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Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS1 
Tiêu chuẩn này được soạn thảo dựa trên  

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN SẢN PHẨM HỮU CƠ (10TCN 602-2006)  
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2006. 

 
GIỚI THIỆU 

Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho các nhà sản xuất là bộ tiêu chuẩn do 
Ban điều phối PGS soạn thảo tham chiếu theo các Tiêu chuẩn cơ bản của IFOAM2 và 
Tiêu chuẩn Quốc Gia về sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ do Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn xây dựng. Bộ tiêu chuẩn PGS này áp dụng cho người sản xuất 
bao gồm cả trồng trọt và chăn nuôi. Tiêu chuẩn về vận hành, chế biến và bán lẻ các 
sản phẩm hữu cơ sẽ được áp dụng riêng. Những tiêu chuẩn này tạo điều kiện cho 
PGS Việt Nam cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các sản phẩm trồng trọt và chăn 
nuôi hữu cơ từ sản xuất đến bán hàng cho tới người tiêu dùng.  
 
Tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam áp dụng cho người sản xuất được trình bày sau đây 
với mục đích làm rõ thêm mối quan hệ giữa các nguyên tắc chung của nông nghiệp 
hữu cơ với các tiêu chuẩn cụ thể: 
 
1. Nguyên tắc chung là những mục tiêu mong đợi của sản xuất hữu cơ. Những 

nguyên tắc này được viết ra dưới dạng câu khẳng định, sử dụng động từ chỉ trạng 
thái “là”.  

 
2. Phương pháp khuyến cáo là những gợi ý cho nông dân áp dụng trên đồng ruộng  

hữu cơ. PGS Việt Nam khuyến khích nông dân sử dụng các phương pháp này 
càng nhiều càng tốt chứ không bắt buộc họ phải áp dụng. 

 
3. Tiêu chuẩn là những yêu cầu cơ bản mà nông dân phải tuân theo để được PGS 

Việt Nam chứng nhận. Cần lưu ý rằng trước khi nông hộ/đồng ruộng nào đó 
được chứng nhận là hữu cơ thì nông hộ/đồng ruộng đó phải áp dụng và đáp ứng 
tất cả các tiêu chuẩn. 

 
Một số thuật ngữ kỹ thuật giải thích trong phần định nghĩa được trình bày dưới đây. 
 
NGUYÊN TẮC CỦA NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ 

Mục đích chính của nông nghiệp hữu cơ bao gồm: 
� sản xuất thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao; 
� tăng cường chu kỳ sinh học trong hệ thống trang trại; 
� duy trì và tăng độ màu mỡ của đất; 
� Làm việc trong hệ thống khép kín nhiều nhất có thể; 
� tránh gây ô nhiễm từ canh tác nông nghiệp; 
� giảm thiểu sử dụng nguồn nguyên liệu không có khả năng phục hồi; 
� duy trì và bảo vệ môi trường. 

                                                      
1 PGS:Hệ thống đảm bảo chất lượng cùng tham gia  
2 IFOAM: Liên đoàn quốc tế các phong trào nông nghiệp hữu cơ 
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ĐỊNH NGHĨA 

Kỹ thuật gien Vật liệu gen di truyền của thực vật, động vật, các vi sinh vật, các 
tế bào và các đơn vị sinh vật khác được thay đổi nhờ kỹ thuật sinh 
học phân tử mà sự thay đổi này không thể thực hiện được qua 
quá trình nhân giống, chọn lọc hoặc đột biến tự nhiên. Phương 
pháp trong kỹ thuật gen bao gồm tái tổ hợp ADN, hợp nhất tế 
bào, vi cấy tế bào, khuyết đoạn gen và nhân đôi gen. Các kỹ thuật 
không áp dụng trong kỹ thuật gen bao gồm tiếp hợp, truyền tính 
trạng và lai giống tự nhiên  

Sinh vật biến đổi gen 
(GMOs) 

Là các sinh vật sống kể cả thực vật, động vật hoặc các vi sinh vật 
có nguồn gốc từ kỹ thuật gen.  

Vận hành Bao gồm: sấy khô, làm sạch, cắt tỉa, phân loại, bao gói, bảo quản 
và vận chuyển sản phẩm  

Nhãn, mác Là bất kỳ từ ngữ, đặc điểm, tên thương mại, thương hiệu, tên tổ 
chức chứng nhận, tranh ảnh hoặc biểu tượng xuất hiện trên bao 
bì, văn bản, thông báo, nhãn hiệu, bảng hiệu hoặc dây đai hoặc có 
biểu thị cho sản phẩm. 

Người vận hành Là bất kỳ người nào có liên quan đến bất kỳ giai đoạn nào trong 
quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển, bán 
lẻ, trình bày, nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm hoặc là người 
đưa sản phẩm đó ra thị trường. 

Sản xuất song song  Trồng trọt, xử lý và chế biến một sản phẩm cùng một lúc bằng 
phương pháp hữu cơ và một phương pháp khác. Các phương 
pháp khác bao gồm không hữu cơ, đang chuyển đổi, tự cho là tự 
nhiên, và hữu cơ nhưng các sản phẩm lại không có chứng nhận. 

Cây một năm  Là các cây trồng có chu kỳ sinh trưởng ngắn và được thu hoạch 
trong vòng một vụ canh tác. 

Cây lâu năm Là các cây trồng có chu kỳ sinh trưởng dài hơn một năm và được 
thu hoạch liên tục nhiều hơn một năm. 

Đầu vào  Là những sản phẩm được sử dụng trong sản xuất và chế biến sản 
phẩm hữu cơ như phân bón, các chất bổ sung dinh dưỡng đất, 
chất bảo vệ thực vật kể cả chất phụ gia và chất hỗ trợ chế biến 
được sử dụng trong các sản phẩm chế biến hữu cơ. 

Đầu vào thương mại  Là đầu vào được sản xuất và chế biến nhằm mục đích thương 
mại.  

Đồng ruộng  Là một mảnh đất canh tác có khoảng cách liền kề. Đôi khi được 
gọi là “thửa ruộng”.  

Trang trại  Tất cả đất nông nghiệp (dùng cho trồng trọt hoặc chăn nuôi gia 
súc) dưới sự quản lý của một người. Đất này bao gồm cả đất thuê 
từ người khác để sản xuất và người sản xuất không phải là chủ 
đất.  

Thời kỳ chuyển đổi  Là thời kỳ bắt đầu làm nông nghiệp hữu cơ theo tiêu chuẩn ACT 
cho tới khi sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm hữu cơ.  
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1. QUẢN LÝ CHUNG  

1.1 CHUYỂN ĐỔI TOÀN BỘ HỘ SẢN XUẤT 

Nguyên tắc chung 

Toàn bộ hộ sản xuất, bao gồm cả chăn nuôi gia súc, được chuyển đổi sang phương thức 
quản lý hữu cơ tuân theo các tiêu chuẩn quy định trong một thời kỳ nhất định. 

Hệ thống sản xuất hữu cơ cần cam kết liên tục áp dụng các biện pháp sản xuất hữu cơ . 
 

Tiêu chuẩn 

1.1.1 Không được phép sản xuất song song tức là: cây trồng trên đồng ruộng hữu cơ 
phải khác với cây trồng trên đồng ruộng canh tác thông thường. Nếu có chăn 
nuôi hữu cơ trong nông hộ, thì không được phép nuôi cùng một loại động vật 
theo cả phương pháp hữu cơ  và thông thường. 

1.1.2 Trong trường hợp người sản xuất không chuyển đổi tất cả đồng ruộng sang canh 
tác hữu cơ thì các ruộng hữu cơ và các ruộng thông thường phải được tách biệt  
và tất cả các ruộng phải được PGS thanh tra. 

1.1.3 Trên  những ruộng đã được cấp chứng nhận hữu cơ, không được chuyển đổi qua 
lại giữa sản xuất hữu cơ và sản xuất thông thường.  

 
1.2 Bảo tồn đất và nước 

Nguyên tắc chung 

Các phương pháp canh tác hữu cơ bảo tồn và tăng cường dinh dưỡng của đất, bảo toàn 
chất lượng nước và sử dụng nước một cách có trách nhiệm và hiệu quả. 
 

Tiêu chuẩn 

1.2.1 Nếu nơi sản xuất có nguy cơ bị xói mòn đất, người sản xuất phải áp dụng các biện 
pháp phòng ngừa xói mòn như trồng cây theo đường đồng mức, v.v.  

1.2.2 Khi có điều kiện thích hợp, người sản xuất phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa 
sự hóa mặn đất.  

1.2.3 Cấm đốt những phần còn lại, tàn dư của cây trồng. 

1.2.4 Người sản xuất phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa khai thác nguồn nước quá 
mức và phải cố gắng giữ gìn chất lượng nước.  

1.2.5 Nông dân phải hoàn trả lại dinh dưỡng, chất hữu cơ và các nguồn khác bị lấy đi 
từ đất qua quá trình thu hoạch sản phẩm bằng cách tái chế, phục hồi, và bổ sung 
các vật liệu hữu cơ và dinh dưỡng vào đất 

1.2.6 Trường hợp người sản xuất đã được cấp chứng nhận có tiến hành chăn nuôi (kể 
cả gia cầm) trong khu vực được chứng nhận thì công tác quản lý chăn thả phải 
bao gồm cả các biện pháp phòng ngừa thoái hóa,  ô nhiễm đất và nguồn nước. 

 
1.3 Quản lý hệ sinh thái 

Nguyên tắc chung 

Canh tác hữu cơ làm lợi cho chất lượng của hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên. 
 

Tiêu chuẩn 

1.3.1 Người sản xuất phải duy trì và tăng cường đa dạng sinh học trong hộ sản xuất 
bằng việc ít nhất giữ 5% diện tích đồng ruộng làm môi trường sống cho các loài 
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thực vật và động vật khác nhau. Những khu vực này có thể là đất rừng, rừng 
ngập nước, bụi cây hoặc các cây to trên đồng, hàng cây chắn ở khu vực ranh giới, 
vườn quả hỗn hợp, kênh rạch, ao hồ tự nhiên và những khu vực chưa khai thác 
có các cây mọc tự nhiên.   

1.3.2 Cấm phát quang khu vực có hệ sinh thái nguyên thủy. 
 
1.4 Kỹ thuật gen 

Nguyên tắc chung 

Kỹ thuật gien bị loại trừ ra khỏi sản xuất và chế biến sản phẩm hữu cơ. 
 

Tiêu chuẩn 

1.4.1 Cấm tất cả vật liệu đầu vào trong toàn bộ hộ sản xuất có nguồn gốc biến đổi gen. 

1.4.2 Vật liệu đầu vào sản xuất phải truy xuất được một bước trước đó để kiểm chứng 
là vật liệu đó không được sản xuất từ thực vật, động vật hoặc vi sinh vật có 
nguồn gốc từ kỹ thuật gen, xét cả về  trực tiếp và gián tiếp.  

 
1.5 Tài liệu hóa 

Tiêu chuẩn 

1.5.1 Nông dân phải duy trì việc ghi chép và lưu giữ tất cả giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc của vật liệu đầu vào, số lượng được sử dụng và giấy tờ giao dịch bán hàng. 
Những tài liệu này sẽ được cung cấp cho công tác thanh tra PGS.  

1.5.2 Nếu có bất kỳ thay đổi gì trong sản xuất của hộ nông dân như tăng hoặc giảm 
đất, thay đổi về loại cây trồng hoặc loại động vật v.v..., người sản xuất ngay lập 
tức phải thông báo cho PGS.  

 
2. TRỒNG TRỌT HỮU CƠ 

2.1 Yêu cầu chuyển đổi 

Nguyên tắc chung 

Thời kỳ chuyển đổi cho phép thiết lập hệ thống quản lý hữu cơ và xây dựng độ phì đất. 
 

Tiêu chuẩn 

2.1.1 Tất cả đồng ruộng đăng ký chứng nhận hữu cơ phải được đặt trong một thời kỳ 
chuyển đổi. Trong thời kỳ này, người sản xuất phải tuân thủ các tiêu chuẩn PGS, 
được thanh tra và chứng nhận bởi PGS nhưng sản phẩm được sản xuất trong quá 
trình chuyển đổi không được bán như là “sản phẩm hữu cơ”. 

2.1.2 Đối với các loại cây một năm, thời kỳ chuyển đổi là một mùa vụ. Thời kỳ chuyển 
đổi phải kéo dài toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của cây trồng (từ khi làm đất đến khi 
thu hoạch). Sản phẩm được thu hoạch sau thời kỳ chuyển đổi có thể được bán là 
“sản phẩm hữu cơ” cùng nhãn mác PGS sau khi đã được chứng nhận.  

2.1.3 Đối với các loại cây lưu năm, thời kỳ chuyển đổi là một chu kỳ hoàn chỉnh (từ khi 
ra hoa tới khi thu hoạch). Sản phẩm được thu hoạch sau thời kỳ chuyển đổi có 
thể được bán là “sản phẩm hữu cơ” cùng nhãn mác PGS khi đã được cấp chứng 
nhận 
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2.2 Lựa chọn loại cây trồng và giống 

Nguyên tắc chung 

Lựa chọn loài và giống cây trồng, vật nuôi đưa vào sản xuất trong hệ thống hữu cơ phải 
thích nghi với điều kiện đất đai, khí hậu địa phương và có khả năng chịu sâu bệnh. 

Toàn bộ hạt giống và vật liệu trồng trọt phải có nguồn gốc hữu cơ. 
 

Tiêu chuẩn 

2.2.1 Nếu sẵn có thì nên sử dụng hạt giống và vật liệu cây trồng hữu cơ. Nếu không thì 
có thể sử dụng hạt giống thông thường nhưng hạt giống này không được xử lý 
bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật bị cấm trước khi gieo trồng. Nếu không thể 
tìm được hạt giống không xử lý hóa chất, thì được phép rửa hạt giống bằng nước 
sạch để loại bỏ hóa chất trước khi sử dụng 

2.2.2 Đối với các loại cây trồng lâu năm, trang trại hữu cơ được phép sử dụng giống 
sản xuất từ nguyên liệu thực vật thông thường nhưng sản phẩm của các cây 
trồng này không được bán như là sản phẩm hữu cơ cùng nhãn mác PGS trong 
vòng 12 tháng đầu. 

 
2.3 Đa dạng hóa trong trồng trọt 

Nguyên tắc chung 

Đất và phương pháp quản lý đất là nền tảng của sản xuất hữu cơ. Hệ thống trồng trọt 
hữu cơ  lấy đất làm cơ sở, chăm sóc đất và hệ sinh thái xung quanh, đáp ứng tính đa 
dạng của các loài sinh vật và khuyến khích vận dụng vòng dinh dưỡng, giảm thiểu xói 
mòn và mất dinh dưỡng đất. 
 

Tiêu chuẩn 

2.3.1 Trong sản xuất cây trồng một năm, người sản xuất phải thiết lập tính đa dạng các 
loài thực vật trong khu vực sản xuất tối thiểu bằng cách luân canh cây trồng để 
giảm sâu bệnh và cỏ dại, bao gồm cả luân canh các cây họ đậu để tăng cường các 
chất hữu cơ và độ phì đất. 

2.3.2 Trong sản xuất cây lâu năm, người sản xuất phải thiết lập tính đa dạng thực vật 
trong trang trại tối thiểu bằng cách trồng các loại cây che phủ đất và/hoặc trồng 
đa dạng các loài thực vật khác.  

 
2.4 Quản lý độ phì đất và sinh trưởng của cây trồng 

Nguyên tắc chung 

Canh tác hữu cơ trả lại cho đất các vật liệu động vật, thực vật và vi sinh vật để làm tăng 
hoặc ít nhất duy trì độ phì nhiêu của đất và các hoạt động sinh học trong đất 

Cấm sử dụng các loại chất hóa học tổng hợp và các chất tăng trưởng. 
 

Tiêu chuẩn 

2.4.1 Người sản xuất phải cố gắng sử dụng các chất hữu cơ từ thực vật và động vật 
được sản xuất trong hộ gia đình để cải tạo đất và cố gắng hạn chế sử dụng các 
loại vật liệu hữu cơ được mua vào từ bên ngoài.  

2.4.2 Người sản xuất phải có kế hoạch làm tăng hữu cơ trong trang trại/hộ gia đình 
bằng cách sử dụng tổng hợp các loại phân hữu cơ. Phân hữu cơ cần phải được sử 
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dụng với một lượng thích hợp có cân nhắc để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng 
trong đất và nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng.  

2.4.3 Chỉ được phép sử dụng các loại phân bón, các chất bổ sung dinh dưỡng đất và 
các chất điều hòa sinh trưởng có trong danh mục đã được PGS phê duyệt. 

2.4.4 Cấm sử dụng phân người. 

2.4.5 Phân động vật có nguồn gốc từ bên ngoài nông hộ phải được đưa vào ủ nóng . 

2.4.6 Được phép sử dụng phân ủ có nguồn gốc trong nông hộ hoặc đưa từ bên ngoài 
nông hộ vào nhưng phải đảm bảo các thành phần vật liệu hữu cơ đưa vào trong 
phân ủ có trong danh mục đã được PGS phê chuẩn (Phần 1). Người sản xuất phải 
có khả năng cung cấp cho PGS các thông tin về vật liệu hữu cơ được sử dụng và 
nguồn gốc của phân ủ. 

2.4.7 Không được sử dụng rác thải đô thị để ủ phân vì loại rác thải này có nguy cơ 
nhiễm kim loại nặng cao. 

2.4.8 Đống phân ủ và phân động vật phải được để xa nơi sơ chế và đóng gói sản phẩm 
thu hoạch. 

2.4.9 Phân khoáng được phép sử dụng như một nguồn bổ sung và được đưa vào kế 
hoạch dài hạn giải quyết nhu cầu dinh dưỡng trong nông hộ có kết hợp với các kỹ 
thuật khác như vận dụng chu trình dinh dưỡng, trồng các cây họ đậu, luân canh 
và sử dụng chất hữu cơ.  

2.4.10 Các dinh dưỡng vi lượng có trong danh mục đầu vào đã được PGS phê chuẩn 
(Phần 1) có thể sử dụng nếu như cây trồng có biểu hiện rõ là thiếu loại dinh 
dưỡng đó. Tuy nhiên, người sản xuất phải thông báo tới PGS vấn đề đang gặp, 
các phương pháp đã được nỗ lực áp dụng để giải quyết vấn đề và/hoặc các kết 
quả xét nghiệm mô và đất.  

2.4.11 Được phép sử dụng vi sinh vật để cải tạo đất, ủ phân, xử lý nước và chất thải từ 
chuồng nuôi động vật trừ khi các loại vi sinh này được sản xuất qua kỹ thuật gen.  

2.4.12 Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón tổng hợp như phân đạm ure, phân lân và 
phân kali  

2.4.13 Cấm sử dụng các loại hooc môn tăng trưởng thực vật tổng hợp. 
 
2.5 Quản lý sâu, bệnh và cỏ dại 

Nguyên tắc chung 

Hệ thống canh tác hữu cơ áp dụng các phương tiện sinh học và trồng trọt để ngăn ngừa 
thiệt hại không thể chấp nhận được do sâu, bệnh và cỏ dại gây ra. Người sản xuất sử 
dụng các loại cây trồng và giống đã thích nghi tốt với môi trường, có các kế hoạch bón 
phân cân đối để duy trì độ phì đất và cây trồng sinh trưởng mạnh khỏe. 

 

Các phương pháp khuyến cáo  

� Thúc đẩy sự phân bố các loại sinh vật có ích và thiên địch (loài ăn thịt và ký sinh) như 
là trồng các loại hoa cùng với cây trồng chính, trồng cây để tạo môi trường sống hoặc 
làm tổ cho chim.  

� Trồng các loại cây xua đuổi côn trùng xen lẫn với cây trồng chính có thể làm giảm sâu 
bọ như trồng tỏi với bắp cải hoặc trồng xả với cải ăn lá.  

� Tránh trồng lặp lại một loại cây trồng trên cùng một thửa ruộng để giảm sâu hại. Nên 
luân canh cây trồng 
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� Sử dụng các biện pháp trồng trọt hợp lý để kiểm soát cỏ dại như cày xới, luân canh, 
trồng xen, phủ đất bằng các vật liệu tự nhiên.  

 

Tiêu chuẩn 

2.5.1 Toàn bộ hệ thống sản xuất hữu cơ phải cho thấy được một loạt các biện pháp 
được áp dụng một cách chủ động để giảm sâu bệnh hại và cỏ dại.  

2.5.2 Chỉ được phép áp dụng những biện pháp và các sản phẩm trong danh mục đăng 
ký đầu vào đã được PGS phê chuẩn (Phần 2). 

2.5.3 Cấm sử dụng sản phẩm bảo vệ thực vật tổng hợp. 

2.5.4 Cấm sử dụng chất tẩy hoặc các chất kết dính tổng hợp.  

2.5.5 Được phép sử dụng rơm để làm lớp phủ ngăn cỏ dại và duy trì độ ẩm của đất. Ưu 
tiên sử dụng rơm từ trang trại hữu cơ nhưng nếu trong trường hợp không có thì 
được phép dùng rơm từ trang trại thông thường.  

2.5.6 Được phép sử dụng các sản phẩm nhựa làm từ polyethylene, polypropylene hoặc 
polycarbonates để che phủ, giấy gói hoa quả hoặc lưới bắt côn trùng. Sau khi sử 
dụng, phải lấy các tấm nhựa ra khỏi trang trại và không được đốt những thứ này 
tại khu vực trang trại. 

2.5.7 Các sản phẩm bảo vệ thực vật bị cấm không được phép sử dụng trong kho chứa. 
 
2.6 Tránh ô nhiễm 

Nguyên tắc chung 

Tất cả biện pháp thích đáng được áp dụng để đảm bảo rằng đất và thực phẩm hữu cơ 
được bảo vệ khỏi sự  ô nhiễm. 
 

Tiêu chuẩn 

2.6.1 Nước sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nước sạch (Theo tiêu chuẩn TCVN 
5942-1995). 

2.6.2 Khu vực sản xuất hữu cơ phải được tách biệt tốt khỏi nguồn gây ô nhiễm như 
khu công nghiệp, công trường xây dựng, các trục đường chính v.v... 

2.6.3 Khi ruộng hữu cơ có nguy cơ bị ô nhiễm bởi các chất đã bị cấm từ những nơi 
canh tác theo phương pháp thông thường gần đó hoặc các nguồn gây ô nhiễm 
khác, thi khu vực sản xuất hữu cơ phải  có một vùng đệm rộng ít nhất là 01 mét 
để ngăn ngừa nhiễm hóa chất và: 

2.6.3.1 Nếu như sự ô nhiễm là do từ không khí thì phải trồng một loại cây để 
chắn bụi nước xâm nhiễm. Loại cây trồng trong vùng đệm phải khác với 
loại cây trồng hữu cơ.  

2.6.3.2 Nếu như sự ô nhiễm từ nguồn nước thì phải tạo một bờ đất hoặc rãnh 
thoát nước để ngăn xâm nhiễm do nước bẩn tràn qua.   

2.6.4 Khi có nguy cơ ô nhiễm các chất hóa học hoặc kim loại nặng cao do các yếu tố 
ngoại cảnh hoặc do lịch sử sử dụng các hóa chất hoặc vật tư đầu vào của trang 
trại, người sản xuất phải đồng ý cho PGS lấy mẫu đất, nước hoặc sản phẩm để 
kiểm tra ô nhiễm. Chi phí kiểm tra do người sản xuất chi trả.  

2.6.5 Các thiết bị phun thuốc đã được sử dụng trong canh tác thông thường không 
được sử dụng trong canh tác hữu cơ.  
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2.6.6 Các dụng cụ và thiết bị khác đã dùng trong canh tác thông thường phải được làm 
vệ sinh sạch sẽ trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.  

2.6.7 Không được sử dụng túi và đồ chứa các chất bị cấm sử dụng trong canh tác hữu 
cơ để cất trữ và vận chuyển các sản phẩm hữu cơ. 

 
3. CHĂN NUÔI HỮU CƠ 

Phạm vi 
Tiêu chuẩn chăn nuôi này áp dụng cho các nhóm động vật bao gồm trâu, bò, lợn, dê. gà, 
vịt và ngan cùng các sản phẩm của nó. 
 
3.1 Quản lý động vật 

Nguyên tắc chung 
Chăn nuôi hữu cơ dựa trên mối quan hệ hài hòa giữa đất, thực vật và động vật nuôi, tôn 
trọng nhu cầu sinh lý của vật nuôi và nuôi chúng bằng các thức ăn có chất lượng tốt 
được sản xuất theo phương pháp hữu cơ. 
 

Tiêu chuẩn 

3.1.1 Động vật có quyền được hưởng không khí trong lành, nước sạch, thức ăn đủ dinh 
dưỡng và được đối xử theo nhu cầu của chúng 

3.1.2 Động vật có quyền được hưởng sự bảo vệ khỏi ánh nắng mặt trời, tiếng ồn quá 
mức, sự nóng nực, mưa gió, bùn lầy để giảm căng thẳng và đảm bảo chúng có 
cuộc sống thoải mái. 

3.1.3 Nếu động vật trú ở trong chuồng thì phải: 
� Có đủ chỗ cho chúng đứng, nằm thoải mái, quay trở, liếm lông và tất cả các 

động tác tư thế bản năng của nó như là đi lại, vươn, duỗi hoặc vỗ cánh đều 
được chúng thực hiện dễ dàng. 

� Có đủ vật liệu tự nhiên, mới, sạch sẽ để thay ổ cho các động vật có nhu cầu 
làm ổ (bò, cừu, dê, lợn, gà)  

� Xung quanh chuồng phải được xây dựng đảm bảo cách nhiệt thích hợp, giữ 
ấm, làm mát và luôn thông thoáng để mức độ bụi, nhiệt độ, độ ẩm và nồng 
độ khí gas ở mức không gây hại cho vật nuôi; 

� Có khả năng duy trì kết cấu của bầy đàn, đảm bảo rằng đàn động vật không bị 
cô lập với các động vật khác cùng loài; 

� Vật liệu được sử dụng để xây dựng xung quanh chuồng và bất kỳ thiết bị sản 
xuất nào được gắn liền với nó phải là loại vật liệu không gây hại cho sức khỏe 
của con người hoặc động vật. 

3.1.4 Gia cầm, thỏ và lợn không được nhốt trong lồng. 

3.1.5 Cấm phương thức chăn nuôi không có đất đai. Tất cả động vật nuôi phải được 
tiếp cận với nơi chăn thả hoặc một khu vực ngoài trời để bất cứ lúc nào chúng 
cũng có thể vận động hoặc chạy nhảy theo nhu cầu sinh lý và điều kiện cho phép 
của thời tiết và mặt đất 

3.1.6 Nên hạn chế sử dụng ánh sáng nhân tạo 

3.1.7 Đối với khu vực chuồng nuôi, mật độ tối thiểu cho động vật phải tuân theo như 
sau: 
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LỢN GÀ + (NGAN) VỊT 
Lợn > 40 kg 1.1 m2 /con Gà một ngày tuổi 2.0 m2 / 100 con 
Lợn nái 3.0 m2 / con 3 – 4 tuần tuổi 0.05 m2 / con 
Lợn giống 0.6 m2 / con > 28 ngày tuổi 0.1 m2 / con 
 

3.1.8 Số lượng động vật được nuôi trên một đơn vị diện tích và quy mô của bầy đàn 
phải được giới hạn để động vật có thể tự do thể hiện các hành động theo bản 
năng đồng thời đảm bảo không gây thiệt hại đến đất và nguồn nước. 
Đối với gà và (ngan) vịt, mật độ thả ở khu vực ngoài trời ban đầu là 1 con/ 2m2 

 
3.2 Yêu cầu chuyển đổi 

Nguyên tắc chung 
Hệ thống chăn nuôi chuyển đổi từ thông thường sang chăn nuôi hữu cơ đòi hỏi một thời 
gian chuyển đổi để vật nuôi phát triển các hành động bản năng, khả năng miễn dịch và 
các chức năng trao đổi chất của chúng. 

Tiêu chuẩn 

3.2.1 Trường hợp chuyển đổi động vật nuôi hiện hữu sang chăn nuôi hữu cơ trên một 
cơ sở vật chất hữu cơ sẵn có thì phải trải qua một giai đoạn chuyển đổi tối thiểu 
theo lộ trình sau đây 
� Đối với động vật nuôi lấy sữa – 90 ngày 
� Đối với động vật nuôi lấy thịt – 12 tháng 
� Đối với gia cầm nuôi lấy trứng – 42 ngày 

Đề nghị tham chiếu mục 3.3.1. cho các trường hợp khác 
 

3.3 Nguồn gốc/Nguồn động vật 

Nguyên tắc chung 
Động vật hữu cơ là động vật được sinh ra và lớn lên tại các cơ sở chăn nuôi hữu cơ. 
 

Tiêu chuẩn 

3.3.1 Động vật phải được nuôi theo phương pháp hữu cơ ngay từ khi chúng sinh ra. 
Tuy nhiên, nếu không có con giống hữu cơ thì có thể sử dụng con giống thông 
thường để nuôi hữu cơ nhưng phải đạt số ngày tuổi tối đa như sau: 

� 2 ngày tuổi đối với gà nuôi lấy thịt; 
� 18 ngày tuổi đối với gà mái nuôi lấy trứng; 
� 2 tuần tuổi đối với các loại gia cầm khác; 
� Lợn giống 6 tuần tuổi và sau khi cai sữa; 
� 4 tuần tuổi đối với bò sữa và dê (nhưng động vật phải được quản lý theo 

phương pháp hữu cơ trong vòng 1 năm trước khi được bán như là một sản 
phẩm hữu cơ ) 

Động vật nuôi không tuân thủ đủ các điều kiện trên không thể chuyển đổi được 
thành hữu cơ. 

3.3.2 Ngoài động vật nuôi đã được chứng nhận hữu cơ, bất kỳ động vật nào đưa từ 
bên ngoài vào nuôi phải được kiểm dịch trong một khu vực quy định riêng biệt 
cách xa hệ thống sản xuất hữu cơ tối thiểu 48 giờ. Khu vực chăn thả được sử 
dụng để kiểm dịch sẽ không được đưa vào sử dụng trong hệ thống chăn nuôi hữu 
cơ ít nhất 12 tháng kể từ khi kết thúc kiểm dịch; chỗ quây thả và lồng nhốt có thể 
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được sử dụng chỉ khi đã dọn sạch phân động vật và các vật liệu được sử dụng 
làm ổ trong khi kiểm dịch. 

 
3.4 Con giống và nhân giống 

Nguyên tắc chung 
Con giống phải thích ứng được với điều kiện địa phương. Động vật phải được nhân giống 
bằng phương pháp sinh sản tự nhiên. 
 

Tiêu chuẩn 

3.4.1 Hệ thống nhân giống phải dựa vào các con giống có thể sinh sản một cách tự 
nhiên không có sự can thiệp của con người. 

3.4.2 Được phép thụ tinh nhân tạo nhưng không khuyến khích sử dụng phương pháp 
này. 

3.4.3 Cấm sử dụng kỹ thuật cấy phôi và nhân bản. 

3.4.4 Cấm sử dụng hooc môn kích thích rụng trứng và sinh nở. 
 
3.5 Cắt xén, mổ xẻ 

Nguyên tắc chung 
Canh tác hữu cơ tôn trọng những đặc điểm để phân biệt của động vật. 
 

Tiêu chuẩn 

3.5.1 Cấm sử dụng phương pháp phẫu thuật thông thường để điều trị động vật nuôi. 
Chỉ có thể được áp dụng nếu vì lý do an toàn, giảm bớt khổ đau cho động vật và 
duy trì sức khỏe, phúc lợi của động vật. Trong những tình huống như thế, chỉ 
được sử dụng khi sức chịu đựng của con vật đã giảm xuống mức tối thiểu và 
thuốc gây mê có thể được sử dụng ở những nơi thích hợp. Những phương pháp 
điều trị sau đây được phép sử dụng: 
� Đeo chuông 
� Thiến 
� Cưa sừng và nhổ nanh (chỉ đối với con vật dưới 6 tháng tuổi) 

 
3.6 Dinh dưỡng cho động vật 

Nguyên tắc chung 
Động vật hữu cơ tiếp nhận nhu cầu dinh dưỡng từ thức ăn hữu cơ và thức ăn có chất 
lượng tốt. 
 

Tiêu chuẩn 

3.6.1 Động vật phải được nuôi với một chế độ thức ăn cân đối đáp ứng tất cả các loại 
dinh dưỡng mà nó cần, tất cả các động vật nhai lại phải được ăn thức ăn thô 
hàng ngày. Thức ăn phải được làm từ các vật liệu 100% hữu cơ (“hữu cơ” được 
xác định theo tiêu chuẩn PGS này). Trường hợp thức ăn hữu cơ không có đủ cả 
về khối lượng cũng như chất lượng thì tỉ lệ lượng thức ăn thông thường được 
phép sử dụng (kể cả cho động vật đang trong quá trình chuyển đổi) là 10% cho 
động vật nhai lại (trâu bò) và 15% cho động vật không nhai lại căn cứ theo lượng 
chất khô tiêu thụ hàng năm.  

3.6.2 Trên 50% thức ăn phải do trang trại tự sản xuất hoặc hợp tác sản xuất với các 
trang trại hữu cơ khác.  
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3.6.3 Có thể cho động vật ăn vitamin, các nguyên tố vi lượng và thức ăn bổ xung có 
nguồn gốc   tự nhiên chiếm tối đa là 5% trong tổng lượng thức ăn. Tuy nhiên, 
người vận hành phải chứng minh được nguồn gốc của các nguồn thức ăn bổ xung 
này.  

3.6.4 Không được cho động vật nhai lại ăn các loại thức ăn có nguồn gốc từ động vật 
có vú ngoại trừ sữa và các sản phẩm từ sữa.  

3.6.5 Ở những nơi có cách sử dụng nguồn đất đai bền vững hơn so với sử dụng đất để 
làm bãi chăn thả thì có thể cho động vật ăn cỏ tươi được mang từ nơi khác tới. 
Không được làm tổn hại tới ích của động vật. Động vật phải được phép di chuyển 
đi lại thường xuyên. 

3.6.6 Chăn thả động vật nhai lại trong các khu đất tự nhiên hoặc trong bãi rộng là kỹ 
thuật được coi trọng của phương pháp sản xuất hữu cơ và cần đáp ứng những 
yêu cầu sau đây: 
� Khu vực chăn thả được quy định rõ ràng và phải được kiểm tra  
� Khu vực chăn thả là những nơi chưa từng được xử lý bằng các sản phẩm 

không có trong danh mục đầu vào PGS trong thời gian 3 năm trước khi chăn 
thả; 

� Khu vực chăn thả không được làm ảnh hưởng đến tính ổn định của môi 
trường sống tự nhiên.   

3.6.7 Các động vật có vú còn bé mới cai sữa (lợn, bò…)phải được uống sữa mẹ hoặc 
sữa hữu cơ từ cùng loài. Đối với lợn, tuổi lợn con tối thiểu là 6 tuần tuổi ngoại trừ 
trường hợp khẩn cấp 

3.6.8 Những chất sau bị cấm sử dụng làm thức ăn: 
� Đối với các động vật nhai lại: Những phụ phẩm có nguồn gốc từ động vật (ví 

dụ như chất thải từ lò mổ)  
� Sản phẩm giết mổ của động vật cùng loài; 
� Tất cả các loại phân kể cả phân chim và phân chuồng; 
� Thức ăn chiết xuất từ dung môi (như hexane) hoặc chất xúc tác hóa học khác; 
� Axit amin tổng hợp hoặc axit amin phân lập; 
� Ure, và các loại hợp chất đạm tổng hợp khác; 
� Các chất kích thích hoặc hoạt chất tăng trưởng tổng hợp; 
� Các chất tổng hợp kích thích ăn uống  
� Các chất bảo quản trừ khi sử dụng hỗ trợ chế biến; 
� Các chất tạo màu nhân tạo. 

3.6.9 Chỉ được sử dụng các chất bảo quản thức ăn sau đây: 
a. Vi khuẩn, nấm và enzymes (kể cả EM); 
b. Phụ phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm (như mật mía); 
c. Các chế phẩm có nguồn gốc thực vật. 

 
3.7 Sức khỏe động vật 

Nguyên tắc chung 
Phương pháp quản lý hữu cơ thúc đẩy và duy trì sức khỏe và phúc lợi của động vật nuôi 
thông qua dinh dưỡng hữu cơ cân đối, sống trong điều kiện thoải mái và lựa chọn giống 
có khả năng kháng lại bệnh tật, nhiễm trùng và ký sinh trùng.  

Các biện pháp khuyến cáo:  

Sức khỏe động vật phải được duy trì, vật nuôi được kiểm soát bệnh tật và ký sinh qua 
các phương pháp sau: 
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� Chọn lọc con giống hoặc giống động vật phù hợp; 
� Áp dụng các biện pháp thích hợp với mỗi loài 
� Luôn cung cấp đủ thức ăn hữu cơ;  
� Quản lý luân chuyển bãi chăn thả; 
� Điều kiện chuồng trại sạch sẽ; và 
� Mật độ đàn thích hợp. 
 

Tiêu chuẩn 

3.7.1 Người chăn nuôi phải áp dụng tất cả biện pháp thực tế để đảm bảo sức khỏe và 
phúc lợi của động vật thông qua các biện pháp phòng ngừa trong chăn nuôi. 

3.7.2 Chủ yếu dựa vào các vật chất hơn là sử dụng các biện pháp quản lý để kiểm soát 
bệnh tật là không phù hợp với các nguyên tắc canh tác hữu cơ. Ở những nơi có 
áp dụng các biện pháp quản lý để kiểm soát không có hiệu quả thì có thể sử dụng 
những sản phẩm có trong danh mục đầu vào được PGS phê chuẩn để hỗ trợ  việc 
kiểm soát. 

3.7.3 Nếu động vật bị ốm hoặc bị thương thì phải được chữa trị kịp thời và đầy đủ.  
Người sản xuất không được ngừng cứu chữa cho vật nuôi trong mọi trường hợp 
để không làm cho vật nuôi phải chịu đựng những đau đớn không cần thiết, cho 
dù việc sử dụng thuốc sẽ làm mất tình trạng hữu cơ của vật nuôi. Thuốc thú y có 
nguồn gốc hóa học và vaxin phòng dịch chỉ được dùng nếu:   

� Các biện pháp phòng trừ và các phương cách khác không chữa khỏi bệnh 
hoặc không làm lành vết thương  

� Sử dụng dưới sự theo dõi giám sát của cán bộ thú y, và  
� Thời gian cách ly phải gấp đôi thời gian quy định hoặc tối thiểu là 48 giờ tùy 

thuộc vào khoảng thời gian cách ly cần thiết để chữa bệnh. Cấm sử dụng 
thuốc thú y (kể cả kháng sinh) trên gia súc khi chúng không bị bệnh.   

3.7.4 Cấm sử dụng chất kích thích tăng trưởng tổng hợp hoặc thuốc giảm cân. 

3.7.5 Được sử dụng vaxin trong các trường hợp sau: 
� Là loại bệnh đã biết hoặc được dự báo trở thành một vấn đề trong vùng nơi 

có trại  nuôi và loại bệnh đó không thể kiểm soát được bằng các kỹ thuật 
quản lý; hoặc 

� Vaxin được yêu cầu sử dụng hợp pháp ; và 
� Vaxin không bào chế bằng kỹ thuật gen. 

 
3.8 Vận chuyển và giết mổ 

Nguyên tắc chung 
Động vật hữu cơ phải chịu đựng ít căng thẳng nhất trong quá trình vận chuyển và giết 
mổ. 
 

Tiêu chuẩn 

3.8.1 Động vật phải được đối xử nhẹ nhàng, tử tế trong quá trình vận chuyển và giết 
mổ. Việc vận chuyển và giết mổ động vật phải tuân thủ theo các quy định tương 
ứng ở trong nước và quốc tế. 

3.8.2 Trong quá trình vận chuyển và giết mổ, động vật hữu cơ phải được ở trong 
những điều kiện làm giảm tối đa hậu quả tiêu cực do: 
� Căng thẳng; 
� Xếp, dỡ; 
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� Để lẫn các nhóm động vật khác nhau hoặc động vật khác giới tính; 
� Nhiệt độ và độ ẩm tương đối; và 
� Đói và khát. 

3.8.3 Không được xử lý động vật bằng các loại thuốc an thần hoặc kích thích nhân tạo 
trước khi, hoặc trong quá trình vận chuyển. Cấm sử dụng kích điện hoặc các dụng 
cụ tương tự khác. 

3.8.4 Việc giết mổ phải được tiến hành nhanh chóng và không làm động vật bị căng 
thẳng thái quá. Phải làm con vật choáng trước khi cắt tiết. Cấm cắt tiết động vật 
mà không làm choáng. 

3.8.5 Phải có khả năng nhận biết từng con vật hoặc nhóm động vật trong từng bước 
của quá trình vận chuyển và giết mổ. 

3.8.6 Vật nuôi hữu cơ và vật nuôi thông thường không được vận chuyển cùng nhau 
hoặc giết mổ cùng một lúc   

3.8.7 Thời gian chuyển đến khu vực giết mổ không được quá 8 tiếng.  
 
4. VẬN HÀNH VÀ CHẾ BIẾN 

Các tiêu chuẩn trong phần này áp dụng cho toàn bộ quá trình vận hành và chế biến sản 
phẩm được người vận hành và/hoặc chế biến đầu tiên thực hiện sau khi đã đáp ứng tất 
cả các tiêu chuẩn nêu ra ở phần 1, 2 và 3. Vì vậy, quá trình vận hành và chế biến phải 
được thanh tra đồng thời và được cấp chứng nhận PGS. Những quá trình vận hành 
và/hoặc chế biến khác được đưa vào trong Các tiêu chuẩn PGS giành cho người bán lẻ. 
 
4.1 Yêu cầu chung 

Nguyên tắc chung 
Quá trình vận hành và chế biến cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm hữu cơ chất 
lượng cao, giàu dinh dưỡng và mang lại cho nông dân hữu cơ một thị trường mà ở đó 
không làm ảnh hưởng tới tính nguyên vẹn hữu cơ của sản phẩm họ làm ra. 

 

Tiêu chuẩn 

4.1.1 Toàn bộ bước vận hành và chế biến phải được thanh tra và cấp chứng nhận PGS.  

4.1.2 Người vận hành phải đào tạo và cung cấp thông tin về các yêu cầu của Tiêu 
chuẩn hữu cơ PGS cho toàn bộ người làm thuê (kể cả dài hạn và ngắn hạn) hoặc 
những người có trách nhiệm  

4.1.3 Người vận hành phải duy trì các tài liệu chứng minh nguồn gốc của vật liệu hữu 
cơ, sổ sách ghi chép lại sự vận hành/chế biến, vật liệu hữu cơ lưu kho và các sản 
phẩm đã hoàn chỉnh và một hệ thống kế toán bao gồm việc mua các vật liệu thô 
hữu cơ và bán sản phẩm hữu cơ đã hoàn chỉnh. Các tài liệu và tài khoản phải rõ 
ràng và sẵn sàng cho việc thanh tra PGS.  

4.1.4 Người vận hành phải lưu giữ các tài liệu chứng minh nguồn gốc vật liệu hữu cơ 
thô đã được cấp chứng nhận PGS sử dụng trong quá trình vận hành/chế biến.  

4.1.5 Tất cả sản phẩm hữu cơ phải được xác định rõ là hữu cơ xuyên suốt toàn bộ quá 
trình. 

 
4.2 Thành phần 

Nguyên tắc chung 

Sản phẩm chế biến hữu cơ chỉ được làm từ các thành phần hữu cơ. 
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Tiêu chuẩn 

4.2.1 Tất cả thành phần sử dụng trong chế biến sản phẩm hữu cơ phải được sản xuất 
theo phương pháp hữu cơ trừ các chất phụ gia và chất hỗ trợ chế biến có ghi 
trong danh mục đăng ký được PGS phê chuẩn. 

4.2.2 Nếu không có sẵn thành phần hữu cơ thì các thành phần được sản xuất theo 
phương pháp thông thường có nguồn gốc nông nghiệp có thể được sử dụng với 
điều kiện: 

� những thành phần đó được phép của PGS như là được ghi trong danh mục 
đầu vào đã đăng ký và được PGS phê chuẩn; 

� những thành phần đó không có nguồn gốc biến đổi gen; 
� những thành phần đó có hàm lượng không chiếm quá 5% thành phần các 

chất có nguồn gốc nông nghiệp của sản phẩm. Nước và muối có thể được 
dùng như một thành phần trong quá trình sản xuất sản phẩm hữu cơ và 
không gộp vào với tỉ lệ thành phần hữu cơ đang được tính toán 

4.2.3 Tuy rằng các chất không phải hữu cơ được chấp thuận theo điều khoản 4.3.1 và 
4.3.2 nhưng việc sử dụng những chất này cần được giới hạn bởi những nhu cầu 
sau đây: 
� Những chất này là không thể thiếu để đảm bảo an toàn thực phẩm, hoặc 
� Những chất này là những chất cơ bản để chuẩn bị hoặc bảo quản thực phẩm 

đó, hoặc 
� Đó là những chất do pháp luật yêu cầu. 

4.2.4 Không sử dụng các chất để làm tăng thêm lợi ích của thực phẩm – như bổ xung 
chất khoáng (kể cả các nguyên tố vi lượng), các vitamin, axit amin và các chất phụ 
gia tương tự trừ khi có yêu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật. 

 
4.3 Phương thức chế biến 

Nguyên tắc chung 
Sản phẩm chế biến hữu cơ chỉ được làm từ các thành phần hữu cơ. 

 

Tiêu chuẩn  

4.3.1 Kỹ thuật sử dụng để chế biến thực phẩm hữu cơ phải có bản chất vật lý (ví dụ 
như xay nghiền, phơi sấy, tách bóc), sinh học (ví dụ như lên men) và/hoặc cơ học 
(ví dụ như nén ép). 

4.3.2 Chỉ được sử dụng kỹ thuật lọc không có phản ứng hóa học hoặc biến đổi thực 
phẩm trên cơ sở phân tử.  

4.3.3 Chất thải trong khi chế biến phải được quản lý một cách phù hợp để giảm thiểu 
tác động tới môi trường. Các chất thải cần được tái sử dụng khi thích hợp. 

4.3.4 Tất cả thiết bị, đồ chứa và phương pháp chế biến phải sạch, đảm bảo vệ sinh và 
phải áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nhiễm bẩn (như nhiễm vi sinh, vi trùng và 
chất hóa học).  

4.3.5 Nếu có sản phẩm thông thường được xử lý và chế biến trong cùng một khu vực 
thì khu vực cất giữ, bảo quản sản phẩm hữu cơ phải riêng biệt với sản phẩm 
thông thường và toàn bộ thiết bị, máy móc sử dụng phải được rửa sạch trước và 
sau khi sử dụng cho sản phẩm hữu cơ. Ngoài ra, không được chế biến sản phẩm 
hữu cơ và sản phẩm thông thường trong cùng một thời điểm. 
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4.3.6 Chỉ được dùng nước và các chất xúc tác trong danh mục đầu vào đã đăng ký và 
được PGS phê chuẩn (Phần 4) để làm vệ sinh các vật đựng, các thiết bị và khu chế 
biến.  

 
4.4 Bảo quản, gồm cả kiểm soát sâu, bệnh 

Nguyên tắc chung 
Thực phẩm hữu cơ được bảo vệ tránh sâu bệnh bằng cách sử dụng các phương pháp 
chế biến tiêu chuẩn bao gồm làm sạch, vệ sinh và không sử dụng hóa chất xử lý hoặc 
chiếu xạ. 
 

Tiêu chuẩn  

4.4.1 Tẩt cả các phương tiện cất trữ sản phẩm thô hoặc sản phẩm đã hoàn chỉnh phải 
được PGS kiểm tra 

4.4.2 Tất cả sản phẩm hữu cơ phải được bảo quản riêng biệt khỏi sản phẩm thông 
thường ngoại trừ các sản phẩm đó được đóng gói trong các bao bì có màu sắc 
khác biệt và nhãn mác rõ ràng. Sự tách biệt và xác định này cũng phải được thực 
hiện trong suốt quá trình vận chuyển cho tới khi đến tận tay người tiêu dùng.  

4.4.3 Được phép bảo quản lạnh và đông lạnh. 

4.4.4 Kiểm soát côn trùng trong quá trình bảo quản phải áp dụng theo các biện pháp 
ưu tiên sau đây: 

 
� Các biện pháp phòng ngừa như vệ sinh kho chứa, loại bỏ môi trường sống và 

đường tiếp cận kho chứa của côn trùng, v.v....; 
� Các phương pháp cơ học, sinh học, và vật lý, ; và  
� Sử dụng sản phẩm trong danh mục đầu vào đã được PGS phê chuẩn. 

4.4.5 Cấm các biện pháp kiểm soát côn trùng bao gồm, nhưng không giới hạn các chất 
và các biện pháp sau đây: 
� Thuốc diệt côn trùng không có trong danh mục đăng ký đầu vào và được PGS 

phê chuẩn; 
� Xông hơi khử trùng bằng ôxit ethylene, methyl bromide, phốt phát nhôm 

hoặc các chất khác không có trong danh mục đăng ký đầu vào được PGS phê 
chuẩn (Phần 3); 

� Xạ tia ion hóa (cho phép tia x quang các sản phẩm). 

Việc sử dụng trực tiếp hoặc áp dụng các biện pháp hoặc vật tư bị cấm sẽ làm sản 
phẩm đó không còn là sản phẩm hữu cơ. 
  

4.5 Đóng gói và bao gói 

Nguyên tắc chung 

Việc đóng gói sản phẩm hữu cơ phải giảm tối thiểu tác động tiêu cực lên sản phẩm và 
môi trường. 
 

Tiêu chuẩn 

4.5.1 Tất cả vật liệu sử dụng để đóng gói phải tuân thủ quy định vật liệu đóng gói thực 
phẩm của nhà nước Việt Nam và phải tránh cho thực phẩm hữu cơ bị nhiễm các 
chất không được phép sử dụng theo quy định của các tiêu chuẩn PGS. 
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4.5.2 Không được xử lý vật liệu đóng gói sản phẩm hữu cơ bằng các chất diệt côn trùng 
tổng hợp hoặc các chất hóa học mà tiêu chuẩn PGS không cho phép. 

4.5.3 Vật liệu đóng gói các thành phẩm phải sạch và không bao giờ được sử dụng để 
đóng gói bấy kì thực phẩm hoặc vật liệu nào khác trừ vật đựng bằng thủy tinh. 

4.5.4 Được phép đóng gói chân không và xông hơi bằng dioxid.  

4.5.5 Không được sử dụng Styrofoam để đóng gói.  
 
4.6 Vận chuyển  
Tiêu chuẩn 

4.6.1 Không được vận chuyển sản phẩm hữu cơ cùng với sản phẩm thông thường. Nếu 
không thể vận chuyển riêng hai loại sản phẩm thì sản phẩm hữu cơ phải được 
dán nhãn rõ ràng và đóng gói trong thùng chứa có khả năng ngừa ô nhiễm. 
Người vận hành phải chịu trách nhiệm về sản phẩm hữu cơ trong quá trình vận 
chuyển.  

 


