KẾ HOẠCH QUẢN LÝ ĐỒNG RUỘNG (FMP)
1.0 Họ tên nông dân ……………………………………………………………………………….
1.1 Tên nhóm:………………………………………………………................................................
1.2 Địa chỉ:.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………….
1.3 Số đăng ký của nông dân

……………………………………………

2.0 Liệt kê chi tiết toàn bộ các ruộng sản xuất (Kể cả sản xuất hữu cơ và thông thường)

TT

Liệt kê toàn bộ ruộng hữu cơ
và thông thường. (Tên và số
của từng ruộng được ghi
tương ứng với sơ đồ đồng
ruộng)

Diện tích của
từng ruộng

Loại cây hiện đang
được trồng

Ngày cuối cùng
sử dụng đầu vào
hóa chất

(M2)

Tình trạng hiện nay
của từng ruộng
(SX hữu cơ, SX
thông thường)

2.1 Vẽ sơ đồ mô tả việc sử dụng đất trong hộ sản xuất: Yêu cầu vẽ 2 loại sơ đồ
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-Vẽ sơ đồ chung cho tất cả các ruộng (kể cả hữu cơ và thông thường: Bao gồm nhà ở của nông
dân và vị trí và số của các ruộng được liệt kê trong mục 2.0. Thể hiện trên sơ đồ các trục đường
chính từ nhà ở tới các ruộng đó.
Vẽ Sơ đồ riêng cho các ruộng canh tác hữu cơ: (được liệt kê trong mục 2.0) Trên sơ đồ của
mỗi ruộng hữu cơ thể hiện chi tiết ruộng đang được sử dụng để canh tác gì. Nếu có, thể hiện các
cây cối, vùng đệm, loại cây trồng, đồng cỏ hoặc nơi chăn thả, sông suối và ao hồ, hệ thống tưới
tiêu,tình trạng các ruộng lân cận là hữu cơ hay thông thường, các đường mòn, đường giao thông,
các tòa nhà cao tầng…
3.0 Chi tiết
3.1

Tôi đã nhận được một bản tiêu chuẩn hữu cơ của ADDA vào ngày ................................

3.2

Tôi đã tham gia đợt tập huấn đầu tiên về tiêu chuẩn hữu cơ ngày .................................

3.2

Gia đình có cất trữ hóa chất cấm sử dụng cho SX hữu cơ không?

3.3

Các hóa chất này cất ở đâu .............................................................................................

Có

Không

4.0 Nước
4.1

Cây trồng có được tưới nước định kỳ không ?

4.2

Có

Không

Nguồn nước tưới lấy từ suối hoặc sông ?

Đúng

Không

4.3

Nguồn nước tưới lấy từ giếng (được nông dân kiểm soát)?

Đúng

Không

4.4

Có nguy có nào đó gây ô nhiễm nguồn nước không ?

Có

Không

4.5

Nếu có hãy nêu rõ nguy cơ ô nhiễm như thế nào....................................................................

5.0 Đa dạng sinh học
Hoạt động này sẽ được mô tả xem nông dân có chủ động làm đa dạng hóa khu vực sản xuất và các
vùng lân cận không? các hoạt động đa dạng sinh học sẽ được xem xét trên tất cả các diện tích
đang trồng cây, các bờ, gò, đê đập, những nơi bỏ hoang không canh tác cũng như việc có tạo ra các
dải cây được quản lý trong các luống làm nơi trú ngụ cho các loài săn mồi, hoặc trồng những bụi
cây để thu hút côn trùng và các loại chim có ích không?
5.1 Bảng mô tả các hoạt động cải thiện đa dạng sinh học trong hộ nông dân (điền vào bảng
sau)
Tên và số của từng
ruộng hữu
cơ
(giống mục 2.0)

Các công việc làm tăng đa dạng sinh học đã
tiến hành trên mỗi ruộng
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6.0 Hạt giống
6.1 Nông dân có sử dụng các hạt giống được xử lý hóa chất trong các ruộng canh tác hữu cơ
không?
Có
Không
6.2 Nếu có, hãy nêu lý do vì sao……………………………………………………………………..
7. 0 Độ phì và hoạt động cải tạo đất
7.1 Mô tả các hoạt động làm tăng độ phì cho đất đang được tiến hành trên mỗi ruộng hữu cơ
Tên và số của mỗi
ruộng hữu cơ
(như ở mục 2.0)

Lượng phân ủ
nóng đã bón
trong vòng 12
tháng trước đây

Liệt kê các đầu vào khác
ngoài phân ủ đã được sử
dụng để cải tạo đất

Liệt kê công thức luân
canh đã áp dụng cho
cây rau trong vòng 1
năm qua

Liệt kê tên loại cây
họ đậu hoặc cây phân
xanh được trồng
trong vòng 1 năm
qua

7.2 mỗi năm nông dân có hoàn thiện việc ghi chép các đầu vào từ bên ngoài trang trại không?
Có

Không

7.3 Tất cả các đầu vào trong kế hoạch vật tư có tuân theo tiêu chuẩn không (Chiếu theo danh mục
các đầu vào được phép sử dụng PGS)
Có
Không
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7.4 Nếu không, hãy giải thích vì sao ................................................................................................
8.0 Sâu bệnh hại (cho đối tượng cây trồng trên ruộng hữu cơ)
Tên và số của mỗi
ruộng hữu cơ
(Như ở mục2.0)

Tên loại sâu hoặc
bệnh hại chính

Loại cây trồng đang bị
gây hại chính

Ước tính tỉ lệ
thiệt hại %

Những biện pháp đã làm để
hạn chế sâu bệnh hại

9.0 Chăn nuôi
Liệt kê các loại động vật
nuôi trong trang trại
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Số lượng vật nuôi

Ước tính tỉ lệ (%) lượng
thức ăn chăn nuôi đưa từ
bên ngoài vào được ghi ở
mục 2.0

Tên nhãn hiệu và loại thức ăn
đưa từ bên ngoài vào
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10.0

Máy móc, bao bì

10.1 Liệt kê các dụng cụ và máy móc sử dụng trên tất cả các ruộng trong hộ nông dân:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10.2 Liệt kê các dụng cụ và máy móc được sử dụng riêng biệt cho canh tác hữu cơ:
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10.3 Bao túi, vật đựng sản phẩm hữu cơ để cất trữ, vận chuyển và bán hàng là các túi mới hay được sử
dụng lại?
Mua mới và được chuyên dùng cho hữu cơ

Tận dụng lại

Cả hai

10.4 Nếu đúng, hãy cho biết chúng đã từng được đựng gì trước khi sử dụng cho hữu cơ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
11.0

Ghi chép sổ sách

11.1 Nông dân có ghi sổ, cập nhật hóa đơn chứng từ bán hàng cho tất cả các nông sản được sản
xuất trong hộ không ?
Có
Không
11.2 Nông dân có ghi chép cập nhật sản lượng khi thu hoạch sản phẩm không?
Có

Không

11.3 Nông dân có ghi chép tất cả các đầu vào được sử dụng cho canh tác hữu cơ không?
Có

Không

11.4 Tất cả các đầu vào cho canh tác hữu cơ có tuân theo tiêu chuẩn của PGS không ? (Theo
danh mục được phép sử dụng)
Có

Không

11.5 Nếu không, hãy giải thích tại sao: …………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
Chữ ký của nông dân trực tiếp quản lý các hoạt động đồng ruộng ………………………………
(Hoặc chữ ký của người giúp nông dân hoàn thành mẫu này)

……….. ....................................
Ngày:……...................................
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