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1. Không ñược chăn thả vật nuôi gây ô 
nhiễm nguồn ñất, nước trong vùng 
sản xuất. 

2. Nếu bắt buộc phải chăn nuôi trên 

Kiểm soát ñộng vật nuôi 

2. Nếu bắt buộc phải chăn nuôi trên 
vùng ñất trồng cây ăn quả theo 
GlobalGAP, VietGAP thì chủ hộ 
phải có biện pháp xử lý ñể bảo ñảm 
không làm ô nhiễm môi trường 
trồng và sản phẩm.

Khu cách ly nuôi bò

Chuồng trại nuôi gà



Biện pháp khắc phục hệ thống 

nuôi ñộng vật như: gà, vịt, bò, 

heo trong vùng sản xuất

1. Phải bố trí nơi riêng biệt và khu 
cách ly với trang trại sản xuất 
GAP. GAP. 

2. Kiểm soát nước thải ñộng vật và 
tuân thủ của các yêu cầu 
GlobalGAP, VietGAP.



Kế hoạch thực hiện khắc phục

- Có biện pháp, hệ thống thu gom 
và xử lý chất thải từ chuồng trại. 
ðảm bảo không rò rỉ, gây ô nhiễm 
môi trường sản xuất và sản phẩm môi trường sản xuất và sản phẩm 
sau khi thu hoạch. 

Xây hệ thống biogas



Biện pháp ñối với vật nuôi trong 

nhà như: chó, mèo trong vùng 

sản xuất

- Phải có hàng rào ngăn cách ly chó,  - Phải có hàng rào ngăn cách ly chó,  
mèo vào vùng sản xuất 



1. Sổ ghi chép cho vườn trồng ñã 
ñược soạn thảo và có hồ sơ cho tất 
cả các biện pháp quản lý riêng cho 
loài ñộng vật ở từng lô trồng khác 

Kiểm soát các loài ñộng vật hoang  

dại (nhen, dơi, chim) gây hại cho 

vườn sản xuất 

Loài ñộng vật hoang dại Nhen loài ñộng vật ở từng lô trồng khác 
nhau.

2. Vườn trồng/trang trại có kế hoạch 
ngăn ngừa sự gây hại của các ñộng 
vật chi tiết kèm theo trong hồ sơ.

Loài ñộng vật hoang dại dơi

Loài ñộng vật hoang dại Nhen



Triệu chứng gây hại trên quả

Các loại quả sắp thu hoạch



Biện pháp khắc phục ñộng vật 
hoang dại như: nhen, dơi, chim

- Bao trái, tránh gây hại



Bao trái bưởi Bao trái vú sữa



- Dùng lưới bao khu sản xuất 
trái cây ñể ngăn ngừa các loại 
chim tấn công quả ở giai ñoạn 
sắp thu hoạch.sắp thu hoạch.



- Hình nộm xua ñuổi các loài 
chim gây hại

Tóm lại: Áp dụng tất cả biện pháp ngăn ngừa sự gây 
hại của ñộng vật ñể sản xuất sản phẩm an toàn và  
bảo vệ môi trường bền vững.


