng sản xuất hữu cơ trong khu 

vực sản xuất; 

- Giữ lại trong khu vực sản xuất một số diện tích tự nhiên hoặc nh}n tạo 

l{m môi trường sống cho c|c lo{i động vật, thực vật. Diện tích n{y bao 

gồm: kênh rạch, ao hồ tự nhiên, khu vực có c}y mọc tự nhiên, rừng, 

vườn quả hỗn hợp, c}y trồng vùng đệm, c}y ký chủ, c}y xua đuổi côn 

trùng, c}y trồng kh|ch ngo{i c}y trồng sản xuất hữu cơ. 

5.1.6. Lựa chọn loài và giống cây trồng 

Lựa chọn lo{i v{ giống c}y trồng đưa v{o sản xuất hữu cơ có khả năng 

thích nghia với điều kiện sinh th|i của địa phương, chống chị sinh vật g}y 

hai v{ đảm bảo duy trì chất lượng giống c}y trồng trong qu| trình sản 

xuất. Hạt giống v{ vật liệu nh}n giống vô tính (ví dụ: c{nh dùng để gi}m 

hoặc chiết, mắt ghép, mô nuôi cấy…) phải đ|p ứng c|c yêu cầu sau: 

a. Không sử dụng hạt giống v{ vật liệu nh}n giống từ c}y trồng biến đổi 

gen 

b. Ưu tiên sử dụng giống c}y trồng được sản xuất hữu cơ (giống hữu cơ) 

c. Nếu không có sẵn giống hữu cơ thì sử dụng giống được thu từ giống 

c}y trồng thông thường sau khi canh t|c thoe phương thức sản xuất 

hữu cơ ít nhất một vụ sản xuất (một thế hệ/ vòng đời) đối với c}y h{ng 

năm hoặc ít nhất hai vụ thu hoạch đối với c}y l}u năm; 

d. Khuyến khích sử dụng giống c}y trồng bản địa. Nếu không có giống 

bản địa thì sử dụng giống thuộc danh mục giống c}y trồng được phép 

sản xuất, kinh doanh, có nguồn gốc rõ r{ng; 

e. Sử dụng giống c}y trồng không qua xử lý hoặc chỉ xử lý bằng phương 

ph|p vật lý, cơ học, sinh học. Nếu phải sử dụng giống được xử lý bằng 

hóa chất thì c|c chất đó phải được nêu trong Bảng A.2 của Phụ lục A. 
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Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng giống được xử lý bằng hóa 

chất không nêu trong bảng A.2 của Phụ lục A thì phải loại bỏ c|c chất 

đó khỏi giống c}y trồng trước khi sử dụng. 

5.1.7. Quản lý đất 

Đất canh t|c trong trồng trọt hữu cơ phải đ|p ứng c|c quy định hiện  

h{nh về giới hạn kim loại nặng v{ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật(4). 

Độ phì v{ hoạt tính sinh học của đất cần được duy trì hoặc tăng cường khi 

thích hợp, bằng c|ch: 

a. Trồng c|c loại c}y họ Đậu, c}y ph}n xanh v{ c|c lo{i thực vật có rễ đ}m 

s}u theo chu kì lu}n canh thích hợp. 

b. Đưa v{o đất c|c vật liệu hữu cơ, có thể ủ hoặc không ủ, bao gồm cả c|c 

chế phẩm sinh học từ bột xương, ph}n chuồng hoặc ph}n xanh. 

Khi không có khả năng cung cấp đủ dinh dưỡng cho c}y trồng hoặc không 

ổn định được đất đai theo c|c phương ph|p nêu trên, hoặc trong trường 

hợp không có đủ ph}n bón từ canh t|c hữu cơ thì có thể sử dụng c|c chất 

được quy định trong Bảng A.1 của Phụ lục A. 

Không đốt c|c thảm thực vật, t{n dư c}y trồng trong qu| trình l{m đất trừ 

trường hợp t{n dư c}y trồng bị sinh vật g}y hại phải thu gom, tiêu hủy. 

Áp dụng c|c biện ph|p canh t|c nhằm chống tho|i hóa đất, x}m nhập mặn 

v{ c|c rủi ro liên quan kh|c g}y mất đất, tho|i hóa đất v{ ô nhiễm đất 

Đối với việc trồng nấm, gi| thể phải l{m từ vật liệu l{ sản phẩm hữu cơ 

hoặc c|c vật liệu tự nhiên không được xử lý bằng hóa chất, ví dụ: than 

bùn, gỗ, đất, c|c sản phẩm kho|ng. 

5.1.8. Quản lý nước 

Nguồn nước sử dụng trong trồng trọt cần được sử dụng hợp lý theo nhu 

cầu của c}y trồng v{ tr|nh l~ng phí. Nước sử dụng trong trồng trọt hữu cơ 

phải đ|p ứng yêu cầu theo quy đinh hiện h{nh. Phải bảo vệ nguồn nước 

để tr|nh bị ô nhiễm. 

5.1.9. Quản lý phân bón 
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Sản xuất hữu cơ chỉ sử dụng c|c loại ph}n kho|ng thiên nhiên v{ chỉ để 

bổ sung cho c|c phương ph|p sinh học để tăng độ phì cho đất, ví dụ: ph}n 

xanh v{ ph}n ủ (compost). 

Sản xuất hữu cơ không sử dụng: 

- Ph}n bón tổng hợp; 

- Ph}n bón hòa tan bằng phương ph|p hóa học, ví dụ: c|c 

superphosphate 

Sản xuất hữu cơ không sử dụng ph}n bắc đối với c}y trồng dùng l{m thực 

phẩm. 

C|c sản phẩm phụ từ chăn nuôi, ví dụ ph}n chuồng từ b~i chứa trong 

trang trại có thể dùng để bó cho c}y trồng. Khuyến khích sử dụng ph}n 

chuồng từ cơ sở chăn nuôi hữu cơ. 

Để l{m hoai mục ph}n ủ, có thể dùng c|c vi sinh vật thích hợp hoặc c|c 

chế phẩm có nguồn gốc thực vật. 

5.1.10. Quản lý sinh vật gây hại 

Cơ sở phải có biện ph|p ngăn ngừa sinh vật g}y hại (vi sinh vật g}y bênh, 

côn trùng g}y hại, cỏ dại…). Có thể sử dụng c|c biện ph|p sau: 

- Thực hiện lu}n canh c}y trồng, quản lý dinh dưỡng đối với đất v{ c}y 

trồng 

- C|c biện ph|p vệ sinh để loại bỏ c|c mầm bệnh, hạt cỏ dại v{ môi 

trường sống cho sinh vật g}y hại. 

- Sử dụng lo{i, giống c}y trồng có khả năng kh|ng c|c lo{i sinh vật g}y 

hại phổ biến v{ thích nghi với môi trường; 

a. Để kiểm so|t sinh vật g}y hại, có thể sử dụng c|c biện ph|p sau đ}y: 

- Bảo vệ c|c lo{i thiên địch của sinh vật g}y hại qua việc tạo môi trường 

sống thuận lợi, ví dụ: l{m h{ng r{o, địa điểm l{m tổ, c|c vùng sinh th|i 

đệm để duy trì thảm thực vật ban đầu cho c|c lo{i côn trùng ăn sinh 

vật g}y hại; 

- Phóng thích c|c lo{i thiên địch, bao gồm cả c|c lo{i côn trùng ăn thịt v{ 

c|c lo{i ký sinh; 

- Trồng c}y xua đuổi sinh vật g}y hại, c}y dẫn dụ thiên địch; 
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- Dùng bẫy, r{o chắn, |nh s|ng, nhiệt độ v{ tiếng động. 

b. Đối với cỏ dại, có thể sử dụng c|c biện ph|p kiểm so|t sau đ}y: 

- Cắt tỉa; 

- Cho vật nuôi gặm cỏ; 

- Nhổ cỏ bằng tay 

- Canh t|c bằng cơ giới (c{y xới đất) 

- Đốt cỏ dại với điều kiện không ảnh hưởng đến hệ sinh th|i của đất; 

- Che phủ bằng c|c vật liệu tự nhiên hoặc c|c vật liệu kh|c có thể ph}n 

hủy sinh học ho{n to{n; 

- Che phủ bằng đất dẻo hoặc c|c vật liệu tổng hợp kh|c. C|c vật liệu n{y 

phải được thu gom ra khỏi khu vực trồng trọt v{o cuổi mùa vụ. 

c. Đối với dịch bệnh, có thể sử dụng c|c biện ph|p kiểm so|t sau đ}y: 

- Thực hiện c|c biện ph|p ngăn chặn sự l}y lan của c|c sinh vật g}y 

bệnh; 

- Sử dụng c|c chất có nguồn gốc thực vật, chất kho|ng hoặc chế phẩm 

sinh học không chứa c|c chất tổng hợp. 

Trong trường hợp có khả năng g}y hại nghiêm trọng đến c}y trồng v{ ở 

nơi m{ c|c biện ph|p nêu trên không đủ hiệu quả thì có thể sử dụng c|c 

chất nêu trong A.2 của Phụ lục A. 

5.1.11 Kiểm soát ô nhiễm 

Kiểm so|t ô nhiễm theo 5.1.6 của TCVN 11041-1:2017 v{ c|c yêu cầu sau 

đ}y: 

- Trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu sử dụng trong qu| trình trồng trọt hữu 

cơ được vệ sinh sạch sẽ trước khi sử dụng. C|c thiết bị phòng trừ sinh 

vật g}y hại đ~ được sử dụng trong sản xuất thông thường không được 

sử dụng trong sản xuất hữu cơ; 

- Khuyến khích sử dụng c|c vật liệu che phủ đất tự ph}n hủy, vật liệu 

th}n thiện với môi trường.  Trường hợp không có vật liệu trên, sử 

dụng vật liệu kh|c nhưng phải thu gom, xử lý triệt để; 

- Nơi bảo quản, xử lý ph}n bón, t{n dư thực vật v{ nơi chứa thuốc bảo 

vệ thực vật, dụng cụ pha, bình bơm phải được che mưa, che nắng, c|ch 

lý với khu vực sản xuất, khu vực chứa sản phẩm v{ nguồn nước tưới. 

5.1.12 Thu hái tự nhiên 
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Khu vực thu h|i tự nhiên phải được khoanh vùng cụ thể, rõ r{ng; t|ch biết 

khu vực ô nhiễm môi trường hoặc c|c khu tập trung, xử lý chất thải sinh 

hoạt, công nghiệp, bệnh viện. 

Việc thu h|i c|c lo{i thực vật ăn được, sinh trưởng tự nhiên ở c|c vùng tự 

nhiên, c|c vùng đất rừng v{ đất nông nghiệp được coi l{ sản xuất hữu cơ 

với điều kiện: 

- Khu vực thu h|i không được sử dụng c|c chất không nêu trong Phụ lục 

A trong thời gian 36 th|ng trước khi thu h|i; 

- Việc thu h|i không x|o trộng sự ổn định của môi trường sống tự nhiên 

hoặc việc duy trì c|c lo{i trong vùng thu h|i; 

- Sản phẩm phải từ một cơ sở sản xuất thực hiện thu h|i sản phẩm, cơ 

sở đó phải được nhận biết rõ r{ng v{ nắm bắt rõ vùng thu h|i. 

- Trong qu| trình thu hoạch, vận chuyển sản phẩm đến nơi sơ chế, chế 

biến, phải duy trì sự to{n vẹn hữu cơ của sản phẩm. Cơ sở phải có c|c 

biện ph|p để ngăn ngừa ô nhiễm v{ ngăn ngừa việc trộn lẫn sản phẩm 

hữu cơ với sản phẩm không hữu cơ 

5.1.13 Các công nghệ không thích hợp 

Thoe 5.1.7 của TCVN 11041-1:2017 

5.1.14 Các chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ 

Tiêu chí chung đối với c|c chất được phép sử dụng trong sản xuất hữu cơ 

được nêu trong 5.1.8 của TCVN 11041-1:2017. Yêu cầu cụ thể v{ danh 

mục c|c chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ được nêu trong 

Phụ lục A của tiêu chuẩn n{y. 

5.2. Kế hoạch sản xuất hữu cơ 

Theo 5.7 của TCVN 11041-1:2017 

5.3 Ghi chép, lưu giữ hồ sơ, truy suất nguồn gốc và thu hồi sản phẩm 

Theo 5.8 của TCVN 11041-1:2017 
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Phụ lục A 

(Quy định) 

Các chất được phép sử dụng trong trồng trọt hữu cơ 

A.1. Phân bón và chất ổn định 

Chỉ sử dụng ph}n bón v{ chất ổn định đất nêu trong Bảng A.1 nếu: 

- Việc sử dụng c|c chất n{y thực sự cần thiết để đạt được hoặc duy trì độ 

phì của đất hoặc để đ|p ứng c|c yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt cho c}y 

trồng hoặc vi mục đích lu}n canh v{ ổn định đất cụ thể m{ c|c biện 

ph|p nêu trong 5.1.7 không thể đ|p ứng; 
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- C|c chất n{y có nguồn gốc từ thực vật, động vật, vi sinh hoặc chất 

kho|ng thu được từ c|c phương ph|p vật lý (ví dụ: qu| trình cơ học, 

nhiệt học), enzyme hóa, vi sinh (ví dụ: qu| trình ủ ph}n, lên men); nếu 

c|c biện ph|p nêu trên không có hiệu quả thì mới xem xét để sử dụng 

biện ph|p hóa học v{ chỉ để chiết chất mang v{ chất kết dính. 

- Việc sử dụng c|c chất n{y không t|c động bất lợi đến c}n bằng sinh 

th|i của đất, c|c đặc tính vật lý của đất hoặc chất lượng của nước v{ 

không khí; 

- Việc sử dụng chúng phải rất hạn chế trong c|c điều kiện cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng A.1 – Phân bón và chất ổn định đất được phép sử dụng trong  

trồng trọt hữu cơ 

Tên chất Mô tả và điều kiện sử dụng 
I. Các chất có nguồn gốc từ động vật và thực vật 

Ph}n động vật (bao gồm cả ph}n khô), 
ph}n thải lỏng 1), nước tiểu, ph}n ủ 
(compost) 

Đối với ph}n từ cơ sở chăn nuôi quy 
mô công nghiệp (nuôi nhốt), chỉ sử 
dụng ph}n đ~ hoai mục/ ph}n hủy 
ho{n to{n (ví dụ: bằng qu| trình ủ 
hoặc lên men) 

Ph}n chim  
Bột huyết, bột thịt, xương, bột xương  
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Bột móng động vật, bột sừng, bột long 
vũ, len2), long động vật, tóc 

 

C|c sản phẩm từ sữa  
Thủy sản v{ sản phẩm thủy sản (ví dụ: 
bột c|, chitin từ vỏ động vật gi|p x|c) 

 

Phụ phẩm đ~ ph}n hủy sinh học, có 
nguồn gốc động vật hoặc thực vật, ví 
dụ: phụ phẩm từ qu| trình chế biến 
thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, hạt có 
dầu, bia rượu, rỉ đường, phụ phẩm 
công nghiệp dêt… 

C|c phụ phẩm không chưa vật liệu đ~ 
biến đổi gen; không được xử lý bằng 
phụ gia tổng hợp. 

Phụ phẩm từ qu| trình chế biến cọ 
dầu, dừa, cacao, bao gồm cả xơ dừa, 
quả dừa khô, vỏ quả cacao… 

 

Tồn dư c}y trồng, c}y che phủ đất, 
ph}n xanh, rơm rạ, bèo hoa d}u 

 

Gỗ, vỏ c}y, mùn cưa, phoi b{o gỗ, tro 
từ gỗ, than củi, dấm gỗ, dấm tre 

Không được xử lý bằng hóa chất tổng 
hợp 

Canxi lignosulfonat  
Rong biển, sản phẩm v{ phụ phẩm tư 
rong biển, tảo 

 

Than bùn Không chứa chất phụ gia tổng hợp; cho 
phép dùng cho hạt giống, bầu giống; 
không dùng l{m chất ổn định đất 

Chế phẩm v{ chất chiết từ thực vật  
Ph}n ủ từ c|c th{nh phần nêu trong 
bảng n{y, b~ thải sau khi thu hoạch 
nấm, ph}n giun, hạt ph}n v{ nước dịch 
do giun v{ côn trùng thải ra. 

 

Chất thải sinh hoạt đ~ được lên men 
hoặc ủ, đ~ ph}n loại từ c|c nguồn riêng 
rẽ v{ được gi|m s|t về c|c chỉ tiêu ô 
nhiễm 

 

C|c sinh vật có mặt tự nhiên trong đất 
trồng, ví dụ: giun đất 

 

II. Các chất khoáng 
Xỉ bazơ/ xỉ chứa th{nh phần phosphat  
Sản phẩm bổ sung canxi v{ magie 
(calcareous and magnesium 
amendments) 
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Đ| xay, bột đ|  
Đ| vôi, đ| sét vôi (marl), maerl, đ~ 
phấn 

 

Dung dịch canxi clorua Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự 
nhiên 

Clorua từ đ| vôi Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự 
nhiên 

Thạch cao (canxi sulfat) Chỉ sử dung sản phẩm có nguồn gôc tự 
nhiên 

Đ| magie, kho|ng kieserite, muối 
Epsom (magie sulfat) 

Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự 
nhiên 

Đ| kho|ng potash, muối mỏ kali (ví dụ: 
kainit, sylvinit) 

H{m lượng clorua nhỏ hơn 60% 

Kho|ng potash sulfat (ví dụ: paten 
kali) 

Thu được từ c|c qu| trình vật lý 
nhưng được l{m gi{u bằng qu| trình 
hóa học để l{m tăng khả năng hòa tan 

Lưu huỳnh Chỉ sử dụng sản phẩm có nguồn gốc tự 
nhiên 

Phosphat thiên nhiên, ví dụ: đ| 
phosphat 

H{m lượng cadimi không được vượt 
qu| 90mg/kg phosphor pentoxit 
(P2O5) 

Nhôm canxi phosphat H{m lượng cadimi không vượt qu| 
90mg/kg phospho pentoxit 

Đất sét (ví dụ: bentonit, perlit, 
vermiculite, zeolite) 

 

Natri clorua Không xử lý bằng hóa chất trong qu| 
trình sản xuất muối 

C|c nguyên tố vi lượng (bo, cobalt, 
đồng, sắt, mangan, molybden, kẽm 

 

B~ rượu (stillage) v{ dịch chiết từ b~ 
rượu 

Không bao gồm b~ rượu chứa amoni 

III. Vi sinh vật 
Phụ phẩm đ~ ph}n hủy sinh học có 
nguồn gốc vi sinh, ví dụ từ công nghiệp 
chế biến rượu bia 

 

Chế phẩm vi sinh từ vi sinh vật tự 
nhiên 

 

IV. Các chất khác  
Chế phẩm sinh học  
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A.2 Thuốc bảo vệ thực vật 

Chỉ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (bao gồm c|c chất dùng với mục đích kiểm 

so|t sinh vật g}y hại, điều hòa sinh trưởng v{ xử lý hạt giống) nêu trong Bảng 

A.2 nếu : 

- Việc sử dụng c|c chất n{y thực sự cần thiết để kiểm so|t sinh vật g}y 

hại cụ thể m{ không thể |p dụng hoặc |p dụng không hiệ quả biện 

ph|p sinh học, vật lý hoặc biện ph|o quản lý c}y trồng; 

- Việc sử dụng c|c chất n{y cần tính đến t|c động có thể g}y hại đối với 

môi trường, hệ sinh th|i (cụ thể, sinh vật không phải đích), sức khỏe 

của con người v{ vật nuôi; 

- C|c chất được sử dụng phải có nguồn gốc thực vật, động vật, vi sinh vậ 

hoặc chất kho|ng v{ có thể phải trải qua c|c qu| trình : vật lý (ví dụ 

qu| trình cơ học, nhiệt học), enzym hóa, qu| trình vi sinh học (ví dụ 

qu| trình ủ ph}n, ph}n hủy) ; 

- C|c chất được sử dụng nếu được tổng hợp bằng phương ph|p hóa học, 

ví dụ : pheromon sử dụng trong bẫy côn trùng, thì chúng được xem xét 

đưa thêm v{o danh mục nếu như không có đủ số lượng sản phẩm ở 

dạng tự nhiên, với điều kiện việc sử dụng chúng không trực tiếp hay 

gi|n tiếp tạo dư lượng trong c|c phần ăn được của sản phẩm ; 

- Việc sử dụng chúng phải rất hạn chế trong c|c điều kiện cụ thể. 

 

Bảng A.2 – Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng trong trồng 

trọt hữu cơ 

Các chất Mô tả và điều kiện sử dụng 
I. Các chất dùng để kiểm soát sinh vật gây hại 

Chitin diệt tuyến trùng (chitin 
nematicide) 

 

Bột c{ phê  
Bột gluten ngô  
Axit tự nhiên (ví dụ: dấm)  
Chế phẩm, sản phẩm từ c}y neem 
(Azadirachta spp.) 

 

Sản phẩm lên men từ nấm Aspergillus  
Dầu thực vật  
Chế phẩm thực vật tự nhiên, ví dụ: bột 
hạt chè 
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Thuốc trừ s}u, rệp (repellents) từ thực 
vật, ví dụ: nước chiết thực vật đ~ lên 
men. 

 

Chế phẩm từ hoa cúc dại 
Chrysanthemum cinerariaefolium 

Không bổ sung piperonyl butoxit 
tổng hợp 

Chế phẩm từ c}y thằn lằn (Quassia 
amara) 

 

Chế phẩm chứa retenon c}y d}y mật 
(Derris elliptica), Lonchocarpus, cốt khí 
(Thephrosia spp.) 

Khi sử dụng cần tr|nh để chế 
phẩm nhiễm v{o nguồn nước 

Chế phẩm từ d}y c|t s}m (Ryania 
speciosa) 

 

Spinosad Chỉ sử dụng để giảm thiểu nguy co 
đối với c|c lo{i không phải l{ đích 
(parasitoid) v{ để giảm thiểu nguy 
cơ ph|t triển của c|c sinh vật đối 
kh|ng 

Sabadilla3)  
Chất chiết từ thuốc l| (tobacco tea) Không sử dụng nicotin tinh khiết 
Clorua từ đ| vôi  
C|c muối đồng, ví dụ: đồng sulfat, đồng 
hydroxit, đồng oxy clorua, đồng octanoat, 
đòng (I) oxit, hỗn hợp bordeaux v{ hỗ 
hợp burgundy. 

Sử dụng l{m thuốc diệt nấm 
nhưng việc sử dụng phải giảm 
thiểu sự tích lũy đồng trong đất 

Đất diatomit  
Dầu kho|ng nhé (paraffin)  
Dầu kho|ng  
Lưu huỳnh đ| vôi (canxi polysulfide)  
Natri bicacbonat  
Canxi hydroxit (nước vôi trong)  
Canxi oxit (vôi sống)  
Kali permangannat  
C|c muối sắt phosphat  
Lưu huỳnh dioxit  
Chế phẩm từ nấm (ví dụ: Metarhizium 
annisoplea, Trichoderma harzanum, 
Beauveria bassiana) 

 

Chế phẩm vi sinh (ví dụ: Bacillus 
thuringienis, spinosad) 

 

Phóng thích kí sinh trùng (ví dụ: ong mắt  
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đỏ Trichogramma sp.) thiên địch 
(predator) (ví dụ: bọ rùa đỏ, dế nhảy, 
chuồn chuồn kim) v{ côn trùng bất dục 
Chế phẩm từ virus (ví dụ: granulosis 
virus, nuclear polyhedrosis virus 
(NPV)…) 

 

X{ phòng kali (x{ phòng mềm)  
Thuốc diệt lo{i gặm nhấm, có nguồn gốc 
tự nhiên 

 

C|c chế phẩm truyền thống (không chứa 
hóa chất tổng hợp) từ c|c sản phẩm thiên 
nhiên. 

 

C|c chế phẩm truyền thống (không chứa 
hóa chất tổng hợp) từ c|c sản phẩm thiên 
nhiên 

 

Chế phẩm pheronmon v{ c|c chất dẫn dụ Chỉ dùng trong c|c loại bẫy v{ ống 
đặc biệt (dispenser) 

C|c chế phẩm có th{nh phần metaldehyd 
chứa chất diệt s}u rệp, dùng cho c|c lo{i 
động vật bậc cao 

Dùng trong c|c loại bẫy 

C|c chế phẩm có th{nh phần metaldehyd 
chứa chất diệt s}u rệp, dùng cho c|c lo{i 
động vật bậc cao 

Dùng trong c|c loại bẫy 

II. Chất điều hòa sinh trưởng 
Chế phẩm từ rong tảo, ví dụ: tảo lục 
Chlorella 

 

Chế phẩm v{ dầu từ động vật, ví dụ: dịch 
chiết từ c| 

 

S|p ong  
C|c sản phẩm từ sữa, ví dụ: sữa, casein  
Rong biển, bột rong biển, chất chiết từ 
rong biển 

 

Gelatin  
Lecithin  
Chất chiết từ nấm, ví dụ: nấm hương  
Propolis  
Etylen Khử m{u xanh của quả có múi 

(cam, quýt, bưởi…) để phòng ngừa 
ruồi giấm v{ l{m chất tạo chồi cho 
dứa 
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L{ chất ức chế nảy mầm khoai t}y 
v{ h{nh, ở nơi m{ c|c giống không 
sẵn có đặc đính ngủ d{i hoặc 
những giống không phù hợp với 
điều kiện ph|t triển của địa 
phương 
Khi sử dụng etylen để l{m chín 
quả (ví dụ: chuối), phải giảm thiểu 
việc tiếp xúc với con người 

Kali hydro cacbonat  
III. Các chất xử lý hạt giống 

Tro gỗ  
Đất sét (ví dụ: bentonit, perlit, 
vermiculite, zeolite) 

 

C|c muối silicat (ví dụ : natri silicat, 
kho|ng thạch anh) 

 

Cacbon dioxit  
Nitơ  
Etanol  

IV. Chất điều hòa sinh trưởng và xử lý hạt giống 
Bột kho|ng (bột đ|)  

V. Thuốc bảo vệ thực vật và xử lý hạt giống 
Chế phẩm thảo mộc v{ chế phẩm sinh 
học 

 

Soda  
Côn trùng đực bất dục  
Chế phẩm homeopathic v{ ayurvedic  

 

 

 

 


