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Chứng nhận
hữu cơ



Tại sao nông nghiệp lại phải phụ thuộc vào nguồn đầu vào?

Có một điều rất quan trọng: Tự nhiên tái tạo tất cả mọi thứ



Đất nông nghiệp thường để trọc nhưng tự nhiên che phủ đất lại. 

Đất trọc thì sẽ mất đi chất dinh dưỡng



Vật nuôi thường ít đưa vào hệ thống canh tác nhưng thiên nhiên 

lúc nào cũng có động vật



Hệ sinh thái nông nghiệp thường bị đơn giản hóa quá mức

nhưng sự đa dạng là bình thường trong tự nhiên



Hóa chất ức chế và cản trở sinh học đất nhưng trong tự nhiên, vi 

sinh vật tiết ra dinh dưỡng



Nông nghiệp hóa học làm mất đi chất

mùn

• Việc bón nhiều đạm NO3 làm oxi-hóa chất mùn trong đất.

• Việc cày bừa khiến cho nguồn C trong đất tiếp xúc không khí nhiều hơn.

• Đất trọc khiến cho đất mất đi chất hữu cơ do bị oxi-hóa.

• Lửa sẽ chuyển hóa chất hữu cơ trong đất thành khói.

• Đất chai cứng thiếu chất mùn để hình thành sự sống.

• Việc trồng các loại cây thức ăn cho gia súc, gia cầm giúp hình thành

chất mùn.



Canh tác hữu cơ nên học hỏi và

bắt chước hệ sinh thái tự nhiên

• Tái tạo dinh dưỡng.

• Nuôi thêm động vật.

• Luân canh cây trồng, vật nuôi.

• Không sử dụng chất hóa học.

• Tạo nên sự đa dạng sinh học có lợi.

• Giữ cho đất luôn được bao phủ.

• Giảm việc cày xới.

• Tạo điều kiện để hệ sinh thái trong đất phát triển.



Các nguyên tắc của

nông nghiệp hữu cơ

• Thực phẩm chất lượng.

• Dựa trên sinh học.

• Tăng dinh dưỡng trong đất.

• Giảm nguồn đầu vào từ bên ngòai trang trại.

• Không gây ô nhiễm.

• Hạn chế sử dụng những nguồn tài nguyên không 

thể tái tạo.

• Bảo vệ môi trường.



Tại sao lại chọn nông nghiệp hữu cơ?

• Vì sức khỏe của con người và vật nuôi: chất hóa học gây ra 

rất nhiều bệnh tật.

• Vì sức khỏe môi trường: sự mất đi các loài chim và côn 

trùng.

• Vì ô nhiễm nguồn nước: tác động đến cá, ếch, người.

• Vì không bền vững: chất hóa học khiến cho sâu bệnh trầm

trọng hơn.

• Vì khí thải nhà kính: NO3 và sự mất đi của nguồn C trong 

đất.

• Vì chi phí: việc sử dụng hóa chất và những hệ lụy khiến nông 

dân nghèo hơn.



Chứng nhận hữu cơ: 

Những điều cơ bản
• Chứng nhận hữu mang đến sự chắc chắn đến với

khách hàng.

• Hầu hết quốc gia đều có tiêu chuẩn riêng.

• Những nhà sản xuất hữu cơ phải tuân thủ các tiêu 

chuẩn quốc gia nơi mà những nông sản được bán.

• Những tiêu chuẩn hữu cơ quy định những phương 

pháp và đầu vào chấp nhận được và không chấp

nhận.

• Việc có được chứng nhận hữu cần 3 năm.

• Trang trại được đánh giá mỗi năm để xem tiêu 

chuẩn có được tuân thủ hay không.

• Những trang trại được chứng nhận có thể sử dụng

logo của những tổ chức chứng nhận.



Chứng nhận hữu cơ tại Việt Nam

• Tiêu chuẩn hữu cơ Việt Nam được Bộ Khoa học và Công

nghệ đưa ra vào năm 2018.

• Tiêu chuẩn ASEAN đưa ra chỉ dẫn cho từng chứng nhận

riêng của từng quốc gia trong khu vực này.

• Chứng nhận quốc tế được thực hiện bởi NASAA, Control

Union và các tổ chức khác.

• Châu Âu, Nhật Bản, Mỹ đều đòi hỏi chứng nhận của chinh

mình thì, sản phẩm hữu cơ mới được bán tại đây.

• Chứng nhận hữu cơ Việt Nam và ASEAN chỉ được sử dụng

cho khu vực.



Bảo vệ đất và nước

• Ngăn cho đất không bị xói

món và bị mặn hóa.

• Không được đốt tàn dư 

của cây trồng.

• Bảo vệ chất lượng nguồn

nước.

• Trả lại dinh dưỡng và chất

hữu cơ cho đất.



Quản lý hệ sinh thái

• Giữ ít nhất 5% diện tích đất để
làm môi trường sống cho các
loài động thực vật tự nhiên: đất
rừng, rừng ngập nước, bụi rậm
hoặc các cây lớn ở ngoài ruộng,
cây bụi ở hàng rào, vườn hỗn
tạp, mương nhỏ, hồ tự nhiên,
khu vực hoang dã cho các loài
thực vật tự nhiên.

• Không phác/mở thêm đất mới



Lưu trữ thông tin 

• Giữ lại tất cả thông tin về đầu vào như nguồn,

số lượng và giao dịch.

• Nếu có bất cứ thay đổi gì trong việc sản xuất

như tăng hoặc giảm diện tích đất, thay đổi loại

cây trồng hoặc vật nuôi,…Nhà sản xuất cần

phải thông bảo cho bên chứng nhận ngay lập

tức.

• Cây trồng GMO không được cho phép trồng.



Giai đoạn chuyển đổi

Trong giai đoạn chuyển đổi, một người sản

xuất phải tuân thủ những tiêu chuẩn hữu

cơ, sau đó được đánh giá và cấp chứng

nhận. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển

đổi thì sản phẩm không thể được bán như 

là sản phẩm hữu cơ

Đối với cây trồng hằng năm, giai đoạn

chuyển đổi là một vụ mùa từ lúc chuẩn bị

đất cho đến khi thu hoạch. Trong vụ thứ

hai, sản phẩm có thể được bán như là sản

phẩm hữu cơ.

Đối với cây trồng lâu năm, quá trình

chuyển đổi là một chu kỳ hòan chỉnh từ lúc

ra hoa cho tới lúc thu hoạch.



Vật liệu gieo trồng

• Hạt giống hữu cơ cũng như các nguyên
liệu khác nên được sử dụng. Nếu không
có, thì hạt giống thường vẫn có thể được
sử dụng nhưng không được xử lý với thuốc
BVTV hóa học.

• Đối với cây lâu năm, việc sử dụng những
vật liệu nhân giống vô tính từ nông nghiệp
không hữu cơ thì được cho phép nhưng
sản phẩm không được bán như là hữu cơ
trong suốt 12 tháng đầu tiên.



Đa dạng cây trồng

• Đối với cây trồng hằng năm, người sản xuất phải

tăng sự đa dạng của cây trồng bằng luân canh để

giảm sâu bệnh và cỏ dại như luân canh với cây họ

đậu để tăng hàm lượng chất hữu cơ và dinh 

dưỡng đất.

• Đối với cây trồng lâu năm, người sản xuất phải tạo

sự đa dạng bằng cách trồng cây màng phủ hoặc

đa dạng các loại cây trồng



Quản lý đất

Đưa chất hữu cơ được tạo

ra ở trang trại trở lại vào đất

Chỉ sử dụng phân bón được

chấp nhận

Việc sử dụng phân người bị

cấm

Phân chuồng từ bên ngoai 

trại phải được ủ nóng

Chất thải từ thành phố

không được phép sử dụng

để ủ phân vì có rủi ro chứa

kim loại nặng

Phân ủ và phân chuồng khi 

ủ phải được để cách xa nơi 

cây trồng được thu hoạch, 

rửa, và đóng gói

Phân bón khoáng được

phép sử dụng để cung cấp

cho nhu cầu dinh dưỡng lâu 

dài

Vi sinh vật để cải tạo đất và

làm phân ủ được cho phép

sử dụng

Phân nitrate từ Chile và tất

cả phân tổng hợp đều bị

cấm



Quản lý cỏ dại, sâu bệnh hại

Sử dụng các biện pháp sinh học và không hóa học nhằm
ngăn chặn những thiệt hại từ sâu bệnh và cỏ dại. Xây dựng
môi trường sống cho thiên địch tự nhiên.

• Trồng những loại cây có khả năng xua đuổi côn trùng.

• Luân canh cây trồng.

• Kiểm soát cỏ dại bằng cách cày xới, luân canh và sử dụng
cây màng phủ.

• Chỉ những phương pháp và sản phẩm được chấp nhận
mới được phép sử dụng.

• Thuốc BTVT được tổng hợp thì không được phép sử dụng



Hạn chế việc

nhiễm chéo

• Sử dụng nguồn nước sạch.

• Tránh những khu công nghiệp, khu vực xây dựng, trục đường chính.

• Tạo vùng đệm cách ít nhất 1 mét đến trang trại không phải hữu cơ.

• Đánh giá nước, đất và sản phẩm phải được thực hiện.

• Các dụng cụ phun xịt được sử dụng trong canh tác thường không 

được sử dụng cho canh tác hữu cơ.

• Dụng cụ và thiết bị được sử dụng trong canh tác thường cần phải rửa

trước khi sử dụng.

• Túi và thùng chứa được sử dụng để chứa các chất cấm không được

sử dụng để vận chuyển và đựng thực phẩm hữu cơ.



Quản lý vật nuôi
Vật nuôi phải được tiếp cận không khí sạch, nước sạch và thức ăn dinh
dưỡng.

• Động vật phải được bảo vệ khỏi ánh nắng, tiếng ồn quá lớn, nhiệt,
mưa, bùn và gió để giảm stress và bảo đảm được sự khỏe mạnh.

• Động vật nuôi nhốt phải có đủ không gian; nơi ngủ tự nhiên sạch sẽ;
được bảo vệ khỏi nóng bức, bụi và khí gas và được ở chung với đồng
loại.

• Gà, thỏ và heo không được nuôi nhốt trong chuồng.

• Tất cả động vật đều phải được tiếp cận với không gian mở để đi tìm
thức ăn và vận động cơ thể.

• Đàn vật nuôi phải được giảm cho phù hợp để chúng được tự do thể
hiện bản tính tự nhiên.



Những yêu cầu trong 
chuyển đổi vật nuôi

Những vật nuôi được chuyển đổi sang 
hữu cơ cần phải trải qua các giai đoạn
chuyển đổi tối thiểu như sau: 

• Đối với vật nuôi cho sữa là 90 ngày.

• Đối với vật nuôi cho thịt là 12 tháng.

• Đối với gia cầm cho trứng là 42 ngày.



Nguồn gốc vật nuôi

Tất cả vật nuôi phải được nuôi hữu cơ 

từ lúc sinh/nở ra. Ngoại trừ: gà con 2 

ngày tuổi để lấy thịt; 18 tuần tuổi đối

với gà cho trứng; heo con 6 tuần tuổi

và sau khi cai sữa; bò và dê con cho 

sữa 4 tuần tuổi.

Bất cứ vật nuôi được mang vào từ

trang trại không hữu cơ thì phải được

cách ly trong một khu vực riêng biệt

với khu vực chăn nuôi hữu cơ trong ít

nhất 48 tiếng đồng hồ.



Dinh dưỡng cho vật nuôi
• Cung cấp một chế độ ăn cân bằng gồm 100% nguồn thức ăn hữu cơ. Tỉ lệ thức ăn 

tối đa mỗi ngày không từ nguồn hữu cơ là 10% đối với động vật nhai lại và 15% đối

với động vật không nhai lại.

• Trên 50% thức ăn phải từ trang trại.

• Vật nuôi được cung cấp vitamins, chất vi lượng và chất bổ sung từ nguồn tự nhiên.

• Vật nuôi phải được cho ăn với cỏ tươi. Vật nuôi phải được cho phép di chuyển

thường xuyên.

• Thời gian cai sữa cho heo/lợn con là 6 tuần tuổi.

• Những thức ăn có nguồn gốc từ thịt không được sử dụng để cho động vật nhai lại

ăn. Không cho heo và gia cầm ăn thức ăn có nguồn gốc từ thịt của cùng giống loại.

• Không cho vật nuôi ăn phân động vật.



Sức khỏe cho vật nuôi

• Phải phòng ngừa bệnh tật.

• Chọn lựa giống phù hợp; cung cấp dinh dưỡng tốt; sử dụng

phương pháp cho phép vật nuôi ăn xoay vòng trên một diện

tích cỏ; cung cấp chuồng trại sạch sẽ và mật độ đàn phù hợp.

• Không nên dựa vào thuốc để trị bệnh cho vật nuôi.

• Nếu bị bệnh hoặc bị thương thì phải trị ngay tức thì và đầy đủ.

• Việc sử dụng thuốc thú y bao gồm kháng sinh trên gia súc khi 

không có bệnh là không được phép.

• Việc sử dụng chất kích thích hoặc kìm hãm tăng trưởng tổng

hợp là không được phép. 

• Việc tiêm vaccine là cho phép nếu cần thiết.



Hệ thống đảm bảo có sự tham gia, hệ

thống quản lý nội bộ
• Nông dân tổ chức hoặc tham gia hệ thống quản lý nội bộ (ICS). Ví dụ như 

một HTX, một doanh nghiệp.

• ICS được đánh giá và được chứng nhận bởi một bên thứ ba (trong nước

hoặc ngoài nước).

• ICS đào tạo cho các nông dân thành viên.

• Mỗi nông dân kí hợp đồng với ICS để tuân thủ tiêu chuẩn hữu cơ.

• Mỗi trang trại được đánh giá hằng năm bởi ICS hoặc bên đại diện.

• ICS báo cáo cho bên cấp chứng nhận hằng năm.

• Bên cấp chứng nhận sẽ đi thực tế đánh giá một vài trang trại mỗi năm.
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So sánh tiêu chuẩn VN PGS và NASAA

Tiêu chuẩn VN
• Thời gian chuyển đổi: 1 vụ mùa.

• Thời gian chuyển đổi vật nuôi: 1 năm.

• Thời gian chuyển đổi sang gia cầm cho trứng hữu

cơ: 42 ngày.

• Vùng đệm: 1 m.

• Xây dựng vùng đa dạng sinh học: 5% diện tích đất.

• Cho phép sử dụng màng phủ nông nghiệp bằng

nhựa.

• Thời gian cách ly vật nuôi: 2 ngày.

Tiêu chuẩn NASAA
• Thời gian chuyển đổi: 3 năm.

• Thời gian chuyển đổi vật nuôi: không bao giờ

• Thời gian chuyển đổi sang trứng hữu cơ: không bao 

giờ sau 2 ngày (2 ngày tuổi là tối đa)

• Vùng đệm: ít nhất 5 m

• Xây dựng vùng đệm đa dạng sinh học: 5% diện tích

đất nếu trên 4 ha.

• Chỉ cho phép sử dụng màng phủ nông nghiệp bằng

nhựa-loại có các lỗ nhỏ trên bề mặt.

• Thời gian cách ly vật nuôi là 21 ngày



So sánh tiêu chuẩn của USDA và NASAA
Tiêu chuẩn của USDA

• Đầu vào phải có chứng nhận của USDA.

• Phải sử dụng vaccine cho vật nuôi.

• Sữa hữu cơ từ vật nuôi: sau 12 tháng chuyển đổi.

• NaNO3 được cho phép sử dụng với hạn chế nhất định.

• Không được sử dụng Rotenone.

• Thuốc trị giun sán được cho phép sử dụng với hạn chế nhất định.

• Trong 3 năm, không hóa chất cấm nào được phép sử dụng. Không có

tiền chấp nhận (cấp chứng nhận trước) và không cho phép bán như là

nông sản hữu cơ trong giai đoạn chuyển đổi

• Không cần phải cách ly đối với đàn vật nuôi mới hoặc đã được xử lý.

• Không có bất cứ yêu cầu nào cho việc dành một khoảng diện tích đất

cho tự nhiên.

Tiêu chuẩn của NASAA
• Đầu vào được chứng nhận bởi những bên chứng nhận khác có thể

được chấp nhận bởi NASAA.

• Phải có sự cho phép mới tiêm vaccine.

• Sữa hữu cơ từ hữu cơ: sau 180 ngày chuyển đổi.

• NaNO3 bị cấm sử dụng trong trồng trọt.

• Rotenone được cho phép sử dụng với hạn chế nhất định

• Việc sử dụng thuốc trị giun sán sẽ dẫn tới việc tước đi chứng nhận.

• Trong 3 năm, không hóa chất cấm nào được phép sử dụng. Có thể

cấp chứng nhận trước trong năm thứ 1 nhưng không cho phép bán

như là nông sản hữu cơ trong giai đoạn chuyển đổi (2 năm còn lại)

• Cách ly vật nuôi ít nhất 21 ngày.

• Dành 5% diện tích đất danh cho tự nhiên.



Chấp thuận tương đương tiêu chuẩn giữa các nước

• Một số quốc gia cần những sản phẩm nhập khẩu phải được chứng nhận bởi

tiêu chuẩn của quốc gia nhập khẩu như: Mỹ/Canada, Nhật, Hàn Quốc.

• Tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Úc tương đương với tiêu chuẩn của Châu Âu 

và Đài Loan.

• Tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu tương đương với nhau.

• Có sự tương đương nào giữa tiêu chuẩn của các nước Đông Nam Á không?



Tài liệu

• Vietnamese PGS standards (English): https://www.ifoam.bio/en/pgs-vietnam

• Tiêu chuẩn hữu cơ: https://vanbanphapluat.co/tcvn-11041-1-2017-nong-nghiep-huu-co-phan-1-

yeu-cau-chung-doi-voi-san-xuat

• NASAA standards: https://www.nasaa.com.au/operators/steps-to-certification.html

• ASEAN standards: https://www.asean.org/wp-

content/uploads/images/Community/AEC/AMAF/OtherDocuments/ASEAN%20STANDARD%20FO

R%20ORGANIC%20AGRICULTURE%20(ASOA).pdf

• USDA standards: https://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-standards

https://vanbanphapluat.co/tcvn-11041-1-2017-nong-nghiep-huu-co-phan-1-yeu-cau-chung-doi-voi-san-xuat
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