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ВСТУП
a)

Стандарт GLOBALG.A.P. “Комплексне забезпечення сільськогосподарського підприємства” (IFA) охоплює питання щодо сертифікації всього процесу виготовлення продукції від моменту,
коли рослина ще знаходиться в землі (Контрольні точки про походження та розмноження) або з того моменту, коли тварина надходить до підприємство з вирощування і до неперероблених
продуктів (виключно обробка, переробка чи забій не охоплюються, за винятком підприємств першого рівня обробки що проходять сертифікацію за модулем “Аквакультури”).

b)

GLOBALG.A.P. забезпечує стандарт та нормативне поле для незалежної сертифікації визнаною третьою стороною, процесів первинного виробництва на основі ISO / IEC 17065.
Сертифікація виробничого процесу виробництва первинної продукції (вирощування та збір, утримання та розведення, поводження) г арантує, що сертифікат отримують лише ті
продукти, що досягли певного рівня відповідності встановленим Належним Сільськогосподарським Практикам (G.A.P.), викладеним у нормативних документах GLOBALG.A.P.

c)

Стандарт IFA надає виробникам декілька переваг:
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d)

(i)

Зниження ризиків щодо безпечності харчових продуктів під час первинного виробництва шляхом заохочення розробки та прийняття національних та регіональних схем
забезпечення сільськогосподарських підприємств, що базуються на принципах системи HACCP (система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках)
та ризик-орієнтовному підході для чіткого визначення ризиків у ланцюжку виробництва і збуту харчової продукції. Він також служить технічною комунікаційною платформою
для постійного вдосконалення та забезпечення прозорості у будь-якій точці ланцюжка виробництва і збуту продовольчої продукції шляхом консультацій

(ii)

Зниження витрат на забезпечення відповідності вимогам за рахунок уникнення багаторазового аудиту продукції у змішаних сільськогосподарських підприємствах за
принципом “єдиного вікна”, уникнення зайвого регуляторного навантаження шляхом активного прийняття їх галуззю та досягнення глобальної гармонізації, що веде до
створення більш рівних умов роботи.

(iii)

Підвищення цілісності систем забезпечення сільськогосподарських підприємств у всьому світі, шляхом визначення та призначення загальноприйнятого рівня
компетентності аудитора, статусу перевірки, звітності та гармонізації тлумачення Критеріїв відповідності.

Документація щодо Контрольних точок та критеріїв відповідності (КТКВ) IFA розділена на різні модулі, кожен з яких охоплює різні області або рівні активності на виробничому
майданчику.

Ці розділи згруповані в:
(i)

Модулі (або сфери)— охоплюють більш загальні питання виробництва та класифікуються ширше. Серед них:
Модуль “Загальна сільськогосподарська діяльність” (ЗСД),
Модуль “Рослинництво” (Р),
Модуль “Тваринництв” (Т) та
Модуль “Аквакультури” (А).

(ii)

Під-модулі (або під-сфери) — охоплюють більш конкретні деталі виробництва, класифікуються за типом продукту.
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ЗСД
ЗАГАЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
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МОДУЛЬНА СТРУКТУРА СТАНДАРТУ IFA
”КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА”
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e)

Законодавство, що стосується Контрольних точок та Критеріїв відповідності, є більш вимогливим, ніж GLOBALG.A.P. та має пріоритет над вимогами GLOBALG.A.P. Там, де
законодавство з цього питання відсутнє (або законодавство не таке суворе), GLOBALG.A.P. забез печує мінімально прийнятний рівень відповідності. Дотримання чинного
законодавства само по собі не є умовою сертифікації. Аудит, проведений GLOBALG.A.P., затвердженим органом з сертифікації (ОС) , не впливає на обов'язки державних органів,
що відповідають за дотримання законодавства. Наявність законодавства, що стосується конкретних КТКВ, не змінює тип таких КТКВ на "Основну вимогу”. Типи КТКВ мають
залишатися такими ж, як визначено в документах та переліках КТКВ, затверджених та опублікованих на веб-сайті GLOBALG.A.P.

f)

Визначення термінів, що використовуються в Загальних положеннях, Контрольних точках та Критеріях відповідності, наведено у документі "Загальні положення. Частина I. Додаток
I.4 - Визначення GLOBALG.A.P.”.

g)

Додатки, на які є посилання у КТКВ, є методичними рекомендаціями, якщо тільки в КТКВ не зазначено, що додаток або частина дод атку є обов'язковим для виконання. У назві цих
додатків зазначено, що вони є обов'язковими. Методичні рекомендації, на які в КТКВ містяться посилання, щоб скеровувати виробників щодо виконання вимог, не є нормативними
документами.

h)

Тільки ті продукти, що входять до переліку продуктів GLOBALG.A.P., опублікованого на сайті GLOBALG.A.P., можуть бути зареєстровані для сертифікації. Перелік продуктів
GLOBALG.A.P. не обмежений і може розширюватись на основі попиту. Заявки на додавання нових продуктів до переліку потрібно надсилати на електронну адресу:
standard_support@globalgap.org з наступною інформацією:
(i)

Продукт

(ii)

Наукова назва

(iii)

Будь-яка додаткова інформація, наприклад про вирощування, використання, альтернативні назви, малюнки тощо. Також ця інформація може надаватися через посилання
на веб-сайт.

i)

Поняття "повинен / має” використовується в документах стандарту GLOBALG.A.P. IFA для вказівки на ті положення, які, відбивають обов'язкові вимоги GLOBALG.A.P.

j)

Уповноважені сертифікаційні органи FoodPLUS GmbH та GLOBALG.A.P. не несуть відповідальності за безпечність продукту, що сертифіковано за цим стандартом, та за точність і
повноту даних, що внесені уповноваженим сертифікаційним органом GLOBALG.A.P. до бази даних GLOBALG.A.P. За жодних обставин FoodPLUS GmbH, його працівники чи агенти
не несуть відповідальності за будь-які збитки, втрати, витрати, видатки або комісійні витрати будь-якого характеру (включаючи непрямі збитки), яких будь-який виробник може
зазнати або понести внаслідок, або прямо чи опосередковано від адміністрації FoodPLUS GmbH, її співробітників або агентів або внаслідок виконання їхніх прямих обов'язків, окрі м
випадків, коли такі збитки, втрати, витрати, видатки або комісійні витрати спричинені остаточно і в судовому порядку визначен і як обумовлені грубою недбалістю або навмисним
невиконанням своїх обов'язків такою особою.

Право інтелектуальної власності
© Авторські права належать: GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH: Шпіхернштрассе 55б 50672, Кельн, Німеччина Копіювання т а розповсюдження дозволяється лише у
незмінному вигляді.
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№

Контрольні точки (КТ)

ЗСД

ЗАГАЛЬНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Контрольні точки в цьому модулі застосовуються до всіх виробників, яким потрібна сертифікація, оскільки вони охоплюють питання, що стосу ються всіх
сільськогосподарських підприємств.

ЗСД 1

ІСТОРІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ МАЙДАНЧИКОМ

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Однією з ключових особливостей сталого сільськогосподарського виробництва є постійна інтеграція знань про особливості місцево го
сільськогосподарського підприємства (далі - підприємства) та практичного досвіду у майбутній план управління та методи роботи. Цей розділ допоможе
реалізувати належне управління землею, будівлями та іншими спорудами, що складають структуру підприємства, аби гарантувати виробництво
безпечних продуктів харчування та захист навколишнього середовища.
ЗСД 1.1

Історія виробничого майданчика

ЗСД 1.1.1

Чи існує система класифікації для кожного (-ої) поля, саду, теплиці,
подвір’я, ділянки, стійла / хліву для тваринництва та/або іншої площі /
місця, що використовується для виробництва?

Відповідність нормативним вимогам включає візуальну ідентифікацію у вигляді:



Фізичного знаку на кожному (-ій) полі / саді, теплиці / подвір’ї / ділянці / стійлі
/ хліву чи іншому місці



Карти підприємства, які також визначають розташування джерел води,
сховищ / потужностей з обробки, ставків, конюшень тощо, і включають
перехресні посилання на систему ідентифікації

Основна
вимога

або

Застосовується до всього.
ЗСД 1.1.2

Чи створена система записів для кожної виробничої одиниці чи іншої
ділянки / місця, аби забезпечити ведення записів про виробництво у
тваринництві / аквакультурах та/або агрономічну діяльність, що

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Поточні записи містять дані про історію виробництва у відповідності до стандарту
GLOBALG.A.P. щодо всіх виробничих майданчиків.

Основна
вимога
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№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

здійснюється в цих місцях?

Застосовується до всього.

ЗСД 1.2

Управління виробничим майданчиком

ЗСД 1.2.1

Чи існує оцінка ризику для всіх майданчиків, зареєстрованих для
сертифікації (це включає орендовану землю, споруди та обладнання), і чи
показує ця оцінка ризику, що відповідне підприємство придатне для
виробництва з огляду на вимоги щодо безпечності харчових продуктів,
навколишнього середовища та здоров'я тварин у рамках сертифікації
тваринництва де це може бути застосовано?

Тип КТ

Письмова оцінка ризиків повинна бути виконана щодо всіх майданчиків для
визначення відповідності. Така оцінка має бути виконана ще до первинної
перевірки, а також постійно оновлюватися та переглядатися, коли нові об'єкти
приймаються в експлуатацію та коли ризики для існуючих майданчиків змінюються,
або принаймні щорічно, залежно від того, що настане раніше. Оцінка ризиків може
ґрунтуватися на загальній оцінці, але має бути адаптована до умов підприємства.

Основна
вимога

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Оцінка ризиків повинна враховувати:



Потенційні фізичні, хімічні (включаючи алергени) та біологічні небезпечні
фактори



Історію виробничого майданчику (для виробничих майданчиків, що тільки
почали займатись сільськогосподарським виробництвом, рекомендується
мати історію за 5 років роботи, але не менш ніж за один рік)



Вплив підприємств, що сертифікуються, на сусідні поголів’я / культури /
навколишнє середовище та здоров'я і безпеку тварин в рамках сертифікації
тваринництва та аквакультур

(Дивись Додаток ЗСД 1 та Додаток ЗСД 2 для вказівок щодо оцінки ризиків. Додаток
ФО 1 містить вказівки щодо повеней.)
ЗСД 1.2.2

Чи був розроблений та впроваджений план управління, який встановлює
стратегії мінімізації ризиків, визначених в оцінці ризику (ЗСД 1.2.1)?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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План управління стосується ризиків, визначених у ЗСД 1.2.1, та описує порядок
Основна
боротьби з небезпечними факторами, який підтверджує, що відповідний майданчик вимога
придатний для виробництва. Цей план повинен відповідати діяльності
сільськогосподарського підприємства, до того ж мають бути задокументовані записи
підтвердження його реалізації та ефективності.

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

ПРИМІТКИ: Екологічні ризики не повинні бути частиною цього плану і
розглядаються в ЗСД 7.1.1.

ЗСД 2

ОБЛІК ТА ВНУТРІШНЄ САМООЦІНЮВАННЯ / ВНУТРІШНЯ ПЕРЕВІРКА
Важливі деталі ведення сільського підприємства мають документуватися в письмовому вигляді, а записи — зберігатися.

ЗСД 2.1

Чи всі записи, які були запитані під час зовнішньої перевірки, є
Виробники повинні зберігати актуальні записи мінімум за 2 роки. Електронні записи
доступними та зберігаються протягом мінімального періоду в 2 роки, якщо є дійсними, і якщо вони використовуються, виробники несуть відповідальність за
в конкретних Контрольних точках не зазначено більш тривалий термін?
збереження резервних копій інформації.

Основна
вимога

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Для первинних перевірок виробники повинні вести облік щонайменше за 3 місяці до
дати зовнішньої інспекції або з дня реєстрації, залежно від того, який з цих періодів
є довшим. Нові заявники повинні мати повний облік даних стосовно кожного
майданчика, охопленого реєстрацією, та агрономічних заходів, що застосовуються
щодо цієї території, та пов’язаних із документацією за GLOBALG.A.P. Для
тваринництва ці записи мають стосуватися поточного циклу виробництва перед
початковою інспекцією. Це стосується принципу ведення обліку. Якщо певний запис
відсутній, відповідні Контрольні точки щодо цих записів не відповідають вимогам.
Застосовується до всього.
ЗСД 2.2

Чи бере виробник зобов'язання виконувати внутрішнє самооцінювання на
відповідність стандарту GLOBALG.A.P. щонайменше раз на рік?

Є задокументовані записи, що у варіанті 1 внутрішнє самооцінювання було
виконано під керуванням виробника (воно може бути проведено особою,
незалежною від виробника).

Основна
вимога

Самооцінювання має включати усі застосовні Контрольні точки, навіть якщо вони
виконуються субпідрядниками.
Контрольний перелік для самооцінювання повинен містити коментарі щодо всіх
незастосовних та недотриманих Контрольних точок.
Це має бути виконано до інспекції, проведеної органом сертифікації (Дивись

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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GLOBALG.A.P. Загальні положення Частина I, розділ 5).
Застосовується до всього, окрім підприємств з кількома виробничими
майданчиками із СМЯ та груп виробників, для внутрішніх перевірок яких
застосовується контрольний перелік СМЯ.
ЗСД 2.3

Чи було проведено ефективні коригувальні дії щодо невідповідностей,
Основна
Необхідні коригувальні дії задокументовані та впроваджені.
виявлених під час внутрішнього самооцінювання або внутрішніх перевірок
вимога
Не застосовується лише у разі, якщо не виявлено невідповідностей під час
групи виробників?
внутрішнього самооцінювання або внутрішньої перевірки групи виробників.

ЗСД 3

ГІГІЄНА

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Запобігання забрудненню продуктів головним чином залежить від дій людей. Співробітники виробника і субпідрядники, а також сам і виробники мають
дотримуватися принципів якості та безпечності продукції. Для підтримання та розвитку безпечного виробництва дуже важливими є відповідні освіта та
навчання. Цей розділ допоможе в опануванні належних практик щодо зменшення ризиків стосовно дотримання гігієни продуктів, розумінні працівниками вимог
до них і компетентному виконанні ними своїх обов'язків.
Додаткові вимоги щодо гігієни, характерні для певних видів діяльності, таких як збір врожаю і поводження з продукцією, визначені у відповідному модулі
стандарту.
ЗСД 3.1

Чи має підприємство письмову оцінку ризиків щодо гігієни?

Письмова оцінка ризиків з питань гігієни охоплює увесь процес виробництва. Ризики Другорядна
залежать від продукції, що виробляється та/або постачається. Оцінка ризиків може вимога
бути загальною, але вона має відповідати умовам господарства, підлягає перегляду
щорічно і повинна оновлюватися водночас з будь-якими змінами (наприклад, при
впровадженні інших видів діяльності).
Застосовується до всього.

ЗСД 3.2

Чи має підприємство документований порядок проведення санітарногігієнічних заходів та чи унаочненні інструкції з питань гігієни для всіх
працівників та відвідувачів підприємства, чия діяльність може становити

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 13 из 175

Підприємство повинно мати порядок проведення санітарно-гігієнічних заходів, який Другорядна
враховує ризики, визначені в ЗСД 3.1. Підприємство повинно також мати унаочненні вимога
інструкції щодо підтримання гігієни для працівників (включаючи субпідрядників) та
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загрозу безпечності харчових продуктів?

відвідувачів. Такі інструкції мають бути представлені за допомогою чітких знаків
(картинок) та/або мовою, якою спілкується більшість персоналу. Інструкції також
повинні враховувати результати оцінки ризиків щодо вимог до гігієни в ЗСД 3.1 і
містити як мінімум таку інформацію:



Необхідність мити руки



Необхідність закривати будь-які пошкодження на шкірі



Дозвіл куріння, вживання їжі та напоїв лише у спеціально визначених
місцях



Інформування про інфекції чи хвороби / стан, що мають враховуватися. До
такої інформації відносяться і дані про ознаки хвороб (наприклад, блювота,
жовтяниця, діарея), внаслідок чого цим працівникам повинно бути
заборонено мати прямий контакт з продукцією та поверхнями, які
контактують з харчовими продуктами



Повідомлення про забруднення продукту біологічними рідинами

Використання відповідного захисного одягу, коли діяльність людей може
спричинити небезпеку зараження продукції.
ЗСД 3.3

Чи всі, хто працює на підприємстві, пройшли щорічне навчання з питань
гігієни згідно зі своїм типом діяльності та відповідно до інструкцій щодо
підтримання гігієни, вказаних у ЗСД 3.2?

Вступний курс з підтримання гігієни має проводитись як у письмовій, так і в усній
формі. Усі нові робітники повинні пройти таку підготовку та підтвердити свою
участь. Ця підготовка повинна враховувати всі інструкції, визначені в ЗСД 3.2. Усі
робітники, включаючи власників та керівників, повинні щорічно брати участь у
базовій підготовці щодо дотримання вимог гігієни у виробництві.

Другорядна
вимога

ЗСД 3.4

Чи дотримуються на підприємстві порядку проведення санітарногігієнічних процедур?

Під час перевірки працівники повинні продемонструвати компетентність щодо
завдань, визначених для них в санітарно-гігієнічних процедурах, і надати наочні
докази дотримання санітарно-гігієнічних процедур.

Основна
вимога

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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Застосовується до всього.

ЗСД 4

ЗДОРОВ'Я, БЕЗПЕКА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Безпечна та ефективна робота будь-якого підприємства перш за все залежить від рівня підготовки його працівників. Персонал підприємства та
субпідрядники мають дотримуватися принципів забезпечення якості продукції та захисту навколишнього середовища. Відповідні осв іта та навчання є
дуже важливими для сталого розвитку та формування соціального капіталу. Цей розділ допом оже в опануванні безпечних виробничих практик щодо
безпеки на робочому місці, дозволить працівникам чітко зрозуміти вимоги до виконання своїх обов'язків та власні компетенції; надасть відомості щодо
належного обладнання, необхідного для безпеки праці, та інформацію про належну і своєчасну допомогу у разі нещасних випадків.
ЗСД 4.1

Охорона здоров'я та безпека праці

ЗСД 4.1.1

Чи має виробник письмову оцінку ризиків щодо загроз для здоров'я та
безпеки праці співробітників?

оцінка ризиків у письмовому вигляді може бути загальною, але вона повинна
Другорядна
відповідати умовам підприємства, включаючи весь виробничий процес у межах
вимога
модулю сертифікації. оцінку ризиків слід переглядати та оновлювати щорічно та
одночасно з будь-якими змінами, що можуть вплинути на здоров'я та безпеку праці
працівників (наприклад, придбання нових машин, поява нових споруд, нових ЗЗР,
застосування модифікованих методів вирощування тощо). Приклади небезпек
включають, але не обмежуються наступним: Рухомі деталі машин, механізм відбору
потужності, електроенергія, рух сільськогосподарської техніка та транспорту, пожежі
в господарських будівлях, застосування органічних добрив, надмірний шум, пил,
вібрації, екстремальні температури, драбини / сходи, сховища палива, баки для
суспензії тощо.
Застосовується до всього.

ЗСД 4.1.2

Чи має підприємство письмово оформленні процедури з питань охорони
здоров’я та безпеки праці, які стосуються питань, визначених в оцінці
ризику за пунктом ЗСД 4.1.1?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Процедури щодо охорони здоров’я та безпеки праці повинні відповідати пунктам,
визначеним в оцінці ризику (ЗСД 4.1.1), та діяльності підприємства.

Другорядна
вимога

Вони також повинні включати порядок дій при аваріях та надзвичайних ситуаціях, а
також плани дій в надзвичайних обставинах, які стосуються будь-яких виявлених
ризиків у робочій ситуації тощо. Цей порядок має переглядатися щорічно та
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оновлюватися, коли змінюється оцінка ризиків.
Інфраструктура, потужності та обладнання для ферм повинні бути сконструйовані та
підтримуватися у такому стані, щоб мінімізувати небезпечні фактори для здоров'я та
безпеки праці працівників настільки, наскільки це можливо.
ЗСД 4.1.3

Чи працівники, що працюють на підприємстві, пройшли навчання з питань Усі працівники, включаючи субпідрядників, можуть продемонструвати
охорони здоров'я та безпеки праці відповідно до оцінки ризиків в ЗСД
компетентність у виконанні обов'язків та завдань за допомогою візуального
спостереження (якщо можливо, в день інспекції). У наявності мають бути інструкції
4.1.1?
відповідною мовою та записи про проведене навчання. Виробники можуть
самостійно проводити навчання з охорони здоров’я та безпеки праці за наявності
відповідних інструкцій чи інших навчальних матеріалів (тобто немає необхідності
запрошувати для проведення навчання сторонню особу).

Другорядна
вимога

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Застосовується до всього.
ЗСД 4.2

Навчання

ЗСД 4.2.1

Чи ведуться записи про навчальні заходи та учасників цих заходів?

Ведуться записи про навчальні заходи, включаючи тему, прізвище інструктора, дату Другорядна
та список відвідувачів. Необхідними є підтвердження відвідування.
вимога

ЗСД 4.2.2

Чи всі працівники, які використовують та/або вводять ветеринарні
лікарські засоби, хімічні речовини, дезинфікуючі засоби, засоби захисту
рослин, біоциди та/або інші небезпечні речовини, а також усі працівники,
які експлуатують небезпечне або складне обладнання, визначене в
аналізі ризиків за пунктом ЗСД 4.1.1, мають підтвердження своєї
компетентності або відомості щодо інших подібних кваліфікацій?

У записах повинні зазначатися працівники, які виконують такі завдання та можуть Основна
довести свою компетентність (наприклад, надавши сертифікат про навчання та/або вимога
записи про навчання з підтвердженням відвідування). Така інформація повинна
містити і дані щодо дотримання чинного законодавства.
Застосовується до всього.
Для аквакультур має бути перехресне посилання з модулем аквакультури А 4.1.1.
У тваринництві для працівників, які працюють з ветеринарними засобами, також
потрібно підтвердження належного досвіду.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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ЗСД 4.3

Надзвичайні ситуації і перша допомога

ЗСД 4.3.1

Чи існує задокументований порядок дій при нещасних випадках та
надзвичайних ситуаціях? Чи унаочнені вони та чи повідомлено про них
всім особам, пов’язаним із діяльністю підприємства, включаючи
субпідрядників та відвідувачів?

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Стандартний порядок дій при нещасних випадках має бути чітко представлений у
доступному та видимому місці (місцях) для працівників, відвідувачів та
субпідрядників. Ці інструкції мають бути виконані мовою (мовами), якою (якими)
спілкується більшість персоналу, та/або мати вигляд піктограм.

Другорядна
вимога

У таких інструкціях повинна міститися інформація про наступне:



Посилання на карту підприємства або адресу підприємства



Контактна (-ні) особа (-и)



Актуальний перелік необхідних номерів телефонів (поліція, швидка
допомога, лікарня, пожежна служба, доступ до екстреної медичної
допомоги на місці чи за допомогою транспорту, постачальник
електроенергії, води та газу)

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
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Приклади іншої інформації, яку можна включити:

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Місцезнаходження найближчих засобів зв'язку (телефон, радіо / рація)



Як і де можна звернутися до місцевої медичної служби, лікарні та інших
служб швидкої допомоги. (Де стався випадок? Що сталося? Скільки людей
отримали травми? Якого роду є травми? Хто телефонує?



Місце розташування вогнегасника (-ів)



Аварійні виходи



Аварійні відключення електро-, газо- та водопостачання



Як повідомляти про нещасні випадки та небезпечні ситуації
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Для аквакультур має бути перехресне посилання з модулем аквакультури А 3.1.4.
ЗСД 4.3.2

Чи чітко позначені потенційні небезпечні фактори за допомогою
попереджувальних знаків?

Розбірливі знаки мають попереджати про потенційні небезпечні фактори. Вони
мають включати, де це застосовно: Ями для сміття, паливні баки, майстерні та
вхідні двері сховищ для ЗЗР / добрив / будь-яких інших хімікатів. Попереджувальні
знаки мають бути виконані мовою (мовами), якою (якими) спілкується більшість
персоналу, та/або мати вигляд піктограм.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
ЗСД 4.3.3

Чи наявні / доступні рекомендації щодо безпеки поводження з
речовинами, небезпечних для здоров'я працівників?

Коли потрібно виконати відповідні дії, уся необхідна інформація (наприклад, вебсайт, номер телефону, інформаційні листи безпеки тощо) є доступною.

Другорядна
вимога

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Для аквакультур має бути перехресне посилання з модулем аквакультури А 3.1.2.
ЗСД 4.3.4

Чи є аптечки доступними на всіх постійних виробничих майданчиках та
поблизу місць виконання польових робіт?

Аптечки мають бути укомплектовані та підтримуватись у належному стані (тобто
відповідати нормативним актам та діяльності, що ведеться на підприємстві), мають
бути в наявності та доступні на всіх стаціонарних майданчиках підприємства та
легко доступними для перевезення (трактором, автомобілем тощо), якщо цього
вимагає оцінка ризиків в ЗСД 4.1.1.

Другорядна
вимога

ЗСД 4.3.5

Чи завжди на кожному підприємстві є відповідна кількість осіб (принаймні
одна особа), які пройшли підготовку з надання першої невідкладної
допомоги, коли на підприємстві здійснюється діяльність?

На підприємстві завжди є принаймні одна людина, навчена (протягом останніх 5
років) способам надання першої невідкладної допомоги, коли на підприємстві
здійснюється діяльність.

Другорядна
вимога

Як орієнтовна рекомендація: Одна навчена людина на 50 працівників. Під
діяльністю на підприємстві маються на увазі всі види діяльності, згадані у
відповідних модулях цього стандарту.
ЗСД 4.4

Захисний одяг / обладнання

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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ЗСД 4.4.1

Чи забезпечені працівники, відвідувачі та субпідрядники відповідним
Комплекти захисного одягу, які дозволяють дотримуватися вимог інструкцій на
Основна
захисним одягом згідно з законодавчими вимогами та/або інструкціями на пакуванні та/або законодавчих вимог та/або вимог, встановлених компетентним
вимога
органом, є у наявності на підприємстві, використовуються та перебувають у
пакуванні та/або відповідно до дозволу компетентного органу?
належному стані. Щоб відповідати вимогам інструкцій на пакуванні та/або діяльності
на підприємстві, має бути у наявності наступне: Гумові чоботи чи інше відповідне
взуття, водонепроникний одяг, захисний комбінезон, гумові рукавички, маски для
обличчя, відповідне дихальне обладнання (включаючи фільтри для заміни),
пристрої для захисту вух і очей, рятувальні жилети тощо, як того вимагає
маркування або діяльність, яку здійснюють на підприємстві.

ЗСД 4.4.2

Чи очищається захисний одяг після використання та чи зберігається
таким чином, щоб запобігти забрудненню особистого одягу?

Захисний одяг зберігається в чистоті згідно з типом використання, ступенем
потенційного забруднення та у провітрюваному місці. Очищення захисного одягу та
спорядження включає прання окремо від особистого одягу. Перед зняттям
рукавичок багаторазового використання їх треба вимити. Забруднений та
пошкоджений захисний одяг і спорядження та непридатні картриджі для фільтрації,
слід утилізувати належним чином.

Основна
вимога

Предмети одноразового використання (наприклад, рукавички, комбінезон) слід
утилізувати після одного використання. Весь захисний одяг та спорядження,
включаючи фільтри для заміни тощо, повинні зберігатися окремо від ЗЗР / не в
сховищах для продукції та бути відділеними від будь-яких інших хімічних речовин,
які можуть спричинити забруднення одягу чи спорядження.
Застосовується до всього.
ЗСД 4.5

Соціальне забезпечення працівників

ЗСД 4.5.1

Чи є чітко визначений представник керівництва, що несе відповідальність
за здоров'я, безпеку та соціальне забезпечення працівників?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Є доступною документація, яка чітко визначає та називає представника
керівництва, хто відповідає за забезпечення дотримання та реалізацію наявних,
дійсних та відповідних національних та місцевих норм щодо охорони праці, безпеки
та соціального забезпечення працівників.

Основна
вимога
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ЗСД 4.5.2

Чи відбувається регулярна двостороння комунікація між керівництвом та
працівниками з питань, пов’язаних зі здоров’ям, безпекою та соціальним
забезпеченням працівників? Чи є дані про заходи, вжиті після такого
спілкування?

Записи показують, що спілкування між керівництвом та працівниками щодо питань
охорони здоров’я, безпеки праці та соціального забезпечення може відбуватися
відкрито (тобто без остраху щодо залякування чи помсти) та принаймні один раз на
рік. Аудитор не зобов’язаний виносити рішення про зміст, точність або результат
таких спілкування. Є дані, які підтверджують, що підприємство сприяє вирішенню
проблем стосовно здоров'я, безпеки та соціального забезпечення, про які
повідомляють працівники.

Другорядна
вимога

ЗСД 4.5.3

Чи мають працівники доступ до чистих приміщень для зберігання їжі,
спеціально відведених зон відпочинку, умов (засоби та обладнання) для
миття рук та питної води?

Якщо працівники харчуються на території підприємства, їм має бути надано місце
для зберігання продуктів харчування та вживання їжі. Також завжди мають бути
доступними умови (засоби та обладнання) для миття рук та питна вода.

Основна
вимога

ЗСД 4.5.4

Чи є на підприємстві придатні для проживання приміщення, та чи
обладнані вони основними зручностями?

Житлові приміщення для працівників на території підприємства мають бути
пристосовані для проживання, повинні мати міцний дах, вікна та двері, а також
основні зручності, а саме питну воду, вбиральні та систему водовідведення. У разі
відсутності водовідведення, можуть бути прийнятими септики, якщо вони
відповідають місцевим нормам.

Основна
вимога

ЗСД 4.5.5

Чи транспорт для працівників, наданий підприємством (у межах
підприємства, до та з полів / саду), є безпечним, і чи відповідає він
національним нормам, коли використовується для перевезення
працівників дорогами загального користування?

Транспортні засоби повинні бути безпечними для працівників, і при використанні
для перевезення працівників дорогами загального призначення мають відповідати
національним нормам безпеки.

Другорядна
вимога

ЗСД 5

СУБПІДРЯДНИК
Субпідрядником є суб'єкт господарювання, що постачає робочу силу, обладнання та/або матеріали для виконання конкретних операц ій на підприємстві за
контрактом з виробником (наприклад, збирання зерна на замовлення, обприскування фруктів та їхнє збирання).

ЗСД 5.1

Чи здійснюють субпідрядники моніторинг своєї діяльності, щоб
переконатися, що ця діяльність відповідає КТКВ (Контрольні точки та
Критерії відповідності) GLOBALG.A.P. та задовольняє відповідним

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Виробник несе відповідальність за дотримання Контрольних точок, які стосуються
завдань, що виконують субпідрядники, які здійснюють діяльність, що охоплюється
стандартом GLOBALG.A.P., перевіряючи та підписуючи оцінку від субпідрядника

Основна
вимога
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вимогам, коли виробник звертається до послуг таких субпідрядників?

для кожного завдання та контрактного сезону.

Тип КТ

Підтвердження відповідності застосовним Контрольним точкам має бути у наявності
на підприємстві під час зовнішньої перевірки.

i) Виробник може провести оцінку та має зберігати інформацію, що підтверджує
відповідність оціненим Контрольним точкам. Субпідрядник погоджується, що
затверджені GLOBALG.A.P. фахівці з сертифікації мають право перевіряти
зроблені оцінки за допомогою фізичного огляду, або

ii) сторонній орган сертифікації, який затверджено GLOBALG.A.P., може перевірити
субпідрядника. Орган сертифікації має надіслати субпідряднику лист про
відповідність, що містить наступну інформацію:

1) Дата оцінювання
2) Найменування органу сертифікації
3) Ім’я та Прізвище інспектора
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4) Інформація про субпідрядника
5) Перелік перевірених КТКВ.
Сертифікати, видані субпідрядникам згідно зі стандартами, що не є офіційно
затвердженими GLOBALG.A.P., не є дійсним підтвердженням відповідності
вимогам GLOBALG.A.P.

ЗСД 6

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ ТА КОНТРОЛЬ ЗАБРУДНЕННЯ, ПЕРЕРОБКА ТА ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ
Зменшення кількості відходів повинно включати перегляд наявної практики, уникнення накопичення відходів, скорочення обсягу відходів, повторне
використання відходів та переробку відходів.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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№

Контрольні точки (КТ)

ЗСД 6.1

Ідентифікація відходів та забруднюючих речовин

ЗСД 6.1.1

Чи були визначені можливі відходи та джерела забруднення на всій
території підприємства?

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Перераховано можливі відходи виробництва (наприклад, папір, картон, пластик,
змащувальні матеріали) та джерела забруднення (наприклад, надлишок добрив,
вихлопний дим, змащувальні матеріали, паливо, шумові сигнали, стічні речовини,
хімічні речовини, стічні води вовномийних фабрик, кормові відходи, водорості, що
утворюються під час очищення за допомогою сіток) від сільськогосподарської
діяльності.

Другорядна
вимога
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Для культур виробники також мають враховувати надлишки суміші ЗЗР та засобів
для миття резервуарів.
ЗСД 6.2

Комплекс заходів щодо відходів та забруднення

ЗСД 6.2.1

Чи існує задокументований план поводження з відходами підприємства,
щоб уникнути та/або мінімізувати утворення відходів та забруднення,
наскільки це можливо, і чи містить план поводження з відходами достатні
заходи щодо утилізації відходів?

Є повний та актуально підтверджений план, який охоплює скорочення відходів,
Другорядна
забруднення та переробку відходів. Забруднення повітря, ґрунту та води слід
вимога
розглядати, де це доречно, разом із усіма продуктами та джерелами, визначеними у
плані. Для аквакультур має бути перехресне посилання з модулем Аквакультури А
9.1.1.

ЗСД 6.2.2

Чи виглядають місця проведення робіт впорядкованими та охайними?

Візуальна оцінка має показати, що поблизу виробничих майданчиків чи сховищ
немає жодних відходів / сміття. Випадкові та незначні скупчення сміття та відходів
на визначених майданчиках, а також відходів від роботи поточного дня, є
допустимими. Усе інше сміття та відходи мають бути прибрані, включаючи розлите
паливо.

ЗСД 6.2.3

Чи є місця для резервуарів для дизельного та інших видів пального
екологічно безпечними?

Усі резервуари для зберігання пального мають відповідати місцевим вимогам. Якщо Другорядна
немає місцевих вимог щодо локалізації витоку, то використовуються мінімальні
вимога
вимоги: наявність обвалованих зон, які повинні бути непроникними і здатними
вмістити щонайменше 110% ємності пального найбільшого резервуару, що
зберігається в ньому, якщо тільки він не знаходиться в екологічно чутливій зоні, де
ємність обвалованих зон має становити 165% вмісту найбільшого резервуару.
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Поруч повинні бути розташовані знаки, що забороняють паління, та відповідні
положення про надзвичайну пожежну ситуацію.
ЗСД 6.2.4

Чи компостуються та переробляються органічні відходи на підприємстві
за умови, що немає ризику переносу шкідників, хвороб та бур’янів?

Органічні відходи компостуються та використовуються для кондиціонування ґрунту.
Метод компостування забезпечує відсутність ризику перенесення шкідників, хвороб
чи бур’янів. Для аквакультур має бути перехресне посилання з модулем
Аквакультури А 10.2.2.

Рекомендація

ЗСД 6.2.5

Чи утилізується вода для миття та очищення таким чином, щоб
забезпечити мінімізацію ризиків для здоров'я, безпеки та впливу на
навколишнє середовище?

Стічні води, що утворюються в результаті промивання забруднених машин,
наприклад розпилювального обладнання, засобів індивідуального захисту,
гідроохолоджувачів або будівель з тваринами, слід збирати та утилізувати таким
чином, щоб забезпечити мінімальний вплив на навколишнє середовище, здоров'я
та безпеку працівників підприємства, відвідувачів та місцевого населення, а також
гарантувати дотримання вимог законодавства. Про миття резервуарів Дивись Р
7.5.1.

Рекомендація

ЗСД 7

РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Ведення сільського підприємства та навколишнє середовище нерозривно пов'язані. Раціональне використання дикої природи та ланд шафту має велике
значення. Багатство та різноманітність флори та фауни сприяють збільшенню видів та структурній різноманітності земель та ланд шафтів.

ЗСД 7.1

Вплив сільськогосподарського підприємства на навколишнє середовище та біорізноманіття (перехресне посилання на А 9 модуля Аквакультури)

ЗСД 7.1.1

Чи має кожен виробник план управління та захисту дикої природи для Повинен існувати письмовий план дій, спрямований на покращення середовища
Другорядна
сільськогосподарської діяльності, який враховує її вплив на навколишнє існування та збереження біорізноманіття на підприємстві. Це може бути або
вимога
індивідуальний план, або дії у межах регіону, у яких бере участь підприємство чи які
середовище?
поширюються на нього. У плані особлива увага має приділятися екологічним зонам,
що охороняються, та містити посилання на законодавчі вимоги, де це застосовно.
План дій має містити інформацію щодо комплексного захисту від шкідників,
використання поживних речовин сільськогосподарськими культурами, визначених
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природоохоронних об'єктів, запасів води, впливу на інших користувачів тощо.
ЗСД 7.1.2

Чи розглядав виробник заходи щодо поліпшення навколишнього
середовища на благо місцевої громади, флори і фауни? Чи поєднується
ця політика зі сталим комерційним сільськогосподарським виробництвом,
і чи має вона за мету мінімізувати вплив сільськогосподарської діяльності
на навколишнє середовища?

Виробник має бути спроможним продемонструвати чіткі дії та ініціативи 1) або на
Рекомендація
виробничому майданчику, або на місцевому чи регіональному рівні, 2) беручи
участь у групі, яка активно працює у програмах екологічної підтримки, пов'язаних з
підтриманням якості середовища проживання та його елементами. План захисту
природи включає зобов'язання провести базовий аудит поточних рівнів,
розташування, стану тощо. щодо фауни та флори на підприємстві, щоб забезпечити
можливість планування подальших дій. У плані захисту природи є чіткий перелік
пріоритетів та дій щодо покращення середовища існування фауни та флори, де це
можливо, та збільшення біорізноманіття у навколишньому середовищі
підприємства.

ЗСД 7.2

Екологічне покращення малопродуктивних ділянок

ЗСД 7.2.1

Чи було розглянуто питання про перетворення малопродуктивних ділянок Повинен існувати план трансформації малопродуктивних ділянок та визначених
(наприклад, вологих низовин, лісових масивів, смуг узбережжя чи ділянки районів, щодо яких надається пріоритет охороні навколишнього середовища у
збіднілих ґрунтів тощо) на зони екологічного захисту, щоб підтримати
заповідних зонах, де це можливо.
місцеву флору та фауну?

ЗСД 7.3

Ефективність використання енергії

Рекомендація

Сільськогосподарське обладнання має підбиратися таким чином та підтримуватися в такому стані, щоб досягти оптимальної енергоефективності. Слід
заохочувати використання відновлюваних джерел енергії.
ЗСД 7.3.1

Чи може виробник надати задокументовані результати моніторингу
використання енергії на підприємстві?
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Записи про використання енергії є в наявності (наприклад, рахунки-фактури, де
міститься детальна інформація про енергоспоживання). Виробник / група
виробників обізнані щодо того, де і як споживається енергія на підприємстві.
Сільгосптехніка має підбиратися таким чином, щоб підтримуватися в такому стані,
щоб досягти оптимальної енергоефективності.

Другорядна
вимога
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ЗСД 7.3.2

Чи існує план підвищення енергоефективності на підприємстві,
заснований на результатах моніторингу (ЗСД 7.3.1)?

Є письмовий план, що визначає можливості для підвищення енергоефективності.

Рекомендація

ЗСД 7.3.3

Чи передбачено мінімізацію використання енергії, що не відновлюється, у Виробники розглядають можливість зменшення до мінімуму використання енергії,
плані підвищення енергоефективності?
що не відновлюється, та використання відновлюваної енергії.

Рекомендація

ЗСД 7.4

Збір та оборотне використання води

ЗСД 7.4.1

Якщо це можливо, чи були вжиті заходи щодо збору води, а там, де це Збір води рекомендується використовувати там, де це може принести прибуток та
доцільно, — заходи для її оборотного використання з урахуванням усіх практично можливо, наприклад, з дахів будівель, теплиць тощо. Збір води з
водотоків у межах підприємства може потребувати офіційних дозволів від органів
аспектів безпечності харчових продуктів?
влади.

ЗСД 8

СКАРГИ

Рекомендація

Організація роботи зі скаргами дозволить поліпшити систему виробництва в цілому.
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ЗСД 8.1

Чи існує процедура подання скарг, що стосується як внутрішніх, так і
зовнішніх питань, на які поширюються вимоги стандарту GLOBALG.A.P., і
чи забезпечує ця процедура належну фіксацію скарг, їх вивчення та
відстеження та записи про вжиті дії?

У наявності є документально підтверджена процедура подання скарг, що полегшує
їхнє документування та подальший контроль щодо скарг із питань, які охоплює
GLOBALG.A.P., та дій, вжитих щодо таких скарг. Стосовно груп виробників: їхнім
членам не потрібна повна процедура подання скарг, вони мають користуватися
лише тими частинами, які стосуються саме їх. Якщо виробник отримує
повідомлення компетентного чи місцевого органа про те, що він знаходиться під
слідством та/або отримав санкцію в межах питань, охоплених сертифікатом,
процедура подання скарги повинна включати повідомлення Секретаріату
GLOBALG.A.P. через орган сертифікації.

Основна
вимога

Застосовується до всього.

ЗСД 9

ПОРЯДОК ВІДКЛИКАННЯ / ВИЛУЧЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
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ЗСД 9.1

Чи має виробник задокументовані процедури здійснення / ініціювання
відкликання / вилучення сертифікованої продукції з ринку, і чи
перевіряються такі процедури щорічно?

Виробник повинен мати задокументований порядок, у якому визначено: тип події,
що може призвести до відкликання / вилучення; осіб, відповідальних за ухвалення
рішень про можливе відкликання / вилучення продукції; механізм повідомлення
наступній ланці у ланцюжку постачання та затвердженому GLOBALG.A.P. органу
сертифікації; методи зведення балансу запасів.

Основна
вимога

Для підтримання ефективності такий порядок дій перевіряється щорічно. Така
перевірка має бути задокументована (наприклад, шляхом вибору нещодавно
проданої партії, ідентифікації кількості та місця знаходження продукції та перевірки,
чи можна зв’язатися із наступною ланкою, що працювала із цією партією, та з ОС.
Фактичні повідомлення клієнтів про імітацію відкликання не є необхідними. Список
номерів телефонів та адрес електронної пошти є достатнім).
Застосовується до всього.

ЗСД 10

ЗАХИСТ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ ДО ПІД-МОДУЛІВ "КВІТИ ТА ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ” ТА "САДИВНИЙ (ПОСАДКОВИЙ)

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

МАТЕРІАЛ”)
ЗСД 10.1

Чи проведена оцінка ризиків щодо безпечності харчових продуктів та чи
визначено процедури щодо запобігання виявленим ризикам?

ЗСД 11

СТАТУС GLOBALG.A.P.

ЗСД 11.1

Чи вся документація щодо господарських операцій містить посилання на
статус GLOBALG.A.P. та на GGN?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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На всіх етапах виробничої діяльності мають бути визначені та оцінені потенційні Основна
навмисні загрози безпечності харчових продуктів. Виявлення ризиків щодо захисту вимога
харчових продуктів має гарантувати, що всі вхідні ресурси надходять із безпечних та
надійних джерел. Інформація про всіх працівників та субпідрядників повинна бути
доступною. У разі навмисної загрози мають бути визначені процедури щодо усунення
такої загрози.

Рахунки-фактури та, де це доречно, інша документація, пов'язана з продажем
сертифікованих матеріалів / продуктів, мають включати GGN власника сертифіката
та посилання на його статус, як сертифікованого за стандартом GLOBALG.A.P. Це
не обов'язково для внутрішньої документації.

Основна
вимога
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Якщо у виробника є GLN, то він має замінити GGN, виданий GLOBALG.A.P. під час
реєстрації.
У документації про транзакції достатньо прямого ствердження щодо статусу
сертифікації (наприклад, <найменування продукту> сертифіковано за стандартом
"GLOBALG.A.P.”). Несертифіковану продукцію не потрібно ідентифікувати як "Не
сертифіковано”.
Вказівка щодо статусу сертифікації є обов'язковою незалежно від того, був
сертифікований товар проданий як сертифікований чи ні. Це неможливо перевірити
під час первинної (першої) перевірки, оскільки виробник ще не сертифікований і не
може посилатися на статус сертифікації за GLOBALG.A.P. до першого позитивного
рішення про сертифікацію.
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Не застосовується лише тоді, коли між виробником та замовником є письмова угода
про не ідентифікацію статусу GLOBALG.A.P. щодо товару та/або GGN для документів
транзакцій.

ЗСД 12

ВИКОРИСТАННЯ ЛОГОТИПУ

ЗСД 12.1

Чи використовується термін, торгова марка, QR-код або логотип
GLOBALG.A.P. та GGN (номер GLOBALG.A.P.) відповідно до "Загальних
Положень” GLOBALG.A.P. та відповідно до "Субліцензійної та
сертифікаційної угоди”?

Виробник / група виробників мають використовувати термін, торгову марку, QR-код
або логотип GLOBALG.A.P. та GGN, GLN або суб-GLN відповідно до "Загальних
Положень” Частини I Додатку 1 та відповідно до "Субліцензійної та сертифікаційної
угоди”. Термін, торгова марка або логотип GLOBALG.A.P. ніколи не
використовуються на кінцевому продукті, споживчій упаковці або в точці продажу.
Однак власник сертифікату може використовувати будь-який та/або всі з них для
В2В перемовин.

Основна
вимога

Термін, торгова марка або логотип GLOBALG.A.P. не можуть використовуватися під
час первинної (першої) перевірки, оскільки виробник ще не сертифікований і не
може посилатися на статус сертифікації за GLOBALG.A.P. до першого позитивного
рішення про сертифікацію.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Не застосовується для під-модуля "Садивний (посадковий) матеріал"; виробництва
комбікормів; виробництва ікринок та молоді аквакультур за модулем "Аквакультури"
GLOBALG.A.P., а також за модулем "Тваринництво", коли ці сертифіковані продукти
є вхідними ресурсами, що не призначені для продажу кінцевим споживачам і
безумовно не з’являться у пункті продажу кінцевим споживачам.

ЗСД 13

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ І ВІДОКРЕМЛЕННЯ
Розділ 13 застосовується до всіх виробників, яким потрібно зареєструвати паралельне виробництво / володіння аналогічною проду кцією, а також до тих,
хто купує в інших виробників (сертифікованих чи ні) ті самі продукти, які вони також сертифікують.
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Не застосовується для виробників, які сертифікують 100% продукції у своєму модулі GLOBALG.A.P. і не купують аналогічну продукцію у інших виробників
(сертифікованих чи ні).
ЗСД 13.1

Чи існує ефективна система для ідентифікації та відокремлення всіх
сертифікованих та несертифікованих продуктів за GLOBALG.A.P.?

Повинна існувати система, завдяки якій можна уникнути змішування сертифікованих Основна
та несертифікованих продуктів. Це можна здійснити за допомогою системи
вимога
фізичних позначень або порядку обробки продукції, яка включає також ведення
відповідних записів.

ЗСД 13.2

Чи існує система забезпечення правильної ідентифікації всієї готової
продукції, що є результатом сертифікованого виробничого процесу для
виробників, за якими зареєстровано для паралельне виробництво /
володіння аналогічною продукцією (коли сертифікована та
несертифікована продукція виробляється та/або належить одному
суб’єкту господарювання)?

У випадку, якщо за виробником зареєстровано паралельне виробництво / володіння Основна
аналогічною продукцією (коли сертифікована та несертифікована продукція
вимога
виробляється та/або належить одному суб’єкту господарювання), весь товар, що
упаковується у кінцеву споживчу тару (або на підприємстві, або після обробки
продукції), має бути ідентифікований за допомогою GGN, коли він вироблений
шляхом сертифікованого процесу.
Це може бути GGN групи (Варіант 2), GGN члена групи, обидва GGN, або GGN
окремого виробника (Варіант 1).
Не можна використовувати GGN для маркування несертифікованої продукції.
Не застосовується лише тоді, коли виробнику належить тільки продукція,
сертифікована за GLOBALG.A.P. (не ПВ / ВАП), або коли між виробником та

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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клієнтом існує письмова угода про невикористання GGN, GLN або під-GLN на
готовій для продажу продукції. Це також можуть бути власні вимоги щодо
маркування клієнта, до яких GGN не включається.
ЗСД 13.3

Чи здійснюється остаточна перевірка для забезпечення правильного
відправлення сертифікованої та несертифікованої продукції?

Така перевірка має бути задокументована, щоб засвідчити, що сертифікована та не
сертифікована продукція відправлена правильно.

Основна
вимога

ЗСД 13.4

Чи існують відповідний порядок ідентифікації та записи для ідентифікації
товарів, придбаних з різних джерел, для всіх зареєстрованих товарів?

Розробляють, документують та підтримують відповідно до масштабів діяльності
процедури для ідентифікації сертифікованих та, за наявності, несертифікованих
кількостей, придбаних з різних джерел (тобто від інших виробників чи продавців)
для всієї зареєстрованої продукції.

Основна
вимога
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Ці записи мають містити наступне:

ЗСД 14



Опис продукту



Статус сертифікації GLOBALG.A.P.



Кількість придбаної продукції



Детальну інформацію про постачальника



Копію сертифікатів GLOBALG.A.P., де це можливо



Дані про простежуваність / коди, які стосуються продукції, що закуповується



Замовлення / рахунки-фактури, отримані організацією, що оцінюється



Список затверджених постачальників

МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Розділ 14 застосовується до всіх виробників за стандартом GLOBALG.A.P. Відносно членів групи виробників ця інформація може іноді включа тися до СМЯ
групи.
ЗСД 14.1

Чи доступні записи про продажі всієї проданої кількості та всієї
зареєстрованої продукції?

Дані про продаж сертифікованих і, за потреби, несертифікованих кількостей мають
бути відображені для всієї зареєстрованої продукції з приділенням особливої уваги
проданим кількостям та наданим описам. Документи мають демонструвати
несуперечливий баланс між сертифікованими і несертифікованими ресурсами і
готовою продукцією.

Основна
вимога

Застосовується до всього.
ЗСД 14.2

Чи реєструється та підсумовується кількість всіх продуктів (виготовлених,
на зберіганні та/або куплених)?

Повинна реєструватися кількість (включаючи інформацію про обсяги чи вагу)
Основна
сертифікованих та, коли це застосовано, несертифікованих продуктів, продуктів, що вимога
надходять (включаючи придбану продукцію), відправляються та продуктів, що
зберігаються; а стосовно всіх зареєстрованих товарів мають зберігатися зведені
дані, щоб полегшити процес перевірки матеріального балансу.
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Частота перевірки матеріального балансу має бути визначена і відповідати обсягу
виробничої діяльності, але не рідше ніж щороку для кожного продукту. Документи
для підтвердження матеріального балансу мають бути чітко визначені.
Застосовується до всього.
ЗСД 14.3

Чи розраховуються та контролюються коефіцієнти перерахунку та/або
втрат під час поводження з продукцією (прибутково-видаткові розрахунки
заданого виробничого процесу)?

Коефіцієнти перерахунку повинні бути розраховані та доступні для кожного
відповідного процесу обробки. Вся кількість утворених відходів має оцінюватися
та/або реєструватися.

Основна
вимога

Застосовується до всього.

ЗСД 15

ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО ПОЛІТИКИ З БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (Не застосовується до під-модулів "Квіти та декоративні рослини” та
"Садивний (посадковий) матеріал”)

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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"Декларація щодо політики з безпечності харчових продуктів” недвозначно відбиває зобов'язання виробника забезпечити впровадження і підтримку
політики щодо безпечності харчових продуктів на всіх етапах виробництва.
ЗСД 15.1

Чи склав і підписав виробник "Декларацію щодо політики з безпечності
харчових продуктів”, включену до переліку норм стандарту IFA?

Складання і підписання "Декларації щодо політики з безпечності харчових
продуктів” — це зобов'язання, що поновлюється щороку для кожного нового циклу
сертифікації.

Основна
вимога

Контрольний лист самооцінювання для виробника за варіантом 1 без СМЯ
вважається заповненим лише після складання і підписання "Декларації щодо
політики з безпечності харчових продуктів”.
Що стосується груп виробників (Варіант 2) та виробників за Варіантом 1 —
підприємства з кількома виробничими майданчиками з СМЯ, є можливим, щоб
центральне керівництво взяло на себе зобов'язання щодо організації і всіх її членів
щодо складання і підписання однієї декларації на рівні СМЯ. У такому випадку
члени групи виробників та окремі виробничі майданчики не зобов’язані складати та
підписувати декларацію індивідуально.
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У відповідності до законодавства України декларація також має містити
інформацію щодо наступного:

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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назву та адресу виробника;



назву харчового продукту, харчової добавки, ароматизатора, допоміжного
матеріалу для переробки та іншу інформацію, необхідну для ідентифікації
продукту;



посилання на санітарні заходи, технічні регламенти або стандарти,
відповідність з якими засвідчується, та умови, за яких така відповідність буде
підтримуватися (умови транспортування, зберігання та інші умови обігу);



дату видачі, ім'я, підпис та посаду особи, яка видала декларацію виробника;



5) для продуктів, вироблених в Україні, контрольний (реєстраційний) номер,
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наданий виробнику після отримання експлуатаційного дозволу.
Не застосовується до під-модулів "Квіти та декоративні рослини” та "Садивний
(посадковий) матеріал”.

ЗСД 16

ПОМ’ЯКШЕННЯ НАСЛІДКІВ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ (Не застосовується до під-модулів "Квіти та декоративні рослини” та
"Садивний (посадковий) матеріал”)

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Фальсифікація харчових продуктів може статися на первинному виробництві, коли постачальники надають сировину або матеріали, що не відповідають
стандартам. Наприклад, фальсифіковані ЗЗР або садивний (посадковий) матеріал, пакувальний матеріал не харчових продуктів. Це може спричинити
кризи у сфері охорони здоров'я, тому виробники повинні вживати заході щодо зменшення таких ризиків.
ЗСД 16.1

Чи провів виробник оцінку ризиків вразливості харчових продуктів до
фальсифікації?

Задокументована оцінка ризиків для виявлення потенційної вразливості харчових
продуктів до фальсифікації (наприклад, фальсифікації ЗЗР або матеріалу для
розмноження, використання пакувального матеріалу, непридатного для харчової
продукції), є доступною, актуальною, а її висновки впроваджуються на підприємстві.
Цей порядок може базуватися на загальній процедурі, але повинен бути
налаштований з урахуванням сфери виробництва на підприємстві.

Другорядна
вимога

ЗСД 16.2

Чи має виробник план пом’якшення наслідків фальсифікації харчових
продуктів і чи його реалізовано?

Задокументований план пом’якшення наслідків фальсифікації харчових продуктів із
зазначенням заходів, які виробник вжив для подолання виявлених загроз із
фальсифікації харчових продуктів, є доступним і впровадженим.

Другорядна
вимога

ЗСД 17

НЕВІДПОВІДНА ПРОДУКЦІЯ

ЗСД 17.1

Чи має виробник документально затверджену процедуру на випадок
появи невідповідної продукції та чи впроваджено цю процедуру?

Існує документально затверджена процедура, яка визначає, що всі продукти, що не
відповідають стандартам, повинні бути чітко визначені та відправлені на карантин
за потреби. Ця продукція має бути обробленою або утилізованою відповідно до
характеру проблеми та/або конкретних вимог замовника.

Основна
вимога
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ДОДАТОК ЗСД 1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ GLOBALG.A.P.: ОЦІНКА РИЗИКІВ – ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Вступ до оцінки ризиків
Згідно зі стандартом IFA GLOBALG.A.P. для забезпечення безпечності харчових продуктів, здоров'я та безпеки працівників та захисту навколишнього середовища необхідним є проведення низки
оцінок ризиків. Ці методичні рекомендації розроблені для допомоги виробникам.

П'ять кроків до оцінки ризиків
Оцінка ризиків є важливим етапом захисту продукції, працівників та бізнесу, а важливим етапом дотримання вимог GLOBALG.A.P. та норм законодавства. Оцінка ризиків допомагає ва м
зосередитися на тих ризиках, які дійсно мають значення для виробництва та здатні завдати реальної та тяжкої шкоди. У багатьох випадках чіткі, прості, ефективні та недорогі заходи можуть
допомогти легко контролювати виникнення ризиків (наприклад, забезпечити негайне усунення розливу небезпечних рідин, щоб уникн ути перехресного забруднення продукту).
Не очікується, що ви усунете абсолютно всі ризики, але від вас вимагається захистити свою продукцію та працівників, наскільки це можливо.
Це не єдиний спосіб оцінити ризик. Є й інші ефективні способи, особливо для більш складних ризиків та/або обставин. Однак ми вважаємо, що цей метод надає цілеспрямований підхід для
більшості виробників. Працівники та інші особи мають право на захист від шкоди, що може бути спричинена нездійсненням необхідних заходів контролю. Нещасні випадки і погане самопочуття
можуть руйнувати життя і впливати також на бізнес у разі втрати виробництва продукції або звертання до суду. Виробники зобов’язані оцінювати ризики на своєму виробництв і з урахуванням
вимог законодавства, щоб можна було скласти план щодо контролю за цими ризиками.
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Що таке оцінка ризиків?
Оцінка ризиків — це ретельне вивчення того, що у вашій роботі може заподіяти шкоду продукту, навколишньому середовищу та/або працівникам, щоб ви могли оцінити, чи вжили ви достатньо
запобіжних заходів чи повинні зробити більше для запобігання шкоди.
Не ускладнюйте цей процес. На багатьох підприємствах ризики добре відомі, і необхідні заходи контролю легко застосовувати. Переконайтеся, що ви вжили розумних запобіжних заходів, щоб
уникнути забруднення та/або травм.
Аналізуючи ризики, пам'ятайте:



Небезпечні фактори — це все, що може завдати шкоди, наприклад, хімікати, електрика, робота на драбині тощо.



Ризик полягає у великій чи низькій ймовірності того, що ці та інші небезпечні фактори можуть комусь нашкодити, із зазначенням того, наскільки серйозною може бути шкода.
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Як оцінити ризики на вашому підприємстві:
Крок 1: Визначте небезпечні фактори.
Крок 2: Визначте хто / що може постраждати і яким чином.
Крок 3: Оцініть ризики та ухваліть рішення щодо запобіжних заходів.
Крок 4: Запишіть план роботи / висновки та виконайте їх.
Крок 5 Перегляньте оцінку та при необхідності оновіть.

Крок 1: Визначте небезпечні фактори
По-перше, вам слід визначити, як продукту, навколишньому середовищу та/або працівникам може бути завдано шкоди. Ось кілька порад, які допоможуть визначити важливі моменти:
Пройдіться по промисловим приміщенням і зверніть увагу на те, що може обґрунтовано заподіяти шкоду (наприклад, ситуації, обладнання, продукти, методи роботи тощо).



Запитайте працівників (якщо можливо) або їх представників, що вони думають. Вони, можливо, помітили речі, які вам не відразу очевидні.



Перегляньте інструкції на обладнання, інструкції та паспорти безпечності хімікатів, оскільки вони можуть бути дуже корисними для виявлення небезпечних факторів та рівня їхньої
справжньої небезпеки.



Перегляньте попередні записи про випадки хвороб та нещасні випадки, оскільки вони часто допомагають виявити менш очевидні неб езпечні фактори. Не забудьте подбати про
довготривалі небезпечні фактори для здоров'я (наприклад, високий рівень шуму або вплив шкідливих речовин), а також про небезпечні фактори щодо харчових продуктів.
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Крок 2: Визначте, хто / що може постраждати і яким чином
Для кожного виду небезпечних факторів необхідно визначити, хто саме або що може постраждати. Це допоможе визначити найкращий спосіб управління ризиком.
Запам'ятайте:



Щодо деяких видів діяльності застосовуються особливі вимоги (наприклад, щодо збирання врожаю).



Деякі небезпечні фактори потребують додаткової уваги, особливо в тих ситуаціях, коли деякі особи (наприклад, прибираль ниці, відвідувачі, підрядники, працівники з
обслуговування тощо) можуть перебувати на робочому місці не постійно.
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Крок 3: Оцініть ризики та вирішіть, які саме запобіжні заходи потрібні
Виявивши небезпечні фактори, ви маєте вирішити, що з ними робити. Законодавство вимагає від вас зробити все, що можливо, щоб захистити людей від завдання їм шкоди. Ви можете самостійно
приймати рішення, але найлегший спосіб — це порівняти те, що вже виконується з тим, що вже визначено як “Належні практики”.
Отже, спершу, вам необхідно вивчити те, що ви вже робите і яким чином здійснюється контроль, а також яким чином організована робота. Потім порівняйте результат з вимогами “Належних
практик” і вирішіть, чи є необхідність у самовдосконаленні для відповідності стандарту. Під час оцінювання враховуйте наступне:



Чи можна позбутися небезпечних факторів взагалі?



Якщо ні, то як я можу управляти ризиками, щоб знизити вірогідність завдання шкоди?

Під час управління ризиками, якщо можливо, застосовуйте наведені нижче принципи у наступному порядку:



Спробуйте менш ризикований варіант (наприклад, перейдіть до використання менш небезпечних хімічних речовин).



Запобігайте доступу до небезпечні фактори (наприклад, завдяки охороні).



Організуйте роботу / поставте задачі так, щоб зменшити вплив небезпечних факторів.



Видайте засоби індивідуального захисту (наприклад, одяг, взуття, окуляри тощо).



Забезпечте можливість належного користування санітарно-гігієнічними та соціально-побутовими умовами
видалення забруднень).

(наприклад, наявність засобів першої допомоги та засобів для
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Покращення здоров'я та дотримування безпеки не потребує великих витрат. Наприклад, розміщення дзеркала на небезпечному повороті з поганим кутом огляду для запобігання аварій
транспортних засобів є недорогим заходом забезпечення безпеки з огляду на ризики. Недотримання простих запобіжних заходів може коштувати вам набагато дорожче, якщо трапиться аварія.
Залучайте персонал (якщо це можливо), щоб ви могли бути впевнені, що те, що ви пропонуєте зробити, спрацює на практиці і н е стане новим небезпечним фактором.

Крок 4: Запишіть план роботи / висновки та виконайте їх
Впровадження результатів оцінки ризиків обумовить наявність значних змін у дотриманні безпечності харчових продуктів, здоров’ я та безпеки працівників та вашого бізнесу.
Записування результатів оцінки ризиків та оприлюднення їх своїми працівникам дозволить вам успішно завершити впровадження.
Коли записуєте результати, робить це просто (наприклад, забруднення під час збирання врожаю: умови для миття рук на полі).
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Не очікується, що оцінка ризиків буде ідеальною, але вона повинна бути придатною та достатньою . Вам потрібно показати, що:



Була проведена належна перевірка.



Ви запитали, хто чи що може постраждати.



Ви подолали всі значні небезпечні фактори.



Заходи безпеки є розумними, а вірогідність решти ризику невисока.



Ви залучили до процесу своїх співробітників або їхніх представників (де це можливо).

Хороший план дій часто включає суміш різних відповідей, таких як:



Тимчасове рішення до тих пір, поки не можна буде встановити більш надійні засоби контролю



Довгострокові рішення щодо тих ризиків, які, швидше за все, спричинять нещасні випадки або погіршення здоров'я



Довгострокові рішення щодо ризиків з найгіршими потенційними наслідками



Організація навчання працівників щодо основних ризиків, що лишаються, і способів їх контролю



Регулярні перевірки, щоб переконатися, що заходи контролю реалізуються



Чітко визначені обов'язки. Хто буде відігравати провідну роль в якій дії і коли?
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Пам’ятайте, спочатку розставляйте пріоритети та вирішуйте найважливіші питання. Після виконання кожної дії відмітьте її у своєму робочому плані.

Крок 5 Перегляньте оцінку та при необхідності оновіть її.
Небагато підприємств залишаються незмінними. Рано чи пізно вони запроваджують нове обладнання, речовини та/або процедури, які можуть призвести до появи нових небезпечних факторів.
Тому має сенс постійно перевіряти те, що ви робите. Щорічно офіційно перевіряйте, чи не відстали ви від визнаних “Належних практик”, щоб переконатися, що ви вдосконалюєтесь або, принаймні,
не маєте регресу у розвитку.
Подивіться на свою оцінку ризиків ще раз:



Чи сталися якісь зміни?



Чи є щось, що можна ще вдосконалювати?



Чи помітили ваші працівники будь-які проблеми?
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Чи зробили ви висновки з випадків чи порушень?



Переконайтесь, що ваша оцінка ризиків залишається актуальною.

Якщо ви ведете бізнес, дуже легко забути про перегляд своєї оцінки ризиків, поки щось не піде не так і буде пізно. Чому зараз не встановити дату перегляду оцінки ризиків? Запишіть її у своєму
щоденнику як щорічну подію.
Якщо протягом року відбудуться значні зміни, не чекайте. Перевірте оцінку ризиків та, за потреби, внесіть зміни. Якщо можливо, під час планування змін краще подумати про оцінку ризиків – таким
чином, ви забезпечите більшу ступінь гнучкості.
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Джерело: "Five Steps to Risk Assessment, Health and Safety Executive” (www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf)
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ДОДАТОК ЗСД 2
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ GLOBALG.A.P.: ОЦІНКА РИЗИКІВ – МЕНЕДЖМЕНТ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА
Контрольні точки ЗСД 1.2.1 (О) та ЗСД 1.2.2 (О) вимагають від виробників провести оцінку ризиків на своєму виробничому майданчику та вжити відповідних заходів для зменшення будь-яких
виявлених ризиків.
Контрольна точка ЗСД 1.2.1
Чи існує оцінка ризику для всіх майданчиків, зареєстрованих для сертифікації (це включає орендовану землю, споруди та обладнання), і чи показує ця оцінка ризику, що відповідне підприємство
придатне для виробництва з огляду на вимоги щодо безпечності харчових продуктів, навколишнього середовища та здоров'я тварин у рамках сертифікації тваринництва де це може бути
застосовано?
Критерії відповідності ЗСД 1.2.1
Письмова оцінка ризиків повинна бути виконана щодо всіх майданчиків для визначення відповідності. Така оцінка має бути виконана ще до первинної перевірки, а також постійно он овлюватися
та переглядатися, коли нові об'єкти приймаються в експлуатацію та коли ризики для існуючих майданчиків змінюються, або принаймні щорічно, залежно від того, що настане раніше. Оцінка
ризиків може ґрунтуватися на загальній оцінці, але має бути адаптована до умов підприємства.
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Оцінка ризиків повинна враховувати:



Потенційні фізичні, хімічні (включаючи алергени) та біологічні небезпечні фактори



Історію виробничого майданчику (для виробничих майданчиків, що тільки почали займатися сільськогосподарським виробництва, рек омендується мати історію за 5 років роботи,
але не менш, ніж за 1 рік)



Вплив підприємств, що сертифікуються на сусідні поголів’я / сільськогосподарські культури / навколишнє середовищє та здоров'я і безпеку тварин у рамках сертифікації
тваринництва та аквакультур

(Дивись Додаток ЗСД 1 та Додаток ЗСД 2 для вказівок щодо оцінки ризиків. Додаток ФО 1 містить вказівки щодо повеней.)
Точка Керування ЗСД 1.2.2
Чи був розроблений та впроваджений план управління, який встановлює стратегії мінімізації ризиків, визначених в оцінці ризику (ЗСД 1.2.1)?
Критерії Відповідності ЗСД 1.2.2
План управління стосується ризиків, визначених у ЗСД 1.2.1, та описує порядок боротьби з небезпечними факторами, який підтверджує, що відповідний майданчик придатний для виробництва.
Цей план повинен відповідати сільськогосподарського підприємства, до того ж мають бути документовані записи підтвердження його реалізації та ефективності.
ПРИМІТКИ: Екологічні ризики не повинні бути частиною цього плану, і розглядаються в ЗСД 7.1.1.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 38 из 175

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

Оцінка ризиків має враховувати відповідні фізичні, хімічні і мікробіологічні небезпечні фактори, тип роботи сільськогосподарського підприємства та спосіб використання сільськогосподарської
продукції. Наступні таблиці допоможуть визначити найпоширеніші небезпечні фактори та приклади потенційних ризиків які слід вр аховувати при проведенні оцінки ризиків щодо майданчику. Це
не вичерпний перелік факторів. Власники підприємств мають розглядати це як методичні рекомендації, розроблені з метою сприяти аналізу стану сільськогосподарських підприємств, щоб
підготувати оцінку ризиків для майданчика. Вони не мають розглядати ці приклади як вичерпний перелік.
1.

Законодавство:
Законодавство (національне чи місцеве) може обмежувати діяльність сільськогосподарських підприємств. Спершу слід перевірити відповідність місцевим нормативним та
законодавчим актам, щоб упевнитися у дотриманні законодавства.

2.

Приклад небезпек які слід
врахувати

Приклади потенційних ризиків

Попередні культури

Діяльність щодо деяких культур (наприклад, виробництво бавовни) зазвичай передбачає інтенсивне використання залишкових кількостей
гербіцидів, які можуть мати тривалий вплив на зернові та інші овочеві культури.

Попереднє використання

Промислове чи військове використання може спричинити забруднення земель через залишки, забруднення нафтою, сміття тощо.
На місцях сміттєзвалища або видобутку в надрах можуть знаходитися неприйнятні відходи, які можуть забруднити наступні культури або
завдати шкоди худобі. Ґрунти можуть зазнати раптового просідання, що загрожує особам, які працюють на землі.
Ведення сільського підприємства може створювати зони з високим вмістом мікроорганізмів(відкладення гною тощо).

3.
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Попереднє використання землі:

Ґрунт:

Приклади небезпек, які слід
врахувати

Приклади потенційних ризиків

Структура ґрунту

Структурна непридатність до використання за призначенням (включаючи схильність до ерозії) та хімічна / мікробіологічна неприйнятність

Ерозія

Умови, що провокують руйнування верхнього ґрунту водою / вітром і можуть вплинути на врожайність культур та/або на землю та в одні
ресурси

Сприйнятливість до
затоплення

Сприйнятливість до затоплення і можливе забруднення ґрунту в результаті повені

Вплив вітру

Надмірна швидкість вітру може спричинити втрату врожаю
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4.

Вода:

Приклади небезпек, які слід
врахувати

Приклади потенційних ризиків

Доступність води

Достатність води протягом року, або хоча б у запланований вегетаційний період. Обсяг наданої води має, принаймні, відповідати потребі у
споживанні призначених культур.
Вода повинна бути стабільно доступною.

Якість води

Оцінка ризиків повинна встановити, чи "відповідає призначенню” якість води. У деяких випадках "відповідне призначення” може визначити
місцева влада.
Оцінити ймовірність забруднення відкритого джерела води зверху за течією (стічні води, тваринні ферми тощо), що може вимагати організації
дорогої системи очищення.
У деяких випадках виробник повинен знати про мінімальну якість води за мікробіологічними показниками, визначену уповноваженим
органом чи GLOBALG.A.P. Вимоги даного стандарту визначено у відповідному модулі GLOBALG.A.P. (Методичні рекомендації щодо
забезпечення якості питної води ВООЗ, 2008 р.): Кишкової палички E.coli або термостійких коліформних бактерій не має бути в будь-якій
пробі об’ємом 100 мл). Дивись ФО 1.1.1 з ФО 1.1 "оцінка ризиків”.

Дозвіл на використання
води

Права чи ліцензія на користування водою: іноді місцеві закони чи звичаї можуть визнавати переважне право водокористування за
визначеними користувачами, чиї потреби іноді унеможливлюють ведення сільського господарства іншими суб’єктами господарювання.
Вплив на навколишнє середовище: Незважаючи на законність здійснення водозабору, деякі визначені об’єми забору можуть несприятливо
вплинути на флору і фауну, що пов'язані або залежні від джерела води.

5.

Алергени:
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Харчової алергії приділяють багато уваги протягом останніх років. За оцінками, 2% дорослих та 5% дітей зараз страждають від певного типу харчової алергії.
Усі продукти потенційно здатні викликати харчову алергію, проте є групи продуктів, які зазвичай є причиною більшості харчових алергій. Наприклад, у ЄС визначено 14 основних алергенів, на
які поширюється законодавство щодо маркування: селера, крупи, що містять глютен, яйця, риба, люпин (рід рослин родини бобових), молоко, молюски, гірчиця, арахіс, насіння кунжуту,
ракоподібні, соя, діоксид сірки (використовується як антиоксидант і консервант, наприклад, в виробництві сухофруктів) та горіхи.
Хоча контроль стосовно алергенів і має вирішальне значення для харчових виробників та підприємств громадського харчування, це питання також слід розглядати і виробникам первинної
продукції.
Алергени у фруктах та овочах не такі складні, як у інших продуктах. Термічна обробка знищує більшість алергенів, і, таким чин ом, приготовлені фрукти часто стають безпечними для тих, хто має
на них алергію. Алергія на арахіс може бути настільки сильною, що навіть дуже невеликі його кількості можуть викликати реакцію. Такі горіхи як бразильський горіх, фундук , волоський горіх і
пекан, можуть також викликати важкі симптоми алергічних реакцій
Списки харчових алергенів та інформацію про маркування можна знайти на національних веб-сайтах законодавчих органів чи веб-сайтах ЄС (Дивись ЗСД 1.2.1, ЗСД 1.2.2 та ФО 5.9.1).
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Приклади небезпек, які слід
врахувати

Приклади потенційних ризиків

Попередні культури, що вміщують
алергени

Механічний збір культур у сівозміні з арахісом (бобові, вирощені під землею) може залишити деяку кількість арахісу.
Перевезення продукції транспортними засобами, якими перед цим перевозили продукцію, що відноситься до групи основних алергені в, може
спричинити перехресну контамінацію, якщо транспортні засоби не були очищені належним чином.

Поводження з продукцією

Перехресна контамінація під час пакування та/або зберігання продуктів у приміщеннях, де знаходяться продукція чи речовини, що є
основними харчовими алергенами

6.

Інші фактори:
Приклади потенційних ризиків

Вплив на прилеглі території

Проблеми викидів, пилу, диму та шуму, спричинені роботою сільськогосподарської техніки. Забруднення розташованих нижче за теч ією
відкритих джерел води майданчиків замуленими або хімічними стоками.
Знесення хімікатів потоками повітря під час обприскування та обпилення

Зовнішній та внутрішній вплив на
сільськогосподарське підприємство

Тип суміжних сільськогосподарських видів діяльності.
Дим, випаровування та/або пил з сусідніх промислових або транспортних об'єктів, включаючи дороги з інтенсивним рухом транспорту.
Комахи, яких приваблюють культури, відходи та/або використання гною.
Набіги шкідників з прилеглих природних чи заповідних районів.
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Приклади небезпек, які слід
врахувати
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ / РЕДАКЦІЇ
Новий документ

Замінений документ

Дата публікації

Опис внесених змін

160201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_0-1_en

150630_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5-0_en

1 лютого 2016 р.

ЗСД 4 – Опис глави видалено, оскільки він належить до ЗСД 3;
ЗСД 4.4.1 CC — виправлена опечатка;
ЗСД 16.1 CC — невелика зміна формулювання;
ЗСД 16.2 CC – виправлене формулювання Критеріїв
відповідності;
Додаток ЗСД 1 – зміна формулювання в другому пункті
маркованого списку у розділі "Що таке оцінка ризиків”

160630_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_0-2_en

160201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_0-1_en

1 липня 2016 р.

Поправки ЗСД 10, ЗСД 15 та ЗСД 16 в заголовках глав; ЗСД 15.1
CC – текст доданий до третього абзацу.

170630_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_1_en

160630_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_0-2_en

1 липня 2016 р.

Оновлення графіки структури IFA, щоб включити модуль Hops
ЗСД 16.1 — зміна типу
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ЗСД 16.2 — зміна типу
190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_en

170630_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_1_en

1 ЛЮТОГО 2019 Р.

Включено новий контрольний показник та Критерії відповідності
(КВ) ЗСД 17.1
Додаток ЗСД 2, 5. — додано текст

Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію про зміни в цьому документі, дивіться деталі у версії документу зі змінами, що доступні для відстеженняабо зв'яжіться з секретаріатом
GLOBALG.A.P. за адресою translation_support@globalgap.org.
Якщо зміни не вносять нових вимог до стандарту, ця версія залишатиметься "5.0”, а оновлена версія повинна позначатися "5.0-x”. Якщо зміни впливають на відповідність стандартам, назва
версії буде змінена на "5.x”. Нова версія, наприклад, V6.0, V7 тощо., завжди матиме вплив на акредитацію стандарту.
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КОМПЛЕКСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА (IFA)
Модуль “Рослинництво”
КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ ТА КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ
УКРАЇНОМОВНА ВЕРСІЯ 5.2
(У разі сумнівів у питанні тлумачення звертатись до англомовної версії документу)

ДІЙСНА З: 1 ЛЮТОГО 2019 Р.
ОБОВ'ЯЗКОВА З: 1 СЕРПНЯ 2019 Р.
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№

Контрольні точки (КТ)

Р

РОСЛИННИЦТВО

Р1

ПРОСТЕЖУВАНІСТЬ

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Простежуваність полегшує відкликання / вилучення продуктів харчування, квітів та декоративних рослин і надає можливість клієн там отримувати
цільову та точну інформацію щодо продуктів, про які йде мова.
Р 1.1

Чи можна відстежувати продукт, зареєстрований за GLOBALG.A.P., і
відслідковувати його шлях від зареєстрованого підприємства (та інших
відповідних зареєстрованих місць), де він був вироблений та, якщо це
застосовано, оброблений?

Існує документально підтверджена система ідентифікації та відстежування, яка
дозволяє відслідковувати шлях продукції, зареєстрованої за GLOBALG.A.P., як до
конкретного зареєстрованого підприємства або, стосовно групи виробників, до
зареєстрованих виробників групи, так і до безпосереднього споживача
безпосередньо (крок назад - крок вперед). Інформація про врожай повинна
пов'язувати партію з виробничими записами або підприємствами конкретних
виробників (інформацію щодо відокремлення у варіанті 2 Дивись "Загальні
положення”, частина II). Якщо це доречно, слід також охопити обробку продукції.

Основна
вимога
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Застосовується до всього.

Р2

САДИВНИЙ (ПОСАДКОВИЙ) МАТЕРІАЛ
Вибір матеріалу для розмноження рослин відіграє важливу роль у виробничому процесі і, якщо використовувати відповідні сорти, це допоможе зменшити
обсяг використання добрив та ЗЗР. Вибір матеріалу для розмноження є передумовою хорошого росту рослин та якості продукції.

Р 2.1

Якість та здоров'я
Метою реєстрації сортів є надання виробникам, переробникам, роздрібним торговцям та урядам засобів нагляду для забезпечення дотримання вимог
щодо охорони здоров’я та безпеки, а також інформації регуляторам щодо ідентичності сорту, для запобігання шахрайству. Реєстрація сортів
спрямована на захист покупця насіння / молодих рослин / зібраного матеріалу шляхом надання базових гарантій того, що вихідний матеріал відповідає
офіційному опису сорту.
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Р 2.1.1

Якщо насіння чи садивний (посадковий) матеріал рослин було придбано
за останні 24 місяці, чи є докази, які гарантують, що їх було отримано
відповідно до законодавства про реєстрацію сортів (у разі, якщо у
відповідній країні існує обов'язкова реєстрація сорту)?

Повинен бути документ (наприклад, порожній насіннєвий пакет, паспорт рослини,
список упаковки або рахунок-фактура), у якому зазначено, як мінімум,
найменування сорту, номер партії, постачальника матеріалу для розмноження
рослин та, за наявності, додаткову інформацію про якість насіння (схожість,
генетична чистота, фізична чистота, здоров'я насіння тощо).

Другорядна
вимога

Матеріал, що надходить з розплідників, які мають сертифікацію згідно із підмодулем "Садивний (посадковий ) матеріал” стандарту GLOBALG.A.P., або
еквівалентним, або сертифікацію, яку визнає GLOBALG.A.P., вважається
відповідним.

Контрольні точки

Критерії Відповідності

Тип КТ

Р 2.1.2

Чи було отримано використаний садивний (посадковий) матеріал
відповідно до чинного законодавства про інтелектуальну власність?

Коли виробники використовують зареєстровані сорти чи саджанці, на запит
надаються письмові документи, які підтверджують, що використаний садивний
(посадковий) матеріал було отримано відповідно до чинного законодавства про
права інтелектуальної власності. Ці документи можуть бути ліцензійним договором
(на вихідний матеріал, який походить не з насіння, а має вегетативне походження),
паспортом рослини, за наявності, або, якщо паспорт рослини не потрібен,
документом або порожнім пакетом з-під насіння, на якому зазначено, як мінімум,
найменування сорту, номер партії, постачальника матеріалу для розмноження та
пакувальний лист / накладна або рахунок-фактура для демонстрації розміру та
ідентичності всього матеріалу для розмноження, який використовувався протягом
останніх 24 місяців.

Другорядна
вимога

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

№

Застосовується до всього.
Примітки: База даних PLUTO з UPOV (http: / / www.upov.int / pluto / en) та інструмент
пошуку сортів на веб-сайті CPVO (cpvo.europa.eu) налічують усі сорти у світі,
надаючи їх реєстраційні дані та реквізити щодо захисту інтелектуальної власності
для різних сортів і країн.
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Р 2.1.3

Чи використовуються системи контролю якості життєздатності рослин для Має бути в наявності система контролю якості, яка містить систему спостереження
Другорядна
за видимими ознаками шкідників і хвороб. Крім того, мають бути доступними поточні вимога
розмноження в теплиці самого підприємства?
записи системи моніторингу. Теплиця означає місце, де виробляється садивний
(посадковий) матеріал (зокрема підбір матеріалу для щеплення в межах
підприємства). Система моніторингу має включати записи про материнські рослини
або (за потреби) поле походження первинної культури та інформацію, що
ідентифікує їх. Записи повинні здійснюватися через регулярні встановлені
інтервали. Якщо культивовані дерева або рослини призначені лише для власного
використання (тобто не продаються), цього буде достатньо. Під час використання
підщеп особливу увагу слід звернути на походження підщеп, указану в документації.

Р 2.2

Хімічна обробка (протравлювання) та дезінфекція

Р 2.2.1

Чи закуповується садивний (посадковий) матеріал (насіння, підщепа,
розсада, саджанці, живці) із супроводжувальною інформацією про хімічну
обробку, яку проводить постачальник?

Записи з назвою (-ми) хімічного (-их) продукту (-ів), використаного (-их)
постачальником на матеріалі для розмноження (наприклад, ведення записів /
зберігання упаковок з-під насінням, перелік використаних ЗЗР тощо) доступні за
запитом.

Другорядна
вимога

Постачальники, які мають сертифікацію згідно з під-модулем "Садивний
(посадковий) матеріал" за стандартом GLOBALG.A.P., еквівалентними, або
визнаними GLOBALG.A.P., вважаються такими, що відповідають контрольному
значенню.
Не застосовується до багатолітніх культур.
Р 2.2.2

Чи ведуться записи про обробку ЗЗР протягом періоду розмноження
рослин у випадку, коли матеріали для розмноження вирощено в теплиці
самого підприємства?

Р 2.3

Генетично модифіковані організми (Не застосовується, якщо генетично модифіковані сорти не використовуються)
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Записи про всі випадки застосування ЗЗР протягом періоду розмноження рослин у
власній теплиці для розмноження рослин є наявними та містять дані про місце
розташування, дату, торгове найменування та активну речовину, оператора, ким
дозволено застосування, обґрунтування, кількість і використане обладнання.

Другорядна
вимога
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Р 2.3.1

Чи здійснюється насадження або випробування генетично модифікованих Зареєстроване підприємство або група виробників мають примірники законодавчих
організмів (ГМО) у відповідності до чинного законодавства у країні
актів, які застосовується в країні виробництва, і дотримуються них. Слід зберігати
записи про конкретну модифікацію та/або унікальний ідентифікатор. Слід
виробництва?
отримувати конкретні поради щодо ведення підприємства й управління.

Основна
вимога

Р 2.3.2

Чи є в наявності документація стосовно того, коли виробник вирощує
ГМО?

Якщо використовуються ГМО-сорти та/або продукти, отримані в результаті
генетичної модифікації, то ведуться записи про насадження, використання або
виробництво ГМО-сортів та/або продуктів, отриманих у результаті генетичної
модифікації.

Другорядна
вимога

Р 2.3.3

Чи були проінформовані безпосередні клієнти виробника про ГМО-статус
продукту?

Має надаватися документальне підтвердження інформування, яке дозволяло б
перевірити, чи весь матеріал, що постачається прямим клієнтам, відповідає
вимогам замовника.

Основна
вимога

Р 2.3.4

Чи існує план поводження з генетично модифікованим (ГМ) матеріалом
(тобто сільськогосподарськими культурами та пробними насадженнями),
що визначає стратегії мінімізації ризиків забруднення (наприклад,
випадкове змішування із сільськогосподарськими не ГМ культурами на
сусідніх ділянках) і збереження чистоти продукту?

У наявності є письмовий план, який пояснює, як обробляються та зберігаються ГМматеріали (тобто, культури та матеріали для випробувань), щоб мінімізувати ризик
зараження традиційних матеріалів і підтримувати чистоту продукту.

Другорядна
вимога

Р 2.3.5

Чи зберігаються сільськогосподарські ГМ-культури окремо від інших
культур, щоб уникнути випадкового змішування?

Слід проводити візуальну оцінка чистоти й ідентифікації у процесі зберігання
сільськогосподарських ГМ-культур.

Основна
вимога

Р3

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ҐРУНТІВ
Правильне поводження з ґрунтами забезпечує тривалу родючість ґрунту, сприяє підвищенню врожайності та рентабельності.
Не застосовується у випадку культур, які не вирощуються безпосередньо на ґрунті (наприклад, гідропонні або горшкові рослини).

Р 3.1

Чи є у виробника план догляду за ґрунтом?
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Виробник повинен продемонструвати, що було враховано потреби культури в
поживних речовинах і забезпечено підтримку родючості ґрунту. Записи аналізів

Другорядна
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та/або літератури, що стосується конкретних культур, мають бути доступними як
докази.

вимога

Виробники квітів та декоративних рослин повинні проводити розрахунки принаймні
один раз для кожного циклу врожаю культури та на обґрунтованій регулярній основі
(наприклад, кожні 2 тижні у закритих системах) для культур, що збираються
безперервно. (Аналіз може бути проведений за допомогою обладнання на
підприємстві або мобільних комплектів).
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Застосовується до всього.
Р 3.2

Чи були підготовлені ґрунтові карти для сільськогосподарського
підприємства?

Типи ґрунту визначаються для кожної ділянки на основі ґрунтового профілю чи
аналізу ґрунту або локальної (регіональної) карти ґрунтів.

Р 3.3

Чи використовуються, де це можливо, сівозміни однорічних культур?

Коли проводяться сівозміни однорічних культур для покращення структури ґрунту та Другорядна
мінімізації кількості шкідників і хвороб, що переносяться в ґрунт, це можна
вимога
перевірити на основі записів щодо дати посадки та/або записів заявок щодо ЗЗР.
Мають бути в наявності записи про попередню дворічну сівозміну.

Р 3.4

Чи використовувались якісь методи для покращення або збереження
структури ґрунту та уникнення ущільнення ґрунту?

Є в наявності дані про застосовувані прийоми (наприклад, використання зелених
культур глибокого вкорінення; дренаж; поглиблення оранки; використання шин
низького тиску, технічних колій; маркування постійних рядків; уникнення оранки в
рядках, розмазування ґрунту знаряддями для обробітку, витоптування ґрунту), які
підходять для використання на ґрунті та, де це можливо, дозволяють мінімізувати
ущільнення ґрунту, або запобігти йому взагалі.

Р 3.5

Чи використовує виробник якісь методи для зменшення ймовірності ерозії Є в наявності дані про методи контролю та заходи з виправлення ситуації
(наприклад, мульчування, поперечний обробіток на схилах, дренаж, посів трави чи
ґрунту?
використання зелених добрив, дерев і кущів на кордонах майданчиків тощо) для
мінімізації ерозії ґрунту (наприклад, через вплив води чи вітру).
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Р 3.6

Чи врахував виробник внесок поживних речовин із органічними
добривами?

Проводиться аналіз отриманого добрива або застосовуються визнані стандартні
значення, які враховують вміст поживних речовин NPK (азоту (N), фосфору (P),
калію (K)) в застосовуваних органічних добривах з метою уникнення забруднення
ґрунту.

Другорядна
вимога

Р 3.7

Чи веде виробник облік щодо норми висіву / посадки та строків посіву /
посадки?

Записи про посів / посадку, норму / густоту та дату повинні зберігатися та бути
доступними.

Другорядна
вимога

Р4

ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
Вирішуючи питання щодо застосування добрив, треба враховувати потреби самих культур. Рослини потребують наявності у субстраті або ґрунті
поживних речовин, отже внесення добрив часто є необхідним. Необхідно дотримуватись правил застосування добрив для оптимізації їхнього
використання та зберігання, щоб уникнути втрат та забруднення.
Рекомендації щодо кількості та типу добрив

Р 4.1.1

Чи надаються рекомендації щодо застосування добрив (органічних чи
неорганічних) компетентними та кваліфікованими особами?
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Р 4.1

Якщо записи щодо використання добрив показують, що технічно відповідальна
особа, яка визначає кількість та тип добрива (органічне чи неорганічне), є зовнішнім
консультантом, її навички та технічна компетентність мають бути підтверджені за
допомогою офіційних кваліфікацій, спеціальних навчальних курсів тощо, крім
випадків, коли така особа наймається компетентною організацією (наприклад,
офіційними консультативними службами).

Другорядна
вимога

Якщо записи щодо використання добрив показують, що технічно відповідальною
особою, яка визначає кількість та тип добрива (органічне чи неорганічне), є
виробник або визначений працівник, його досвід має бути доповнений технічними
знаннями (тобто доступом до технічної літератури про продукті, здобуттям
спеціальної підготовки і таке інше) та/або використанням інструментів (програмного
забезпечення, методів виявлення даних у польових умовах і таке тощо).
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Р 4.2

Записи про застосування

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

від 4.2.1 до 4.2.6: Чи ведуться записи усіх застосувань кореневих та позакореневих добрив, як органічних, так і неорганічних, включаючи наступні параметри:
Р 4.2.1

Код поля, саду або теплиці та назву культури?

Необхідно вести записи щодо усіх випадків застосувань добрив і зазначати в них
географічну локацію, назву або код поля, саду або теплиці, де вирощується
зареєстрована сільськогосподарська культура. Також необхідно вести записи у разі
використання фертигації на гідропоніці.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 4.2.2

Дати внесення добрив?

Точні дати (день, місяць та рік) внесення добрив детально реєструються у звітних
матеріалах щодо внесення добрив.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
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Р 4.2.3

Типи застосовуваних добрив?

Торгове найменування, тип добрив (наприклад, NPK) та концентрації (наприклад,
17-17-17) детально описані в документах щодо внесення добрив.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 4.2.4

Застосовувана кількість?

В усіх записах щодо внесення добрив детально реєструється кількість продуктів, що Другорядна
застосовується у ваговому еквіваленті або об'ємі на одиницю площі чи кількість
вимога
рослин або одиницю часу на об'єм внесеного добрива. Фактична застосована
кількість має бути записана, оскільки вона не завжди збігається з рекомендованою.
Застосовується до всього.

Р 4.2.5

Метод застосування?

Метод застосування та/або обладнання, що використовується, докладно описані в
усіх документах про застосування добрив.

Другорядна
вимога

Якщо завжди використовується один й той самий метод / обладнання, допустимо
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записати такі дані лише раз. Якщо використовуються різні одиниці обладнання,
кожна з них має бути зазначена окремо. Застосовувані методи можуть включати
зрошення або механічний розподіл. Обладнання може бути ручного типу або
механічного.
Застосовується до всього.
Р 4.2.6

Інформація про оператора?

ПІБ оператора, який вносив добриво, зазначається в документі щодо застосувань
добрив.

Другорядна
вимога

Якщо всі операції здійснює одна особа, допустимо записати дані оператора лише
один раз.
Якщо внесення добрив здійснює бригада працівників, то мають бути
задокументовані всі її члени.
Застосовується до всього.
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Р 4.3

Зберігання добрив
від 4.3.1 до 4.3.7: Чи всі добрива зберігаються:

Р 4.3.1

Окремо від ЗЗР?

Мінімальна вимога — запобігати фізичному взаємному забрудненню добрив
(органічних та неорганічних) та ЗЗР шляхом використання фізичного бар’єру (стіни,
обшивки тощо). Якщо добрива, які застосовуються разом із ЗЗР (тобто
мікродобрива або некореневі добрива), упаковуються в закриту ємність, вони
можуть зберігатися разом із ЗЗР.

Другорядна
вимога

Р 4.3.2

Під покриттям?

Покриття захищає усі неорганічні добрива (наприклад, порошки, гранули або
рідини) від впливу атмосферних умов (наприклад, сонячного світла, морозу, дощу
та високої температури). Враховуючи оцінку ризиків (тип добрив, погодні умови,
тривалість зберігання та місцезнаходження), може бути прийнятним пластикове

Другорядна
вимога
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покриття. У польових умовах дозволяється зберігати вапно та гіпс. Якщо
дотримуються вимоги до умов зберігання, що зазначені у паспорті безпеки
матеріалу, рідкі добрива можуть зберігатися просто неба у контейнерах.
Р 4.3.3

На очищеній території?

Неорганічні добрива (наприклад, порошки, гранули або рідини) зберігаються на Другорядна
території, яка попередньо очищена від відходів, не є місцем розмноження гризунів, і вимога
де можна буде усунути розсип і витік.

Р 4.3.4

На сухій території?

Територія, де зберігаються всі неорганічні добрива (наприклад, порошки, гранули
або рідини), добре провітрюється і до неї не потрапляє дощова вода або не
накопичується велика кількість конденсату. Зберігання не може здійснюватись
безпосередньо на ґрунті за винятком вапна / гіпсу.

Другорядна
вимога

Р 4.3.5

Належним чином, що зменшує ризик забруднення джерел води?

Усі добрива зберігаються таким чином, що ризик забруднення джерел води є
мінімальним.

Другорядна
вимога
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Ємності / резервуари з рідкими добривами повинні бути оточені непроникним
бар'єром, який здатен вмістити до 110% об'єму найбільшого контейнера, якщо
відповідне законодавство не встановлює інше.
Р 4.3.6

Не разом із зібраними продуктами?

Добрива не повинні зберігатися із зібраними продуктами.

Основна
вимога

Р 4.3.7

Чи ведеться актуальна облікова документація щодо запасів добрив на
складі або розрахунки із вказаними надходженнями та витратами
добрив?

Облікова документація (перелік типу та кількості добрив на складі) має
оновлюватися впродовж місяця після переміщення (надходження чи витрати)
добрив на складі. Оновлені дані можуть бути розраховані за допомогою реєстрації
надходжень (рахунки-фактури / накладні або інші записи про надходження добрив)
та витрат (оброблення / застосування), але необхідно регулярно перевіряти дійсну
наявність добрив, щоб уникнути похибок у розрахунках.

Другорядна
вимога
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Р 4.4

Органічне добриво

Р 4.4.1

Чи вжив виробник заходів щодо запобігання використання шламу від
стічних вод на підприємстві?

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Підприємства, що виробляють зареєстровану GLOBALG.A.P. продукцію, не
використовують оброблений чи необроблений шлам від стічних вод.

Основна
вимога

Застосовується до всього.
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Р 4.4.2

Чи була виконана оцінка ризиків застосування органічного добрива з
урахуванням його походження, характеристик та призначення?

Є документальне підтвердження проведеної оцінки ризику застосування органічного Другорядна
добрива щодо безпечності харчових продуктів та навколишнього середовища, де вимога
були розглянуті принаймні наступні параметри:



Тип органічного добрива



Метод обробки для отримання органічного добрива



Мікробіологічне забруднення (патогени рослин та людини)



Вміст бур'яну / насіння



Вміст важких металів



Термін внесення органічного добрива та його розміщення (наприклад, у
безпосередньому контакті з їстівною частиною рослини, у ґрунті між
рослинами тощо).

Це також відноситься до субстратів з підприємств з вироблення біогазу.
Р 4.4.3

Чи зберігається органічне добриво відповідним чином, що зменшує ризик
забруднення навколишнього середовища?
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Органічні добрива мають зберігатися у призначеному для цього місці. Мають бути
вжиті відповідні заходи, згідно з оцінкою ризику у ЗСД 1.2.1, для запобігання
забрудненню джерел води (наприклад, бетонний фундамент та стіни, спеціальні,
захищені від витікань, контейнери тощо) або добрива мають зберігатися не ближче
25 метрів від джерел води.

Другорядна
вимога
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Р 4.5

Вміст поживних речовин у неорганічних добривах

Р 4.5.1

Чи відомий вміст основних поживних речовин (NPK) у застосовуваних
добривах?

Для усіх добрив, що використовуються для рослин, які вирощуються згідно з
GLOBALG.A.P., впродовж останніх 24 місяців, мають бути документальні
підтвердження / етикетки, що вказують вміст основних поживних речовин (або
загально вживані стандартні значення).

Другорядна
вимога

Р 4.5.2

Чи є документи про хімічний склад придбаних неорганічних добрив,
включаючи важкі метали?

Усі неорганічні добрива, що застосовуються для рослин, які вирощуються згідно з
GLOBALG.A.P. протягом останніх 12 місяців, повинні мати документи про хімічний
склад, включаючи важкі метали.

Рекомендація

Р5

УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ
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Вода є дефіцитним природним ресурсом, тому система зрошення має бути розроблена та спланована з урахуванням відповідного прогнозування та/або з
використанням технічного обладнання, що забезпечує раціональне використання зрошувальної води. Інформацію про відповідальне в икористання води
Дивись у Додатку Р 1.
Р 5.1

Прогнозування потреб у зрошенні

Р 5.1.1

Чи застосовуються повсякчас інструменти для розрахунку і оптимізації
потреб у зрошенні даної культури?

Виробник може продемонструвати, що потреби у зрошенні культур розраховані на
основі даних (наприклад, даних місцевого інституту сільського господарства,
дощоміри, дренажних лотків при вирощування на субстраті, датчиків
випаровування, тензіометрів). Якщо інструменти для вимірювань на підприємстві
використовуються, необхідно здійснювати їхнє технічне обслуговування, щоб
забезпечити ефективність і належний стан.

Другорядна
вимога

Не застосовується лише для богарних культур.
Р 5.2

Ефективне водокористування
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Р 5.2.1

Чи була проведена оцінка ризиків щодо впливу на навколишнє
середовище через використання води у виробничих процесах на
підприємстві та чи була вона переглянута керівництвом впродовж
останніх 12 місяців?

Є наявною документальна оцінка ризиків щодо впливу на навколишнє середовищє з
боку джерел води, систем розподілу і зрошення, а також миття культур. Крім того
оцінка ризиків повинна враховувати вплив власної сільськогосподарської діяльності
на середовище за межами підприємства, про яке є наявна інформація. Оцінка
ризиків має бути виконана, а її висновки — повністю реалізовані. Керівництво
повинно щорічно переглядати і затверджувати її.

Основна
вимога
(обов'язкова
для виконання
як Основна
вимога з 1
липня 2017 р.)

Дивись Додаток ЗСД 1 Методичні рекомендації GLOBALG.A.P.: “Оцінка ризиків –
загальна інформація” — і Додаток Р 1 GLOBALG.A.P. Методичні рекомендації
“Відповідальне водокористування у рослинництві” для додаткових рекомендацій.
Застосовується до всього.
Чи є в наявності план відповідального водокористування, який визначає
джерела води та заходи для забезпечення ефективності її використання,
затверджений керівництвом протягом попередніх 12 місяців?
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Р 5.2.2

У наявності є письмово оформлений та реалізований план дій, затверджений
керівництвом протягом попередніх 12 місяців, який визначає джерела води та
заходи щодо забезпечення її ефективного використання та застосування.

Основна
вимога
(обов'язкова
для виконання
План повинен включати одне або більше з нижчезазначеного: Карти (Дивись ЗСД
як Основна
1.1.1), фотографії, креслення (приймаються ескізи, зроблені вручну) або інші засоби вимога з 1
для визначення місця розташування джерел води, постійного обладнання та
липня 2017 р.)
елементів розгалуження водної системи (включаючи системи зберігання води,
резервуари чи будь-які інші пристосування, куди вода потрапляє для повторного
використання).
Постійне обладнання, включаючи колодязі, затвори, резервуари, клапани, зворотні
канали та інше надземне обладнання, що складає цілісну систему зрошення,
повинне бути задокументоване таким чином, щоб його розташування у полі можна
було визначити. У плані також має бути надана оцінка потреби в обслуговуванні
зрошувального обладнання.
Повинна бути забезпечена підготовка та/або перепідготовка персоналу, що
відповідає за контроль або виконання відповідних обов'язків. Повинні бути
враховані коротко та довгострокові плани щодо покращення системи, із
зазначенням термінів усунення недоліків, де вони існують.Це може бути або
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індивідуальний план, або регіональний, в якому дане підприємство бере участь, чи
яке регіональний план охоплює.
Р 5.2.3

Чи ведеться облік використання води для зрошення / підживлення
культур, а також повних використаних об'ємів за попередній цикл (цикли)
вирощування культур?

Р 5.3

Якість води

Р 5.3.1

Чи є доцільним, згідно з оцінкою ризиків, використання очищеної стічної
води для робіт перед збиранням врожаю?

Виробник має реєструвати інформацію щодо використання води для зрошення /
підживлення культур, включаючи дату, тривалість циклу, фактичну або орієнтовну
витрату і об'єм (на кожному лічильнику води або на кожну зрошувальну одиницю),
щомісячно оновлюючи їх, виходячи з плану управління водними ресурсами і
загального річного об'єму. Ці дані також можуть бути представлені у вигляді годин
роботи систем на основі витрати, розрахованої за одиницю часу.

Другорядна
вимога

Неочищені стоки не використовуються для зрошення / підживлення чи інших
операцій перед збиранням врожаю.

Основна
вимога

У випадках використання очищеної стічної води або регенерованої води її якість
повинна відповідати опублікованим ВООЗ "Методичним рекомендаціям щодо
безпечного використання стічних вод і відходів у землеробстві та аквакультурі —
2006 р.”. Крім того, якщо є підстави вважати, що ця вода могла надійти з потенційно
забрудненого джерела (наприклад, через село, розташоване вище за течією тощо),
виробник повинен за допомогою аналізів продемонструвати, що ця вода відповідає
вимогам методичних рекомендацій ВООЗ або місцевого законодавства щодо
зрошувальної води.
Застосовується до всього.
Р 5.3.2

Чи виконана оцінка ризиків фізичного та хімічного забруднення води, що
використовується перед збиранням врожаю (наприклад, зрошення /
підживлення, промивання, обприскування) та чи переглядало цю оцінку
керівництво протягом останніх 12 місяців?
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Оцінка ризиків повинна включати як мінімум реалізацію та запис наступних дій:



Ідентифікацію джерел води і результати їх тестувань у минулому (якщо це
має місце)



Метод (методи) застосування (приклади наведено в Додатку Р 1)

Другорядна
вимога
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Регулювання використання води за часом (на етапі росту культур)



Контакт води з сільськогосподарською культурою



Характеристики даної культури та етапів росту



Ступінь чистоти води, яка використовується для проведення обробок ЗЗР

Якість води для приготування ЗЗР повинна бути такою, щоб це не знижувало
ефективність дії засобу. Будь-які розчинені у воді частки ґрунту, органічних речовин
або мінералів можуть нейтралізувати дію хімікатів. У якості рекомендацій виробники
мають використовувати стандарти якості води, вказані на етикетці продукту,
літературу, надану виробниками хімікатів, або поради кваліфікованого агронома.
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оцінка ризиків повинна щорічно переглядатись керівництвом і оновлюватись
щоразу, коли в системі відбувається зміна, або виникає ситуація, здатна спричинити
забруднення системи. Оцінка ризиків повинна враховувати потенційні фізичні
(наприклад, надмірну каламутність води, наявність сміття, пластикових пакетів,
пляшок) та хімічні небезпечні фактори, а також процедури контролю небезпечних
факторів для системи розподілу води.
Р 5.3.3

Чи здійснюється аналіз води для операцій до збирання врожаю з такою Перевірка води має бути частиною плану управління водними ресурсами відповідно Другорядна
частотою, яка відповідає оцінці ризиків (Р 5.3.2) з урахуванням галузевих до оцінки ризиків використання води та з урахуванням галузевих стандартів або
вимога
нормативних положень, які стосуються даних культур. Повинен бути наявним
стандартів?
письмовий порядок перевірки води протягом періоду вирощування і збирання
врожаю, де зазначається: частота відбору проб, хто бере проби, де беруть пробу, як
здійснюється відбір проб, тип перевірки і критерії прийнятності результату.
Не застосовується до до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.

Р 5.3.4

Відповідно до оцінки ризиків у пункті Р 5.3.2 та з урахуванням галузевих Якщо згідно з оцінкою ризику і галузевими стандартами існує ризик забруднення,
Другорядна
стандартів, чи враховує лабораторний аналіз хімічне та фізичне лабораторний аналіз має містити дані про виявлені хімічні і фізичні чинники.
вимога
забруднення; чи є лабораторія, яка проводила аналіз, акредитованою
У наявності є результати аналізів або лабораторії, акредитованої згідно з ISO 17025
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відповідно до ISO 17025 або компетентними національним / місцевим або еквівалентним стандартом, або лабораторії, акредитованої для перевірки води
органом влади для випробування води?
компетентним національним / місцевим органом влади.
Не застосовується до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.
Р 5.3.5

Чи здійснюються коригувальні дії на основі неприйнятних результатів
оцінки ризиків перед наступним циклом збору врожаю?

У тих випадках, коли це вимагається згідно з оцінкою ризиків і поточними
галузевими стандартами, застосовуються коригувальні дії та відповідна
документація щодо них як частина плану управляння водними ресурсами.

Другорядна
вимога
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Не застосовується до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.
Р 5.4

Постачання води для зрошення / фертигації

Р 5.4.1

Там, де передбачено законом, чи наявні дозволи / ліцензії у підприємства
на видобуток води, інфраструктуру зберігання води, її використання та,
де це допустимо, будь-яке наступне скидання води?

Є дійсні дозволи / ліцензії, видані підприємству компетентним органом, на
видобуток води; інфраструктуру зберігання води; будь-яке використання води, в
тому числі для зрошення, промивання продукту чи флотації; та на скидання води в
річки або інші екологічно чутливі райони, коли такі дозволи / ліцензії вимагаються
законодавством. Дані дозволи / ліцензії повинні бути доступними для перевірки та
мати дійсні дати.

Р 5.4.2

Якщо в дозволах / ліцензіях на використання води вказано конкретні
обмеження, то чи підтверджується дотримання цих обмежень записами
про використання і скидання води?

Допустимо, щоб у дозволах / ліцензіях встановлювались конкретні умови, такі як
Основна
погодинний, щоденний, щотижневий, щомісячний або щорічний об’єм видобутку або вимога
коефіцієнт використання. Записи повинні вестись та бути доступними, щоб
засвідчити, що дані умови виконуються.

Р 5.5

Резервуари для зберігання води

Р 5.5.1

Чи є в наявності достатня кількість резервуарів для зберігання води, та чи Якщо підприємство розташоване в зоні, де водозабезпечення має сезонний
підтримуються вони в належному стані для найкращого використання у
характер, кількість резервуарів для зберігання води має бути достатньою, щоб
забезпечити користування водою протягом періодів з низьким водозабезпеченням.
періоди максимальної потреби у водозабезпеченні?
У тих випадках, коли це вимагається, на них повинен бути офіційний дозвіл, вони
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мають утримуватись в належному стані і мати належну огорожу / захист для
уникнення нещасних випадків.

Р6

КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ
Комплексний захист від шкідників (IPM) передбачає ретельне врахування усіх наявних методів захисту від шкідників і наступну інтеграцію відповідних
заходів для протидії росту популяцій шкідників, застосування ЗЗР та інших заходів втручання на таких рівнях, які є економічно обґрунтованими і такими,
що здатні знизити та мінімізувати ризики для здоров'я людей і навколишнього середовища. Було розроблено набір інструментів IPM (Додаток Р 2), щоб
забезпечити альтернативні способи застосування технологій IPM в комерційному виробництві польових і плодоовочевих культур. Вр аховуючи природні
відмінності розвитку шкідників різних культур і різних зон, будь-яку систему IPM слід втілювати в контексті місцевих фізичних (кліматичних,
топографічних тощо), біологічних (комплекс шкідників, комплекс природних ворогів тощо) та економічних умов.
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Р 6.1

Чи отримувало підприємство допомогу у впровадженні систем IPM через
навчання чи консультації?

Якщо допомогу надає запрошений консультант, його підготовки і технічна
Другорядна
компетентність мають бути підтверджені за допомогою офіційних кваліфікаційних
вимога
свідоцтв, спеціалізованих курсів підготовки тощо, крім тих випадків, коли цю особу
було запрошено для даної мети компетентною організацією (наприклад, офіційними
консультативними службами).
Якщо такою технічно відповідальною особою є сам виробник, його досвід має бути
доповнений технічними знаннями (наприклад, доступом до технічної літератури з
IPM, проходженням спеціалізованих курсів підготовки тощо) і / або використанням
інструментів (програмного забезпечення, методів виявлення шкідників тощо).

від Р 6.2 до 6.5: Чи може виробник підтвердити виконання заходів, що належать до категорії:
Р 6.2

Запобігання?
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Виробник повинен надати підтвердження реалізації щонайменше 2 заходів на кожну Основна
зареєстровану культуру, включаючи застосування технологій виробництва, здатних вимога
знижувати частоту та інтенсивність нападів шкідників, тим самим зменшуючи
необхідність втручання.
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Р 6.3

Спостереження і моніторингу?

Виробник повинен надати підтвердження: а) реалізації щонайменше 2 заходів
стосовно кожної зареєстрованої культури, які будуть визначати час і ступінь
присутності шкідників та їх природних ворогів, б) використання цієї інформації для
планування необхідних методів боротьби зі шкідниками.

Основна
вимога

Р 6.4

Втручання?

Виробник повинен надати підтвердження того, що в ситуаціях, коли напади
Основна
шкідників зменшують економічну вартість культури, буде здійснюватись втручання з вимога
застосуванням конкретних методів боротьби зі шкідниками. У всіх випадках, коли це
можливо, слід розглядати доцільність використання не хімічних підходів.
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Не застосовується, коли у виробника не було необхідності втручання.
Р 6.5

Чи виконуються рекомендації, вказані на етикетці або отримані з інших
джерел, щодо антирезистентності для забезпечення ефективності ЗЗР?

Р7

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

Коли рівень присутності шкідників, хвороб або бур'янів вимагає багаторазового
застосування ЗЗР, є докази того, що рекомендації щодо антирезистентності (де
застосовно) виконуються.

Другорядна
вимога

У ситуаціях, коли напад шкідників призведе до зменшення економічної вартості культури, може знадобитись втручання із застосув анням спеціалізованих
методів боротьби зі шкідниками, включаючи ЗЗР. Правильне використання, поводження та зберігання ЗЗР є надзвичайно важливими.
Р 7.1

Вибір ЗЗР

Р 7.1.1

Чи ведеться актуальний список ЗЗР, які у країні виробництва дозволено
застосовувати для культур, що вирощуються на підприємстві?

Р 7.1.2

Чи застосовує виробник лише ті ЗЗР, які є дозволеними в даній країні для Усі ЗЗР, які застосовуються, мають офіційний і дійсний на даний момент дозвіл,
Основна
застосування на зареєстрованій культурі (там, де такий порядок офіційної виданий відповідною урядовою організацією у країні застосування. Якщо жодної
вимога
схеми офіційної реєстрації не існує, треба використовувати методичні рекомендацій
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У доступі є список торгових назв ЗЗР (включаючи склад їхніх діючих речовин або
Другорядна
корисних організмів), дозволених до застосування для культур, які вирощуються або вимога
були вирощені на підприємстві, що працює за стандартом GLOBALG.A.P., протягом
останніх 12 місяців.
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реєстрації існує)?

GLOBALG.A.P. з цього питання (Додаток Р 3), а також "Міжнародний кодекс
поведінки Всесвітньої організації з продовольства щодо розповсюдження та
використання пестицидів”. Крім того слід використовувати Додаток Р 3 у тих
випадках, коли виробник бере участь в офіційно дозволених польових
випробуваннях для затвердження ЗЗР місцевими органами влади.
Застосовується до всього.

Р 7.1.3

Чи застосовується даний ЗЗР згідно з призначенням, як рекомендовано
на етикетці засобу?

Усі ЗЗР, які застосовуються для даної культури, є придатними, а їхнє застосування
для боротьби зі шкідником, хворобою чи бур'яном, або з метою, для якої
призначено даний ЗЗР, можна обґрунтувати (згідно з рекомендаціями на етикетці
або з публікацією офіційного органу реєстрації). Якщо виробник застосовує ЗЗР,
який не має етикетки з інформацією про застосування, має бути надано свідчення
про офіційний дозвіл застосування такого ЗЗР для даної культури в даній країні.

Основна
вимога

Застосовується до всього.
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Р 7.1.4

Чи зберігаються рахунки-фактури на придбані ЗЗР?

Рахунки-фактури або пакувальні листи на всі ЗЗР, що застосовувались та/або
зберігались, слід зберігати для ведення реєстрації і представлення на момент
зовнішньої перевірки.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.2

Рекомендації щодо кількості та видів ЗЗР

Р 7.2.1

Чи є особи, які вибирають ЗЗР, компетентними для здійснення такого
вибору?

Якщо записи щодо ЗЗР свідчать, що технічно відповідальна особа, яка вибирає
ЗЗР, є запрошеним кваліфікованим консультантом, то його технічна компетентність
має бути засвідчена офіційними кваліфікаційними посвідченнями або
сертифікатами про проходження спеціалізованих курсів підготовки. Дозволяється
надавати підтвердження від консультантів, урядових органів тощо у вигляді
повідомлень факсом або електронною поштою.

Основна
вимога

Якщо записи щодо ЗЗР свідчать, що технічно відповідальною особою, яка вибирає

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 62 из 175

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

ЗЗР, є сам виробник або призначений співробітник, його досвід має бути
доповнений базою знань з технічних питань, які можуть бути забезпечені технічною
документацією (наприклад, технічною документацією на засіб / продукт,
проходженням спеціалізованих курсів підготовки тощо)
Р 7.3

Записи про застосування

Р 7.3.1

Чи ведуться записи усіх дій щодо застосування ЗЗР, та чи включають
вони нижченаведену мінімальну інформацію:

У всіх записах про застосування ЗЗР має бути вказано:



Сільськогосподарська культура та/або її сорт, яку обробляли.



Назва культури та/або її сорт



Локація застосування



Дата та час закінчення застосування

Локація застосування, назва або ідентифікаційні дані підприємства, а також
поля, саду чи теплиці, де вирощується дана культура.



Комерційна назва та діюча речовина засобу

Застосовується до всього.



Інтервал між застосуванням та збиранням врожаю
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Основна
вимога

Застосовується до всього.





Точні дати (день / місяць / рік) і кінцевий час застосування. Повинна бути
записана фактична дата застосування (кінцева дата, якщо застосування
тривало більше одного дня). Виробники не обов'язково мають записувати
кінцевий час застосування, але в таких випадках вважатиметься, що
застосування здійснювалось в кінці вказаного дня. Ця інформація має
використовуватись для перехресного контролю відповідності з інтервалом
перед збиранням врожаю.
Застосовується до всього.
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Повна комерційна назва (в тому числі хімічна формула) та діюча речовина
або корисний організм з його науковою назвою. Діюча речовина має бути
зазначена або комерційна назва повинна надавати можливість пов'язати її
з назвою діючої речовини.
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Застосовується до всього.



Має бути вказано інтервал до збирання врожаю для всіх застосувань ЗЗР,
якщо інтервал до збирання врожаю не було вказано на етикетці засобу, то
дана інформація вказується відповідно до інформації з офіційного
джерела.
Не застосовується до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.

від 7.3.2. до 7.3.7: Чи ведуться записи щодо усіх дій із застосування ЗЗР, та чи включають вони інформацію щодо нижченаведеного:
Р 7.3.2

Оператор?

Має вказуватися ПІБ відповідального оператора (операторів), який працює з ЗЗР. У
разі застосування електронних систем програмного забезпечення повинні бути
вжиті заходи для забезпечення автентичності записів. Якщо всі операції здійснює
одна особа, можна записати дані оператора лише один раз.

Другорядна
вимога

Якщо застосування засобу здійснює бригада працівників, мають бути
задокументовані ПІБ всіх її членів.
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Застосовується до всього.
Р 7.3.3

Обґрунтованість застосування?

Назва шкідника (шкідників), хвороб (-и) і / або бур'яну (бур'янів), щодо яких
застосовано засоби, вказуються у всіх записах щодо застосування ЗЗР. Якщо
використовуються загальні назви, то вони мають відповідати назвам, вказаним на
етикетці.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.3.4

Технічний дозвіл на застосування?
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Особу, технічно відповідальну за ухвалення рішення стосовно застосування і доз
ЗЗР, вказано в записах. Якщо дозвіл на всі застосування дає одна особа, можна
записати дані цієї особи лише один раз.

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
Р 7.3.5

Застосовувана кількість внесення?

У всіх записах щодо застосування ЗЗР вказується кількість засобу, яка має
застосовуватись та яка застосована, в одиницях ваги або об'єму, або загальна
кількість води (або іншого середовища-носія) і доза в г / л або в міжнародно
визнаних одиницях вимірювання ЗЗР.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.3.6

Обладнання, що використовується для внесення засобу?

В усіх записах про застосування ЗЗР вказується детальна інформація про тип
обладнання (наприклад, ранцевий обприскувач, обприскувач великого чи ультрамалого об'єму; за допомогою системи зрошення, обпилення; аерозольного,
повітряного або іншого методу) (якщо застосовуються різні пристрої, кожен
вказується окремо). Якщо це завжди один і той же пристрій для застосування
засобу (наприклад, лише 1 штанговий обприскувач), допустимо вказати дані цього
пристрою лише один раз.

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
Р 7.3.7

Погодні умови під час застосування?

Місцеві погодні умови (наприклад, вітер, сонячна погода / хмарність і вологість), що
впливають на ефективність обробки або перенесення засобу на сусідні культури,
повинні реєструватися щодо кожного застосування ЗЗР. У записах це може мати
вигляд піктограм з полями для міток, текстової інформації або іншої придатної
системи записів.

Другорядна
вимога

Не застосовується до покривних культур.
Р 7.3.8

Чи вживає виробник активних заходів для запобігання потрапляння
пестицидів на сусідні ділянки?
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Виробник повинен вживати активні заходи для запобігання ризику потрапляння
пестицидів з його власних майданчиків на сусідні виробничі площі. Це може
включати, серед іншого, знання про те, що вирощують сусіди, обслуговування
розпилювального обладнання тощо.

Другорядна
вимога
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Р 7.3.9

Чи вживає виробник активних заходів для запобігання потрапляння
пестицидів з сусідніх майданчиків?

Виробник повинен вживати активні заходи для запобігання ризику потрапляння
пестицидів з сусідніх майданчиків, наприклад, шляхом укладання угод та організації
обміну інформацією з виробниками з сусідніх майданчиків для усунення ризику
небажаного потрапляння пестицидів, або шляхом посадки рослинних буферів на
межах полів, зайнятих сільськогосподарськими культурами, а також шляхом
збільшення частоти відбору проб на пестициди з таких полів.

Рекомендація

Не застосовується, якщо ризики не встановлено.
Р 7.4

Інтервал між застосуванням ЗЗР та збиранням врожаю (Не застосовується до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.)

Р 7.4.1

Чи виконується вимога щодо дотримання зареєстрованих інтервалів до
збирання врожаю?

Виробник повинен продемонструвати, що застосування ЗЗР до культур
Основна
здійснюється з дотриманням усіх інтервалів перед збиранням врожаю, за
вимога
допомогою чітких записів, таких як записи про застосування ЗЗР і дати збирання
врожаю. Зокрема, в ситуаціях безперервного збирання врожаю на полі, у саду або в
теплиці використовуються системи (наприклад, попереджувальні знаки, час
застосування тощо) для забезпечення дотримання усіх інтервалів до збирання
врожаю. Дивіться Р 7.6.4.
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Не застосовується до під-модуля "Квіти та декоративні рослини”.
Р 7.5

Утилізація надлишків суміші ЗЗР

Р 7.5.1

Чи утилізуються надлишки суміші ЗЗР та змивів від миття резервуарів із
дотриманням вимог харчової та екологічної безпеки?

Якщо загальна доза, що зазначена на етикетці, не перевищена, то надлишки суміші
та змивів з резервуарів мають бути використані в першу чергу на культур.
Надлишки суміші та змивів з резервуарів мають бути утилізовані із дотриманням
вимог харчової та екологічної безпеки. Ведуться записи.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.6

Аналіз залишків ЗЗР (Не застосовується до під-модулів "Квіти та декоративні рослини”. та “Садивний (посадковий) матеріал”)
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Р 7.6.1

Чи може виробник продемонструвати наявність інформації щодо
Максимальних меж залишків (ММЗ) (MRLs), які застосовуються в країні
(країнах) призначення (тобто на ринку (ринках), на яких виробник
збирається вести комерційну діяльність)?

Виробник або замовник продукції виробника повинен мати перелік всіх поточних
Основна
ММЗ, що застосовуються на ринку (ринках) (внутрішній та/або міжнародний), на
вимога
якому виробник збирається вести комерційну діяльність. ММЗ мають визначатися
або під час спілкування із замовниками та підтвердження цільового ринку (ринків),
або після вибору конкретної країни (країн) (або групи країн), у яку продукцію
збираються продавати, та після надання доказів дотримання вимог системи
моніторингу залишків, яка враховує всі поточні ММЗ визначеної країни. Якщо для
ведення комерційної діяльності обирають групу країн, система моніторингу залишків
має відповідати найсуворішим з поточних вимог до ММЗ з усієї групи. Дивіться
"Додаток Р 4 GLOBALG.A.P Методичні рекомендації: Р 7.6 Аналіз залишків”

Р 7.6.2

Чи були вжиті заходи для дотримання ММЗ на ринку країни, у якій
виробник збирається продавати продукцію?

Якщо ММЗ країни, на ринку якої виробник збирається вести комерційну діяльність,
суворіші за ті, що діють в країні виробництва, то виробник або замовник виробника
мають показати, що ці ММЗ були враховані в процесі виробництва (тобто, за
потреби, змінено спосіб застосування ЗЗР та/або використання результатів
випробування залишків ЗЗР).

Основна
вимога

Р 7.6.3

Чи виконав виробник оцінку ризиків, що охоплює всі зареєстровані
культури, щоб визначити, чи буде продукція відповідати ММЗ у країні
призначення?

Оцінка ризиків має охоплювати всі зареєстровані культури та оцінювати
використання ЗЗР та потенційні ризи перевищення ММЗ.

Основна
вимога
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№

Тип КТ

Зазвичай, на підставі оцінки ризиків робиться висновок про необхідність проведення
аналізу залишків та визначення кількості аналізів, часу та місця збору зразків, та
типу аналізів відповідно до "Додатку Р 5 GLOBALG.A.P Методичні рекомендації: Р
7.6.3 оцінка ризиків перевищення граничних значень”. Обов'язковим є Додаток Р 5
п. B) "Обов'язкові мінімальні критерії для системи моніторингу залишків (СМЗ)”.
В оцінці ризиків, на підставі якої було ухвалено рішення про відсутність необхідності
проведення аналізу залишків, необхідно зазначити наступне:
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Зведені дані аналітичних перевірок без жодних порушень за 4 або більше
років (наприклад, випадків перевищення, використання незатверджених
ЗЗР тощо)

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ



ЗЗР не використовувалися або використовувались в мінімальній кількості



ЗЗР не застосовувалися безпосередньо перед збиранням врожаю
(інтервал від обприскування до збирання врожаю значно більший за
інтервал перед збиранням врожаю, встановлений для даного ЗЗР)



Оцінку ризиків підтверджує незалежна третя сторона (наприклад, інспектор
ОС, експерт, тощо)

Винятком з цих умов можуть бути ті культури, до яких не застосовуються ЗЗР та
здійснюється суворий контроль навколишнього середовища, і тому аналіз залишків
ЗЗР в галузі зазвичай не проводиться (наприклад, для грибів).
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Р 7.6.4

Чи є підтвердження проведення аналізу залишків на підставі результатів
оцінки ризиків?

Враховуючи результати оцінки ризиків, мають бути наявними поточні
задокументовані дані або записи щодо результатів аналізів залишків ЗЗР для
культур, зареєстрованих за GLOBALG.A.P.; або записи щодо участі підприємства в
системі моніторингу залишків ЗЗР, яка простежується до конкретного підприємства
та відповідає мінімальним вимогам, зазначеним в Додатку Р 5. Коли за
результатами оцінки ризиків необхідно протестувати залишки ЗЗР, повинні
дотримуватися критерії, що стосуються процедур відбору проб, акредитованих
лабораторій тощо. Результати аналізів мають простежуватися до конкретного
виробника та виробничого майданчика, з якого надійшов зразок.

Основна
вимога

від 7.6.5 до 7.6.7: Якщо в результаті оцінки ризиків виникне необхідність у проведенні аналізу залишків ЗЗР, то чи є підтвердження того, що:
Р 7.6.5

Дотримано правильного порядку відбору зразків?

Є документальне підтвердження відповідності вимогам застосовуваного порядку
відбору зразків. Дивись "Додаток Р 4 GLOBALG.A.P. Методичні рекомендації: Р 7.6
Аналіз залишків ЗЗР”

Р 7.6.6

Лабораторія, у якій проводиться тестування залишків, акредитована
визначеним національним органом акредитації відповідно до ISO 17025

Є чітке задокументоване підтвердження (на фірмовому бланку, копії акредитаційних Другорядна
документів тощо) того, що лабораторії, у яких проводять аналіз залишків ЗЗР, були вимога
акредитовані або перебувають у процесі акредитації компетентним національним
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або еквівалентного стандарту?

органом акредитації для роботи у відповідній галузі згідно з ISO 17025 або
еквівалентним стандартом. У будь-якому випадку лабораторії мають надати
підтвердження проведення атестаційної перевірки (наприклад, має бути доступна
схема оцінки ефективності випробувань продуктів харчування). Дивись "Додаток Р 4
GLOBALG.A.P. Методичні рекомендації: Р 7.6 Аналіз залишків ЗЗР”

СВ 7.6.7

Існує план дій на випадок перевищення ММЗ?

Є чітко задокументований порядок проведення корекцій і коригувальних дій (має
включати повідомлення замовників, відпрацювання відстеження продукту тощо), які
необхідно вжити, якщо аналіз залишків ЗЗР показує перевищення ММЗ (країни
виробництва або країн, у яких зібраний продукт збираються продавати, якщо вони
відрізняються). Дивись "Додаток Р 4 GLOBALG.A.P. Методичні рекомендації: Р 7.6
Аналіз залишків ЗЗР”. Може бути частиною процедури відкликання / вилучення
відповідно до ЗСД 9.1.

Р 7.7

Зберігання ЗЗР

Основна
вимога

ЗЗР мають зберігатися відповідно до основних правил для забезпечення безпеки зберігання та використання.
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Р 7.7.1

Чи зберігаються ЗЗР відповідно до місцевих нормативних актів в
безпечному місці з достатньою кількістю засобів для вимірювання та
перемішування? Чи зберігаються вони в оригінальній упаковці?

Основна
вимога

Сховища для зберігання ЗЗР повинні:



Відповідати всім належним національним, регіональним та місцевим
нормативно-правовим актам



Утримуватися в безпеці та з обмеженням доступу.
Застосовується до всього.
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Мати вимірювальне обладнання, яке перевіряється щороку (градуювання
для контейнерів та калібрування для ваг), щоб забезпечити точність
сумішей; та бути оснащені ємностями (наприклад, відрами, водозабірними
точками тощо), які підтримуються в чистоті, щоб гарантувати безпечне та
ефективне поводження з усіма ЗЗР, які можуть застосовуватися. Це також
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стосується зони заповнення / змішування, якщо вони відрізняються.
Застосовується до всього.



Містити ЗЗР в оригінальних контейнерах та упаковках. Нова упаковка,
наявність якої допускається лише у разі пошкодження старої, має містити
всю інформацію зазначену на оригінальній етикетці. Дивись Р 7.9.1.
Застосовується до всього.

від 7.7.2 до 7.7.6: Чи зберігаються засоби захисту рослин в місці, яке:
Р 7.7.2

Є надійним (міцним)?

Сховища для зберігання ЗЗР будуються таким чином, що вони були конструктивно
міцними та надійними.

Другорядна
вимога
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Місткість сховищ має бути достатньою для зберігання максимальної кількості ЗЗР,
яку необхідно зберігати в сезон застосування ЗЗР, а ЗЗР мають зберігатися таким
чином, щоб вони були безпечними для робітників, та можна було уникнути ризику
перехресного забруднення їх самих або інших продуктів.
Застосовується до всього.
Р 7.7.3

Здатне забезпечити необхідні температурні умови?

ЗЗР зберігаються відповідно до вимог зберігання, зазначених на етикетці.
Застосовується до всього.

Р 7.7.4

Є добре вентильованим (у випадку зберігання у великому приміщенні,
достатньому для того, щоб до нього можна було увійти)?

У сховищах для зберігання ЗЗР доступна достатня постійна припливна вентиляція
для уникнення накопичення шкідливих випаровувань.

Другорядна
вимога

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.5

Є достатньо освітленим?
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Сховища для зберігання ЗЗР мають достатнє освітлення або розташовані на
територіях з достатнім рівнем природнього або штучного освітлення, щоб можна

Другорядна
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було легко прочитати етикетки всіх продуктів на полицях.

вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.6

Розташовано окремо від місць зберігання інших матеріалів?

Мінімальною вимогою є попередити перехресне забруднення між ЗЗР та іншими
поверхнями чи матеріалами, які можуть контактувати з їстівними частинами
культур, за допомогою фізичного бар'єру (стіни, обшивки, тощо).

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
Р 7.7.7

Чи всі полиці для зберігання ЗЗР виготовлено з неабсорбувальних
матеріалів?

Сховища для зберігання ЗЗР оснащені полицями, які не поглинають розсипану /
розлиту речовину (наприклад, металевими, з жорсткого пластику або вкритими
непроникним матеріалом тощо).

Другорядна
вимога

Р 7.7.8

Чи обладнані сховища аварійними ємностями на випадок розливу ЗЗР у
разі пошкодження пакування

Ємності / контейнери / резервуари з рідкими ЗЗР знаходяться на території, яка має
спеціальне огородження, яка захищає від потрапляння рідких ЗЗР за межі сховища
у випадку витоку, просочування, розливу, та яка здатна вмістити 110% об'єму
найбільшого контейнеру, щоб унеможливити витік, просочування або потрапляння
забруднюючих речовин за межі сховища.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.9

Чи обладнані сховища необхідними пристроями на випадок розливу ЗЗР? Сховища для зберігання ЗЗР та всі визначені фіксовані зони наповнення /
змішування оснащені контейнерами з поглинаючим інертним матеріалом
(наприклад, пісок), віником, совком та пластиковими пакетами, які мають
перебувати у постійно визначеному місці та використовуватися виключно у випадку
розливу ЗЗР.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.10

Чи має ключі та доступ до сховища для зберігання ЗЗР обмежена
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Сховища для зберігання ЗЗР закривають, а фізичний доступ до них надається
виключно у присутності осіб, які можуть довести наявність спеціальної підготовки

Другорядна
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кількість робітників, які пройшли спеціальну підготовку для роботи з ЗЗР?

щодо поводження та використання ЗЗР.

вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.11

Чи зберігаються ЗЗР, які дозволені для використання на зареєстрованих
для проходження сертифікації GLOBALG.A.P. культурах, у сховищі
окремо від ЗЗР, які використовуються для інших цілей?

ЗЗР, які використовуються не для зареєстрованих та/або сертифікованих культур
(наприклад, використовуються в саду), чітко позначені та зберігаються окремо на
складі для ЗЗР.

Другорядна
вимога

Р 7.7.12

Чи не зберігається рідина на полицях над порошками?

Усі рідкі ЗЗР не можуть зберігатися на полицях, розташованих над порошковими
або гранульованими продуктами.

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
Р 7.7.13

Чи ведеться актуальна облікова документація запасів ЗЗР на складі або
розрахунки з вказаними надходженнями та витратами ЗЗР?

Облікова документація (перелік типу та кількості ЗЗР на складі, який можна подати
Другорядна
як кількість одиниць, наприклад пляшок) має бути оновлена упродовж місяця після
вимога
переміщення (надходження чи витрати) ЗЗР на складі. Оновлені дані можна
розрахувати за допомогою реєстрації надходжень (рахунки-фактури або інші записи
про надходження ЗЗР) та витрат (оброблення / застосування), але необхідно
регулярно перевіряти дійсну наявність ЗЗР, щоб уникнути відхилень від розрахунків.

Р 7.7.14

Чи розміщено інструкцію про порядок дій під час аварій / нещасних
випадків у помітному місці в межах 10 метрів від сховища для зберігання
ЗЗР / хімічних речовин?

Інструкція про порядок дій під час аварій / нещасних випадків, яка містить всю
інформацію, зазначену в ЗСД 4.3.1, та номери телефонів екстреного зв'язку, має
наочно демонструвати основні кроки для надання першої допомоги, вона має бути
доступною для всіх та знаходитися в межах 10 метрів від сховища для зберігання
ЗЗР / хімічних речовин та визначених зон змішування.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.7.15

Чи в наявності засоби, які використовується у разі випадкового
потрапляння речовин на оператора?
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Усі сховища для зберігання ЗЗР / хімічних речовин та зони наповнення /
змішування, які є на підприємстві, мають засоби для промивання очей, джерело
чистої води на відстані не більше 10 метрів та аптечку з відповідними матеріалами
для надання первинної допомоги (наприклад, аптечка для роботи з пестицидами

Другорядна
вимога
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повинна містити матеріали для надання допомоги на випадок ковтання їдких
хімічних речовин або лужної рідини, а бинти та шини є необов'язковими), які мають
бути позначені чіткими стійкими вказівниками.
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Застосовується до всього.
Р 7.8

Поводження з ЗЗР (Не застосовується, якщо ЗЗР не використовуються)

Р 7.8.1

Чи пропонує виробник всім працівникам, які контактують з ЗЗР, проходити Виробник пропонує всім працівникам, які контактують з ЗЗР, добровільно проходити Другорядна
медичний огляд щороку або з частотою відповідно до оцінки ризиків, яка
медичний огляд щороку або залежно від оцінки ризиків для здоров'я та безпеки
вимога.
(дивись ЗСД 4.1.1). Такі медичні огляди мають проводитися відповідно до
враховує вплив та токсичність продуктів, які використовуються?
національних, регіональних та місцевих норм, а їхні результати —
використовуватися згідно із законодавством про оприлюднення персональних
даних.

Р 7.8.2

Чи встановлений порядок щодо інтервалу повторного застосування ЗЗР
на підприємстві?

Існують чіткі, задокументовані процедури, що базуються на інформації з етикеток,
щодо регулювання інтервалу повторного внесення ЗЗР. Особливу увагу необхідно
приділяти працівникам, які піддаються найбільшому ризику, тобто вагітні / годуючі
жінки-працівники та працівники похилого віку. Конкретні мінімальні інтервали не
передбачені, якщо на етикетці не зазначено жодної інформації щодо повторного
застосування, але перед повторним застосуванням попередньо внесений на
рослини спрей має висохнути.

Основна
вимога

Р 7.8.3

Чи безпечно та надійно перевозяться концентровані ЗЗР в межах
підприємства та між виробничими майданчиками, якщо такі перевезення
мають місце?

Весь транспорт для перевезення ЗЗР має відповідати чинному законодавству. За
відсутності відповідного законодавства виробник, у будь якому разі, має
гарантувати, що перевезення ЗЗР не буде становити жодного ризику для здоров'я
працівника (працівників), який (і) їх перевозить (ять).

Другорядна
вимога

Р 7.8.4

Чи дотримано правильного порядку поводження та наповнення під час
змішування ЗЗР, який зазначений на етикетці?

Потужності, включаючи вимірювальне обладнання, мають відповідати потребам
змішування ЗЗР та забезпечувати дотримання правильного порядку поводження та
наповнення, який зазначений на етикетці.

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
Р 7.9

Порожні контейнери з-під ЗЗР

Р 7.9.1

Чи промивають порожні контейнери за допомогою пристрою промивки під
тиском, вбудованого в експлуатаційне обладнання, або водою не менше
3 разів перед зберіганням або утилізацією, та чи промивні води знову
подаються до експлуатаційного обладнання або утилізуються відповідно
до положень Р 7.5.1?

Обладнання для внесення ЗЗР має бути оснащене пристроєм для промивки
контейнерів з-під ЗЗР під тиском, в інших випадках має бути наявна чітка письмова
інструкція щодо порядку трикратної промивки кожного контейнера з-під ЗЗР після
його спорожнення.

Основна
вимога

Промивні води від промивки контейнерів мають надходити до резервуарів
експлуатаційного обладнання для змішування або внесення ЗЗР відповідно до
письмових інструкцій для оператора експлуатаційного обладнання, або
утилізуватися із дотриманням вимог харчової та екологічної безпеки.
Застосовується до всього."
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Р 7.9.2

Чи не використовуються повторно порожні контейнери з-під ЗЗР для
інших цілей, окрім зберігання та перевезення ідентичного продукту?

Є підтвердження того, що порожні контейнери ЗЗР повторно не використовувалися
та не використовуються для інших цілей, окрім зберігання та перевезення
ідентичного продукту, як зазначено на етикетці.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.
Р 7.9.3

Чи зберігаються порожні контейнери перед утилізацією безпечно?

Для порожніх контейнерів ЗЗР є спеціально призначене безпечне сховище, у якому
вони зберігаються до утилізації, та яке є ізольованим від культур та пакувальних
матеріалів (тобто воно позначене постійними вказівниками та закрите, доступ до
нього людей або тварин фізично обмежений).

Другорядна
вимога

Р 7.9.4

Чи відбувається утилізація порожніх контейнерів з-під ЗЗР таким чином,
щоб уникнути впливу на людей та забруднення навколишнього
середовища?

У випадку самостійної утилізації порожніх контейнерів з-під ЗЗР виробники повинні
мати безпечні сховища накопичення контейнерів, безпечну систему поводження з
контейнерами перед утилізацією та застосовувати такий метод утилізації, який
відповідає чинному законодавству та дозволяє уникнути впливу на людей та

Другорядна
вимога

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 74 из 175

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

забруднення навколишнього середовища (водойм, флори та фауни).
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Застосовується до всього.
Р 7.9.5

Чи використовуються офіційні системи збору та утилізації, коли вони
доступні, і чи контейнери обробляються, зберігаються та маркуються
належним чином, що відповідає правилам цієї системи збору?

У випадку участі виробника у офіційних системах збирання та утилізації мають бути Другорядна
відповідні підтверджуючі записи. Усі контейнери з-під ЗЗР одразу після того, як вони вимога
стають спорожненими, мають зберігатися, маркуватися належним чином, з ними
мають поводитися відповідно до вимог офіційних систем збирання та утилізації.

Р 7.9.6

Чи дотримуються всі місцеві норми, які стосуються утилізації та знищення Під час утилізації порожніх контейнерів ЗЗР було дотримано всіх відповідних
контейнерів?
національних, регіональних та місцевих норм, якщо вони є.

Р 7.10

Застарілі ЗЗР

Р 7.10.1

Чи застарілі ЗЗР зберігаються, позначаються та утилізуються безпечним
чином через затверджені або узгоджені канали?

Р 7.11

Застосування речовин,крім добрив та ЗЗР

CB7.11.1

Чи доступні записи щодо всіх речовин, включаючи ті, які були виготовлені
на підприємстві, що використовувалися для культур та/або ґрунтів, та які
не охоплені розділами про добрива та ЗЗР?

Є записи про утилізацію застарілих ЗЗР через офіційно дозволені канали. Коли це
неможливо, застарілі ЗЗР зберігаються безпечним чином та позначаються.

Основна
вимога

Другорядна
вимога

Мають бути доступні записи про будь-які препарати власного виробництва або
Другорядна
куплені, такі як підсилювачі, допоміжні речовини для ґрунтів та інші речовини, які
вимога
використовуються для сертифікованих культур. У цих записах має бути вказана
назва речовини (наприклад, рослина, з якої її було отримано), сільськогосподарська
культура, поле, дата та застосована кількість. Якщо препарат куплений, також
необхідно вказати торгове або комерційне найменування, якщо є, та діючу речовину
або інгредієнт, або основне джерело походження (наприклад, рослини, водорості,
мінерали тощо). Якщо у країні виробництва існує схема реєстрації даних препаратів
(речовин), він (вона) має бути зареєстрований (-на).
Якщо для використання даних препаратів (речовин) в країні виробництва не
потрібна реєстрація, виробник має переконатися, що застосування такого
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препарата (речовини) не загрожує безпечності харчових продуктів.
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Записи про такі препарати мають містити інформацію про діючі речовини та
інгредієнти, якщо вона доступна, а за наявності ризику перевищення ММЗ
необхідно дотримуватися положень Р 7.6.2.

Р8

ОБЛАДНАННЯ

Р 8.1

Чи підтримується обладнання, яке може становити небезпеку для
безпечності харчових продуктів (наприклад, обприскувачі, обладнання
для зрошування / фертигації, обладнання, яке використовується при
застосуванні ЗЗР після збирання врожаю), у належному стані, чи
регулярно його перевіряють та, за потреби, калібрують не менше одного
разу на рік, та чи зареєстровані заходи, що були вжиті протягом останніх
12 місяців?

Обладнання утримується в належному стані, що підтверджується документально
відомостями з технічного обслуговування для всіх проведених ремонтних робіт,
замін мастила тощо.

Другорядна
вимога

Наприклад,
щодо обприскувачів: вказівки щодо дотримання вимог до візуальної перевірки та
функціональних випробувань обладнання для застосування ЗЗР дивіться у Додатку
Р 6. Упродовж останніх 12 місяців було проведено калібрування та перевірку
справності роботи обладнання для ЗЗР (автоматичного та неавтоматичного), через
участь в офіційній системі метрологічного нагляду (якщо така є), що має бути
документально підтверджено або через виконання цих робіт особою, яка може
підтвердити свою компетентність.
Якщо мало місце використання малих портативних засобів загального призначення,
необхідно перевіряти та записувати середні значення їх показників, а всі такі
значення мають щонайменше раз на рік порівнюватися із стандартними
допустимими значеннями.
Обладнання для зрошування / фертигації: мають вестися та зберігатися записи про
щонайменше раз на рік проведене технічне обслуговування, в залежності від
методів його використання

Р 8.2

Чи проводяться регулярні перевірки обладнання, що може нести
небезпеку стану навколишнього середовища та іншого обладнання, що
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використовується для ведення сільськогосподарської діяльності
(наприклад, розкидачі добрив, обладнання для зважування та контролю
температури), та чи калібрується, у разі необхідності, таке обладнання,
щонайменше, раз на рік?

замін мастила тощо.

вимога

Наприклад,, розкидач добрив: Щонайменше, мають бути записи за останні 12
місяців про калібрування, яке виконує спеціалізована компанія, постачальник
обладнання для внесення добрив або особа, яка відповідає за техніку на
підприємстві.
Якщо мало місце використання малих портативних засобів загального призначення,
необхідно перевіряти та записувати середні значення їх показників, а всі такі
значення мають щонайменше раз на рік порівнюватися із стандартними
допустимими значеннями.

Чи залучений виробник до незалежної системи метрологічного нагляду,
якщо вона є?

Участь виробника в офіційній системі метрологічного нагляду підтверджується
документально. Якщо виробник використовує офіційну систему метрологічного
нагляду із інтервалом калібрування, який перевищує 1 рік, він все одно має
проводити внутрішню щорічну перевірку калібрування відповідно до Р 8.1

Рекомендація

Р 8.4

Чи зберігається обладнання для роботи з ЗЗР таким чином, щоб
попередити забруднення продукції?

Обладнання, яке використовується для роботи з ЗЗР (наприклад, розпилювачі,
ранцеві обприскувачі), зберігається безпечно і таким чином, щоб попередити
забруднення продукту або інших матеріалів, які можуть контактувати із їстівною
частиною зібраних харчових продуктів.

Другорядна
вимога
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Р 8.3
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ДОДАТОК Р 1 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ У РОСЛИННИЦТВІ
1.

ВСТУП ДО МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ

Це МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. Там де є приклади, переліки не є вичерпними, але вони містять достатньо методичних рекомендацій, я кі дозволять виробникам розробити власні методи
оцінки ризиків впровадити план відповідального водокористування на підприємстві та застосувати належні практики.
Вода є головною речовиною, необхідною для виробництва продуктів харчування. У багатьох регіонах зменшується кількість джерел прісної води. Розподіл води стає все більш важкою задачею,
особливо в певних регіонах та для певних цілей. Використання водних ресурсів потребує спеціальних знань, навичок та покращеного плану, наприклад, щоб відповідно реагувати у періоди нестачі
води. Чиста вода в достатній кількості є дуже важливою для здоров'я людей, нашої екосистеми та для зростання і розвитку глобальної економіки. Для досягнення цієї мети необхідно застосовувати
правильні методи виконання робіт на підприємстві, оскільки цей сектор є одним з основних споживачів прісної води.
Ці методичні рекомендації розроблені для підтримки виробників, які хочуть отримати сертифікат, та для того, щоб донести до них, що Контрольні точки та Критерії Відповідності для відповідального
водокористування були змінені. Цей документ допоможе сільськогосподарським підприємствам зрозуміти вимоги, яких необхідно дот римуватися для проходження сертифікації GLOBALG.A.P.
Цей документ призначен для того, щоб виробники могли виконувати нові більш важкі задачі та дотримуватися нових вимог щодо водокористування, таких як проведення аналізу ризиків та
складання плану відповідального водокористування. У цих методичних рекомендаціях зроблена спроба визначити всі відповідні неб езпечні фактори, які необхідно враховувати, та/або заходи,
яких необхідно вжити для забезпечення відповідального використання води на підприємстві.
Поточні методичні рекомендації GLOBALG.A.P. не є керівним документом для агрономів або академіків, оскільки він не повністю о писує та розглядає питання відповідального використання води
на підприємстві з точки зору теорії та прикладної науки. Він розроблений як практичний документ для допомоги виробникам, особам, які відповідають за зрошення на підприємстві, аудиторів,
консультантів, членів GLOBALG.A.P. та інших осіб та дозволяє в цілому зрозуміти належні практики відповідального водокористування на підприємстві.
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2.

ВІДПОВІДАЛЬНЕ ВОДОКОРИСТУВАННЯ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Цей розділ охоплює належні практики покращення водокористування на підприємстві. Основна увага приділяється зниженню рівня прямого та опосередкованого забруднення водних ресурсів
через сільськогосподарські поля шляхом впровадження належних практик відповідального водокористування на підприємстві. Ці практики також допоможуть підвищити ефективність та безпечність
користування водними ресурсами для вирощування сільськогосподарських культур.
Цей розділ описує рекомендовані належні практики відповідального водокористування на рівні сільськогосподарського підприємства, а основна увага приділяється:



Щоденному управлінню зрошенням та ґрунтами (наприклад, уникненню надмірного поливу, вилуговування, надмірного дренажу та утворення сільськогосподарських стічних
вод, скороченню рівня ерозії ґрунту, покращенню родючості ґрунту тощо.)



Використанню ЗЗР (тобто інсектицидів, фунгіцидів та/або гербіцидів)



Використанню поживних речовин для культур (тобто внесенню добрив та органічних поліпшувачів ґрунту, таких як гній)



Поводженню з відходами (наприклад, поводженню з залишками ЗЗР та промивних вод від промивки обприскувачів, утилізації контейнерів з-під ЗЗР тощо.)
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2.1

Визначення відповідального водокористування на підприємстві

Наступне характеризує ощадливе та відповідальне водокористування на рівні сільськогосподарського підприємства:



Керівництво сільськогосподарського підприємства має якісний опис всіх джерел водних ресурсів, які розташовані навколо підприє мства. Він включає визначення джерел, з яких
береться вода, об’єм та можливий період забора води, а також опис системи водопостачання сільськогосподарського підприємства.



Сільськогосподарське підприємство використовує водні ресурси ефективно та згідно із планом поливу культур.



Якість води для поливу контролюється.



Здійснюється контроль можливого повернення стічних вод з виробничих майданчиків до водойм.



Із ЗЗР, добривами та органічними поліпшувачами ґрунтів належним чином поводяться (застосовують у відповідний час, у відповідн ому місці та у відповідній кількості).



Застосовуються належні практики ґрунтокористування (для попередження ерозії ґрунтів, покращення їхніх водоутримуючих властивостей та попередження забруднення вод
поверхневими стоками, підземними стоками та дренажними водами).
2.2

Якість води

Виділяють три головні джерела забруднення води в сільському господарстві: хімічні чинники (наприклад, добрива, а саме нітрати, фосфати та агрохімікати), фізичні чинники (напри клад, ґрунт,
камені, скло) та мікробіологічні чинники.
Основними потенційними забруднювачами сільськогосподарських полів вважаються ЗЗР та добрива.
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Потрапляння надлишку органічних та неорганічних добрив в поверхневі води може спричинити евтрофікацію водойм.
Дуже важливо поводитися з та використовувати ЗЗР та добрива відповідно до правил їхнього використання, а зазначені нижче належні практики допоможуть попередити їхнє потрапляння до
навколишнього середовища, особливо до найбільш уразливих ділянок, наприклад з джерелами питної води.
Важливо враховувати, що мікробіологічне забруднення зрошувальних вод, наприклад, органічним гноєм може вплинути на безпечність продуктів харчування. У цьому випадку якість
зрошувальних вод є надзвичайно важливою та її необхідно регулярно контролювати (ризики, пов'язані з мікробіологічним забрудненням води, описані в Додатку ФО 1).
Пряме та опосередковане забруднення



Джерела прямого забруднення (також відомі як точкові джерела) — це чітко ідентифіковані джерела забруднення, наприклад, розливи ЗЗР, що виникли під час перемішування та
завантаження до обприскувача, або утилізації залишків бакових сумішей на полях, де суміші розводилися неналежним чином та/або взагалі не враховувалася наявність водойм
поблизу).

Та навпаки, джерела опосередкованого забруднення (також відомі як розосереджені (дифузні) джерела) розташовані в різних місця х по всьому сільськогосподарському підприємству та полям.
До шляхів забруднення через опосередковані джерела належать стоки, дренаж, вилуговування та розпилення. Попередити забруднення з опосередкованого джерела набагато важче, ніж з
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джерела прямого забруднення. Попередження забруднення з опосередкованих джерел часто потребує зміни сільськогосподарських практик на полі, таких як використання:



Вегетаційних буферів по краях засіяних полів



Ротації культур та застосування інших практик вирощування та збирання культур для покращення органічної складової ґрунту та попередження ерозії



Системи контурного землеробства



Мінімальної обробки ґрунту



Покращення планування та інтенсивності зрощування



Низькодисперсних форсунок, ретельного калібрування розпилювального обладнання тощо..

Дуже важливо визначити появу прямого забруднення на підприємстві та ідентифікувати основні зони ризику. Це дозволить реалізувати плани для забезп ечення скорочення ризиків.
Наприклад, до таких планів належить обережне використання ЗЗР для попередження забруднення водойм та джерел. Дуже важливо вести записи про використання ЗЗР, а також стосовно
реалізації рекомендованих належних практик, до яких, наприклад, відноситься використання відповідних складів, ізольованих зон для змішування та заправки обприскувачів, поводження з
розливами та залишками резервуарів, збирання та безпечна утилізація забруднених стічних вод.
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Набагато важче виявити наявність опосередкованого забруднення з сільськогосподарських полів та, у разі його наявності, визначити основні фактори. Для цього необхідно виконати оцінку полів.
Наприклад, видима ерозія у вигляді трамвайних колій свідчить про появу поверхневих стоків. Вона може виникнути через погані інфільтраційні властивості ґрунту через його нераціональне
використання (наприклад, глибоку оранку, відсутність ротації культур та/або належної схеми руху на по полям). Набагато важче оцінити можливість потрапляння сільськогосподарських хімікатів
у ґрунт. Місцеві консультанти з сільського підприємства або постачальники сільськогосподарських послуг можуть допомогти виробникам оцінити ризики появи поверхневих стоків з
сільськогосподарських угідь, вилуговуваннь, дренажу та знесення ЗЗР за межі виробничих майданчиків.
Заходи для послаблення наслідків можуть розроблятися та належні практики управління можуть застосовуватися в залежності від типу та джерела забруднення. Найбільш важливим заходом
для послаблення наслідків є належний контроль використання ЗЗР, тобто визначення правильного часу, місця та кількості. Важлив о слідкувати за прогнозом погоди. Використання ЗЗР перед
сильним дощем посилює ризик появи сільськогосподарських стічних вод та/або вилуговування та подальшого забруднення водойм.
2.3

Кількість води

Існують джерела води трьох типів:



Ґрунтові води: Вода, яка збирається і зберігається природним шляхом під шаром ґрунту. Поновлювані підземні води зберігаються у підземних водоносних горизонтах, які за
короткий термін наповнюються опадами. Викопні підземні води зберігаються в глибших водоносних пластах, які не наповнюються оп адами.



Поверхневі води: Прісна вода в озерах, річках, природних та штучних водоймах та канавах.



Зібрана вода: Вода, що зберігається в дамбах або в штучних басейнах.

Нестійкий (над)видобуток води ґрунтових вод може спричинити падіння горизонту ґрунтових вод. Нижчі рівні ґрунтових вод впливають не лише на діяльність виробників, оскільки їм доведеться
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бурити глибше, щоб видобувати підземні води, а й на життя всієї громаді. Це також може спричинити потрапляння солоної води у прісноводні водоносні горизонти у регіонах, розташованих
поблизу моря.
Виробникам рекомендується скорочувати споживання води для поливу шляхом більш ефективного її використання (менш марнотратного). Цього можна досягти за рахунок кращого управління
поливом, тобто подавати лише необхідну сільськогосподарським культурам кількість. Цього також можна досягти за рахунок раціонального використання ґрунтів, наприклад, шляхом підвищення
вмісту органічних речовин у ґрунті задля покращення здатності ґрунтів утримувати воду або інвестуванням в мульчування. Деякі сорти культур також здатні оптимально використовувати воду.
Ефективне використання води для поливу також не призведе до зниження врожайності культури, якщо воно сплановано належним чином, наприклад, з уникненням дефіциту води (шляхом
використання датчиків для зволоження ґрунту).
2.4

Методи зрошення

Загалом методи зрошення можна розділити на:
1)

Поверхневе зрошення

2)

Дощування

3)

Крапельне зрошення

Кожен з цих методів вимагає води різної якості та кількості . Вибір певного способу поливу залежить від культури, ґрунту, можливості виробника інвестувати в зрошення та/або отримати підтримку
місцевих органів влади що опікуються зрошувальними системами, а також від усталених практик зрошування у випадку застосування традиційних зрошувальних систем.
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Поверхневий полив
Існують різні види поверхневого поливу: по борознах, по смугах, суцільним затопленням, вибірковим затопленням. У випадку поверхневого поливу існує більший ризик забруднення води через
зменшення контролю виробників у процесі наповнення водою. Наприклад, зрошення вибірковим затопленням несе в собі більший ризик вилуговування та осушення. Зрошення по борознах також
збільшує ризик стоку в заключній частині поля, якщо це не контролювати. Вважається, що системи поверхневого зрошення мають низьку ефективність зрошення (ЕЗ) або коефіцієнт
водокористування (КВК) через значні втрати від випаровування у порівняння із системами зрошення дощуванням та крапельного зрошення .
Зрошення дощуванням
Системи зрошення дощуванням здатні зрошувати великі площі і в більшості випадків є замінними. Такі системи часто використовують, коли полив не є постійною потребою, а необхідний лише
у виняткових обставинах, таких як посушливий період. Існують різні способи зрошення дощуванням, такі як мікродощування, системи кругового зрошення, бічні системи та інші системи
розпилення. Системи зрошення дощуванням — це зрошувальні системи, що працюють під тиском, тому для їхньої роботи потрібна енергія. Основним недоліком систем дощування (окрім високої
вартості) є втрата води через випаровування. Таким чином, розклад зрошення є критично важливим; наприклад, зрошення опівдні збільшує втрати від випаровування.
Крапельне зрошення
Подібно до систем зрошення дощуванням, крапельне зрошення здійснюється за допомогою тиску, і, таким чином, енергія використов ується лише тоді, коли це технічно доцільно (іноді більше,
ніж в інших системах, залежно від топографічних відмінностей і, отже, від необхідності перекачувати воду). Ці системи є популярними, тому що вони легкі у використанні та мають високі показники
ЕЗ та КВК. Втрати води, тобто втрати від випаровування або іншого нераціонального використання, є мінімальними. Системи крапельного зрошення вважаються кращим рішенням для
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посушливих та напівпосушливих регіонів. Тим не менш наявність крапельного зрошення не означає, що вода використовується ефективно та економно. Необхідно впровадити належну практику
водокористування для того, щоб зрошення у сільськогосподарських підприємствах не впливало на доступність води для інших корис тувачів джерел води чи басейну річки (сюди входить потреба
здорових екосистем у воді).
2.5

Практики використання водних ресурсів в незрошуваному землеробстві

Дуже важливо застосовувати належні практики для покращення всмоктування осадів у верхніх шарах ґрунту та здатності ґрунтів до утримання води в зрошуваному та незрошуваному
землеробстві, оскільки таким чином можна попередити утворення сільськогосподарських стічних вод або витоків з сільськогосподарських полів. Більш того, покращення водоутримуючих
властивостей ґрунту дозволяє сільськогосподарським культурам споживати більше води, що може покращити біомасу та врожайність в незрошуваному землеробстві в посушливих та
напівпосушливих регіонах. Підвищення вмісту органічної речовини ґрунту є критично важливим для покращення його водоутримуючих властивостей.
Для покращення системи водокористування можна застосовувати ресурси для збереження надлишків осадів, які можна використовувати в періоди нестачі води. Зберегти осади можна за
допомогою збирання води з дахів в резервуари, збудовані на ділянках, які не обробляються.
2.6

Належні практики раціонального водокористування:

Нижче наведено приклади практик, які можуть бути застосовані для забезпечення раціонального використання води у підприємстві:
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2.6.1

Якість води



Перевіряйте якість зрошувальної води та контролюйте, де це можливо, потрапляння стічних вод, у водойми із сільськогосподарських полів, через визначені інтервали часу.



Рекомендується змішувати та заправляти обприскувач на бетонних / непроникних ділянках ферми на безпечній відстані від струмків, каналів, колодязів, складів з їжею та кормами,
жилих районів та доріг. Необхідно переконатися, що на цій ділянці є виїмки, завдяки яким рідина, яка може розлитися, або стічні води, що утворюються після промивання
обприскувача та розпилювачів, потрапляють у штучні канали, передбачені для збирання та безпечної утилізації. Зібрана стічна рідина та залишки, наприклад, резервуарів, можна
відправляти для утилізації до авторизованої компанії, яка займається утилізацією відходів, або переробити їх на фермі за допомогою системи управління стоками.



Зони для змішування та заправки обприскувачів мають розташовуватися подалі від зрошувальних резервуарів.



Враховуючи сільськогосподарську культуру, ґрунт, клімат та уклін, обирають правильний метод зрошення для попередження ерозії, вилуговування, втрат через випарювання та
утворення стічних вод.



Покращення всмоктувальних властивостей верхнього шару ґрунту також може скоротити рівень утворення сільськогосподарських стічних вод. Наприклад, це можна зробити через
попередження закупорювання або ущільнення ґрунту, встановлення контролю за рухом на підприємстві та покращення структури ґрунту за допомогою мінімальної обробки або
без обробки, якщо це можливо з урахуванням типу ґрунту та інших обставин.



У подальшому можна попередити потрапляння сільськогосподарських стічних вод безпосередньо у поверхневі водойми за допомогою встановлення буферів поруч із струмками.
Таким чином можна захистити поверхневі водойми від сільськогосподарських хімікатів або поживних речовин, які можуть потрапляти з полів через осадки або після зрошення.



Не використовуйте забруднені (наприклад, мікробами, важкими металами, поверхневими забруднювальними речовинами, тощо) поверхн еві або підземні води для поливу.



Якщо вода для поливу повторно використовується через дренажну систему, необхідно переконатися, що культури не є чутливими до гербіцидів, які містяться в воді навіть у
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найменшій концентрації (інформація про чутливість культур зазвичай зазначається на етикетці).



Не використовуються засоби захисту рослин з високою здатність до вилуговування (це найчастіше зазначають на етикетці), якщо горизонт ґрунтових вод розташований дуже
близько до поверхні, а ґрунт схильний до вилуговування (висока інтенсивність осушення, зерниста (піщана) текстура або більш щільна текстура з багатьма тріщинами /
червоточинами, та низький вміст органічних речовин).



Необхідно переконатися, що мастильні матеріали та масла з тракторів не потрапляє до ґрунту.



Дотримуйтесь усіх місцевих законів і підзаконних актів, що стосуються якості води (водокористування).

Системи поверхневого зрошення



Якщо культури оброблялися агрохімікатами, необхідно перенести зрошення по смугам, затопленням або по борознам на декілька днів. У випадку зрошення по борознам або якщо
смуги є відносно малими, можна застосовувати метод зрошення сплесками для забезпечення кращого всмоктування води в ґрунт для попередження стоку на кордонах.



Уникайте використання для зрошення води з високим вмістом промислових стоків або господарських / фекальних стоків, наприклад, необроблених стічних вод або оброблених
стічних вод з високим вмістом металів. Це може негативно позначитися на здоров'ї людей (операторів та споживачів продукції) та ґрунті.
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Системи зрошення дощуванням та крапельного зрошення



Якщо для захисту культур зі зрошувальною водою вносять добрива, необхідно ретельно перевіряти зрошувальні системи, оскільки їхнє засмічення може призвести до
пошкодження системи та розпилювачів, що може спричинити витік.



У випадку внесення добрив під час поливу для крапельних ліній необхідно використовувати якісні та міцні матеріали. Також необхідно впевнитися, що постійні системи крапельного
зрошення (наприклад, в фруктових садах) обладнані пристроями для попередження зворотньої течії, які не дозволяють воді поверт атися до резервуарів та забруднювати ще
більшу кількість води.



Відмінності між зволожуваною площею і об'ємами коренів культури слід звести до мінімуму, щоб уникнути вилуговування.
2.6.2

Кількість води



Дотримуйтесь національних і міжнародних правових норм щодо раціонального використання об'ємів води, а також використовуйте відповідний передовий досвід, якщо він є



Дотримуйтесь усіх місцевих законів і підзаконних актів, що стосуються забору води



Дотримуйтесь належної інтенсивності зрошення і інтервалів залежно від потреб для культури, типу ґрунту і наявності водних рес урсів. Останнє дуже важливо, оскільки в разі
значного дефіциту води можна перейти до варіанту дефіцитного зрошення, тобто застосовувати зрошення лише протягом найбільш критичних етапів росту культур (наприклад,
під час цвітіння), щоб уникнути втрат врожаю.



Завжди уникайте надмірного зрошення, щоб запобігти вилуговуванню та утворенню поверхневих стоків з сільськогосподарських угідь.



Мінімізуйте втрати через випаровування, наприклад, з відкритих джерел води
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Використовуючи ґрунтові води для зрошення, робіть це раціонально. Це означає, що відбір води не повинен перевищувати норму рі чного підживлення, щоб уникнути падіння
горизонту ґрунтових вод.



Дотримуйтесь належної інтенсивності зрошення залежно від виду культури, стадії росту, наявності водних ресурсів і потреб куль тури у воді, які також залежать від погодних умов
(температури та кількості опадів).



Поради щодо правильної інтенсивності зрошення на протязі сезону можна отримати в асоціаціях водокористувачів, місцевих органах водокористування або у приватних
постачальників. Виробники також можуть самостійно визначати правильну інтенсивність зрошування, якщо мають такі інструменти, як датчики вологості ґрунту.



Важливо своєчасно здійснювати технічне обслуговування зрошувальної системи, щоб зменшити кількість витікань та підвищити ефек тивність зрошення (ЕЗ) або коефіцієнт
використання води КВК.



Вживайте заходів для підвищення здатності ґрунту до утримання води, зменшення кількості стічних вод з сільськогосподарських угідь, вилуговування та запобігання ерозії ґрунту.
Здатність ґрунту до утримання води можна покращити шляхом підвищення органічної складової в ґрунті. Техніка раціонального землеробства, яка передбачає мінімальну обробку
ґрунту або її відсутність, допомагає підвищити вміст органічних речовин залежно від місцевих обставин, наприклад, від типу ґр унту, клімату тощо.



Здійснюйте моніторинг і реєстрацію використання води

Системи поверхневого зрошення



Підвищуйте ефективність транспортування води і її застосування там, де це необхідно і можливо. Якщо було доведено користь зворотних потоків для подальших користувачів, і
таке використання не спричиняє фінансового впливу на виробника, не перешкоджайте таким зворотним потокам і уникайте повторного використання цих потоків у зрошувальній
системі.



Підтримуйте належну схему зрошувальної системи, тобто розмір водозбірного басейну, розподіл шлюзів, довжину борозен тощо.
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Системи зрошення дощуванням та крапельного зрошення



Використовуйте якісні крапельні лінії, щоб уникнути пошкоджень і протікань.



Користуйтесь водою оптимально, дотримуючись правильної схеми зволоження, тобто уникайте надмірного взаємного накладання зрошувальних кіл навколо крапельних і
дощувальних водовипусків.



Крапельне зрошення: Користуйтесь трубами правильного розміру та підтримуйте однаковий тиск на усіх ділянках культури тощо.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 84 из 175

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

3.

РЕКОМЕНДАЦІЇ GLOBALG.A.P. ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ВІДПОВІДНО ДО КТКВ

У цьому розділі наводяться стосовно того, що слід враховувати з метою забезпечення більш стійкого та відповідального використання водних ресурсів у сільськогосподарським підприємством та
виконання вимог сертифікації GLOBALG.A.P.. Це особливо важливо для регіонів з обмеженими водними ресурсами.
Рекомендації надаються лише для нових або змінених КТ типу “Основна вимога” і “Другорядна вимога” версії 5 стандарту IFA GLOBALG.A.P .
Р 5.1.1 Прогнозування потреб у зрошенні
Контрольні точки (КТ)
Чи застосовуються повсякчас інструменти для
розрахунку і оптимізації потреб у зрошенні даної
культури?

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Виробник може продемонструвати, що потреби у зрошенні культур розраховані на основі даних (наприклад, даних
місцевого інституту сільського господарства, дощоміри, дренажних лотків при вирощування на субстраті, датчиків
випаровування, тензіометрів). Якщо інструменти для вимірювань на підприємстві використовуються, необхідно
здійснювати їхнє технічне обслуговування, щоб забезпечити ефективність і належний стан.

Другорядна
вимога

Не застосовується лише для богарних культур.

Рекомендації::
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Зрошення слід застосовувати тоді, коли воно необхідне для культур. Виробники, які мають у своєму розпорядженні водозабірну свердловину, або здійснюють забір води безпосередньо з сусідніх
струмків чи ровів, можуть застосовувати такі інструменти, як метеорологічні дані і датчики вологості ґрунту, щоб найкращим чи ном вирішувати, коли необхідно проводити зрошення культури.
Настійно рекомендується виконувати належне планування графіку зрошення. Для цього можна користуватись різними інструментами, а місцеві агрономи і консультанти з аграрного виробництва
можуть надати керівництву підприємства допомогу в навчанні, складанні графіків та належному розрахунку необхідних об'ємів води для вирощування культури.
Також дані з плану відповідального водокористування підприємства можуть допомогти виробнику оцінити, скільки води знадобиться для зрошення сільськогосподарських культур та оцінити, чи
є / буде дефіцит води і необхідність у створенні запасу води. Якщо потреба у воді перевищує середньостатистичний показник, це слід зазначити і пояснити у плані відповідального
водокористування.
У тому випадку, якщо розподіл води здійснюється асоціацією водокористувачів (WUA), виробники можуть отримувати від WUA рекомендації стосовно того, коли слід зрошувати культури, і коли
не слід.
У плані відповідального водокористування має бути вказано, які рекомендації були отримані, як розраховувались потреби у воді для даної культури, і як було узгоджено графік поливу.
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Р 5.2.1 Управління зрошенням / підживленням
Контрольні точки (КТ)
Чи була проведена оцінка ризиків щодо впливу на навколишнє
середовище через використання води у виробничих процесах на
підприємстві та чи була вона переглянута керівництвом впродовж
останніх 12 місяців?

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Є наявною документальна оцінка ризиків щодо впливу на навколишнє середовищє з боку джерел
води, систем розподілу і зрошення, а також миття культур. Крім того оцінка ризиків повинна
враховувати вплив власної сільськогосподарської діяльності на середовище за межами
підприємства, про яке є наявна інформація. Оцінка ризиків має бути виконана, а її висновки —
повністю реалізовані. Керівництво повинно щорічно переглядати і затверджувати її.

Основна вимога
(обов’язкова для
виконання як
Основна вимога з 1
липня 2017 р.)

Дивись Додаток ЗСД 1 Методичні рекомендації GLOBALG.A.P.: “Оцінка ризиків – загальна
інформація” і Додаток Р 1 GLOBALG.A.P. Методичні рекомендації “Відповідальне водокористування
у рослинництві” для додаткових рекомендацій.
Застосовується до всього.

Рекомендації::
У документальній оцінці ризиків слід ідентифікувати актуальні питання безпечності харчових продуктів і впливу на навколишнє середовище в результаті використання водних ресурсів у даному
підприємстві. Це включає ризики, що стосуються потенційного забруднення води (якість води), а також надмірного використання в оди (кількість води), як описано у вступних розділах цього
методичного документу.
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З цією метою вам слід оцінити спосіб, у який здійснюється використання води, і визначити усі види діяльності, які можуть приз вести до неефективного і марнотратного використання води, а також
можливості для ефективнішого використання води. Повинні бути розглянуті такі питання, як надмірне зрошення або використання стічних вод для зрошення.
Повинні бути описані наявні у даному господарстві джерела води і розподільчі системи, що допоможе виявити потенційні джерела і можливості забруднення. Оцінка ризиків надасть можливість
визначитись із заходами щодо попередження можливих прямих і опосередкованих джерел забруднення.
Керівництво сільськогосподарського підприємства повинно щорічно переглядати і затверджувати оцінку ризиків.
Дивись Додаток ЗСД 1 Методичні рекомендації GLOBALG.A.P.: “Оцінка ризиків – загальна інформація” для отримання рекомендацій щодо проведення оцінки ризиків на підприємстві. Оцінка
ризиків повинна оновлюватись щорічно і виконуватись для конкретного сільськогосподарського підприємства.
Можна застосовувати будь-який формат оцінки ризиків, але з жорстким дотриманням рекомендацій, представлених в Додатку ЗСД 1, і з врахуванням наступних основних елементів:
1.

Безпечність харчових продуктів:

Аналіз специфічних ризиків щодо безпечності харчових продуктів відповідно до Р 5.3.2 КТКВ
Для отримання детальнішої інформації зверніться до Додатків, де описані ризики, що стосуються мікробіологічного забруднення в оди для сільськогосподарського виробництва.
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2.

Навколишнє середовище

Джерело води:
В оцінці ризиків мають бути розглянуті усі джерела води даного підприємства та навколо нього, а також конкретний спосіб викор истання води.



Опишіть джерела і системи розподілу води, які використовуються у даному підприємстві.



Опишіть усі природні або штучні водойми даного підприємства.



Чи є в даному джерелі води сміття та/або осад?



Чи існує національне законодавство, яке б обумовлювало максимальні межі залишків ЗЗР і поживних речовин у ґрунтовій воді і поверхневих водах?



Складіть список пестицидів, які застосовуються на полях, включаючи місця застосування, метод застосування, сільськогосподарську культуру, яка обробляється , час
застосування, дозування.



Складіть список мінеральних і органічних добрив, які застосовуються на полях, включаючи розташування господарства, метод внесення, цільову сільськогосподарську
культуру, час внесення і дозування.



Максимальні межі залишків ЗЗР і поживних речовин у ґрунтовій воді і поверхневих водах згідно з національним законодавством
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Необхідні дозволи та ліцензії:



Чи необхідні дозволи або ліцензії для відбору і зберігання ґрунтової або поверхневої води (наприклад, з річок, озер, струмків або ровів, які знаходяться на території
сільськогосподарського підприємства або поблизу?



Об'єми води в рамках законодавчих обмежень:Чи існують якісь обмеження стосовно використання води, накладені місцевими органами влади або схемами зрошення, до
яких відноситься даний виробник?



Дозволи для всіх установок: Чи потрібно мати дозволи для свердловин, насосних станцій, басейнів та розподільних систем?

Використання води:



Визначте усі способи використання води у підприємстві.



Визначте фактори, які можуть призводити до непродуктивних витрат або надмірного використання води (наприклад, витікання з сис тем розподілу води, неналежний стан
зрошувального обладнання, неефективне зрошення).
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Якість води



Визначте види діяльності, що можуть містити потенційну небезпеку забруднення водойм (струмків, ставків тощо.) та джерел води. Це включає утилізацію стічних вод,
стічної води і залишків з розпилювальних пристроїв, використання засобів агрохімії (пестицидів, органічних / неорганічних добрив).



Визначте місця утилізації стічних вод і залишків з розпилювальних пристроїв та їхню близькість до джерел води.



Визначте місця, де застосування хімічних ЗЗР може призвести до забруднення водойм і джерел води в результаті стікання або знесення.



Визначте місця, де застосування органічних або неорганічних добрив може призвести до забруднення водойм і джерел води в результаті стікання (наприклад, якщо це
відбувається близько до води, або внаслідок крутого нахилу ґрунту).



Чи призводить, або чи може призвести використання води в даному підприємстві до утворення поверхневих стоків, де містяться ЗЗР, добрива, або небезпечні забруднення?

Р 5.2.2 Управління зрошенням / підживленням
Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Чи є в наявності план відповідального водокористування який
визначає джерела води та заходи для забезпечення
ефективності її використання, затверджений керівництвом
протягом попередніх 12 місяців?

У наявності є письмово оформлений та реалізований план дій, затверджений керівництвом
протягом попередніх 12 місяців, який визначає джерела води та заходи щодо забезпечення її
ефективного використання та застосування.

Основна вимога
(обов’язкова для
виконання як
Основна вимога з 1
липня 2017 р.)
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План повинен включати одне або більше з нижчезазначеного: Карти (Дивись ЗСД 1.1.1),
фотографії, креслення (приймаються ескізи, зроблені вручну) або інші засоби для визначення місця
розташування джерел води, постійного обладнання та елементів розгалуження водної системи
(включаючи системи зберігання води, резервуари чи будь-які інші пристосування, куди вода
потрапляє для повторного використання).
Постійне обладнання, включаючи колодязі, затвори, резервуари, клапани, зворотні канали та інше
надземне обладнання, що складають цілісну систему зрошення, повинне бути задокументоване
таким чином, щоб його розташування у полі можна було визначити. У плані також має бути
надана оцінка потреби в обслуговуванні зрошувального обладнання. Повинна бути забезпечена
підготовка та/або перепідготовка персоналу, що відповідає за контроль або виконання відповідних
обов'язків. Повинні бути враховані коротко - та довгострокові плани щодо покращення системи, із
зазначенням термінів усунення недоліків, де вони існують. Це може бути або індивідуальний план,
або регіональний, в якому дане підприємство бере участь, чи яке регіональний план охоплює
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Рекомендації::
Письмово оформлений план відповідального водокористування допоможе оцінити поточні практики, яка застосовується у даному господарстві, і визначити ті практики, які можуть потребувати
змін або оптимізації з метою покращення практик використання води у даному господарстві в цілому та управляння якістю води. К ерівник підприємства повинен затверджувати такий план і
переглядати його щорічно.
У кожному плані відповідального водокористування на підприємстві мають бути описані заходи, які вживаються або будуть вживатись. Ці заходи повинні бути спрямованими на ефективне
використання водних ресурсів, а також на запобігання забрудненню водойм. Цей план має бути складений на основі оцінки ризиків. Він повинен включати фактори, спрямовані на послаблення
ризиків, визначених у оцінці ризиків, а також включати навчання для виробників і робітників для забезпечення належного втілення плану.
Повинні бути включені коротко - та довгострокові плани щодо покращення, із зазначенням термінів усунення недоліків, де вони існують.Це може бути або індивіду альний план, або дії у межах
регіону, у яких дане сільськогосподарське підприємство бере участь, чи які на нього поширюються.
Нижче наведено належні практики, здатні допомогти у покращенні практик водокористування у підприємстві:
Стійкі практики управління ґрунтами і сільськогосподарськими культурами



Запроваджуйте такі практики, як консервативне землеробство, мульчування, контрольоване пересування техніки полем, сівозміна і висаджування покривних культур. Вони
можуть зменшити поверхневі стоки з сільськогосподарських угідь, а отже, і можливе забруднення поверхневих водних об'єктів.



Збільшуйте вміст органічних речовин у ґрунті.



Вибирайте такі види культур, які оптимально використовують воду (можливо, зі специфічними характеристиками для оптимального використання води).



Запобігайте втратам води у зрошувальній системі, які можуть бути спричинені, наприклад, протіканнями.



Запобігайте протіканням шляхом ефективного технічного обслуговування зрошувальної системи.



Для уникнення втрат використовуйте належно розраховані та сконструйовані резервуари, труби і насоси.
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Втрати:

Втрати через випаровування:



Запобігайте значним втратам у зрошенні, спричиненим випаровуванням.



Намагайтесь уникнути таких втрат шляхом вимірювання або оцінки їх.

Інтервали між зрошеннями:



Слідкуйте за належним дотриманням інтервалів між зрошеннями для забезпечення ефективності.
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При обчисленні необхідної періодичності та інтенсивності зрошення враховуйте ймовірність опадів і вміст вологи у ґрунті.



Виявляйте гнучкість і реакцію, коригуючи інтервали між зрошеннями відповідно до зміни потреб у воді для культури.

Управління тиском в гідрантах:



У разі застосування систем зрошення під тиском (тобто систем зрошення дощуванням та крапельного зрошення) слід забезпечити належний однаковий тиск у всіх гідрантах
і на всіх ділянках, щоб оптимізувати розподіл зрошення і таким чином уникнути як надмірного, так і недостатнього зрошення.

Дефіцит води нижче за течією:



Розгляньте можливість того, що використання води даним сільськогосподарським підприємством може спричинити дефіцит води нижче за течією.

У план відповідального водокористування у підприємстві рекомендується включити наступні аспекти:
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1.

Вимірювання та облік об’ємів використаної води з урахуванням усієї інфраструктури відбору і розподілу води даного підприємства,а саме:



Усі криниці (свердловини) ґрунтових вод, які використовуються для зрошення (м3/місяць, м3/рік)



Усі забори зі струмків або ровів (м3/місяць, м3/рік)



Всі об'єкти інфраструктури для зрошення, такі як розподільчі труби або канали



Головні, другорядні і третьорядні зрошувальні канали і шлюзи у випадку застосування водяних насосів для поверхневого зрошення (продуктивність в км 3/га)



Усі гідранти в разі застосування системи зрошення під тиском



Усі резервуари, як ті, що використовуються для зрошення, так і ті, що використовуються для збирання опадів



Усі конструкції для збирання води.

2.

Стаціонарні конструкції у даному підприємстві мають бути зазначені на мапі. На мапі також мають бути зазначені водойми за межами даного сільськогосподарського підприємства,
якщо такі є поблизу полів.

3.

Вкажіть, чи подача і розподіл води до / всередині даного підприємства здійснюється централізовано, наприклад, через асоціацію водокористувачів, чи відбі р води здійснюється
індивідуально з приватної свердловини, або подається помпою з сусідніх струмків і ровів.

4.

Включіть дані щодо культур і використання води: Виміряйте / оцініть, яку кількість води було використано на полі м3/га/місяць/культуру, м3/га/рік/к ультуру). Опишіть і поясніть
методи, які використовувались для цих розрахунків.
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5.

Якщо це можливо і актуально для методу зрошення, що застосовується (наприклад, системи крапельного зрошення тощо.), включіть дані про ефективність зрошувальної системи,
такі як ефективність транспортування води по зрошувальних каналах або трубах зрошувальної системи, яка залежить від довжини к аналу / труби, характеристик каналу
(наприклад, канали з земляними чи вимощеними укосами), типу ґрунту і технічного обслуговування системи. Це можна визначити за допомогою загальнодоступних розрахункових
табличних значень (визначається в %) і показників ефективності застосування (об'єм води, поданої у кореневу зону, поділений на об'єм води, поданої на дане поле (визначається
в %)). Це допоможе оцінити і підвищити ефективність зрошувальної інфраструктури.

6.

Вкажіть, як обчислюється необхідна кількість води для культури (CW R). Крім того, включіть інтервали між зрошеннями і тривалість циклів зрошення. Оптимальні значення
інтервалів і тривалості циклу повинні бути дотримані. Наприклад, у разі зрошення полів по борознах, імпульсний потік може значно покращити рівномірність зрошення і
ефективність використання води сільськогосподарськими культурами. Температура також може спричиняти відмінності в інтервалах (наприклад, більші інтервали при нижчих
температурах, а отже, і менша потреба сумарного випаровування сільськогосподарською культурою).

7.

Технічне обслуговування: Дуже важливо мати план технічного обслуговування зрошувальної системи і сільськогосподарської технік и підприємства:



Вкажіть, як часто здійснюється технічне обслуговування та/або ремонт стаціонарних об'єктів інфраструктури відбору і розподілу води, та хто відповідає за це.



Вкажіть, чи здійснюється належне управління тиском для забезпечення оптимального потоку через системи крапельного зрошення і зрошення дощуванням.



Має бути наявним план дій на випадок, коли вимагається термінове технічне обслуговування.



Особи, які здійснюють технічне обслуговування, повинні мати належну підготовку щодо цього.



Мають бути наявні записи про те, коли здійснювалось технічне обслуговування, ким і щодо чого, наприклад, що ремонтувалось?

8.

Системи поверхневого зрошення: Вкажіть, чи мають системи поверхневого зрошення таку конструкцію, яка дозволяє оптимально використовув ати гравітацію, щоб мінімізувати
необхідність застосування насосів, а отже, і використання енергії.

9.

Прямі та опосередковані джерела забруднення: У цьому плані повинні бути окреслені всі заходи, вжиті для зменшення ризиків, пов'язаних з прямими і опосередков аними
джерелами забруднення води, визначеними в оцінці ризиків. Необхідно врахувати такі питання, як потенційне протікання із зони змішування ЗЗР, із зони завантаження та очищення
обприскувача, а також забруднення стоками вид діяльності сільського господарства, вилуговування та/або осушення.

10.

Фертигація та/або Хімізація: Якщо процес підживлення та/або внесення ЗЗР з поливною водою зберігається, його потрібно описати: наприклад, скільки часу застосовуються
системи крапельного зрошення для підживлення / внесення добрив з поливною водою тощо? Необхідно сформулювати заходи щодо пом'якшення будь-яких ризиків забруднення
водних об'єктів та/або джерел, визначених в оцінці ризиків (наприклад, уникнення застосування обладнання на воді чи біля води, особливо на схилах; використання технік
зменшення стоку, таких як контурні посадки).

11.

Кліматичні дані: Додати інформацію про опади та температуру, і, якщо можливо, еталонне сумарне випаровування (якщо ця інформація доступна) протягом усього року, щоб
ухвалити обґрунтовані рішення щодо зрошуваного землеробства. Вкажіть, чи є така інформація легкодоступною.

12.

Навчання: У плані має бути визначено, кому потрібно навчання та в яких питаннях. Може знадобитися навчання для розробки / впровадження всебічного плану управління водними
ресурсами, включаючи журнали обліку, а також ведення обліку. Виробники, технічні спеціалісти та працівники сільськогосподарсь кого підприємства можуть також потребувати
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базової підготовки щодо управління якістю води у господарствах; управління, обслуговування та експлуатації зрошувальних систем; управління об'ємами води. Виробники, технічні
спеціалісти і працівники сільськогосподарського підприємства мають бути обізнані щодо плану відповідального водокористування та його цілей.
Для надання допомоги господарству у впровадженні належних практик відповідального водокористування рекомендується проводити базове навчання з наступного:



Контроль якості води



Безпечне використання пестицидів на підприємстві та як працювати з розпилювачем та розпилювальними розчинами / залишками



Управління ґрунтом для підтримання належного стану органічної речовини ґрунту, підвищення здатності до інфільтрації, п оліпшення здатності ґрунту до водоутримання
та запобігання ерозії



Розрахунок щодо потреб культур у воді для ухвалення обґрунтованих рішень про те, коли слід зрошувати, яким повинен бути інтер вал поливу, чи можна застосовувати
зрошення за біологічно обґрунтованими показниками у необхідні періоди нестачі води тощо.

13.

Неочищена стічна вода: У плані має враховуватися той факт, що неочищені стічні води заборонено застосовувати для підживлення чи зрошення. Цей пункт поширюється на СВ
4.4.1 та СВ 5.3.1.

14.

Ведення записів: Вимоги щодо щодо ведення обліку здійснюється згідно з ЗСД 3.

15.

Дозволи та ліцензії на використання води: План повинен містити посилання на всі місцеві норми, підзаконні акти та правила зрошувальної системи щодо відбору/видобутку та
використання води. План повинен забезпечити, щоб всі отримані необхідні ліцензії та дозволи були оновленими та дотримувалися. Він повинен містити детальну інформацію про
всі записи, які потрібно вести, щоб забезпечити та продемонструвати, що всі відповідні ліцензії, підзаконні акти та правила виконуються.
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Дозвіл може знадобитися для розбудови нової інфраструктури із зберігання води та використання в господарстві зібраної або збереженої води. Наприклад, місцевий забір води та зберігання
опадів не повинні впливати на користувачів в інших місцях водозбору.
План повинен містити посилання на будь-які місцеві закони чи підзаконні акти, що стосуються правильної утилізації стічних вод, та вказувати, як вони будуть виконуватись, а також будь-які
відповідні записи, які потрібно вести.
Вимоги щодо вищезазначеного наведені у Контрольних точках Р 5.4.1 та Р 5.4.2.
16.

Прогнозування використання води для зрошення: Вимоги щодо цього наведені у Р 5.1.1 КТКВ.

Р 5.4.1 Постачання води для зрошення / фертигації
Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Там, де передбачено законом, чи наявні дозволи / ліцензії у
підприємства на видобуток води, інфраструктуру зберігання
води, її використання та, де це допустимо, будь-яке наступне
скидання води?

Є дійсні дозволи / ліцензії, видані підприємству компетентним органом, на видобуток води;
інфраструктуру зберігання води; будь-яке використання води, в тому числі для зрошення, промивання
продукту чи флотації; та на скидання води в річки або інші екологічно чутливі райони, коли такі
дозволи / ліцензії вимагаються законодавством. Дані дозволи / ліцензії повинні бути доступними для
перевірки та мати дійсні дати.

Другорядна
вимога
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Рекомендації::
Керівництво підприємства має бути обізнаним з національними законодавчими підзаконними актами, яким воно має дотримуватися.
Часто для використання води для зрошення сільськогосподарських земель необхідно отримати дозвіл. Дозвіл може також визначати кількість води, що дозволяється використати, та
встановлювати будь-які обмеження відповідно до ґрунту, врожаю чи наявності води. Зрошення може бути заборонене за певних умов або взагалі.
Зазвичай дозволи виробникам на використання води видають органи влади. Дозвіл на використання води також може бути виданий ас оціаціям водокористувачів (WUA) або структурам, які
здійснюють зрошення, які потім розподіляють водозабезпечення між своїми членами. Потім виробники повинні дотримуватися вимог, встановлених WUA або будь-яким іншим місцевим органом
управління водних ресурсів, який був визнаний владою. Керівництво сільськогосподарського підприємства повинно мати чітке уявлення про те, яких вимог слід дотримуватися, і бути впевненим,
що вони діють відповідно до національних законодавчих вимог щодо використання води для сільськогосподарських цілей, як з кіль кісної, так і з якісної точки зору. Під час проведення
GLOBALG.A.P. оцінки сільськогосподарського підприємства, виробникам та керівництву сільськогосподарського підприємства рекомендовано пояснити, яких саме законодавчих та нормативних
вимог вони дотримуються та чому (КТКВ, Р 5.4.1., Другорядна вимога).
На підставі оцінки ризиків в ЗСД 1 сільськогосподарське підприємство має взяти до уваги наступне:



Необхідні дозволи та ліцензії: Усі дозволи або ліцензії, необхідні для видобутку та зберігання ґрунтових вод або проточної води на підприємстві, були отримані та
зберігаються.



Дійсні дозволи та ліцензії: Дозволи повинні регулярно перевірятися, щоб підтвердити їхню дійсність, та поновлюватися до закін чення терміну дії.



Дозволи для складових зрошувальної інфраструктури: Чи отримано всі дозволи, необхідні для свердловин, насосних станцій, басейнів та розподільних систем? Чи
дотримані межі видобутку підземних вод?



Дозволи, видані компетентним органом: Переконайтеся, що компетентний та уповноважений орган надав усі необхідні докумен ти, дозволи та ліцензії.

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Р 5.4.2 Постачання води для зрошення / фертигації
Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Якщо в дозволах / ліцензіях на воду вказуються конкретні
обмеження, чи підтверджують записи щодо водокористування та
скидання води, що керівництво підприємства їх дотрималося?

Допустимо, щоб конкретні умови встановлювались у дозволах / ліцензіях, таких як погодинна, щоденна,
щотижнева, щомісячна або щорічна кількість видобутку або коефіцієнт використання. Записи повинні
вестись та бути доступними, щоб засвідчити, що дані умови виконуються.

Основна
вимога

Рекомендації::
Виходячи з оцінки ризиків в ЗСД 1, виробник повинен переконатися, що кількість забраної води відповідає всім ліцензіям та доз волам, виданим національними та місцевими органами влади, а
також структурами, які здійснюють зрошення.
Виробник повинен створити систему для вимірювання та обліку використання води. У випадках, коли це необхідно (наприклад, через відсутність доступу до вимірювальної техніки, особливо у
випадку зі системи зрошення затопленням в дрібних підприємствах), ведення обліку може спиратися на найбільш точні оцінки використання води.
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Виробник повинен мати в наявності дійсні документи, видані компетентними органами (відповідно до вимог Р 5.4.2).
У деяких випадках існують законодавчі вимоги щодо ведення обліку водокористування. Окрім надання владі інформації щодо використання води (наприклад, загальний видобуток зі свердловин,
загальне споживання з каналу зрошення в м3/рік або м3/місяць тощо), ці записи можуть допомогти керівництву підприємства при плануванні водокористування на сезон та на період вегетації.
Загальна кількість води, яка надається власнику підприємства або з цього питання для WUA, може щорічно відрізнятися залежно в ід наявності води в регіоні. Записи щодо водокористування
можуть бути включені до внутрішнього плану відповідального водокористування.
Словник
Асоціація водокористувачів (АВК): Фермери є членами цієї асоціації і сплачують їй за використання води в зрошувальних системах. АВК керує обслуговуванням зрошувальної системи, а також
розподілом води серед своїх членів у випадку, коли система базується на водопостачанні.
Вода реліктова: Вода, яка проникла в ґрунт тисячі років тому, часто за кліматичних умов, які відрізняються від сучасних, і зберігалася під землею з того часу. Ця вода не має взагалі або має
мінімальні контакти із зовнішнім світом, та відновлюється в мінімальному обсязі або не відновлюється взагалі.
Вода сіра: Стічні води, що утворюються з умивальників, душових кабін та ванн, які можуть перероблятися на місці для використання в таких цілях, як змивання в туалеті, зрошення ландшафту
та на споруджених водно-болотних угідь (джерело: Вікіпедія)
Води фекальні (Чорні води): За нормативною документацією України: Господарсько-фекальні стічні води - стічні води та інші відходи від усіх туалетів, пісуарів, унітазів, а також шпігатів,
розташованих в громадських вбиральнях, стічні води від раковин, ванн, душових і шпігатів, що знаходяться у приміщеннях медичн ого призначення; стічні води із приміщень, де утримуються
тварини; інші стічні води, якщо вони змішані в водами, переліченими вище; За онлайн словником - Води, забруднені залишками продуктів харчування, відходами життєдіяльності тварин чи
людей.
Водойма: Термін найчастіше відноситься до великих скупчень води, таких як океани, моря та озера, але він включає і менші басейни води: ставки, заболочені ді лянки або, рідше, загати. Водойма
не обов’язково повинна бути нерухомою або замкненою; річки, струмки, канали та інші географічні об'єкти, де вода переміщується з одного місця в інше, також вважаються водоймами. (Джерело:
Вікіпедія)
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Горизонт водоносний: За законодавством України: пласт гірських порід однорідного складу, що містить вільну (гравітаційну) вод у і має однакову пористість і величину водопроникності; За
GLOBALG.A.P.: підземний шар водоносних, проникних гірських ущільнених порід (гравій, пісок або мул), з яких можна добувати ґрунтові води за допомогою водозабірної свердловини.
Евтрофікація: Процес, коли водойми отримують надлишки поживних речовин, що стимулюють надмірний ріст рослин у цих водоймах. (Джерело: USGS 2014)
Ефективність водокористування (ЕВ): Співвідношення між врожайністю сільськогосподарської культури та загальним обсягом спожит ої води.
Ефективність зрошення (EЗ): Термін, який використовується для інженерних зрошувальних систем і стосується ефективності застосування та ефективності пропускної здатності (ЕПЗ)
зрошувальної системи (ЕЗ = ез * ЕПЗ / 100)
Забір води: збирання та зберігання дощової води та / або поверхневого стоку для побутового та сільськогосподарського використання. Збережена дощова вода та / або стік повинні бути захищені
від забруднення.
Забруднення з розосереджених джерел: На відміну від точкового джерела забруднення, даний тип представляє забруднення від джерел, які розподілені по різних місцях / зонах підприємства та
його угідь
Забруднення з точкового джерела: Це стосується чітко визначених джерел забруднення, наприклад, розливи ЗЗР під час перемішування та завантаження обприскувача, або утилізації залишків
з резервуарів на полях без належного розведення суміші та/або без урахування сусідніх водойм.
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Забруднення мікробіологічне: відбувається водою, у якій вміст мікроорганізмів перевищує встановлені нормативні значення.
Забруднення хімічне: Ґрунти та водоносні горизонти можуть бути забруднені зрошувальною водою, яка містить хімічні забрудники, такі як ЗЗР та важкі метали, у кількості, що перевищує
законодавчо встановлені ліміти.
Забруднювачі, забруднення (контамінація): Це може бути мікробіологічне забруднення (такими мікроорганізмами, як бактерії, віруси, дріжджі) або хімічне забруднення (такими хімічними
речовинами, як важкі метали або агрохімікати).
Засоби захисту рослин (ЗЗР): Інсектициди, фунгіциди та гербіциди
Землеробство контурне: Сільськогосподарська практика оранки та/або посадки по схилу за контурними лініями по підйому. Ці лінії створюють водовідвід / розрив потоку води, що зменшує
утворення вимоїн / канав та ярів під час сильних поверхневих водостоків (основна причина втрат ґрунту та ерозії ґрунту). Водовідвід / розрив потоку води також надає більше часу для
просочування води у ґрунт. При контурній оранці колії, які створені плугом, йдуть перпендикулярно схилам, а не паралельно, та, як правило, утворюють борозни, які огинають схил, та є
паралельними до горизонту. Цей метод також відомий для запобігання ерозії ґрунту, яка виникає через його обробку (джерело: Вікіпедія).
Зрошення (полив): Штучне внесення води в ґрунт. Використовується щоб сприяти вирощуванню культур, підтриманню ландшафтів та р егенерації порушених ґрунтів у сухих районах та в періоди
недостатніх опадів. Крім того, зрошення має також кілька інших видів використання у рослинництві, які включають захист рослин від морозів, пригнічення росту бур'янів на зернових полях та
запобігання ущільненню ґрунту. На відміну від землеробства із зрошенням, землеробство, яке покладається лише на прямі опади, називається д ощовим або богарним.
Зрошення дощуванням: Метод зрошення, при якому використовуються розприскувачі різного типу (самохідні розприск увачі, системи поливу по колу, дальноструменеві дощувальні та штангові
установки і т.д.) для локалізованої доставки води до рослин. У зрошувальних системах за допомогою розприскувача вода розподіляється з водосховища через напірну систему до полів.
Зрошення крапельне: Крапельне зрошення — це спосіб зрошення, при якому використовуються крапельні стрічки та емітери (або міні-розприскувачі) для локалізованої доставки води до культур.
У системах крапельного зрошення вода розподіляється під тиском з басейну-сховища до полів через герметичну систему розподілу.
Зрошення під тиском: Зрошення дощуванням та крапельне зрошення — це зрошувальні системи, які знаходяться під тиском та потребують енергії для розподілу води.
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Зрошення поверхневе: Системи поверхневого поливу містять відкриті канали, в яких вода розподіляється під дією сили тяжіння до польових одиниць і контролюється шлюзами, які регулюються
місцевими органами управління зрошувальною системою.
Зрошення пульсуюче / хвильове: Зрошення застосовується в повному обсязі не відразу, а сплесками або циклами, які дозволяють воді проникати в ґрунт борозни на її початку. Друга хвиля /
цикл зрошення дозволить воді рухатися або просуватися далі до тих ділянок, які ще не буди политі, зменшуючи вірогідність стоку на кінці борозни.
Контрольні Точки Другорядні: Для успішного проходження сертифікації GLOBALG.A.P. мають бути дотримані не менше 95% другорядних Контрольних Точок.
Контрольні Точки основні: Для успішного проходження сертифікації GLOBAL GAP усі Контрольні Точки мають бути дотримані.
Контрольні Точки: Питання у переліку GLOBAL GAP, на які необхідно дати позитивні відповіді. Є два типи Контрольних точок: Осн овні та другорядні.
Критерії відповідності: Нормативні елементи, що додаються до кожної Контрольної Точки, із зазначенням критеріїв щодо виконання.
Нестача води вниз за течією: Дефіцит води вниз за течією, спричинений використанням води сільськогосподарським підприємством
Обробка ґрунту мінімальна: Методи ґрунтозахисного землеробства, коли виробник обробляє 10–15 сантиметрів верхнього шару ґрунту, використовуючи мінімальну оброблювальну техніку, щоб
забезпечити мінімальне порушення ґрунту та покращити структуру ґрунту з часом.
Полив по борознах: Полив по борознах — це система поверхневого зрошення, у якій вода доставляється невеликими довгими потоками до культур, які вирощуються на гребнях. Системи поливу
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по борознах виконується за рахунок земного тяжіння.
Потік (Сільськогосподарський) рециркуляційний: (Сільськогосподарський) рециркуляційний потік представляє собою обсяг води, який потрапляє назад у водойми, що знаходяться нижче за
течією, після його використання на сільськогосподарських полях — тобто, це обсяг води, який не було спожито.
Потік пульсуючий / хвильовий: Вода для зрошення подається по борознах через визначені часові інтервали, щоб потік води просочився у верхній шар ґрунту в перших частинах борозни — це
дозволить зменшити інфільтрацію в цих частинах при застосуванні вдруге. Це дозволяє підвищити рівномірність потоку води, що з астосовується в системі зрошення по борознах.
Потреби культури у воді (ПКВ): Представляють собою евапотранспірацію культури (комбінований процес випаровування вологи з пов ерхні ґрунту та поверхні рослини), яка залежить від
коефіцієнта культури та випаровування з ґрунту.
Стан ґрунту хімічний: Хімічна характеристика ґрунту (залежить від мінерального складу, органічних речовин та факторів навколишнього середовища)
Стік річковий: Потік води через річку в м3/с
Фертигація: Внесення добрив, ґрунтових структуроутворювачів або інших водорозчинних продуктів через систему зрошення. (Джерело: Вікіпедія)
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Хімізація / Фертигація: Внесення хімічних речовин із поливною водою: внесення таких речовин як азот, фосфор або пестициди у воду для зрошення, яка далі подаються до системи зрошення.
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4. ПРИКЛАД — ВИСНОВКИ ЩОДО РИЗИКІВ

Ризики

Проблеми

Дефіциту води

Чи спостерігається у водозбірному басейні дефіцит води через надмірну
експлуатацію водних ресурсів? Чи може дефіцит води вплинути на поточне
або заплановане використання води виробником? Чи спричиняє виробник
значною мірою дефіцит води у водозбірному басейні та чи може це відбутися у
майбутньому?

Випадків посух

Чи спостерігається у водозбірному басейні посуха через нерегулярні опади?
Чи може це явище вплинути на споживання води виробником? Наскільки
гнучким є використання води на фермі? Чи може це явище впливати на
екологічні, соціальні завдання та/або завдання з обробки?

Випадків повеней

Чи спостерігаються у водозбірному басейні повені через нерегулярні опади чи
управління водними ресурсами? Чи може це явище вплинути на виробника?
Чи може це явище впливати на екологічні, соціальні завдання та/або завдання
з обробки?

Забруднення води

Чи спостерігається у водозбірному басейні забруднення води? Чи є поточні
або потенційні джерела забруднення зверху за течією або які розташовані в
зоні водозабору виробника? Чи може забруднення вплинути на виробника? Чи
може це забруднення впливати на екологічні, соціальні завдання та/або
завдання з обробки?

Альтернативних джерел води

Чи існують альтернативні джерела водозабезпечення та/або не забруднені
джерела води? Чи може ця вода розподілятися виробнику на регулярній
основі? Чи може бути надана ця вода виробнику в екстремальних ситуаціях
(посуха, забруднення тощо)? Чи існують (нові) механізми зберігання для
вирішення тимчасових екстремальних ситуацій? Які екологічні наслідки
наявності альтернативних джерел або систем зберігання води?

Схем розподілу та управління
водою

Чи використовується водозбірний басейн за планом чи схемою? Чи були
проведені консультації з громадськістю та зацікавленими сторонами з приводу
даного плану або схеми і чи було затверджено ці документи відповідним
органом з питань водопостачання? Чи регулярно план реалізується та
оновлюється? Чи включене у план або схему використання води виробником?
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Якщо ні, то чи відповідає використання води виробником схемі розподілу та
управління планом? Чи належним чином цей план враховує екологічні,
соціальні завдання та/або завдання з обробки?

Дозволів на використання води

Чи існує процедура отримання дозволу на використання води? Чи має
виробник відповідний дозвіл на використання води? Чи цей дозвіл взаємодіє з
іншими дозволами (використання води)?
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Чи використовує виробник воду (частково) без відповідного дозволу? Чи
користуються інші користувачі водою без відповідного дозволу? Чи може дане
Несанкціонованого використання несанкціоноване водокористування впливати на дозвіл на використання води
води
виробником або на саме водокористування? Чи може це несанкціоноване
використання води впливати на екологічні, соціальні завдання та/або завдання
з обробки?

Пріоритетного використання

Чи є використання води у водозбірному басейні пріоритетним? Яким є рейтинг
виробника стосовно інших водокористувачів? Чи передбачені конкретні
правила для надзвичайних ситуацій (посухи, забруднення тощо)? Чи існує
ризик для використання води виробником з урахуванням тенденцій
пріоритетних водокористувачів та екстремальних ситуацій? Чи може дозвіл
бути відхилений для того, щоб постачати воду пріоритетним користувачам
води?

Конфліктів щодо води

Чи перетинає водозбірний басейн або територія підземних вод національні,
регіональні, місцеві чи культурні / етнічні кордони? Чи існують конфлікти щодо
води на території водозбірного басейну? Які їхні причини? Чи вирішуються ці
конфлікти шляхом діалогу? Чи втягнутий виробник до конфліктів щодо води у
конкретній місцевості чи в будь-якій іншій географічній зоні, де виробник
працює? Чи є подібні водокористувачі, які беруть участь у конфліктах щодо
води у водозбірному басейні або суміжних територіях?

Репутаційні

Екологічні

Яка поточна ситуація стосовно прісноводних середовищ у водозбірному
басейні? Які тенденції стосовно екології та біорізноманіття спостерігаються для
водозбірного басейну? Чи можуть ці екологічні тенденції негативно впливати
на діяльність сільськогосподарського підприємства? Чи впливає
водокористування на підприємстві, в прямій або опосередкованій формі, на
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ключові особливості екології чи біорізноманіття? Чи розробив виробник
(загальнодоступну) заяву та/або план щодо екології? Чи передбачає цей план
вирішення будь-яких пов'язаних з водою екологічних конфліктів чи проблем,
що виникли? Чи реалізується, перевіряється та оновлюється цей план на
регулярній основі? Чи є даний план загальнодоступним?

Соціальні

Яка поточна соціальна ситуація щодо проблем з водою (доступ до питної води
та належної санітарії тощо) у водозбірному басейні? Які соціальні тенденції
мають ці аспекти? Чи можуть соціальні вимоги або скарги негативно впливати
на діяльність сільськогосподарського підприємства? Чи впливає
водокористування підприємства у прямій чи опосередкованій формі на доступ
до питної води та санітарний стан життя мешканців водозбірного басейну? Чи
розробив виробник (публічну) заяву та/або план в зв'язку з цим? Чи
передбачає цей план вирішення будь-яких пов'язаних з водою конфліктів або
проблем? Чи реалізується, перевіряється та оновлюється цей план на
регулярній основі? Чи є даний план загальнодоступним?

Культурні

Які ключові питання культури пов'язані з водою в басейні чи районі річки? Якою
була їхня еволюція? Чи можуть культурні тенденції, вимоги чи претензії
негативно впливати на діяльність сільськогосподарського підприємства? Чи
впливає водокористування підприємства у прямій чи опосередкованій формі
на культурну спадщину басейну чи району річки? Чи розробив виробник
публічну заяву та / або план щодо цього? Чи відповідає цей план на будь-які
конфлікти чи занепокоєння, що виникли внаслідок використання води? Чи цей
план впроваджується, перевіряється та оновлюється регулярно? Чи доступний
цей план загальнодоступним?

Управління водними ресурсами
сільськогосподарського
підприємства

Чи вода на підприємстві використовується згідно з планом? Чи включає цей
план регістри історичного, поточного та майбутнього водокористування? Чи
включає цей план положення щодо сталого та ефективного використання
води? Чи передбачає цей план вирішення будь-яких пов'язаних з водою
конфліктів або проблем, які виникли на підприємстві? Чи реалізується,
перевіряється та оновлюється цей план на регулярній основі? Чи є даний план
загальнодоступним?
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Фінансування

Чи потребує виробник регулярного чи нерегулярного зовнішнього
фінансування? Чи враховують (поточні та потенційні) інвестори критерії,
пов'язані з водою, у своїй оцінці фінансування? Чи є якісь конкретні аспекти
(наприклад, план водокористування, дозволи на використання води), необхідні
інвесторам? Чи встановлюють інвестори межі своєї відповідності критеріям,
пов'язаним з водою?

Страхування

Чи страхує виробник свою діяльність? Чи враховують (поточні та потенційні)
страхові оператори у своїй оцінці критерії, пов'язані з водою? Чи необхідні
страховим операторам якісь конкретні аспекти (наприклад, план
водокористування, дозволи на використання води)? Чи задають вони
мінімально допустимі рівні ризику для своїх критеріїв, пов'язаних з водою?

Ціноутворення щодо води

Чи виробник платить за використання води? Яким чином встановлюється ця
ціна / податок / тариф? Чи включає вона експлуатаційні витрати та (екологічні)
зовнішні чинники? Чи є система ціноутворення стабільною, передбачуваною та
прозорою? Наскільки ймовірно, що ціни на воду будуть підвищуватися на
регулярній чи нерегулярній основі?

Дія
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Фінансовий

Проблеми
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ДОДАТОК Р 2 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: КОМПЛЕКСНИЙ ЗАХИСТ ВІД ШКІДНИКІВ (ІPМ)
1

ВСТУП

Цей документ надає набір інструментів альтернативних дій щодо застосування методів боротьби з шкідниками в промисловому виробництві сільськогосподарських і сад ових культур. Він
розроблений, щоб забезпечити можливі дії для реалізації ІPМ. Враховуючи природні зміни в розвитку шкідників на різних культурах і районах, конкретна модель для кожної ситуації, що
спостерігається в ІPМ, не може бути далі розвинена. Саме тому проаналізовані міркування та приклади, наведені в цьому документі, не є всеохоплюючими, і спрямовані на впровадження IPM в
місцевих виробництвах. Це є важливим уточненням, оскільки будь-яка система ІPМ повинна впроваджуватися в контексті місцевих фізичних (кліматичних, топографічних тощо), біологічних
(комплекс шкідників; комплекс природних ворогів тощо) та економічних (доступ до субсидій або їхня відсутність; вимоги всіх країн-імпортерів тощо) умов.
1.1

ВИЗНАЧЕННЯ

Під Комплексним захистом рослин від шкідників (IPM) розуміється ретельний аналіз усіх наявних методів захисту від шкідників і подальше інтегрування відповідних заходів, які перешкоджають
розвитку популяцій шкідників і знижують рівень застосування пестицидів і інших засобів впливу до економічно виправданого рівня, пом'якшують або зводять до мінімуму ризики для здоров'я
людини і навколишнього середовища. IPM робить наголос на вирощування здорових рослин з найменшим можливим втручанням в агроекосистеми і стимулює природні механізми боротьби з
шкідниками. («Міжнародний кодекс поведінки в області розподілу і використання пестицидів»: ФАО, 2002 г.).
1.2

МЕТА

Мета застосування IPM в рамках GLOBALG.A.P. полягає у забезпеченні сталого виробництва, що включає захист рослин. Цього можна досягти за рахунок комплекс ного підходу та застосування
всіх можливих методів боротьби зі шкідниками, тактик придушення, включаючи відповідальне застосування хімікатів.
Ключовим елементом IPM э управління. Воно кардинально важливе, оскільки вказує на необхідність розуміти, що таке проблема / п роблеми та інтенсивність проблеми. Інформацію стосовно
безпосередньо боротьби зі шкідниками, можна отримати з стандартизованих систем контролю шкідників.
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1.3

СТРУКТУРА

У цьому документі перераховані підходи, які потенційно можуть бути використані для впровадження трьох основних принципів IPM, а саме: запобігання, моніторинг та боротьба з хворобами,
бур’янами та членистоногими шкідниками плодових та овочевих культур. Цей інструментарій призначений надати приклади різних підходів, які виробники можуть врахувати при розробці власних
програм IPM. Це не задумано як вичерпний та остаточний зміст системи IPM і буде регулярно оновлюватися.
Різні культури в різних районах світу вимагають різних комбінацій методів ІРМ. Однак загальна філософія ІРМ є універсальною. ІРМ слід розглядати як гнучку систему, яка повинна відповідати
місцевим умовам (фізичним, біологічним та економічним), за яких в певній місцевості вирощується певна сільськогосподарська культура. Таким чином, загальна модель ІРМ, яка могла б
використовуватись у будь-якій ситуації, не може бути розроблена, тому перелік наведених тут прикладів є орієнтиром. Вона не є і не може бути повною, але є достатньою рекомендацією для
місцевих виробників щодо розробки та реалізації програми ІРМ.
Виробники повинні критично оцінювати, принаймні щороку, свої поточні практики захисту культур та систематично оцінювати потенціал різних практик ІРМ щодо свого врожаю. Місцеві або
регіональні технічні фахівці зможуть проаналізувати плани ІРМ стосовно площі культур, шкідників, хвороб або бур'янів і переві рити, які методи IPM або їхні комбінації є успішними. Така інформація
буде дуже корисною для того, щоб допомогти виробникам як у конкретному районі, так і в інших подібних областях світу, покращити свою практику ІРМ.
1.4

ТРИ ПРИНЦИПИ ІРМ
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GLOBALG.A.P. визначив три хронологічні етапи в техніці IPM, які відповідають принципам IOBC:

(1)

ЗАПОБІГАННЯ

Необхідно докласти максимум зусиль для запобігання проблем зі шкідниками, хворобами та бур’янами, щоб уникнути необхідності втручання. Це включає прийняття методів культивування і
заходів по управлінню на рівні сільськогосподарського підприємства, щоб запобігти або зменшити частоту і інтенсивність поширення шкідників, хвороб і бур'янів. Стосовно деяких укорінених
шкідників (Sternetal. 1959; Pringle 2006) така методика може включати варіанти профілактичної боротьби зі шкідниками, включаючи обприскування.

(2)

МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Моніторинг це систематичне обстеження врожаю та його рослинного оточення на предмет виявлення, стадії (яйця, личинки тощо), інтенсивності (Рівня популяції; рівня зараженості) розвитку та
місцезнаходження шкідників, хвороб та бур’янів. Це один з найважливіших видів IPM, оскільки він надасть виробнику інформацію про наявність та рівень поширення шкідників, хвороб та бур’янів
на його виробничих ділянках. Це дозволить виробнику ухвалити рішення про найбільш доцільне втручання, наголошуючи на важливіс ть частини моніторингу та ведення обліку для системи IPM.

(3)

ВТРУЧАННЯ

Коли моніторинг та оцінка вказують на досягнутий граничний поріг необхідності втручання для запобігання економічного впливу н а цінність культур або поширенню хвороби / шкідника на інші
культури, дозволяється використовувати різні методи комплексного захисту рослин від шкідників. У рамках програми IPM пріоритет надається нехімічним методам, що дозволяє знизити ризик для
людей та навколишнього середовища та відповідно ефективно контролювати поширеність шкідників, хвороб чи бур’янів. Однак на даний момент більшість з них є превентивними, наприклад
використання методу дезорієнтації самців шкідників для зриву спаровування, збереження природних популяцій ворогів шкідників т ощо. Якщо подальший моніторинг показує недостатність чи
недієвість впроваджених заходів, тоді можна розглядати використання хімічних ЗЗР. У таких випадках слід вибирати селективні п естициди, сумісні з IPM підходом, і застосовувати їх вибірково.
Для впровадження IPM на сільськогосподарських підприємствах виробники повинні здобути базові знання щодо аспектів IPM, пов'язаних з культурами, що вирощуються та місцем роз ташування.
Ці базові знання описані в розділі 2.
2

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ЗНАНЬ
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Для успішного використання IPM важливо мати базові знання про:



Основні шкідники, хвороби та бур’яни, які можуть вплинути на урожай рослин



Потенційні стратегії, методи та засоби контролю

Для цього виробники повинні зібрати інформацію щодо:
2.1

ШКІДНИКІВ, ХВОРОБИ І БУР'ЯНИ

Виробники повинні володіти наступною базовою інформацією:
2.1.1

Перелік відповідних шкідників, хвороб та бур’янів у цільовій культурі для конкретної місцевості, регіону чи країни

2.1.2

Основна інформація (інформаційні таблиці) про біологію відповідних шкідників, хвороб та бур’янів та про їхніх природних ворог ів, таких як:
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2.2

Інформація про їхній життєвий цикл:

o

Різні життєві етапи та приблизні дати їх настання

o

Вимоги розвитку (мінімальний поріг температури для розвитку, кількість нальотів за сезон, сезон року, коли вони нападають або розвиваються тощо)

o

Місця зимування (у разі шкідників)



Зображення відповідних шкідників (на різних стадіях), хвороб та бур’янів та їхнього типового ураження



Зображення відповідних природних ворогів (різні етапи)



Рівень економічної шкоди (РЕШ) та межа втручання



Знання про організми, які мають статус карантинних на цільових ринках експорту

ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РОСЛИН
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Виробники повинні володіти наступною базовою інформацією:
2.2.1

Перелік пестицидів, які можуть бути застосовані на законних підставах проти відповідних шкідників, хвороб та бур’янів на вказаній культурі

2.2.2

Основна інформація (інформаційні таблиці) про їх



Хімічний клас



Дія (системний, трансламінарний, парова активність, контактний, шлунковий)



Норма використання



Максимальні межі залишків (ММЗ/MRL) (як у власній країні, так і в цільових країнах експорту)



Сталість:

o

Інтервал до повторного внесення / виходу працівників у поле після проведення обробки

o

Інтервал до збору врожаю



Оптимальний метод застосування



Оптимальний період застосування
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2.3



Максимальна кількість обробок за сезон



Вибірковість дії щодо природних ворогів та запилювачів



Механізм дії

ІНШІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ


2.4

Аналогічна інформація повинна бути доступна щодо інших методів захисту

НАВЧАННЯ

Підготовка відповідного персоналу (власного персоналу або спеціалізованого консультанта) з наступних тем:

3



Розпізнавання шкідників, хвороб, бур’янів та відповідних природних ворогів



Техніка розвідки та моніторингу, включаючи ведення обліку



Принципи, прийоми, методи та стратегії IPM



Знання про засоби захисту рослин та методи застосування

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАХОДИ IPM ПЕРЕД ПОСІВОМ
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Запобіжні та гігієнічні заходи є важливою складовою підходу IPM. Перед посівом/посадкою культури можна вжити багатьох запобіжних заходів, щоб уникнути або зменшити майбутні проблеми зі
шкідниками, хворобами та бур’янами в період вегетації рослин.
3.1

ОЦІНКА РИЗИКІВ

Зробіть оцінку ризиків по відношенню до майданчиків:
3.1.1

Історія майданчику



Які культури раніше вирощували на цьому майданчику протягом останніх трьох років?



Які були основні проблеми зі шкідниками, хворобами та бур’янами на цьому майданчику в минулому?



Хоча це не завжди можливо, є доцільним збір інформації про попереднє використання ЗЗР:

o

Які засоби захисту рослин раніше використовувались на цьому майданчику?
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3.1.2

Чи застосування пестицидів на цьому майданчику в минулому може:

o

Призвести до проблем з ММЗ пестицидів на врожаї? (Наприклад, через накопичення пестицидів у ґрунті)?

o

Викликати зростання кількості шкідників чи спалахів хвороб протягом наступного сезону посівів? (Наприклад, тому що всі природ ні вороги були винищені у
багаторічних посівах, таких як дерева та виноград).

Навколишні культури та рослини

Оцініть потенційний вплив навколишніх культур та рослин на ваші культури:



Які практики IPM застосовувалися щодо сусідніх культур?



Як застосовуються пестициди на сусідніх культурах та яким є ризик зносу пестицидів?



Який потенційний розмір проблеми щодо шкідників чи хвороб, що знаходяться на навколишніх культурах та рослинності?

3.1.3

Проби ґрунту та води
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Взяти та проаналізувати проби ґрунту та води, щоб перевірити на:



Наявність хвороб та шкідників (включаючи нематоди)



Наявність залишків пестицидів, важких металів або інших токсинів



Рівень поживних речовин в ґрунті

3.1.4

Аналіз та оцінювання (резюмування) проведеної оцінки ризиків

На основі аналізу проведеної оцінки ризиків та записів моніторингу за попередні роки (Дивись 4.2.) (Якщо такі записи існують для нового майданчика, що оцінюється), визначте заходи, яких слід
вжити для запобігання або зменшення проблем ймовірними шкідниками, хворобами і бур’янами у цій конкретній культурі.
3.2

ЗАПОБІГАННЯ

Де це доречно, для нових ділянок слід розглянути наступні профілактичні заходи:
3.2.1

Щодо ґрунту

Для запобігання появі та розмноженню (ґрунтових) шкідників, нематод, кореневих хвороб та бур’янів можна вжити наступні заходи:



Сівозміна за програмою сівозміни та залежно від вирощуваних культур



Застосування прийому чорного пару, рік спокою ґрунту від обробок, відсутності орання, залежно від культури
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Дезінфекція ґрунту або субстрату для пророщування (наприклад, соляризація, затоплення, затоплення, пропарювання, проливання г арячою водою)



Стимуляція та/або підвищення популяції корисних ґрунтових макро та мікроорганізмів



Очисні оранки або санація залишків рослин (в тому числі фруктів в разі деревних культур) для зменшення популяцій деяких зимуючих шкідників або хвороб.

3.2.2

Щодо води

Необхідно вжити запобіжних заходів для гарантування того, що:



Вода є чистою (має відповідати місцевим нормам щодо шкідників, хвороб та хімічних залишків, або зменшити їхній вміст, якщо це можливо)



Способи поливу та/або фертигації є оптимальними

3.2.3

Щодо рослин
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Запобіжні заходи, які можна вжити для зменшення проблем зі шкідниками, нематодами та хворобами:



Вибір оптимальних, стійких сортів



Використання стійкої підщепи (щеплення)



Садивний(посадковий) матеріал насіння або рослини) вільний від шкідників та хвороб. З абезпечити це можливо через тестування на наявність шкідників та збудників
хвороб у ризосфері



Вибір та забезпечення оптимального інтервал між рослинами (щільність посадки рослин)

3.2.4

Клімат

Кліматичні умови можуть мати великий вплив на розвиток хвороб, а також на шкідників та бур’яни. Тому потрібно:



Застосовувати індивідуальні (для кожної окремої культури) заходи з обробки щодо запобігання або зменшення розвитку шкідників та/або хвороб з огляду на кліматичні
умови



Організувати станцію агрокліматологічного моніторингу або оформити підписку на сповіщення щодо новини інформаційної чи попереджувальної кліматологічної служби

3.2.5

Терміни, розрахунок часу:

Що стосується (першої) появи основних шкідників, хвороб і бур'янів протягом вегетаційного періоду, слід розглянути:



Можливість вибору оптимальної дати посадки для зменшення (уникнення) проблем з головними шкідниками, хворобами та бур’янами
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Вибір сортів раннього дозрівання або короткосезонних сортів, щоб уникнути періодів з високим рівнем зараженням від певних шкі дників чи хвороб

3.2.6

Місцезнаходження та вибір ділянок

Проаналізуйте, чи можуть сусідні культури стати скупченням особливо проблемних шкідливих комах-шкідників чи хвороб рослин.
4

МОЖЛИВІ ЗАХОДИ IPM ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ ВЕГЕТАЦІЇ

4.1

ЗАПОБІГАННЯ

Заходи з запобігання є важливою складовою IPM. Їхня мета — утримати популяції шкідників, хвороб та бур’янів нижче небезпечної межі (порогу) втручання. У будь-якому випадку виробники
повинні розглянути найбільш відповідні заходи профілактики, залежно від конкретної ситуації та відповідних шкідників, хвороб та бур’янів для їхньої культури та місця вирощування.
4.1.1

Чистота сільськогосподарського підприємства (заходи щодо гігієни та санітарії)

Гігієнічні заходи спрямовані на запобігання потрапляння шкідників, хвороб та бур’янів у поле та подальшому поширенню чи розповсюдженню серед культур.
4.1.1.1 Запобігання розповсюдженню шкідників, хвороб та бур’янів переносниками:



Ідентифікація таких переносники, як комахи, дикі тварини, домашні тварини, гризуни



Впровадження заходів щодо запобігання потрапляння переносників на територію вирощування рослин



Визначення, чи можуть знаходитися шкідники у бур'янах по межах або прилеглих територіях
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4.1.1.2 Запобігання перенесенню шкідників, хвороб та бур’янів людьми:



Проведення робіт у напрямку від здорових до заражених рослин та ділянок



Використання відповідного одягу, рукавичок, взуття, сіток для волосся (залежно від конкретної рослини)



Дезінфекція рук, взуття, одягу перед виходом на поле, особливо після відвідування майданчиків інших виробників (залежно від к онкретної рослини)

4.1.1.3 Запобігати перенесенню шкідників, хвороб та бур’янів обладнанням або матеріалами:



Очищення всього обладнання (включаючи машини) та матеріалів після роботи та перед виходом на нове поле



Використання різного, спеціалізованого обладнання та матеріалів у різних сферах (якщо можливо), залежно від культур



Використання чистих ящиків та контейнерів для збирання

4.1.1.4 Запобігання перенесенню шкідників, хвороб та бур’янів шляхом управління залишками рослин:
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Очистіть сад після обрізки, збирання врожаю, збирання листя або будь-якої іншої дії, від якої залишилися органічні залишки



Не зберігайте залишки врожаю біля поля

4.1.1.5 Запобігання знесенню пестицидів із сусідніх ділянок.
Укладайте домовленості та налагоджуйте спілкування з виробниками на сусідніх майданчиках, щоб виключити ризик небажаного знесення пестицидів.
4.1.2

Технічні методи і прийоми догляду за рослинами

4.1.2.1 Оптимальний догляд за рослинами (удобрення, зрошення тощо)
Пам'ятайте, що як і занадто велика кількість добрив, так і занадто мала, може бути шкідливою з огляду на захист від шкідників. Внесення надмірних об’ємів добрив може призвести до появи
вільних амінокислот у флоемі та ксилемі, що збільшить ймовірність розмноження шкідників, таких як попелиця. Оптимальний догляд за врожаєм дозволяє отримати більш здоровий врожай, який
більш стійкий до нападів шкідників та хвороб.
4.1.2.2 Управління рослинним покровом (Пологом)та мікрокліматом
Використовуйте заходи з обробки, такі як обрізка, управління пологом та проріджування листя, щоб забезпечити оптимальний мікр оклімат (вологість, температура, світло, повітря) у посадках
культур, щоб запобігти чи зменшити розвиток шкідників та/або хвороб.
4.1.2.3 Системи землеробства
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Для запобігання або зменшення проблем, спричинюваних шкідниками, хворобами та бур’янами, можна використовувати різні системи землеробства:



Використання системи покривних насаджень, щоб запобігти появі бур’янів та стимулювати розвиток природних ворогів



Спеціальні типи систем землеробства: Змішані культури, обробляння культур смугами, збір врожаю смугами і пермакультури



Інші практики, пов’язані із системами землеробства (наприклад, поля під паром для запобігання міграцій шкідників, таких як слимаки та равлик и)

4.1.2.4 Техніки виключення(у захищених культурах)
Особливо для захищених культур можуть застосовуватися різні засоби для виключення можливості проникнення небезпечних шкідників до насаджень, такі як сітка, що захищає від комах, або УФ фільтруюча плівка для плівкових тунельних теплиць, щоб зменшити потрапляння певних шкідників до теплиць, повітряні шлюзи та входи з подвійними дверцятами.
4.1.2.5 Мульчування
Оцініть, чи може мульчування допомогти мінімізувати проблеми з певними шкідниками, хворобами чи бур’янами (пластикові, світловідбиваючі, солом’яні мульчі тощо).
4.1.2.6 Інші технічні заходи, міри



Проаналізуйте, які інші запобіжні технічні заходи можуть бути вжиті
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4.1.3

Запобігання механічним пошкодженням рослин та продукції

Збереження біорізноманіття

4.1.3.1 Заходи щодо збільшення популяції природних ворогів та запилювачів у культурі та навколо неї:



Застосування інших систем землеробства (полосное землеробство, смугове збирання, змішані культури, пермакультури, інші).



Застосування полезахисних смуг (в тому числі живоплотів) (рослини з високою пилкової і нектарною продуктивністю; рослини, в я ких живуть альтернативні види
здобичі для природних ворогів шкідників(«рослини-банки»))



Застосування покривних культур на поле (рослини з високою пилкової і нектарною продуктивністю; рослини, в яких живуть альтерн ативні види здобичі для
природних ворогів шкідників( «рослини-банки»))



Використання приманок для природних ворогів шкідників.



Забезпечення місць гніздування та розмноження природних ворогів і запилювачів.



Забезпечення джерел живлення ждя природных ворогів шкідників, коли культури знаходяться в стані спокою - листопадні плодові культури.



Використання селективних хімікатів, способів застосування та / або часу обприскування там і тоді, де хімічний контроль необхідний.



Застосування методик «push-pull» (приманювання і знищення шкідників; використання репелентів).
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4.1.3.2 Забезпечуйте місця для гніздування хижих птахів для боротьби з гризунами
4.1.3.3 Запобігайте зменшенню чисельності популяції природних ворогів шкідників через використання пестицидів

4.2



Використання селективних пестицидів, сумісних із природними ворогами шкідників



Використання вибіркових методів внесення (точкова обробка, внесення в ґрунт системних пестицидів, приманювання на спідницю дерева, приманювання та
знищення шкідників тощо)

МОНІТОРИНГ ТА ІНСТРУМЕНТИ ПІДТРИМКИ УХВАЛЕННЯ РІШЕНЬ

Моніторинг є основним інструментом зменшення кількості випадків застосування хімічних ЗЗР та є основою для надійної та стійкої програми IPM.
Моніторинг переважно застосовується в поєднанні з інструментами підтримки прийняття рішень.
4.2.1

Організація
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Визначте відповідальну особу за спостереження та моніторинг



Ця особа повинна пройти навчання з:

o

Розпізнавання шкідників, хвороб та бур’янів

o

Технік спостереження та моніторингу

o

Ведення облікових записів

Заходи з навчання щодо вищезазначеного слід регулярно повторювати.
4.2.2

Спостереження
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Розробіть програму спостереження та моніторингу для підприємства:

4.2.3



Визначте, яких саме шкідників, хвороби та бур’яни слід контролювати та чому



Встановіть метод як їх слід контролювати (безпосереднє спостереження за основними частинами рослин, пастками, рослинами-індикаторами тощо)



Встановіть, у який період року та на яких життєвих етапах шкідника слід проводити моніторинг



Беріть участь в існуючих регіональних системах моніторингу / попередження



Визначте частоту моніторингу



Встановіть та позначте зону, яка представлятиме собою одиницю моніторингу



Встановіть кількість точок збору зразків на одиницю території

Система ведення облікових записів



Розробіть реєстраційні листи (на комп'ютері або на папері), які містять таку інформацію:

o

Ідентифікація ділянки та культури, що контролюється

o

Ім'я спостерігача

o

Дата спостереження

o

Назва шкідника, хвороби чи бур’яну, які підлягають моніторингу
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4.2.4
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4.2.5

4.3

o

Кількість зразків

o

Кількість знахідок

o

Етап життєвого циклу знахідок (у разі шкідників)

o

Порівняння з граничними значеннями

o

Місцезнаходження в межах майданчика

o

Ухвалені рішення

Звіти мають бути заархівовані для того, щоб здійснювати порівняння записів різних років і різних ділянок.

Системи попередження та інструменти ухвалення рішень



Використання прогнозних моделей та систем підтримки ухвалення рішень (наприклад, на основі температурних фенологіч них комп'ютерних моделей, моделей
розвитку захворювань) у поєднанні з інформацією з моніторингу та прогнозу погоди



Використання регіональних систем попередження

Оцінювання / ухвалення рішень



Засновуйте рішення щодо необхідності втручання у кожній конкретній ситуації, пов’язаній з хворобами, шкідниками та бур’янами базуючись на визначених
граничних значеннях



Документуйте рішення, які були ухвалені щодо проведення певного втручання



Проаналізуйте зроблені записи наприкінці сезону, зробіть висновки та скоректуйте програму IPM на наступний сезон

ВТРУЧАННЯ
За потреби втручання можна застосувати кілька нехімічних методів. У разі застосування пестицидів їхнє використання можна звес ти до мінімуму за допомогою
оптимальних методів обробки та запобігання розвитку резистентності до пестицидів.
У деяких випадках, таких як потреба у забезпеченні відповідного карантину через шкідників, хвороб чи бур’янів, фітосанітарні вимоги пред'являються третіми країнами.
У таких випадках використання ЗЗР часто не вдається уникнути. Якщо виробник змушений використовувати хімічні ЗЗР через конкретні карантинні проблеми, він повинен
використовувати та надавати інформацію про методи запобігання та моніторингу для обгрунтування необхідності такого застосування.

4.3.1

Механічний / фізичний контроль

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 111 из 175

©GLOBALG.A.P., що діє через FoodPLUS GmbH:
Шпіхернстріт 55 | 50672, Кельн, Німеччина
info@globalgap.org | www.globalgap.org

Перш ніж вдаватися до хімічних методів, виробник повинен оцінити можливість застосування методів механічного чи фізичного знищення чи видалення шкідників, хвороб чи бур’янів, а саме





Щодо шкідників:

o

Видалення та ізоляція зараженого листя, плодів чи рослин (санітарні обробки)

o

Збір шкідників вакуумуванням (наприклад, Lygus spp.)

o

Тощо

Щодо хвороб:

o


4.3.2

Видалення та ізоляція зараженого листя, плодів чи рослин (санітарні обробки)

Бур'яни:

o

Скошування

o

Ручне видалення бур’янів

o

Механічна прополка

o

Тощо.

Хімічні сигнальні речовини
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Хімічні сигнальні речовини можна використовувати різними способами у боротьбі зі шкідниками:



Приманювання та знищення, включаючи:

o

Мас-пастки з хімічними сигнальними речовинами

o

Пасткові рослини

o

Техніка розбризкування приманки



Хемостерилізація (ця методика може бути альтернативою техніці СІТ): самців популяції шкідників заманюють до приманки, яка оброблена хемос терилянтом



Використання репелентів



Зрив спаровування (сплутане спаровування)
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4.3.3

Додатковий біологічний контроль

Для боротьби з популяціями шкідників, а також для уникання хвороб можна випускати чи поширювати різних природних ворогів та мікробних продуктів:

4.3.4



Сезонні точкові або масові внесення природних ворогів для боротьби зі шкідливими комахами та кліщами



Використання патогенних вірусів комах (вірусів NPV або бакуловірусу), грибів, бактерій або нематод для боротьби зі шкідливими комахами та кліщами



Використання антагоністичних грибів та бактерій для боротьби з хворобами коренів та листя

Техніка стерилізації комах (СІТ)

Ця широкомасштабна методика успішно застосовується у багатьох регіонах світу, наприклад, для управління популяціями таких комах: фруктові мухи ( Tephritidae, така як середземноморська
фруктова муха: Ceratitis capitata), деякі види Lepidoptera (наприклад, бавовняний черв'як: Pectinophora gossypiella; плодожерка, Cydia pomonella) та деякі види мух ветеринарного значення
(наприклад, личинка м'ясної мухи: Cochliomyia hominivorax), часто випускають масово вирощених стерильних комах цільового шкідника (примітка: У випадку з личинкою м'ясної мухи та іншими
вивільняються обидві статі комах).
4.3.5

Використання натуральних продуктів
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Для боротьби зі шкідниками, хворобами та бур’янами можна використовувати різні натуральні продукти. Також у цьому випадку слід переконатися, що вони сумісні з IPM-підходом та не створюють
жодних проблем щодо охорони здоров'я та безпечності харчових продуктів.



Олії (мінеральні та рослинні олії)



Рослинні засоби (наприклад, природний піретрум, азадірахтин тощо)



Мило



Діатомна грязь



Тощо.

Примітки: Слід подбати про те, щоб ця продукція була належним чином зареєстрована як ЗЗР у країні виробництва, де це можливо.
4.3.6

Хімічні ЗЗР

У разі потреби у використанні хімічного ЗЗР - препарат повинен бути обраний заздалегідь. Щодо цього застосовується вимога Р 8.1.1. Слід врахувати наступне:
4.3.6.1 Системи попередження та ухвалення рішень
Для того щоб обрати оптимальне рішення щодо термінів та місць застосування ЗЗР, потрібно враховувати наступну інформацію:
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Які оптимальні терміни застосування для досягнення максимального впливу на цільового шкідника, хворобу чи бур’ян?



Інформація про інтервал для повторного внесення та про інтервал до збирання



Інформація щодо дозволеної частоти застосування



Прогноз погоди з інформацією щодо:



o

Вітру та температури, щоб уникнути проблем під час застосування

o

Вірогідності дощу в період та після втручання

Використання прогнозних моделей та польових спостережень для визначення того, чи знаходиться шкідник на чутливій стадії свого життєвого циклу. Це може бути
важливо для оптимізації програм, щоб уникнути додаткових заходів

4.3.6.2 Значення меж втручання
Задокументуйте межі (порогові значення) рівня зараження відповідними шкідниками, хворобами та бур’янами.
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4.3.6.3 Вибір препаратів (Дивись 2.2. "ЗЗР”)



Перш ніж застосовувати хімічний препарат, визначте мету— повне очищення, місцеве лікування, контроль популяції, сумісність із природними ворогами шкідників
тощо — та виберіть препарат відповідно до визначеної мети.



У разі застосування резервуарних сумішей визначте, чи немає відомих негативних ефектів суміші, яких слід уникати.

4.3.6.4 Резистентність до препаратів
Розвиток резистентності до пестицидів (1) зменшує кількість доступних пестицидів і (2) часто призводить до частішого застосування більш високих доз, а отже, посилює ризик перевищення ММЗ.
Тому дуже важливо скласти план комплексного захисту рослин від шкідників, щоб запобігти розвитку стійкості проти хімічних пестицидів.
4.3.6.5 Застосування
Оптимальне застосування пестицидів може різко зменшити їхнє використання, максимізуючи ефект від застосування.



Визначте та використовуйте оптимальне обладнання для обприскування (включаючи тип та розмір форсунок) та техніку:

o

Тиск

o

Швидкість руху
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o

Обсяг води

o

pH води, якщо це стосується ЗЗР

o

Використання допоміжних речовин (прилипачі та розповсюджувачі)



Періодичне калібрування обприскувального обладнання



Ведіть облік калібрувань



Використання прикладних методик, вибіркових для природних ворогів шкідників

ПРИМІТКИ: Дивись 4.1.3.1 та 4.1.3.3 — Використання селективних хімічних речовин, вибіркове внесення та/або терміни розпорошень, де та коли необхідний хімічний контроль.
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Оцініть можливість використання селективних способів застосування хімічного ЗЗР без порушення популяцій природних ворогів шкідників у врожаї та їхньої інтеграції в програму IPM, наприклад:



Низькорівневе електростатичне розпилення



Точкові обробки



Внесення смугами



Обробка лише частини рослин



Періоди застосування, коли шкідник та природний ворог(и) не активні



Розприскування приманки



Використання приманки та пасток (наприклад, проти фруктових мух (Tephritidae))

4.3.6.6 Визначте особу, відповідальну за застосування ЗЗР. Така людина повинна:



Проходити періодичне навчання з застосування пестицидів



Мати знання щодо калібрування обладнання

4.3.6.7 Застарілі засоби захисту рослин



Застарілі ЗЗР повинні бути належним чином збережені, ідентифіковані та утилізовані дозволеним або затвердженим шляхом.

4.3.6.8 Порожні контейнери для ЗЗР

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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Повторне використання порожніх контейнерів для захисту рослин не дозволяється



Вимагається триразове споліскування перед утилізацією



Безпечне та надійне зберігання порожніх контейнерів



Утилізація відповідно до законодавчих вимог / належної практики

ПОТЕНЦІЙНІ ЗАХОДИ IPM ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
5.1

ОБРОБКА ВРОЖАЮ ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ
Коли після збирання врожаю необхідно втручання, слід враховувати наступні фактори:

5.1.1

Вибір методик та препаратів

Вибираючи техніку чи препарат для втручання враховуйте наступне:

5.1.2



Пріоритет треба надавати нехімічним методам, таким як нагрівання, заморожування, опромінення, промивання, використання СО2 тощо.



У разі використання хімічних ЗЗР їх треба відібрати заздалегідь, при цьому треба надавати пріоритет продуктам з невисокою стійкістю.

Техніка застосування
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Щоб мінімізувати кількість хімічних ЗЗР, що застосовуються, слід подбати про наступне:

5.1.3



Обладнання для застосування повинно бути відкаліброване (об’єм препарату повинен відповідати обсягу продукц ії).



Дозу слід підготувати за допомогою повіреного вимірювального обладнання.

Документування записів (реєстрація) застосувань

Згідно з GLOBALG.A.P. КТКВ записи застосувань ЗЗР на врожаї після збирання повинні реєструватися та зберігатися .
5.2

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ

5.2.1

Під час проведення моніторингу:



Шукайте укриття гризунів, птахів і комах



Шукайте сліди їхньої життєдіяльності (кал, волоски, пір’я)
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5.2.2

Переглядайте стан вантажного простору і транспортних засобів, таких як вантажні автомобілі і човни

Запобігання

Для виключення появи шкідників та хвороб під час зберігання та транспортування можна вживати різні заходи:

5.2.3



Оптимальне пакування для зберігання та транспортування



Оптимальні умови зберігання та транспортування

o

Оптимальні кліматичні умови (температура, відносна вологість, швидкість руху повітря, вентиляція тощо).

o

Повітряне середовище (наприклад, середовище з виключно низьким вмістом кисню)...



Чисті ящики, контейнери, кліматичні камери, вантажівки...



Профілактика появи шкідників та хвороб (включаючи гризунів) у продуктах, що зберігаються, наприклад, за допомогою технік виключення

Втручання
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Для боротьби зі шкідниками та хворобами під час зберігання та транспортування можуть застосовуватися різні методи втручання:



Техніка виставляння пасток



Хімічні сигнальні речовини



Біологічний контроль



Хімічний контроль



Заморожування або нагрівання



Контроль повітряного середовища



Інші
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ДОДАТОК Р 3 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ВИКОРИСТАННЯ ЗЗР У КРАЇНАХ, ЩО ДОЗВОЛЯЮТЬ ЕКСТРАПОЛЯЦІЮ
Схема реєстрації у країні використання

Критерії безпечного використання
(для оператора та навколишнього середовища)

Дозвіл ЗЗР для використання на окремих культурах

Не існує жодної схеми реєстрації: Можливе існування ЗЗР, які використовуються, повинні мати чіткі вказівки для
певного контролю над імпортом ЗЗР.
користувача, щоб забезпечити безпечне використання препарату
відповідно до "Міжнародного кодексу поведінки щодо
розповсюдження та використання пестицидів” (FAO Rome 2002).

Екстрапольовані використання дозволяються.

Існує схема реєстрації: Імпортні ЗЗР дозволені для
продажу з етикеткою країни походження. Вона може
слугувати додатком до національних етикеток щодо
ЗЗР.

1. Імпортований ЗЗР має етикетку, яка підтверджує схвалення
на національному рівні.

Користувач ЗЗР, який є прямим імпортером, повинен мати чіткі
вказівки щодо забезпечення безпечного поводження з препаратом.
Ці вказівки можуть бути у вигляді перекладу етикеток або
рекомендацій, наданих дистриб'ютором.

2. Імпортний ЗЗР має етикетку, яка відрізняється від діючого
національного затвердження. У даному випадку цей ЗЗР можна
використовувати на культурі, щодо якої є схвалення на
національному рівні.
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3. Сама назва культури не зображено на національній етикетці.
Екстрапольоване використання дозволено, якщо національно
визнаний орган дозволяє цю практику.

ВИНЯТОК:
Якщо польові випробування проводяться виробниками у співпраці з урядом в якості остаточних випробувань для затвердження ЗЗР, виробник все ще може отримати сертифікацію від
GLOBALG.A.P., навіть якщо частина продукту буде знищена або використана для подальшого аналізу. Повинна бути чітка простежуваність та інформація про площу (розмір), що
використовується для випробувань. Також виробник повинен мати відповідні документи, які вказують на те, що він бере участь у легальному дослідженні в повному обсязі відповідно до
законодавства країни-виробника. Крім того, мають існувати і чіткі процедури щодо управління цими випробуваннями. ЗЗР, які випробовуються, забороняється використовувати на
сертифікованому продукті, і тестування залишків не має містити доказів щодо наявності залишків цього препарату.
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ДОДАТОК Р 4 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: СВ 7.6 АНАЛІЗ ЗАЛИШКІВ ЗЗР
Контрольні
точки

Тлумачення

Р 7.6.1

1. У всіх випадках має бути діючий перелік актуальних ММЗ для країни (регіонів) / регіону (навіть якщо це країна виробництва), де планується торгівля продукцією, або будьяка інша документація, яка показує, що виробник (або його безпосередній замовник) врахував цю інформацію.

2. Результати перемовин з клієнтами, представлені виробником, можуть мати вид листування або інших підтверджених доказів. Це можуть бути теперішні або майбутні
клієнти.

3. У якості альтернативи п.2, коли, наприклад, виробник ще не знає, з ким відбуватиметься торгівля, він може брати участь у системі перевірки залишків, яка відповідає
найсуворішим ММЗ (або допуски на імпорт, якщо вони існують і відрізняються) у країні чи регіоні, де планується торгівля продукцією. У регіоні, де ММЗ затверджено, цей
рівень має бути дотриманий. Якщо продукція продається на ринку країни-виробника, то чинний (національний) перелік ММЗ має бути доступним, як зазначено в п.1. вище.

4. Внутрішнє відділення та простежуваність сертифікованої продукції необхідні, особливо щодо дотримання ММЗ у продукції для різних ринків, для різних партій (тобто
одночасне виробництво для США, ЄС, країни виробництва).

5. Ця Контрольна точка повинна мати перехресне посилання на інформацію, надану при реєстрації виробника, та містити будь-які оновлення, що відсилають до модулю
“Рослинництво” з моменту реєстрації, тобто для перевірки того, чи продає виробник свій товар виключно на ринку країни виробни цтва та чи заявляє про це під час реєстрації.
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Р 7.6.2

1. Необхідно звертатися за рекомендаціями щодо ЗЗР до галузевих організацій, виробників ЗЗР або ж технічно відповідальних радник ів щодо адаптації методів виробництва
(наприклад, для збільшення інтервалу перед збиранням врожаю), які необхідні для врахування суворіших МРЗ.

2. Якщо виробник продає свою продукцію виключно на національному ринку країни виробництва, і він заявляє про це при реєстрації, тоді ця Контрольна точка вважається
дотриманою (оскільки, наприклад, за вимогами Належних сільськогосподарських практик НСП (GAP) інтервал перед збором врожаю та дозування в країні виробника вже
враховані).

3. Ця Контрольна точка має мати перехресне посилання на інформацію, надану при реєстрації виробника, та містити будь-які оновлення, що надсилаються після його
реєстрації.
Р 7.6.5

1. Згідно з оцінкою ризиків план відбору зразків є доступним та відповідає наступним мінімальним вимогам:


Визначено частоту відбору(наприклад, один зразок на певну кількість кг/шт/пакувань або ж один зразок в тиждень/місяць/рік тощ о).

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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Контрольні
точки

Тлумачення


Опис методу аналізу (GCMS-MS, LCMS-MS, конкретні методи…). оцінка ризиків проводиться принаймні раз на рік.

2. План відбору зразків розроблений відповідно до процедури, що базується на оцінці ризиків.
3. Уніфікований порядок проведення відбору зразків згідно з вимогами Codex Alimentarius Commission або регламентами ЄС.
4. Фактори для розгляду: перехресне забруднення, відстеження зразків (до лабораторії та результатів аналізу залишків назад до джерела зразків), процесу роботи зі
зразками / кур'єра.
Р 7.6.6

1. Атестаційна перевірка (перевірка кваліфікації) є частиною акредитації за ISO 17025. Наявність доказів участі важливим для лабораторій, які знаходяться в процесі
акредитації ISO 17025 або лабораторії, акредитованої pf еквівалентним стандартом (наприклад, GLP Належна лабораторна практика), для доведення участі в кваліфікаційній
перевірці.

2. Техніка має бути здатною визначити відповідні граничні значення (наприклад, нижня межа чутливості 0,01 ppm тощо).
3. Забезпечення простежуваності.
СВ 7.6.7

1. Дивись 4.3.3 “Обов'язок надання доказів” GLOBALG.A.P. Загальні положення, частина перша.
1. Перевірити простежуваність результатів; визначити характер та джерело перевищення ММЗ.
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2. Інтерпретувати результати лабораторії та узгодити відповідні дії (залучити відповідну референтну групу, наприклад, експерта, галузь, виробника, лабораторію тощо)
3. Реалізувати коригувальні дії (за потреби), внести зміни до відповідних засобів контролю та процедур, застосувати санкції, де це необхідно, у разі перевищень ММЗ.
4. Зв'язок між зацікавленими сторонами щодо перевищень ММЗ.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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ДОДАТОК Р 5 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: Р 7.6.3 ОЦІНКА РИЗИКІВ ПЕРЕВИЩЕННЯ МАКСИМАЛЬНИХ МЕЖ ЗАЛИШКІВ
ЦЕЙ ДОДАТОК ВКЛЮЧАЄ ОБОВ'ЯЗКОВІ МІНІМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ДЛЯ СИСТЕМ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКІВ
1.

Для довідки

Сучасні споживачі мають можливість протягом всього року купувати будь-які свіжі та оброблені харчові продукти високої якості за доступними цінами. Щоб задовольнити цей попит, у багатьох
випадках рослини повинні бути захищені під час зростання проти впливу шкідників і хвороб шляхом застосування ЗЗР згідно з при нципом "якомога менше, стільки, скільки потрібно”.
Законодавчо застосовані максимальні межі залишків (ММЗ) встановлюють набір стандартів щодо залишків ЗЗР на продукти харчування та корми, аби забез печити можливість торгівлі
продовольчими товарами, перевірити відповідність передовій аграрній практиці (GAP) та забезпечити захист здоров'я людини.
Всім зацікавленим сторонам, які задіяні у процесі сільськогосподарського первинного виробництва та харчовому ланцюжку, включаючи GLOBALG.A.P., слід забезпечити вжиття практичних заходів
для гарантування відповідності торговим стандартам. Для GLOBALG.A.P. ключовим інструментом є стандарти GLOBALG.A.P. та їхнє правильне виконання.
Однак, незважаючи на чисельні запобіжні заходи, які застосовуються на рівні виробника, не завжди вдається досягти 100% відповідності ММЗ; все ж таки всі ланки у ланцюгу виробництва продуктів
харчування мають розуміти власну відповідальність та робити все можливе для уникнення перевищення ММЗ.
З метою покращення відповідності документам GLOBALG.A.P. виробники повинні оцінювати ризики, пов'язані із використанням ЗЗР. Доданий документ надає приклади того, як може відбуватися
перевищення ММЗ, щоб виробники могли змінювати свої виробничі процедури в процесі виробництва.
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2.

Основні причини перевищення ММЗ



Недотримання належної сільськогосподарської практики та інструкцій на етикетках ЗЗР, у тому числі неправильне або незаконне використання ЗЗР.



Для перевірки методів виробництва не застосовується належний стандарт забезпечення якості.



Різниця щодо ММЗ у країні походження (Кпо) та країні призначення (Кпр) та в інших юридичних питань з приводу застосування та впровадження ММЗ, наприклад, періодичні
зміни у ММЗ в середині вегетаційного періоду, які не дозволяють виробнику змінити його G.A.P., аби забезпечити відповідність кінцевого продукту зміненим ММЗ.



Виняткові обставини, впродовж яких спостерігаються аномальні умови вирощування, кліматичні або агрономічні умови.

I.

РІВЕНЬ ВИРОБНИЦТВА (польовий рівень)

Випадки, на які може впливати виробник



Недодержання інструкції із використання ЗЗР на етикетці його пакування:



Метод застосування



Інтервал перед збиранням врожаю
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Змішування та заповнення



Помилки при розрахунку концентрації або об’ємів розпилення



Практика вирощування (закрите та відкрите виробництво)



Застосування незареєстрованих ЗЗР (наприклад, на другорядних культурах)



Відсутність належного використання мастил або олій



Застосування незаконних ЗЗР або використання препаратів з недостовірних джерел



Недотримання загальних належних сільськогосподарських практик (наприклад, очищення обладнання, злив розпилювальної суміші, пр актики управління, включаючи
управління водними ресурсами) та передзбирального інтервалу (ПЗІ)



Неправильна система подачі, неналежне використання обладнання, що використовується, або поганий стан обладнання (наприклад, відсутність калібрування, неправильні
насадки)



Використання компосту, виготовленого з оброблених рослин



Залишки в наступних (ротаційних) культурах



Методи забору зразків (виробником):

o

Перехресне забруднення під час забору зразків у польових умовах / на потужностях з обробки продукції

o

Неправильний зразок, взятий через людську похибку в польових умовах / на потужностях з обробки продукції

Випадки, у яких ефективність втручання зі сторони виробника мінімальний



Швидкий ріст рослин після укорінення, який призводить до більш раннього врожаю, ніж було передбачено, а, отже, і зменшенню інтервалу між обробкою та збором врожаю



Знесення ЗЗР під час обробок дуже близько посаджених сусідніх культур

II.

РІВЕНЬ ПОЗА ВИРОБНИЦТВОМ (обробка, пакування, транспортування тощо)

Випадки, на які може впливати виробник



Недотримання інструкцій на етикетках на тарі щодо обробки зібраного врожаю в ланцюгу наступної обробки чи переробки (наприклад, на потужностях з обробки чи
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пакування) (Дивись вище)



Неналежні практики управління (наприклад, недотримання інструкцій та правил щодо гігієни / с анітарії, безпечного зберігання та транспортування ЗЗР, які призначені для
уникнення прямого чи опосередкованого контакту ЗЗР з продукцією)

Виробник зазвичай не може вливати на наступні ситуації





Відсутність повного комплекту міжнародно узгоджених норм щодо ММЗ

o

ПЗІ не застосовується до ММЗ Кпр (не стосується продукції походженням з ЄС)

o

Зниження ММЗ або відкликання ДР (діючих речовин) у поєднанні з недостатньою передачею змін

o

Різні ММЗ у країні походження та країні призначення

o

Плутанина щодо того, якого з MМЗ потрібно дотримуватися, з огляду на використання декількох обов’язкових та приватних стандартів, кожен з яких має різні вимог и
щодо ММЗ

Методи забору зразків (третьою стороною):
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o

o

Перехресне забруднення під час забору зразків:

-

У полі

-

У цеху

-

У сховищі

Неправильний зразок, взятий через помилку людини:

-

У полі

-

У цеху

-

У сховищі

o

Суха речовина не розподіляється рівномірно в ґрунті та рослинному матеріалі

o

Розмір зразка занадто малий

o

Відсутність узгоджених методів забору зразків
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A)

Тестування і лабораторія

o

Початково висока межа похибки для аналізу залишків

o

Використано неправильний аналітичний метод

o

Помилкові спрацювання (вплив місцевих підприємств, поганих лабораторних процедур або ефекту матриці)

o

Значна різниця в показниках сертифікованих та затверджених лабораторій

Застосовані статистичні методи та консерватизм у встановленні ММЗ

o

Відповідно до регламентів ЄС ММЗ(максимальна межа залишків пестицидів) встановлюється на основі обмеженої кількості польових випробувань за допомогою
визначених статистичних методів, і в цьому контексті використовується принцип ALARA (As Low As Reasonably Achievable – мінімальний практично досяжний рівень)

o

Згідно з консервативним способом встановлення ММЗ та існуючими статистичними процедурами можлива математична невідворотність певного невеликого відсотку
перевищення ММЗ. Статистичну можливість таких перевищень можна усунути лише шляхом перегляду законодавства.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОЦІНКИ РИЗИКІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПЛАНУ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ММЗ
1.

Передумови та принципи
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Дана оцінка ризиків повинна відбивати:

o

Чи потрібні аналізи ЗЗР і скільки

o

Де і коли збирати зразки

o

Який тип аналізу проводити



Звичайним результатом даної оцінки ризиків є план забору зразків, який вказує скільки, де та коли відбирають зразки та який аналіз потрібно виконати. Оцінка ризиків — це
процес, якого додержуються для отримання вищезгаданих висновків, і він має включати обґрунтування та міркування.



Виробники повинні мати системи для перевірки правильності застосування GAP (належної сільськогосподарської практики) та відповідності продукту законному ММЗ. Аналіз
залишків ЗЗР — це дуже ефективна система верифікації.



Програма відбору зразків повинна:

o

бути надійною системою перевірки впровадження GAP у підприємстві та відповідати рівню обробки

o

бути надійною системою перевірки відповідності залишків у продукції згідно з легальними ММЗ та технічними характеристиками замовника, якщо це можливо

o

забезпечувати контроль відсутності перехресного забруднення з боку сусідів, сусідніх полів чи навколишнього середовища (вода, ґрунт, відповідне обладнання тощо)
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o

2.

забезпечувати контроль використання виключно дозволених продуктів (інакше кажучи, використовуються продукти, зареєстровані для культури за умови наявності
схеми реєстрації ЗЗР у країни продукції; для органічної продукції контролюйте, чи використовуються лише продукти, дозволені в органічному землеробстві)



Оцінку ризиків слід проводити відповідно до культури (або групи культур, як у випадку з травами), оскільки тип культури зазвичай значно впливає на ризики.



Оцінка ризиків повинна бути задокументована та переглядатися щорічно.

Кількість зразків
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Фактори, які слід враховувати для визначення кількості зразків, повинні включати щонайменше наступне:



Сільськогосподарська культура: Тип культури може значно впливати на ризики. Ризики дуже відрізняються у кожному окремому випадку: у вирощуванні грибів, каштанів або
столового винограду тощо. При насадженні грибів або каштанів для оцінки ризику може не знадобитися аналіз залишків взагалі аб о ж треба провести мінімальну кількість
аналізів, тоді як для насадження винограду потребує значно більшого числа зразків.



Країна походження: Країна, де знаходиться область виробництва, може мати свій вплив. Для оцінки ризиків слід знати історичні дані кожної культури та країни.



Обсяг: Площа або тоннаж продукції виробництва. Чим більше обсяг, тим вище ступінь ризику.



Кількість виробничих майданчиків: Чим більше кількість виробничих майданчиків, тим вище ступінь ризику.



Інтенсивність використання ЗЗР: Як правило, цей фактор залежить від типу культури (деякі культури потребують частішого застосування ЗЗР, ніж інші), місця виробництва
(в одних районах є більш досконалі методи комплексного захисту рослин від шкідниками, в інших районах – більш активна боротьба зі шкідниками тощо), навичок та досвіду
кожного окремого виробника.



Історичні дані виробника: Слід враховувати історичні дані щодо ЗЗР, які стосуються кожного окремого виробника.



Для груп виробників, як доповнення до вказаних вище факторів, кількість виробників потрібно вважати головним фактором. Чим більше кількість виробників, тим вище ступінь
ризику.

Кількість зразків потрібно визначити відповідно до кожного конкретного випадку.
Примітки: Універсальне правило, що може застосовуватися в якості методичних рекомендацій: у багатьох випадках об’єм проб що відбираються та аналізуються становить приблизно 0,1-0,5%
від об’єму культури.
3.

Час і місце забору проб

Рішення щодо часу та місця забору проб важливо прийняти одразу після встановлення необхідної кількості проб.



Час: Для кожної культури повинні встановлюватися періоди найбільшого ризику. Для встановлення цих періодів мають враховуватися хронологічні дані стосовно такої
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культури та місцевості. Також важливо чітко розуміти агрономію культур та застосування ЗЗР. У деяких випадках доцільно встановити моменти циклу, що є більш
проблематичними з точки зору відповідності інтервалам перед збиранням врожаю.



4.

Місце забору проб: включає сорти та місця вирощування.

o

Сорти культур: Можливо, ризик вирощування різних сортів відрізняється. Як правило, деякі сорти більше за інші піддаються обприскуванню; або ЗЗР застосовуються
ближче до місця збирання врожаю; або сорти більш чутливі до шкідників чи хвороб.

o

Точка забору проб: Потрібно враховувати, чи потрібно відбирати проби в полі, пунктах обробки, при перевезенні, у пункті призначення тощо.

o

Походження продукту: Також слід враховувати, чи наражаються певні поля на більший ризик, ніж інші, а також чи можливі перехресні забруднення від прилеглих
полів, попередні посіви тощо, а також поля, на які більше впливають шкідники.

Тип аналізу

На ринку представлена велика кількість аналізів, і важливо обрати серед них найбільш прийнятні та економічно доступні. Потрібно враховувати такі фактори:



Також за умови застосування повинне аналізуватися оброблення після збирання врожаю.



Аналіз має охоплювати всі (або щонайменше більшу частину) використовувані діючі речовини, а також інші діючі речовини, що не використовуються, але можуть бути
наявними в навколишньому середовищі (розпилення сусідом на іншу сільськогосподарську культуру, перехресне забруднення тощо).



Мають встановлюватися використані діючі речовини, що не охоплюються аналізом за технічними або економічними причинами, а також оцінюватися ризик кожного з цих
діючих речовин.
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o

Такі активні інгредієнти, що використовуються на початку сезону, віддалені від місця збирання врожаю та не є стійкими, і стосовно яких галузь (лабораторії, споживачі)
не виявила проблем, можуть вважатися інгредієнтами з незначним ризиком. У таких випадках в оцінці ризиків може вказуватися, щ о ці діючі речовини не потребують
включення до обсягу аналізу.

Інші діючі речовини із вищим ступенем ризику повинні за можливістю включатися до аналітичного дослідження. Дослідження може п роводитися в інших лабораторіях у країні походження,
споживачами в місці призначення, або під час конкретного аналізу, що проводиться не на регулярній основі, а в якості контрольної перевірки використан ня такого ЗЗР на місці.
B)

ОБОВ'ЯЗКОВІ МІНІМАЛЬНІ КРИТЕРІЇ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЗАЛИШКІВ, СМЗ (RESIDUE MONITORING SYSTEM, RMS)

Передумови
У у відповідності до Р 7.6.4 КТКВ GLOBALG.A.P , а також на підставі результатів оцінки ризиків має бути проведено аналіз зали шків ЗЗР другої або третьої сторони або підприємство має
приймати участь у системі моніторингу залишків ЗЗР.
Для забезпечення узгодженого тлумачення та рівня відповідності в межах СМЗ, що застосовується виробниками, встановлено наведені нижче мінімальні критерії, яким повинні відповідати СМЗ,
щоб вони вважалися сумісними з вимогами GLOBALG.A.P.
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Визначення цих критеріїв також дозволяє знизити потребу в численних оцінках однієї й тієї ж системи моніторингу залишків, що здатна обслуговувати кількох виробників GLOBALG.A.P.
Визначення щодо типу забору проб першою, другою та третьою стороною:
1.

Забір проб першою стороною: Це коли виробник (Варіант 1) або член-виробник групи виробників (Варіант 2) Проводить Забір проб продукту з власного виробництва. Забір проб
першою стороною (власних проб) допускається, але не може бути підставою для системи СМЗ.

2.

Забір проб другою стороною: Організація із забору проб - орган забору проб другої сторони, коли мова йде про окрему, але визначувану частину організації, що бере участь у
виробництві, постачанні, купівлі та/або володінні продуктами, проби яких відбираються системою СМЗ (наприклад, за Варіантом 2 система СМЯ здійснює для своїх учасників
керування системою СМЗ; клієнтська програма із забору проб – стосовно постачальника, а система СМЗ керується незалежною лабораторією). Органи другої сторони надають
послуги із забору проб тільки для своїх суміжних організацій. Орган із забору проб другої сторони може входити до складу організації покупця або постачальника, або бути середнім
чи кінцевим користувачем продуктів, проби яких відібрані.

3.

Забір проб третьою стороною: Організація із забору проб – орган забору проб третьої сторони, який не бере участі в виробництві, постачанні, купівлі або володінні продуктами з
об’єму яких були відібрані проби (наприклад, незалежна компанія, орган перевірки або орган сертифікації, що керує СМЗ). Орган забору проб третьої сторони має підтвердити
відсутність спільної власності з виробником, щодо продукції , з об’єму якої проводять Забір проб, відсутність спільної власності із особами, призначеними до ради директорів
організацій (або рівнозначних органів), а також що він не є безпосередньо підзвітним вищому рівню організації, не має договірних домовленостей, неофіційних угод або інших
засобів, що можуть вплинути на результати забору проб.

Використання системою СМЗ різних поєднань вищенаведеного має класифікуватися відповідно до нижчого рівня (наприклад, застосування системою СМЗ забору проб другою та третьою
стороною має класифікуватися як забору проб другою стороною).
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Коли орган сертифікації запровадив власні оцінені СМЗ, то має реєструватися як мінімум нижченаведене:
1.

Назва системи моніторингу залишків

2.

Орган із сертифікації, що проводить оцінювання

3.

Тип забору проб (Забір проб другою / третьою стороною)

4.

Деталі посилання або контакту для отримання інформації щодо виробників / номер GGN відповідно до сфери СМЗ

5.

Територія діяльності (тобто країна)

6.

Дата оцінювання та термін дії (діє від та до дати)

Декілька органів із сертифікації у країні або регіоні можуть погодити публікацію оціненої системи СМЗ за допомогою Національн ої технічної робочої групи НТРГ.
1.

Основні вимоги СМЗ
1.1

Мета СМЗ — підтвердити відповідність використання ЗЗР виробниками у країні призначення продукції.
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2.

3.

1.2

Система не повинна залежати від залученого (-их) виробника (-ів). Групам виробників відповідно до визначення GLOBALG.A.P дозволяється застосовувати власні системи
моніторингу.

1.3

Оператор СМЗ має реєструвати та утримувати дані залучених виробників в актуальному стані. Ці дані повинні містити як мінімум найменування виробника,
ідентифікаційний код або номер GGN, за наявності, а також адресу та характеристики культур (тобто продукт та область).

1.4

Оператор СМЗ та залучений виробник повинні взаємно погодити умови співпраці (наприклад, за допомогою підписаної заявки). Ці умови мають визначати права та
обов'язки стосовно використання СМЗ.

1.5

Реєстрація стосується як виробників, так і культур. Виробник має залучити інші засоби забору проб для продуктів, що не включені до СМЗ, а орган сертифікації, відповідно,
повинен оцінити їх під час перевірки.

Оцінка ризиків
2.1

Оцінка ризиків повинна проводитися оператором СМЗ, а не кожним залученим виробником.

2.2

Оцінка ризиків повинна враховувати всі відповідні фактори (наприклад, культуру / продукт, кліматичні умови, хронологію, діючі речовини, розмір компанії та кількість
виробничих майданчиків, тривалість збирання врожаю, країна походження, реєстраційні обмеження ЗЗР, країна призначення ММЗ тощ о). Вимагається зазначення джерел
(даних) у якості підтвердження для адекватного аналізу ризиків. Для кожної культури мають бути визначені найбільш істотні періоди та області.

2.3

Частота забору проб (кількість проб, що повинні забиратися стосовно кожної культури за сезон) має базуватися на цій оцінці ризику та чітко описуватися (пункт Р 7.6.4 та
цей додаток Р 5 вище)

2.4

Має бути визначений метод проведення аналізу, що застосовується лабораторіями. Діапазон діючих речовин, що аналізуються лабораторією, має визначатися н а підставі
оцінки ризиків залежно від культури. Оцінка ризиків повинна враховувати:



ЗЗР, що можуть застосовуватися до культури



ЗЗР, що фактично застосовуються



Будь-які інші забруднюючі речовини (наприклад, стійкі екологічні залишки)

2.5

Оцінка ризиків повинна щороку проводитися та відбиватися в щорічному плані моніторингу, що включає продукти, кількість учасни ків, кількість проб, період забору проб та
тип аналізу.

Забір проб
3.1

Забір проб має здійснюватися відповідно до вказівок Директиви ЄС 2002/63/EC або інших чинних локальних правил. Якщо таких правил не існує, треба дотримуватися
стандартів ISO 7002 ("Сільськогосподарська продукція”), ISO 874 ("Свіжі фрукти та овочі”) або Codex Alimentarius CAC/GL 33-1999.

3.2

Мають використовуватись мішки для інертних матеріалів, які повинні ідентифікуватися належним чином (Р 7.6.5. та Додаток Р 5). Проби мають бути доступними для
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простежування до окремих виробників. Бажано також фіксувати місце забору проб (наприклад, номер партії, поля, парника тощо). Не д опускаються змішування або
об'єднання проб, що містять відібрані матеріали від декількох виробників при взятті проб.
3.3
4.
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5.

6.

Проби мають забиратися з доступної для збирання або зібраної продукції.

Результати перевірки
4.1

Лабораторія, що проводить аналіз продукції, має бути акредитованою за стандартом ISO 17025 щодо відповідних способів перевірки (наприклад, GCMS-MS, LCMS-MS
тощо). (Дивись Р 7.6.6. та Додаток Р 5). (Другорядна вимога).

4.2

Результати перевірки повинні відповідати чинному законодавству (країни походження та/або призначення).

4.3

Результати перевірки мають завжди направлятися виробнику в письмовій формі.

4.4

Результати перевірки мають бути доступними для простежування до виробника. Перевірки, проведені клієнтом виробника, дійсні лише за умови можливості їхньої
простежуваності до виробника.

План дій (Р 7.6.7. та Додаток Р 5)
5.1

Виробники повинні мати процедуру (план дій) для ситуацій, коли ММЗ перевищені або виявлене незаконне / незатверджене застосування засобів для захисту рослин. Ця
процедура може бути частиною процедури, що описана у пункті ЗСД 9.1 "Процедура відкликання / скасування”.

5.2

Виробники повинні фіксувати всі дії, проведені щодо аварійних випадків, пов'язаних із залишковими рівнями ЗЗР.

5.3

СМЗ повинна повідомляти виробника та орган сертифікації у випадку перевищення встановлених ММЗ. Це не повинно призводити до автоматичних санкцій щодо
виробника; проте орган сертифікації має розслідувати кожну подібну справу.

Записи
6.1

Записи (наприклад, результати випробувань, листування з виробником та, за необхідності, дії, вжиті у зв'язку з невідповідністю нормам) повинні зберігатися протягом
щонайменше 2 років.

6.2

Такі звіти мають містити наступне:

i.

Системну документацію, що включає оцінку ризиків

ii.

Щорічне оновлення оцінки ризиків, у тому числі визначення методу аналізу, перелік діючих речовин, що підлягають аналізу

iii.

Щорічний план моніторингу

iv.

Аналітичні звіти
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Записи щодо наступних дій

vi.

Спілкування з виробниками

vii.

Щорічний підсумок результатів

Виробникам не потрібно вести облік під час господарської діяльності, але звіти повинні бути доступними під час аудиту (наприклад, надається оператором СМЗ за запитом).
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6.3

v.
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ДОДАТОК Р 6 GLOBALG.A.P.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ: ВІЗУАЛЬНИЙ ОГЛЯД ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ ВИРОБНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ
1.

Не повинно бути витоків з насосів, баків з розпилювальною рідиною (коли кришка закрита), труб, шлангів та фільтрів.

2.

Усі прилади для вимірювання, вмикання та вимикання, регулювання тиску та/або витрат мають бути у справному стані постійно та виключати протікання.

3.

Обладнання для розпилювання має підходити для належного поводження з ЗЗР. Усі розпилювачі повинні мати рівнозначні характерис тики (тип, розмір, матеріал та походження),
утворювати однотипне розпилення (наприклад, однотипна форма, однорідне розпилення), і після вимикання з наконечника з розпилювача не повинна стікати рідина.

4.

Усі інші частини обладнання (обприскувача), наприклад, тримач/носій розпилювача, фільтри, вентилятор тощо. мають бути в належному стані та надійно функціонувати.
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Джерело: Основний документ: DIN EN 13790-1:2004. ‘Agricultural machinery - Sprayers; Inspection of Sprayers in Use - Part 1: Field Crop Sprayers’
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ / РЕДАКЦІЇ
Новий документ

Замінений документ

Дата публікації

Опис внесених змін

160201_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_0-1_en

150724_GG_IFA_КТКВ_Р_V5-0_en

1 лютого 2016 р.

Р 4.4.2 CC — додано крапки маркування списку для кращої читабельності;
Додаток Р 2 — 4.3.6.5 — виправлена нумерація;
Додаток Р 5 — 1. 2-ий абзац —додано пропущену кому.

160630_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_0-2_en

160201_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_0-1_en

1 липня 2016 р.

Р 4.1.1 CC — поправка у другому пункті;
Р 5.2 + 7.2 — змінено заголовки глав;
Р 7.2.1 CC — поправка в пункті та другому пункті;
Р 7.6.3 CC — додано одне речення;
Додаток Р 2 — додано нумерацію 3.1.4;
Додаток Р 4 — виправлено посилання в назві.

170630_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_1_en

160630_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_0-2_en

1 липня 2016 р.

Р 5.2.1 — зміна рівня
Р 5.2.2 — зміна рівня
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Р 7.6 — текст доданий до назви
Р 7.11.1 (CP) — зміна формулювання
Р 7.11.1 (CC) — зміна формулювання
Додаток Р 1, 3. Таблиця 5.2.1 — зміна рівня
Додаток Р 1, 3. Таблиця 5.2.2 — зміна рівня
Додаток Р 5 — II — одне речення видалено
190201_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_2_en

170630_GG_IFA_КТКВ_Р_V5_1_en

1 ЛЮТОГО 2019 р.

Р 5.3.4 — уточнення
Уточнення Додатку Р 5 Методичних рекомендацій в В GLOBALG.A.P.): Обов’язкові
мінімальні критерії системи контролю залишків (RMS)
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Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію про зміни в цьому документі, дивіться деталі у версії документу зі змінами, що доступні для відстеженняабо зв'яжіться з секретаріатом
GLOBALG.A.P. за адресою translation_support@globalgap.org.
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Якщо зміни не вносять нових вимог до стандарту, ця версія залишатиметься "5.0”, а оновлена версія повинна позначатися "5.0-x”. Якщо зміни впливають на відповідність стандартам, назва
версії буде змінена на "5.x”. Нова версія, наприклад, V6.0, V7 тощо., завжди матиме вплив на акредитацію стандарту.
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Під-модуль “Фрукти та овочі”
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№

Контрольні точки (КТ)

ФО

ФРУКТИ ТА ОВОЧІ

ФО 1

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ МАЙДАНЧИКОМ

ФО 1.1

ОЦІНКА РИЗИКІВ

ФО 1.1.1

Чи проводиться оцінка ризиків для виробничого майданчику, визначена в
AF 1.2.1, в т.ч. стосовно мікробного забруднення?

ФО 1.1.2

Чи був розроблений і впроваджений план управління, який встановлює та План управління стосується ризиків, визначених у пункті ФО 1.1.1, та описує
реалізує стратегії мінімізації ризиків, визначених у пункті ФО 1.1.1?
процедури управління небезпечними факторами, які підтверджують, що дана
ділянка придатна для виробництва. Цей план повинен відповідати продукції, що
виробляється на ділянці, а його реалізація та ефективність повинні мати
підтвердження.

ФО 2

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ҐРУНТІВ (НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО НЕ ПРАКТИКУЄТЬСЯ ФУМІГАЦІЯ ҐРУНТУ)

ФО 2.1

Фумігація ґрунту (Не застосовується, якщо не практикується фумігація ґрунту)

ФО 2.1.1

Чи є письмове обгрунтування використання ґрунтових фумігантів?

У наявності є письмове обґрунтування використання та письмове підтвердження
застосування ґрунтових фумігантів, до якого включено інформацію щодо місця
використання, дати, діючих речовин, доз, методів застосування та оператора (-ів).
Не допускається використання метилброміду в якості ґрунтового фуміганту.

Другорядна
вимога

ФО 2.1.2

Чи дотримується передпосівний інтервал до початку посіву?

Передпосівний інтервал повинен фіксуватися.

Другорядна
вимога

ФО 3

СУБСТРАТИ (НЕ ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ЯКЩО СУБСТРАТИ НЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ)
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Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

Виробники у оцінці ризиків щодо виробничого майданчику підприємства (дивись
пункт ЗСД 1.2.1) в тому числі мають визначити місця функціонування комерційного
тваринництва, компостування та потенційні джерела проникнення домашніх і диких
тварин, та інші шляхи забруднення, такі як потрапляння повеневої води та пилу.

Основна
вимога

Основна
вимога
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№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

ФО 3.1

Чи бере виробник участь у програмах із переробки субстратів, якщо такі
програми доступні?

Виробник зберігає задокументовані записи, щодо кількостей переробленого
субстрата та дати його переробки. Допускаються як докази рахунки-фактури /
вантажні декларації. Якщо виробник не приймає участі в доступних програмах із
перероблення субстратів, то це має бути обґрунтовано.

Рекомендація

ФО 3.2

Чи використовувались хімікати для стерилізації субстрату для повторного
використання; чи зафіксовано локацію проведення стерилізації, дату
стерилізація, тип хімікату, метод стерилізації, ПІБ оператора та
передпосівний інтервал?

Якщо субстрати стерилізуються на підприємстві, то мають фіксуватися назва або
код поля, саду або теплиці. За умови стерилізації поза підприємством повинні
фіксуватися назва та місце розташування компанії, що здійснює стерилізацію
субстратів. Для цілей реєстрації записів мають бути правильно записані наступні
дані: Дата стерилізації (день / місяць / рік); назви засобу та діючої речовини засобу;
обладнання (наприклад, бак ємністю 1000 л тощо); метод стерилізації (наприклад,
змочування, аерозольне зрошування тощо); ПІБ оператора (тобто особи, яка
фактично застосовувала хімікати та здійснювала стерилізацію), а також інтервал
часу очікування до наступного використання субстрату.

Основна
вимога

ФО 3.3

Якщо використовується субстрат природнього походження, чи можна
підтвердити, що він не походить із визначених природозахисних зон?

Є наявні записи, які підтверджують джерело використовуваного субстрату
природнього походження. Ці записи підтверджують, що субстрат не походить із
визначених природозахисних зон.

Другорядна
вимога

ФО 4

ПЕРІОД ПЕРЕД ЗБИРАННЯМ ВРОЖАЮ (ДИВИСЬ "ДОДАТОК ФО 1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ GLOBALG.A.P: НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ
МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКЦІЄЮ”)

ФО 4.1

Якість води, що використовується в операціях перед збиранням врожаю (стосується води, що використовується в усій сільськогосподарській діяльності а
також на самому продукті перед його збиранням).

ФО 4.1.1

Чи є наявні докази проведення оцінки ризиків щодо мікробіологічних
показників безпечності води, що використовується в усіх
передзбиральних операціях?

Проведена письмова оцінка ризиків щодо мікробіологічних показників води. Вона
Основна
включає інформацію стосовно джерела води, близкості до потенційних джерел
вимога
забруднення, термінів застосування (етап вирощування культур), методу
застосування, місця застосування на насадженнях (частина культури, призначена
для збирання, інші частини культури, земля між сільськогосподарськими культурами
тощо).

ФО 4.1.2a

У випадку листової зелені (також називається кулінарними травами,

Виробники за стандартом GLOBALG.A.P. мають дотримуватися вимог законодавчих Основна
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зеленими овочами, зеленню, листовою зеленню або салатною зеленню),
чи було проаналізовано за мікробіологічними показниками воду, що
використовується в операціях перед збиранням врожаю, як частина
оцінки ризиків, та з частотою, що відповідає цій оцінці (пункт ФО 4.1.1) і є
не меншою, ніж указано в Додатку ФО1?

та нормативних актів щодо мікробіологічних показників води, яка використовується
в передзбиральних операціях, а за їхньої відсутності — використовувати
рекомендації ВООЗ в якості керівних принципів стосовно процедури ухвалення
рішень щодо превентивних та/або коригувальних дій (Дивись Додаток ФО 1).
Дотримання застосовних граничних значень слід перевіряти за допомогою аналізу
води, що проводиться з частотою, визначеною за допомогою дерева ухвалення
рішень, що наведено у Додатку ФО1 (оцінка ризиків).

вимога

Режим проведення аналізів води повинен відображати характер і розмір водної
системи, а також тип продукту. Якщо використовуються істотно різні джерела води,
вони мають розглядатися окремо стосовно забору проб. Якщо одне джерело води
обслуговує декілька систем або підприємств, його інколи можна розглядати як
єдине джерело для цілей відбору проб.
Проби польового рівня відбираються з місць, які є більш репрезентативними для
джерела води, як правило, якнайближче до точки застосування.
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ФО 4.1.2b

Стосовно всіх культур, не зазначених у пункті ФО 4.1.2a; чи було
проаналізовано за мікробіологічними показниками воду, що
використовується в операціях перед збиранням врожаю, як частина
оцінки ризиків та з частотою, що відповідає цій оцінці, (пункт ФО 4.1.1) і є
не меншою, ніж указано в Додатку ФО1?

Виробники за стандартом GLOBALG.A.P. мають дотримуватися вимог законодавчих
та нормативних актів щодо мікробіологічних показників води, яка використовується
в передзбиральних операціях, а за їхньої відсутності — використовувати
рекомендації ВООЗ в якості керівних принципів стосовно процедури ухвалення
рішень щодо превентивних та/або коригувальних дій (Дивись Додаток ФО 1).
Дотримання застосовних граничних значень слід перевіряти за допомогою аналізу
води, що проводиться з частотою, визначеною за допомогою дерева ухвалення
рішень, що наведено у Додатку ФО1 (оцінка ризиків).
Режим проведення аналізів води повинен відображати характер і розмір водної
системи, а також тип продукту. Якщо використовуються істотно різні джерела води,
вони мають розглядатися окремо стосовно забору проб. Якщо одне джерело води
обслуговує декілька систем або підприємств, його інколи можна розглядати як
єдине джерело для цілей відбору проб.

Другорядна
вимога(стане
Основною
вимогою
одразу після
публікації
GLOBALG.A.P.
рекомендацій
щодо інших
культур)

Проби польового рівня відбираються з місць, які є більш репрезентативними для
джерела води, як правило, якнайближче до точки застосування.
ФО 4.1.3

Чи вжив виробник адекватних заходів для недопущення забруднення
продукту, якщо цього вимагають результати оцінки ризиків або
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Якщо оцінка ризиків на підставі результатів аналізів води вказує на можливість
забруднення продуктів, мають бути вжиті належні заходи.

Основна
вимога
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результати аналізів води?

Можливі стратегії для зниження ризиків забруднення продукту, що випливають із
використання води, включають, але не обмежуються такими:
•

Обробка води перед використанням

•

Недопущення контакту води з призначеною для збирання частиною культури

•

Зменшення вразливості джерела водопостачання

•

Виділення достатнього часового проміжку між застосуванням речовин та
збиранням врожаю для забезпечення відповідного зменшення популяції
патогенів

При реалізації цих стратегій виробники повинні мати адекватну та надійну
процедуру перевірки відповідності, щоб забезпечити недопущення забруднення
продукту.
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ФО 4.1.4

Відповідно до оцінки ризиків пункту ФО 4.1.1 та поточних галузевих
стандартів, чи враховує лабораторний аналіз показники мікробіологічного
забруднення води, та чи лабораторія, що проводить необхідні
дослідження, акредитована відповідно до стандарту ISO 17025 або
компетентними національними / місцевими органами влади для аналізу
води?

ФО 4.2

Застосування органічних добрив тваринного походження

ФО 4.2.1

Чи не становить інтервал між застосуванням органічного добрива та
збиранням продукції загрозу безпечності харчових продуктів?

Аналізи води проводяться належною лабораторією, що акредитована за
стандартом ISO 17025 або еквівалентним стандартом, та здатна виконувати
мікробіологічні аналізи, або лабораторіями, яким компетентними національними /
місцевими органами влади надано дозвіл на аналіз води.

Другорядна
вимога

Застосовується до всього.

Записи показують, що інтервал між використанням компостованих органічних
добрив та збиранням врожаю не становить загрозу безпечності харчових продуктів
(дивись також Р 4.4.2).

Основна
вимога

Якщо використовується необроблений (свіжий) тваринний гній, виробники мають
проводити оцінку ризиків (Р 4.4.2) та вносити необроблений гній у ґрунт з
урахуванням наступних вимог:

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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•

Для деревних культур: необроблений гній може вноситися перед розкриванням
бруньок, або, як виняток, у коротший проміжок часу на підставі оцінки ризиків,
але ніколи не пізніше ніж за 60 днів до збирання врожаю;

•

Для всіх інших культур: щонайменше за 60 днів до збирання врожаю.
Необроблений гній не може застосовуватися після посіву листової зелені,
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навіть якщо цикл зростання перевищує 60 днів.
Дивись Додаток ФО 1.
ФО 4.3

Перевірка перед збиранням врожаю

ФО 4.3.1

Чи відсутні докази надмірної активності тварин, що становлять
потенційний ризик для безпечності харчових продуктів, у місці
виробництва культур?

ФО 5

ОПЕРАЦІЇ ПІД ЧАС ЗБИРАННЯ ТА ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ (ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКЦІЄЮ)

Відповідні заходи мають вживатися для зниження можливого забруднення в межах Другорядна
території вирощування. Приклади для розгляду: Сільськогосподарські тварини
вимога
поблизу поля, високі концентрації диких тварин на полі, гризуни та домашні тварини
(власні тварини, особи, що вигулюють собак, тощо). За необхідності мають
використовуватися буферні зони, фізичні бар'єри, огорожі.

Контрольні точки, зазначені в пунктах від ФО 5.1.1 до ФО 5.8.10, можуть застосовуватися протягом періоду збирання врожаю та/або обробки у пункті
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збирання врожаю (у полі) та/або обробки в пунктах (об'єктах) пакування та/або протягом зберігання / охолодження. В усіх випадках, коли та де це необхідно, усі
критерії відповідності мають бути оцінені
Після сезону вирощування можуть здійснюватися чотири основні операції поводження з продукцією: збирання врожаю, обробка у пункті збирання
врожаю (у полі), обробка в пункті пакування (на підприємстві) та зберігання / охолодження. Хоча всі ці дії виконуються не на кожному підприємстві,
необхідність дотримання відповідних принципів гігієни та утримання інструментів, обладнання та приміщень у належному стані є спільно та рівнозначно
важливим для всіх цих дій з точки зору безпечності харчових продуктів. Виробники мають оцінювати вимоги, що зібрані в цьому роз ділі, із урахуванням всіх
операцій, що необхідні на підприємстві.
ФО 5.1

Принципи гігієни (дивись Додаток ФО 1 Методичні рекомендації GLOBALG.A.P.: Небезпечні фактори мікробіологічного походження при вирощуванні та
збиранні врожаю”)

ФО 5.1.1

Чи було оцінено гігієнічні ризики стосовно збирання врожаю,
транспортування, а також операцій після збирання врожаю, у тому числі
обробки продукції?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Є задокументована оцінка ризиків щодо дотримання гігієни виробництва, яка
Основна
охоплює фізичні, хімічні (в т.ч. алергени) та мікробіологічні небезпечні фактори (в
вимога
т.ч. фізіологічні рідини (наприклад, блювота, слина, піт, кров) та заразні людські
хвороби), і ця оцінка адаптована до продуктів і виробничих процесів. Вона має
охоплювати всі операції зі збирання та обробки продукту, що здійснюються
виробником, а також має охоплювати персонал, особисте майно, обладнання, одяг,
пакувальні матеріали, транспортні засоби, операції з транспортування та зберігання
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продукту (в т.ч. короткострокове зберігання на підприємстві).
Оцінка ризиків щодо дотримання гігієни має враховувати діяльність підприємства,
культури та технічний рівень господарської діяльності, має переглядатися щоразу
при зміні небезпечних факторів, але щонайменше раз на рік.

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Застосовується до всього.
ФО 5.1.2

Чи є задокументовані гігієнічні процедури та інструкції щодо збирання
врожаю та операцій після збирання врожаю, у тому числі щодо обробки
продукції (у т.ч. якщо операції відбуваються безпосередньо на полі, у
садах або теплицях), розроблені для того, щоб зменшити вірогідність
забруднення культур, територій виробництва, поверхонь, що контактують
із харчовими продуктами, та зібраної продукції?

Є в наявності документально оформлені процедури щодо гігієни виробництва під
час збирання врожаю та подальшого поводження з продукцією, що базуються на
оцінці ризиків. Процедури мають включати питання оцінювання стану та допуску до
роботи працівників, що повернулись до роботи після хвороби

Основна
вимога

ФО 5.1.3

Чи були впроваджені гігієнічні процедури та інструкції щодо збирання
врожаю та подальшого поводження з продукцією, у тому числі щодо
обробки

В умовах підприємства має бути визначено та призначено особу (наприклад,
керівника підприємства або іншу компетентну особу), відповідальну за
впровадження гігієнічних процедур та контроль їх дотримання усіма працівниками
підприємства та відвідувачами.

Основна
вимога

Якщо за результатами оцінки ризиків визначено необхідність використання
спеціального (робочого) одягу (наприклад, халати, фартухи, рукави, рукавиці,
взуття. Дивись Додаток ФО 1, пункт 5.4.2), то такий одяг має очищатися, коли
забруднюється до стану, що становить ризик зараження, а також утримуватися та
зберігатися належним чином.
Візуальні докази вказують на відсутність порушень процедур і інструкцій щодо
дотримання гігієни.
Застосовується до всього.
ФО 5.1.4

Чи пройшли працівники спеціальне навчання із питань гігієни під час
збирання та подальшого поводження з продукцією?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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Має бути підтверджено, що працівники отримали вступний та періодичний
(щорічний) інструктаж (навчання) стосовно дотримання гігієнічних процедур під час
збирання врожаю та подальшого поводження з продукцією. Працівники мають
проходити навчання з використанням письмових (відповідними мовами) та/або
ілюстрованих інструкцій для недопущення фізичного (наприклад, через равликів,
каміння, комах, ножі, залишки фруктів, годинники, мобільні телефони тощо),
мікробіологічного та хімічного забруднення продукції протягом збирання врожаю.

Основна
вимога
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Мають надаватися записи про проведення навчань та підтвердження відвідування
навчань.
Чи добре видно знаки, що повідомляють працівникам та відвідувачам про
первинні основні інструкції, які включають щонайменше інструкції для
працівників щодо миття рук перед поверненням до роботи?

Знаки з основними інструкціями щодо дотримання гігієни мають розташовуватися у
відповідних місцях та бути помітними, мають включати чіткі інструкції про
необхідність миття рук перед поводженням з продукцією. Працівники, що
обробляють готові до вживання харчові продукти, мають мити руки перед початком
роботи, після кожного відвідування вбиральні, після обробки забруднених
матеріалів, після паління або вживання їжі, після перерв, перед поверненням до
роботи та в будь-яких інших випадках, коли їхні руки можуть стати джерелом
забруднення.

ФО 5.1.6

Чи обмежуються території, де можна палити, вживати їжу та напої,
жувати гумку визначеними місцями, відокремленими від територій
вирощування та поводження з продукцією?

Паління, вживання їжі та напоїв, жування гумки обмежуються визначеними місцями, Основна
віддаленими від культур, які будуть збиратися, і ніколи не допускаються в місцях
вимога
обробки або зберігання продукції, якщо оцінкою гігієнічних ризиків не передбачено
іншого (винятком є питна вода).

ФО 5.2

Санітарні умови

ФО 5.2.1

Чи мають працівники, що задіяні у виконанні робіт, пов'язаних із
збиранням врожаю, та можуть вступати у прямий контакт із ним, доступ
до відповідного обладнання для миття рук та можливість його
використовувати?
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ФО 5.1.5

Пункти для миття рук мають бути наявними та доступними, у них мають
підтримуватися чистота та належні санітарні умови (наявність мила для рук та
рушників), що дозволяють працівникам мити руки. Працівники мають мити руки
перед початком роботи, після кожного відвідування вбиральні, після обробки
забруднених матеріалів, після паління або вживання їжі, після перерв, перед
поверненням до роботи та в будь-яких інших випадках, коли їхні руки можуть стати
джерелом забруднення.

Основна
вимога

Основна
вимога

Вода, що використовується для миття рук, завжди має відповідати вимогам щодо
мікробіологічних показників питної води. Якщо неможливо забезпечити пункти для
миття рук водою, що відповідає вимогам до води питної, руки мають мити з милом
водою, якість якої відповідає вимогам до зрошувальної води, після чого має
застосовуватися антисептик (наприклад, гель на спиртовій основі).
Пункти для миття рук мають бути встановлені всередині або поблизу вбиралень.
Застосовується до всього.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
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ФО 5.2.2

Чи мають працівники, які задіяні у виконані робіт, пов'язаних із збиранням
врожаю, доступ до чистих вбиралень поблизу місця своєї роботи?

Польові санітарні вбиральні мають бути спроектовані, побудовані та розташовані у
спосіб, що мінімізує потенційні ризики забруднення продуктів та забезпечує
безпосередню доступність для обслуговування.

Другорядна
вимога

Стаціонарні або мобільні вбиральні (у тому числі вбиральні із септиками) будуються
з матеріалів, які легко очищуються та підтримуються у належному гігієнічному стані.
Очікується, що вбиральні будуть розташовані на обґрунтованій відстані (наприклад,
500 м або 7 хвилин) до місця роботи. Невідповідність = відсутність або недостатня
кількість вбиралень на обґрунтованій відстані до місця роботи.
Не застосовується лише якщо працівники, які задіяні у виконані робіт, пов'язаних із
збиранням врожаю, не вступають у прямий контакт із товарною продукцією
протягом збирання врожаю (наприклад, машинне збирання врожаю).
Вбиральні мають підтримуватися у належному стані та забезпечуватися
необхідними матеріалами.
(Дивіться рекомендації у Додатку ФО 1, 5.4.1)
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ФО 5.2.3

Чи мають працівники, що обробляють продукцію на полі або у
приміщенні, доступ до чистих вбиралень та умов для миття рук поблизу
місця роботи?

Місця для миття рук мають бути доступними та розташовуватися поблизу
вбиралень (настільки близько, наскільки можливо без створення загрози
перехресного забруднення), мають бути забезпечені неароматизованим милом,
водою та засобами для дезінфекції рук, а також засобами для сушіння рук.

Основна
вимога

Працівники мають мити руки перед початком роботи, після кожного відвідування
вбиральні, після використання носовичка, після обробки забруднених матеріалів,
після паління або вживання їжі, після перерв, перед поверненням до роботи, та в
будь-яких інших випадках, коли їхні руки можуть стати джерелом забруднення.
Якщо обробка відбувається в приміщенні, вбиральні мають утримуватися в
належному гігієнічному стані та не повинні відчинятися безпосередньо до місця
обробки продукції, за винятком випадків, коли двері зачиняються автоматично.
ФО 5.2.4

Чи використовуються контейнери для збирання врожаю виключно для
продукції, та чи ці контейнери, інструменти та обладнання для збирання
врожаю є придатними для їхнього цільового використання, є очищеними,
підтримуються в належному стані та здатні захистити продукцію від
забруднення?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
КТКВ– ЗСД
Страница 144 из 175

Контейнери для збирання врожаю, що придатні для повторного використання,
інструменти для збирання врожаю (наприклад, ножиці, ножі, садові ножиці) та
обладнання для збирання врожаю (наприклад, машини) є чистими та
підтримуються в належному стані.

Основна
вимога

Існує та виконується документований графік очистки / мийки та (якщо визначено
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оцінкою ризиків) дезінфекції, спрямований на попередження забруднення продукції.
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Контейнери з продукцією використовуються тільки для зберігання зібраної продукції
(тобто в них відсутні сільськогосподарські хімікати, мастильні матеріали, олія,
хімікати для чищення, рослинне або інше сміття, пакунки з-під обідів, інструменти
тощо).
ФО 5.2.5

Чи є у наявності відповідні вимогам роздягальні для працівників?

Роздягальні мають використовуватися за потреби для зміни одягу та захисного
верхнього одягу за потреби.

Рекомендація

ФО 5.2.6

Чи транспортні засоби, що використовуються для перевезення зібраної
продукції та/або запакованої продукції, та будь-яке обладнання для
завантаження, отримуються в чистому стані та за потреби ремонтуються
відповідно до оцінки ризиків?

Транспортні засоби підприємства, що використовують для завантаження та
перевезення зібраної та/або запакованої продукції, очищуються та підтримуються в
належному стані у спосіб, спрямований на попередження забруднення продукції
(наприклад, землею, брудом, гноєм тварин, через витік / розливання).

Основна
вимога

ФО 5.3

Якість води

ФО 5.3.1

Якщо при будь-якій діяльності, що пов'язана зі збиранням врожаю або
охолодженням, використовується лід (або вода), чи відповідає він (вона)
мікробіологічним показникам води питної, та чи обробляється з
дотриманням санітарно-гігієнічних умов, щоб запобігти забрудненню
продукції?

Увесь лід або вода, що використовуються під час збирання врожаю або під час
охолодженням, мають відповідати мікробіологічним показникам води питної та
оброблятися відповідно до санітарно-гігієнічних умов, щоб запобігти забрудненню
продукції. Єдиний виняток — поля журавлини, врожай на яких збирається під час
затоплення, в цьому випадку виробники мають щонайменше гарантувати, що вода
не є джерелом мікробіологічного забруднення.

Основна
вимога

ФО 5.4

Місця пакування та зберігання (Не застосовується, якщо не передбачено пакування та/або зберігання продукції)

ФО 5.4.1

Чи захищена зібрана продукція від забруднення?

Уся зібрана продукція (незалежно від того, чи зберігається вона насипом або
упакованою) має бути захищена від забруднення.

Основна
вимога

При пакуванні та обробленні продукції безпосередньо на полі всю її мають
прибрати з поля протягом дня (вона не повинна зберігатися всю ніч у полі на
відкритому повітрі) відповідно до результатів оцінки ризиків стосовно гігієни
продукції. Якщо продукція зберігається на підприємстві протягом короткого часу,
треба дотримуватися вимог до безпечності харчових продуктів.

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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ФО 5.4.2

Чи всі пункти збирання / зберігання / розповсюдження запакованої
продукції, у тому числі такі пункти на полі, утримуються в чистоті та
належних санітарно-гігієнічних умовах?

Щоб попередити забруднення продукції, всі об'єкти як на території підприємства,
так і поза ним, а також приміщення і обладнання для обробки продукції (тобто
технологічні лінії та машини, стіни, підлоги, місця зберігання тощо) мають
очищуватися та утримуватися відповідно до задокументованого графіку прибирань
та технічного обслуговування, що включає також визначену мінімальну частоту
запланованих заходів. Мають вестися записи щодо прибирання та обслуговування.

Основна
вимога

ФО 5.4.3

Чи придатні пакувальні матеріали для використання, та чи
використовуються і зберігаються вони у чистоті та належних санітарногігієнічних умовах так, щоб вони не перетворилися на джерело
забруднення?

Пакувальні матеріали, що використовуються, мають відповідати вимогам
безпечності запакованих харчових продуктів. Для попередження забруднення
продуктів пакувальні матеріали (у тому числі повторно використовувані контейнери)
мають зберігатися в чистому та гігієнічно безпечному місці.

Основна
вимога

ФО 5.4.4

Чи видаляться з поля шматки пакувальних матеріалів та інші невиробничі Шматки пакувальних матеріалів та інші невиробничі відходи, мають видалятися з
відходи?
поля.

Другорядна
вимога

ФО 5.4.5

Чи зберігаються засоби мийні / для чищення, мастильні матеріали тощо у
спосіб, що запобігає хімічному забрудненню продукції?

Щоб уникнути хімічного забруднення продукції, засоби мийні / чистильні, мастильні
матеріали тощо мають зберігатися у визначених спеціально відведених захищених
місцях, віддалених від продукції та місць поводження з продукцією.

Другорядна
вимога

ФО 5.4.6

Чи затверджені засоби мийні / для чищення, мастильні матеріали тощо,
що можуть вступати в контакт із продукцією, для застосування в харчовій
промисловості?

Існує документальне підтвердження (тобто конкретне твердження на етикетці або
технічна документація) того, що використання мийних / чистильних засобів,
мастильних матеріалів тощо, які можуть вступати в контакт із продукцією,
дозволено у харчовій промисловості.

Другорядна
вимога

Рекомендація

Чи правильно дотримуються інструкції на упаковці?
ФО 5.4.7

Чи всі вилкові навантажувачі та інші самохідні візки для перевезення є
чистими та утримуються належним чином, а їхній тип є придатним для
недопущення забруднення через викиди?

Внутрішні перевезення мають здійснюватися у спосіб, що не допускає забруднення
продукції, особлива увага має приділятися викидам диму. Вилкові навантажувачі та
інші самохідні візки для перевезень повинні приводитися у дію за допомогою
електричних двигунів або двигунів, які використовують в якості палива скраплений
газ.

ФО 5.4.8

Чи не потрапляє до ланцюжку постачань відбракована або забруднена
продукція, та чи відходи ефективно контролюються таким чином, що це
не становить ризику забруднення продукції?

Продукцію, що становить мікробіологічну загрозу безпечності харчових продуктів, не Основна
збирають або відбраковують після збирання.
вимога
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місцях, щоб запобігти забрудненню товарної продукції. Ці місця регулярно
очищуються та/або дезінфікуються відповідно до графіку прибирань. Допускаються
лише добові накопичення відбракованої продукції та відходів.
ФО 5.4.9

Чи застосовуються над місцями сортування, зважування та зберігання
продукції безпечні лампи, що виключають ризик розбиття та/або лампи з
захисним екраном?

На випадок поломки, лампочки (що вкручуються) або інші освітлювальні прилади,
які підвішені над продукцією або матеріалами для оброблення продукції, мають
бути безпечного типу та/або захищеними / екранованими у спосіб, що не допускає
забруднення харчових продуктів.

Основна
вимога

ФО 5.4.10

Чи запроваджено письмовий порядок поводження зі склом та прозорим
жорстким пластиком?

Існує письмова процедура поводження зі склом та/або прозорим жорстким
пластиком, у випадках їх розбиття / поломки, частини якого можуть бути джерелом
фізичного забруднення та/або пошкодження продуктів (наприклад, у теплицях та
місцях обробки, підготовки та зберігання продуктів).

Другорядна
вимога

ФО 5.5

Контроль температури та вологості

ФО 5.5.1

Чи забезпечується та документується контроль температури та вологості
(за потреби)?

При зберіганні продукції на підприємстві або у пункті пакування має бути
запроваджено та документально підтверджено контроль температури та вологості
(де необхідно це повинно відповідати вимогам якості та/або умовам регульованого
середовища).

Другорядна
вимога

ФО 5.6

Боротьба зі шкідниками

ФО 5.6.1

Чи запроваджена система моніторингу та корекції популяцій шкідників у
місцях пакування та зберігання?

Виробники мають здійснювати заходи щодо контролю популяції шкідників у місцях
пакування та зберігання продукції, прийнятні для умов підприємства.

Основна
вимога

Застосовується до всього.
ФО 5.6.2

Чи існують візуальні докази ефективності процесу моніторингу та корекції
популяцій шкідників?

Візуальна оцінка показує, що процес моніторингу та корекції популяції шкідників є
ефективним.

Основна
вимога

Застосовується до всього.
ФО 5.6.3.

Чи ведуться детальні записи щодо дій з моніторингу та корекції популяції

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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шкідників?

перевірок стану контролю шкідників і подальший (-і) план (-и) дій.

вимога

ФО 5.7

Миття після збирання врожаю (Не застосовується, якщо не передбачено миття після збирання врожаю)

ФО 5.7.1

Чи є вода з джерела для миття кінцевої продукції придатною для пиття
або визнаною такою, що підходить для даних цілей, компетентними
органами?

Вода визнана прийнятною компетентними органами та/або за результатами аналізу Основна
води з точки входу до мийного обладнання, що був проведений протягом останніх
вимога
12 місяців. Рівні проаналізованих параметрів перебувають в межах порогових
значень визначених законодавчих та нормативних актів, визнаних компетентними
органами як прийнятні для харчової промисловості або встановлених ВООЗ.

ФО 5.7.2

Чи фільтрується вода та чи регулярно контролюються рівень pH,
концентрація та рівень взаємодії з дезінфікувальними засобами, якщо
для остаточного миття продукту використовується вода з рециркуляційної
системи?

Якщо для миття кінцевої продукції (тобто виробник не здійснює більше миття
Основна
продукції до продажу ) використовується рециркуляційна вода, вона має
вимога
фільтруватися та дезінфікуватися, а також піддаватися регулярному контролю рівня
pH, концентрації та рівня впливу дезінфікувальних засобів. Мають бути записи
щодо вищезазначеного. Фільтрування має здійснюватися з використанням
ефективної системи фільтрації твердих компонентів і суспензій, що має
задокументований графік регулярного очищення відповідно до обсягів
рециркульованої води. Якщо записування подій про автоматичне зворотнє
промивання фільтру та про зміни у дозуванні автоматизованими дезінфікувальними
інжекторами може виявитися неможливим, тоді цей процес має пояснюватися
письмовою процедурою / політикою.

ФО 5.7.3

Чи є лабораторія, що проводить аналіз води такою, що підходить для
даних цілей?

Аналіз води для миття продукції, проведений лабораторією, що на даний час
акредитована відповідно до стандарту ISO 17025 або еквівалентного національного
стандарту, або лабораторією, яка документально може підтвердити, що перебуває
у процесі отримання акредитації.

ФО 5.8

Захисні обробки врожаю після збирання (Не застосовується, якщо не передбачено захисних обробок врожаю після збирання)

ФО 5.8.1

Чи всі інструкції на етикетках дотримуються?

Опорна кодова послідовність: IFA V5.2_Feb19; Україномовна версія
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Доступні чіткі процедури та документація (наприклад, записи щодо застосування
біоцидів після збирання врожаю, парафінів та ЗЗР), що підтверджують відповідність
інструкціям на упаковці застосованих хімікатів.

Другорядна
вимога

Основна
вимога
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ФО 5.8.2

Чи всі біоциди, парафіни та ЗЗР, що застосовуються для захисту
зібраного врожаю, офіційно зареєстровані в країні використання?

Всі біоциди, парафіни та ЗЗР, що застосовуються для захисту врожаю культур після Основна
збирання, є офіційно зареєстровані та дозволені відповідною державною
вимога
організацією в країні застосування на зібраних культурах відповідно до вказівок на
упаковках. За відсутності офіційної схеми реєстрації: Дивись "Додаток Р 3.
Методичні рекомендації GLOBALG.A.P.: Використання ЗЗР в країнах, що
дозволяють екстраполяцію” та "Міжнародний кодекс поведінки Всесвітньої
організації з продовольства щодо розповсюдження та використання пестицидів”.

ФО 5.8.3

Чи існує актуальний перелік дозволених ЗЗР, що застосовуються до
зібраного врожаю вирощених культур?

Є у наявності актуальний документально оформлений перелік біоцидів, парафінів
та ЗЗР, що містить комерційні найменування (та назви діючих речовин), що
застосовуються на підприємстві для захисту вирощеної за стандартами
GLOBALG.A.P та зібраної протягом останніх 12 місяців продукції, який враховує
зміни в місцевому та національному законодавстві .

Другорядна
вимога
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Застосовується до всього.
ФО 5.8.4

Чи здатна особа, технічно відповідальна за застосування ЗЗР після
збирання врожаю, підтвердити свою компетентність та знання щодо
застосування біоцидів, парафінів та ЗЗР?

Особа, технічно відповідальна за застосування біоцидів, парафінів та ЗЗР, може
підтвердити достатній рівень технічної компетентності за допомогою визнаних у
країні сертифікатів або документів, що підтверджують офіційне навчання.

Основна
вимога

ФО 5.8.5

Чи є вода з джерела, що використовується для післязбиральної захисної
обробки врожаю, питною або визнаною, як прийнятна до використання у
харчовій промисловості, компетентними органами?

Вода є визнаною, як придатна для використання у харчовій промисловості,
компетентними органами та/або за результатами проведених протягом останніх 12
місяців аналізів води взятої з точці входу до мийної машини. Рівні проаналізованих
параметрів знаходяться в межах порогових значень, встановлених компетентними
органами або ВООЗ.

Основна
вимога

ФО 5.8.6

Чи зберігаються біоциди, парафіни та ЗЗР, що використовуються для
післязбиральної захисної обробки врожаю, окремо від продукції та інших
матеріалів?

Щоб запобігти хімічному забрудненню продукції, біоциди, парафіни, ЗЗР тощо
зберігаються у спеціально визначеному безпечному місці окремо від продукції.

Основна
вимога

ФО 5.8.7

Чи ведуться записи щодо післязбиральної захисної обробки врожаю та
чи включають вони мінімальну інформацію щодо переліченого нижче?

У записах щодо післязбирального застосування біоцидів, парафінів та ЗЗР
зафіксована наступна інформація:

Основна
вимога

•

Ідентифікації зібраного врожаю (тобто номер партії продукції)
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№

Контрольні точки (КТ)
•

Місця проведення обробки

•

Дати обробки

•

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

•

Місцевість, найменування чи код підприємства або місце, де були застосовані
препарати

Типу обробки

•

Точні дати (день / місяць / рік) застосувань

•

Комерційного найменування та діючої речовина препарату

•

•

Норми внесення

Типи застосованих обробок для кожного продукту (наприклад, обприскування,
посипання, окурювання газом тощо)

•

Повне комерційне найменування (в тому числі хімічна формула) та діюча
речовина або корисний організм з його науковою назвою. Діюча речовина має
бути зазначена або інформація з торговельного найменування повинна
надавати можливість пов'язати його з діючою речовиною

•

Норма внесення препарату: маса або об'єм на літр води або іншого носія.

Застосовується до всього.
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Чи зберігаються записи усіх дій з захисних обробок після збирання врожаю, та чи включають вони також нижченаведені критерії:
ФО 5.8.8

ПІБ оператора?

ПІБ оператора, який застосував (ла) ЗЗР до зібраної продукції, зафіксоване в усіх
записах щодо застосування після збирання врожаю біоцидів, парафінів та ЗЗР.

ФО 5.8.9

Обґрунтованість застосування?

Загальна назва шкідника / хвороби, через якого / яку було проведено обробку,
Другорядна
зафіксована в усіх записах щодо післязбирального застосування біоцидів, парафінів вимога
та ЗЗР.

ФО 5.8.10

Чи розглядаються усі випадки післязбирального застосування ЗЗР також
відповідно до пункту Р 7.6?

Документально підтверджується, що виробник розглядає усі біоцидів та ЗЗР, які
Основна
використовуються після збирання врожаю, відповідно до Контрольні точки у пункті Р вимога
7.6, та діє відповідно.

ФО 5.9

Маркування

ФО 5.9.1

Чи здійснюється маркування продукту у місці кінцевого пакування
відповідно до діючих норм чинного харчового законодавства в країні
запланованого продажу та відповідно до будь-яких специфікацій
замовника?
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Другорядна
вимога

Коли відбувається остаточне пакування, то маркування продукції має відбуватися у Основна
відповідності до чинного харчового законодавства країни запланованого продажу та вимога
будь-яких специфікацій замовника.
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№

Контрольні точки (КТ)

Критерії відповідності (КВ)

Тип КТ

ФО 5.9.2

Чи маркується продукція інформацією щодо харчових алергенів, якщо
оцінка ризиків вказує на потенційне перехресне забруднення такими
алергенами?

Якщо оцінка ризиків вказує на потенційне перехресне забруднення харчовими
алергенами, продукт має маркуватися відповідно до законодавства країни
виробництва та країни призначення щодо цього.

Основна
вимога

Ризик перехресного забруднення навмисного чи ненавмисного має враховуватися,
якщо, наприклад, харчові алергени упаковані на одній лінії з продукцією або при
використанні одного і того-ж обладнання.
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Також мають бути враховано обладнання для збирання, пакування та засоби
індивідуального захисту. Перехресне посилання з ЗСД 1.2.1, ЗСД 1.2.2., Додаток
ЗСД 2 та ФО 5.1.1.
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ДОДАТОК ФО 1
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ GLOBALG.A.P:
НЕБЕЗПЕЧНІ МІКРОБІОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ ПІД ЧАС ВИРОЩУВАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ПРОДУКЦІЄЮ
ЦЕЙ ДОДАТОК ВКЛЮЧАЄ ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЕВО (АЛГОРИТМ) ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ПЛАНУВАННЯ ЗАБОРУ ПРОБ ВОДИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ПЕРЕДЗБИРАЛЬНИЙ
ПЕРІОД (5.1.1)
1

ВСТУП

Культури зазвичай вирощуються в середовищах, де мешкає широке коло мікроорганізмів. Наприклад, ґрунти мають високий рівень мікрофлори та безпосередньо контактують із частинами культур
більшу частину або весь їхній життєвий цикл. Вода, вітер, тварини та інші фактори забезпечують механізми для руху та пристосування мікроорганізмів. У результаті культури, як правило,
асоціюються з природною та нешкідливою мікрофлорою. Проте існує вірогідність, що інші патогенні організми (які можуть викликати хвороби в людей) присутні в навколишньому середовищі та
здатні забруднити продукцію.
Забруднена свіжа (сира) продукція вважається причиною спалахів харчових отруєнь у багатьох частинах світу. Це знаходить відображення у зростанні споживання продукції у сирому вигляді, а
також змінах у виробництві, характері розповсюдження (більш концентровані ланцюги постачань) та споживання (більша кількість продукції споживається в сирому або злегка відвареному вигляді).
Згідно з даними Європейського управління з безпечності харчових продуктів (European Food Safety Authority, EFSA) 219 спалахів захворювань харчового походження в період між 2007-2011 рр.
пов'язані з харчовими продуктами нетваринного походження, що призвело до 10 453 повідомлених випадків, 2798 шпиталених, 58 см ертей. Імовірно, ці цифри значно занижені, оскільки більшість
випадків харчових отруєнь залишаються незафіксованими.
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Фрукти та овочі викликають особливу стурбованість щодо мікробіологічного забруднення з наведених нижче причин:



Вони часто споживаються сирими



Забруднення може відбутися під час виробництва і пакування багатьма шляхами, у тому числі через забруднену воду, контакти з фекаліями тварин і людей,
інфікованих робітників, що обробляють культури, контакт із тваринами та шкідниками



Миття та дезінфекція можуть знизити мікробіологічне навантаження (у тому числі будь-які присутні патогени), але вони не здатні знищити мікроорганізми або
гарантувати постійне зниження мікробіологічного навантаження до прийнятного рівня

Тому життєво важливо мінімізувати можливості проникнення патогенних організмів та перехресного забруднення протягом усього процесу вирощування, оброблення та перероблення.
Стандарти GLOBALG.A.P. та пов'язані рекомендації (у тому числі цей документ) визнають, що ефективний контроль безпечності сир ої продукції має починатися з ідентифікації та контролю
потенційних мікробіологічних загроз безпечності харчових продуктів у полі на всіх етапах, щоб мінімізувати шкоду споживачу та ризик для господарської діяльності.
2

МЕТА

Фрукти та овочі, які часто споживаються сирими, мають вирощуватися відповідно до належних сільськогосподарських пр актик, що мінімізують можливості потрапляння патогенних організмів,
безпосередньо або через перехресне забруднення, протягом усього процесу вирощування, оброблення та використання. Ефективне забезпечення безпечності харчових продуктів має починатися
з ідентифікації та контролю потенційних мікробіологічних загроз безпеці харчових продуктів з усіх етапів виробництва у полі.
Мета цих методичних рекомендацій — допомогти виробникам та експертам зрозуміти, ідентифікувати та відповісти на мікробіологічні загрози, пов'язані з вирощуванням фруктів та овочів. Хоча
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наведена в цьому додатку інформація є орієнтиром, вона також закріплює задані КТКВ стандарту GLOBALG.A.P.
Цей документ має розглядатися разом з іншими відповідними посібниками, створеними GLOBALG.A.P., у том у числі інструментарієм GLOBALG.A.P. із мікробіологічної оцінки ризику первинного
вирощування свіжих фруктів та овочів.
3

Оцінка ризиків

Свіжі фрукти та овочі вирощуються та збираються відповідно до широкого діапазону кліматичних і географічних умов, із використанням широкого різноманіття сільськогосподарських ресурсів та
технологій на підприємствах різних розмірів. Небезпечні фактори (та ризики) можуть значно відрізнятися залежно від системи ви робництва. Тому оцінки ризиків мають застосовуватися для
визначення доцільних практик щодо вирощування безпечних свіжих фруктів та овочів у кожному конкретному випадку (Дивись Додаток ЗСД 1 для орієнтиру стосовно процесу оцінки ризиків).
Стандарт GLOBALG.A.P. вимагає оцінку ризиків щодо можливих мікробіологічних загроз за нижченаведеними Контрольними точками:



ЗСД 1.2.1 — Управління сільськогосподарським підприємством



ЗСД 3.1 — Гігієна



Р 4.4.2 — Органічні добрива



ФО 1.1.1 — Управління виробничим майданчиком



ФО 4.1.1 — Якість води, що використовується в операціях перед збиранням врожаю



ФО 5.1.1 — Принципи гігієни під час та після збирання врожаю (оброблення продуктів)
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Оцінка ризиків має встановлювати потребу у вирішенні визначених ризиків. Мають ретельно розроблятися та впроваджуватися процедури, призначені для управління ризиками. оцінка ризиків
необхідна для виявлення загроз. Розділ 4 нижче описує деякі загрози, що можуть потребувати розгляду.
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4

СПЕЦИФІЧНІ НЕБЕЗПЕЧНІ ФАКТОРИ

Патогенні мікроорганізми можуть виживати та (в деяких випадках) зростати в навколишньому середовищі. Як наслідок, забруднення на підприємстві може походити з багатьох джерел. Усі
процедури, пов'язані з первинним виробництвом, мають здійснюватися відповідно до належних практик гігієни, а також зменшувати потенційні загрози щодо свіжих фруктів та овочів. Загалом,
існує п'ять основних джерел мікробіологічних небезпечних факторів, що мають враховуватися при оцінюванні та управлінні ризиками. Кожне з цих джерел має потенціал до забруднення та
перехресного забруднення культур патогенами (наприклад, гній або органічні добрива можуть забруднювати джерела води). Тому кожна загроза повинна розглядатися у контексті всієї системи
господарства.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.
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П ЕРЕХРЕС Н Е ЗАБРУ ДН ЕН Н Я

ПРОДУКЦІЯ

Карти сільськогосподарського підприємства є доцільним інструментом і можуть допомогти встановити місцезнаходження та отримати уявлення про ризики, присутні на підприємстві. Як частину
будь-якої оцінки ризиків рекомендується використовувати карти сільськогосподарського підприємства для фіксації виявлених загроз та підхід, що застосовується для управління ризиками.
Нижченаведені міркування призначені для інформування та керування процесом оцінки ризиків (Довідник із оцінки ризиків наведений у Додатку ЗСД 1).
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5

РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ВИЯВЛЕННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ФАКТОРІВ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ МІНІМІЗАЦІЇ В УМОВАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

Інформація, що наведена нижче допомагає виявляти найпоширеніші небезпечні фактори, а також надає приклади альтернатив щодо мінімізації, які мають бути адаптовані до конкретної діяльності
сільськогосподарського підприємства. Виробники мають розглядати ці статті як орієнтир, що допомагає у підготуванні оцінки ризиків, а не вичерпний перелік небезпечних факторів.
5.1

ВОДА

Ризики від мікробіологічного забруднення води хвороботворними патогенами, небезпечними для людини виникають, тоді, коли забруднена мікробіологічними чинниками вода вступає в контакт із
сільськогосподарськими культурами або зібраним врожаєм. Забруднення води може відбутися у будь-якій точці від джерела до місця подачі / відведення і здатне вразити культури як у полі, так і
під час оброблення / пакування.
5.1.1

Вода у період передзбиральних операцій
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Виробники мають виконати оцінку ризиків, що охоплює якість води, яка застосовується до культур у період передзбиральних операцій (тобто не застосовується до води для пиття та інших дій, не
пов'язаних із сільськогосподарськими культурами). Рівень ризику залежить від багатьох факторів, таких як якість води, чистота водопровідної системи, часовий проміжок застосування, спосіб
застосування, тип культури. Таблиця нижче є орієнтиром, а не вичерпним переліком небезпечних факторів та альтернатив щодо їх мінімізації.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Вода, що вступає в контакт із
частинам рослин, що підлягають
збиранню

•
•

Спосіб застосування: Використовуйте зрошувальну воду таким чином, щоб запобігти контакту з частиною культури, що підлягає збиранню.

•

Якщо доступні для збирання частини культур контактують із водою під час зрошення, фертигації чи внесення ЗЗР використовуйте оброблену
відповідним чином зареєстрованими дезінфекційними засобами, що відповідають локальним нормативним актам, воду.

•

Якість води, що підлягає використанню: Стандарт <1000 КУО (колонієутворюючих одиниць) E.coli (кишкова паличка) на 100 мл проби
застосовується, якщо продукти можуть вживатися в сирому вигляді без наступної обробки.

•
•

Колодязі мають закриватися та накриватися.

•
•

Щотижнева перевірка чистоти каналів та водопровідної системи

•
•

Не використовуйте канали для води або водопровідні системи для миття обладнання, інструментів для збирання врожаю тощо.

Вода з колодязів

Вода з відкритих каналів

Не використовуйте зрошувальну воду для розведення ЗЗР або добрив, якщо доступні для збирання частини культур контактують із водою.

Труби та насоси повинні закриватися та утримуватися в чистоті.

Уникайте присутності тварин (домашніх або ні) у каналах для води. За потреби використовуйте огорожі або інші методи для попередження
проникнення тварин до джерел води.

Канали для води мають бути відокремленими від санітарно-гігієнічних приміщень та обладнання.
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Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

•
•

Використовуйте крапельне зрошення (якщо допустиме для культури)

Вода для охолодження або
нагрівання,що вступає в контакт із
частинам рослин, що підлягають
збиранню.

•

Якість води, що підлягає використанню: Стандарт <1000 КУО (колонієутворюючих одиниць) E.coli (кишкова паличка) на 100 мл проби
застосовується, якщо продукти можуть вживатися в сирому вигляді без наступної обробки.

Джерело води є "вразливим”
(незахищеним), тобто щодо нього
існує передбачуваний ризик
забруднення фекаліями

•
•
•

Уникайте пасовищ тварин вище за течією від місця забирання води.

•

Перевіряйте та фіксуйте присутність надлишкової природної фауни біля джерел води.

•

Враховуйте ризики переливання до водного джерела стічних вод з систем чи устаткування для очищення через переповнення дощовими водами

•
•

Гній має належними чином зберігатися і захищатися, щоб не допустити просочування його складових до джерел води.

Перехресне забруднення
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Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Попередження зливання стічних вод до водного потоку

Щодо ставків використовуйте огорожі або інші способи недопущення проникнення тварин.
Якщо доступні для збирання частини культур контактують із водою під час зрошення, фертигації чи внесення ЗЗР використовуйте оброблену
відповідним чином зареєстрованими дезінфекційними засобами, що відповідають локальним нормативним актам, воду.

Перевіряйте всі джерела води щонайменше раз на тиждень із метою виявлення загроз.

Одразу після виявлення небезпечних факторів на підприємстві та вжиття заходів щодо їх мінімізації очікується, що виробник так ож виконає оцінку ризиків використання ним зрошувальної води у
період проведення передзбиральних операцій (пункти Р 5.3.2 та ФО 4.1.1). Для переконання в допустимості та відповідності мікробіологічної якост і води залежно від типу культур і виявлених
загроз може потребуватися або рекомендуватися мати програму аналізу проб. Бактерія E.coli загальновизнана як індикатор забруднення фекаліями.
Стандарт GLOBALG.A.P. визначає мінімальний режим перевірки води та вимагає відповідності чинним локальним нормам щодо мікробі ологічної якості води (для фруктів та овочів) у заданому
значенні в пункті ФО 4.1.2. Відповідно до заданого значення у пункті Р 5.3.3 аналіз води має проводитися з частотою, що відповідає результатам оцінки ризиків.
Важливо враховувати, що періодична перевірка води, здійснена самостійно, не здатна підтверджувати якість води в усіх випадках. Тому завжди мають передбачатися належні практики управління
ризиками щодо води. Перевірка води може гарантувати відповідність джерела, нестабільність якості води та ефективність належни х практик із підтримки якості води.
За потреби проведення мікробіологічного аналізу зрошувальної води проби мають забиратися в точці виходу системи зрошення або найближчої відповідної т очки забору проб. При відповідності
вимогам, наприклад, конкретного клієнта, виробник повинен мати змогу довести, що ці вимоги щонайменше такі ж суворі, як вимоги GLOBALG.A.P.
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ОБОВ’ЯЗКОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЧАСТОТИ ПРОВЕДЕННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ВОДИ ЩО ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ У ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ
ПЕРЕДЗБИРАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ “ДЕРЕВО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ”, (Дивись пункти ФО 4.1.2a та ФО 4.1.2b)
GLOBALG.A.P. розглядає нижченаведений метод як простий та дієвий шлях визначення потреби в аналізі води:
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1

Вода, що вступає в контакт із частинам рослин, що підлягають збиранню, які можуть знаходитися як на поверхні, так і в ґрунті. Наприклад, зрошення морквяних культур дощуванням спричиняє
контакт води з частинами культур, що підлягає збиранню, тоді як крапельне зрошування яблунь — не спричиняє подібного. Натомість внесення пестицидів шляхом обприскуванням на яблуні
після формування плоду спричиняє контакт води з частиною рослини, що підлягає збиранню.

2

Джерело води, вразливе до забруднення — це джерело, стосовно якого є передбачуваний ризик забруднення фекаліями (наприклад, пасовище тварин вище за течією від місця забирання
води, або устаткування для очищення стічних вод, що може бути перезавантаженим дощовими водами).
Вразливі джерела — це, наприклад, поверхневі води (річки, озера, природні ставки), канали з поверхневою водою, резервуари, наповнювані водою з колодязя або дощовою водою, ґрунтові
води, зібрані з неглибоких свердловин. Інші джерела можуть бути вразливими за конкретних обставин, а рівень вразливості встан овлюється оцінкою ризиків виробника.

3

Щорічна перевірка має проводитися одноразово протягом сезону вирощування культур, у якому вода застосовується на культурах.

4

Мають бути проведені щонайменше три аналізи води у поточному сезоні вирощування, а саме: один аналіз - обов’язково перед збиранням першого врожаю, та щонайменше два аналізи
протягом сезону вирощування. Для побудови бази оцінки ризику та рішень щодо дій із попередження забруднення продуктів результати мають бути доступними щонайменше за два сезони
(тобто мінімум 6 аналізів, 3 за сезон). Після отримання розуміння змінності у результатах аналізів виробники можуть дотримуватися меншої частоти забору проб але не менш ніж один аналіз
на рік.

У випадку проведення водопідготовки для досягнення відповідності встановленим нормам щодо мікробіологічної забрудненості маэ бути проведений щонайменше один мікробіологічна аналіз
води щороку, це не стосується водопровідної води, у випадку з якою має бути надано увагу підтвердженню ефективності централіз ованої водопідготовки та відсутності вторинного забруднення
води у трубах водогону та обладнанні для зрошення. Водопровідна вода має визнаватися придатною компетентними органами та/або через проведення аналізу води в точці входу виробничого
обладнання щонайменше протягом останніх 12 місяців. Рівні проаналізованих параметрів знаходяться в межах норм, встановлених ВООЗ або визнаних компетентними органами як норми
прийнятні для харчової промисловості. Хімічні перевірки для підтвердження ефективності оброблення є дійсною альтернативою мік робіологічній перевірці.
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Як вказано у пункті ФО 4.1.2, виробники мають дотримуватися місцевих чинних нормативів щодо мікробіологічної якості води. За відсутності локальних лімітів виробники GLOBALG .A.P. мають
використовувати рекомендації ВООЗ в якості керівних принципів щодо щодо безпечного використання обробленої води в сільс ькому господарстві, тобто використовувати найсуворіші ліміти з
рекомендацій ВООЗ 2006-го року* щодо 1000 КУО E.coli/100 мл. GLOBALG.A.P. визнає бактерію E. coli індикатором забруднення фекаліями.
У випадку, якщо оцінка ризиків, що базується на результатах перевірки води, визначає ризик забруднення продукту, виробники мають запровадити адекватні заходи для попередження та/або
мінімізації забруднення продуктів через використання води, але це не означає необхідність проводити більшу кількість перевірок.
*ВООЗ 2006 Методичні рекомендації щодо безпечного використання стічних вод, екскрементів та побутових стічних вод, Вип.4: "Використ ання екскрементів і стічних вод у сільському господарстві”,
с. 62.
5.1.2

Застосування після збирання врожаю (та "при збиранні врожаю”) (у тому числі повторне зволоження, миття тощо).

Вода, що використовується для оброблення або миття продукції під час збирання або після збирання врожаю (Контрольні точки ФО 5.3.1 (О), ФО 5.7.1 (О) та ФО 5.8.5 (О), де (О) - Основна вимога),
має походити з безпечних джерел, вода в яких відповідає встановленим нормам щодо мікробіологічної забрудненості питної води (або ці джерела виз нані компетентним органом як прийнятні для
харчової промисловості). Якщо використовується циркуляційна вода, то вона має відповідним чином оброблятися. Наведена нижче таблиця є інструментом, що допомагає визначити
найпоширеніші небезпечні фактори стосовно води, зо використовується до продукції після збирання врожаю, та надає деякі приклади альтернатив щодо їх мінімізації, що мають бути адаптовані
до конкретної діяльності підприємства. Виробники мають розглядати таблицю як орієнтир, а не вичерпний перелік небезпечних факторів.
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Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Вода надходить не з закритою
системи центрального
водопостачання (в т.ч.
муніципальної)




Джерело води має належним чином проектуватися, будуватися та утримуватися для запобігання потенційному забрудненню.

Використання зрошувальної води,
для цілей миття або "освіження”
продуктів.




Не допускайте використання зрошувальної води для миття або освіження продукції.

Рециркулювання води в
устаткуванні




Вода має оброблятися з використанням дезінфікувального засобу, дозволеного місцевим законодавством (пункт ФО 5.7.2 (О)).

Документування та управління
якістю води, що використовується
на етапах обробки після збирання
врожаю




Забезпечте нагляд за дезінфікувальними засобами для води з частотою, що забезпечує утримання їх у належних санітарно - гігієнічних умовах.



Частота контролю та коригувальних дій має бути чітко визначеною та дотримуватися.

Очищення ємностей, труб та
насосів для миття






Обладнання слід очищати кожного дня та утримувати сухим до наступного дня.

Поповнення запасів води



Поповнення запасів проводити тільки з використанням води, що відповідає встановленим нормам щодо мікробіологічної забрудненості питної
води (пункти ФО 5.3.1 (О), ФО 5.7.1 (О), ФО 5.8.5 (О)).

Використання льоду для
охолодження або зберігання (або в
будь-яких інших цілей у
післязбиральний період)





Лід треба отримувати від надійних постачальників.

Зберігання льоду на підприємстві







Лід має оброблятися відповідно до санітарно-гігієнічних умов щоб запобігти його забрудненню (пункт ФО 5.3.1 (О)).

Оцініть можливість та доречність проведення дезінфекції води за допомогою дозволеного дезінфікувального засобу до води.

Джерело води для миття або освіження продукції повинне бути питної (або рівнозначною за мікробіологічними показниками) якості.

Встановіть періодичність зміни води.
Записи щодо оброблення води (дезінфікувальними засобами тощо) мають вестися та підтверджуватися визначеною відповідальною особою
щонайменше щодня.

Потрібна щоденна перевірка чистоти обладнання відповідальною особою а результати проведених дій мають документуватися.
Мають вестися записи щодо чистоти та санітарних умов.
Обладнання має піддаватися санітарному обробленню відповідно до результатів оцінки ризиків, з урахуванням типу культури, обладнання,
джерела води тощо.

Постачальники повинні довести, що лід був вироблений із використанням води належної якості (питної води).
Лід завжди має отримуватися з джерел води, що відповідають встановленим нормам щодо мікробіологічної забрудненості питної води (пункт ФО
5.3.1 (О)).
Лід має зберігатися всередині закритого резервуара або подібної конструкції для недопущення випадкового забруднення тваринами або птахами.
Лід ніколи не повинен контактувати з ґрунтом або іншими потенційними джерелами забруднення.
Усі інструменти, що використовуються для оброблення або подрібнення льоду, мають утримуватися в чистоті та зберігатися належним чином.
Вода, що не відповідає встановленим нормам щодо мікробіологічної забрудненості питної води, ніколи не повинна використовуватися для миття
або підтримування льоду.
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Методичні рекомендації щодо ухвалення рішень для оцінювання загроз мікробіологічного забруднення води після збирання врожаю
Чи очищується обладнання для
миття / охолодження щодня?
Обладнання для миття / охолодження
має очищуватися щодня.

ні
так
Чи постачається вода / лід із джерела,
що забезпечує / використовує питну воду
(питної якості)?

ні

так

Перевірте воду на наявність бактерії
E coli. Чи наявні доступні для
виявлення рівні бактерії E coli

Чи можуть джерело води, резервуари
для зберігання та системи
розповсюдження забруднюватися
фекаліями тварин або птахів?

так

ні

Чи змінюється вода для миття
щоденно?

у будь-якому разі

ні
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Ізолюйте або закрийте всі точки
забруднення в системі.

так

Чи здійснюється рециркуляція води з
додаванням дезінфікувального засобу?

ні

Низька вірогідність небезпеки

так
Чи наявні часті контрольні заходи,
коригувальні дії та чи ведуться записи?

Вода має оброблятися перед
використанням або зміною джерела води.

ні
Мають запроваджуватися контрольні
заходи стосовно концентрації
дезінфікувального засобу, записи мають
вестися

так
Низька вірогідність небезпеки

За матеріалами "Методичних рекомендацій із безпечності свіжих харчових продуктів на агропідприємствах”. Департамент сільського господарства, рибальства та лісництва Уряду Австралії
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5.1.3

Вода від неконтрольованих подій, таких як повінь, сильні зливи
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n

Під впливом сильних повеней на виробничому майданчику можуть відкладатися небезпечні забруднюючі речовини (наприклад, токсичн і відходи, фекалії, трупи тварин тощо), що безпосередньо
або опосередковано вражають зростаючі культури через забруднення ґрунту, водойм, обладнання тощо. Якщо існує обґрунтований ризик повені, виробники повинні реалізувати стратегії щодо
мінімізації наслідків цих подій (Примітка: Наповнення водою внаслідок опадів, чи витоку із зламаних водопровідних труб для зрошення тощо., що не має достатньої ймовірності щодо перевищення
вмісту мікроорганізмів, які становлять серйозне занепокоєння щодо громадського здоров'я, не вважається "повінню”). Наведена нижче таблиця є інструментом, що допомагає виявити
найпоширеніші небезпечні фактори стосовно води від неконтрольованих подій, і наводить деякі приклади альтернатив щодо мініміз ації, що мають бути адаптовані до конкретної діяльності
підприємства.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Повені протягом періоду вегетації
(та якщо врожай, імовірно,
споживатиметься сирим (тобто без
ефективного теплового
оброблення))



Культури з затопленої території не підходять для збирання з метою споживання в сирому вигляді (Примітка: FDA - Управління з санітарного нагляду
за якістю харчових продуктів і медикаментів США розглядає будь-які культури, що вступають у контакт із повеневою водою, як зіпсований товар, який
не може продаватися для споживання людиною).



Після повені вода для зрошення (колодязь, річка, водосховище тощо) має бути перевірена для гарантування, що в результаті повені вода не несе
підвищеного ризику наявності в ній небезпечних патогенів.

Ґрунти були затоплені ще до посіву
(висадки рослин)



Між відступанням повеневої води та засіванням / саджанням має бути видержаний інтервал. GLOBALG.A.P. рекомендує мінімальний і нтервал
тривалістю 60 днів. Можуть бути прийнятними інші інтервали відповідно до аналізу ризиків.

Перехресне забруднення



Запобігання перехресному забрудненню за допомогою очищення або дезінфекції будь-якого обладнання, яке могло вступити в контакт із ґрунтами на
раніше затоплених ділянках



Місця, що були затоплені у будь-який час сезону, не повинні використовуватися для зберігання продукції або пакувального матеріалу.



Осад може включати мікробіологічне забруднення, і тому виритий ґрунт не повинен зберігатися в місцях вирощування або оброблення продукції.

Осад або виритий ґрунт від
днопоглиблювальних робіт
5.1.4

Протокол перевірки води

Якщо оцінка ризиків або інша вимога визначає необхідність забору проб води для мікробіологічного аналізу прийнятним заходом, мають враховуватися нижченаведені моменти:



Особа, відповідальна за забору проб води, має бути належно підготовлена, щоб забезпечити застосування правильної техніки забору проб для попередження
ненавмисного забруднення.



Для забору проб мають застосовуватися стерильні контейнери.



Зберігайте проби охолодженими (в ідеалі не більше 2° C).
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5.2

Протягом 24 годин доставте проби до акредитованої відповідно до стандарту ISO 17025 або рівнозначного стандарту лабораторії.

ПРИСУТНІСТЬ ТВАРИН, ПТАХІВ, РЕПТИЛІЙ, КОМАХ І ПИЛУ

Тварини, птахи, рептилії та їхні фекалії, а також комахи та пил можуть переносити патогенні організми, що здатні забруднити свіжу продукцію та джерела води. Обґрунтовані запобіжні заходи
(дивіться приклади в таблицях нижче) мають вживатися для мінімізації ризиків, пов’язаних з цими небезпечними факторами у сільськогосподарському підприємстві під час операцій зі збирання та
після збирання врожаю. Оцінка ризиків щодо щодо цього, що вимагається в пункті ЗСД 1.2.1 (О), зобов'язує виробника враховуват и мікробіологічні загрози. Важливо враховувати безпосередні та
опосередковані шляхи забруднення. Приклади опосередкованого забруднення:



Накопичування гною або компосту (що можуть бути віддаленими від будь-якої популяції тварин) та здатність відходів просочуватися до місць посіву / зберігання
продукції



Забруднення систем води від популяції або гною тварин: Вода може забруднитися до її застосування на культурі / продукції/ тощо.

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Наведена нижче таблиця є інструментом, що допомагає виявити найпоширеніші загрози стосовно присутності тварин, птахів, рептилій, комах та пилу, і наводить деякі приклади альтернатив щодо
мінімізації, що мають бути адаптовані до конкретної діяльності підприємства. Таблиця надає орієнтир та не є вичерпним й унікальним переліком. За наявності на підприємстві нижченаведених
небезпечних факторів виробник має розглянути щонайменше:
Небезпечні фактори та їх джерела
(приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Використання прилеглих земель
(загальне)

Для недопущення потенційного забруднення місць вирощування через використання прилеглих земель при виявленні ризиків мають вживатися заходи з
управління цими ризиками (пункт ЗСД 1.2.2 (О)). Стратегії зниження ризиків, як правило, можуть включати:

Наявність популяції або активності
тварин біля культур у зв'язку з
функціонуванням комерційного
тваринництва



Відстань: Розумно припускати, що збільшення відстані допоможе знизити ризик, хоча відстань як така не гарантує "відсутність ризику”.



Бар'єри: Для мінімізації ризиків можуть знадобитися такі фізичні бар'єри, як огорожі, живоплоти, опірні стіни, траншеї або ін ші прийоми контролю за
тваринами. Бар'єри можуть використовуватися для стримування худоби / обмеження доступу диких тварин та/або недопущення витоку відходів до
місць вирощування та оброблення.

•
•

Визначте місце розташування популяцій тварин відносно виробництва культур та відстань між ними.

•

Використовуйте ефективне огородження або інші бар'єри. Огородження має бути надійним відповідно до чисельності популяції тварин / діяльності з
тваринництва.

•
•

Визначте потенційні шляхи забруднення для вжиття конкретних запобіжних заходів.

Визначте конкретні місця скупчення тварин (тобто місця водопою/поїлки або пункти для годування) поблизу посіву та вживіть необхідних заходів
щодо місця вирощування, особливо під час збирання врожаю.

Колодязі та джерела води мають бути закритими та захищеними для запобігання доступу тварин, що знаходяться поблизу.
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Небезпечні фактори та їх джерела
(приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

•

Регулярні перевірки стану огорож

•
•
•
•

Схил прилеглої землі (тобто відходи можуть стікати у напрямі місця вирощування або від нього).

Наявність / близькість діяльності, що
з великою вірогідністю може
приваблювати тварин, гризунів,
птахів тощо

•
•

Зібраний врожай має зберігатися на контрольованих територіях.

Домашні / робочі тварини

•
•

Не допускайте присутності домашніх тварин на підприємстві або в місцях посіву.

•

Запровадити та періодично переглядати актуальний план боротьби зі шкідниками в інфраструктурі сільськогосподарського підприємства, де він
може знадобитися (складські приміщення, будівлі, сховища техніки тощо).

Наявність зон для виготовлення
компосту / куп гною на підприємстві
та на / у прилеглих землях

Бар'єри для недопущення сповзання гною / компосту до культур та джерел води.
Постійна перевірка бар'єрів для виявлення сповзання гною

Зібраний врожай має поміщатися у сховище наприкінці робочого дня.

Робочі тварини повинні контролюватися.

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Шкідливі види (наприклад, гризуни,
птахи, мухи)

Переважний напрям вітру (чи присутня значна вірогідність перенесення забруднення вітром через ділянку для посіву?).
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Дерево рішень для встановлення небезпек у зв'язку з присутністю тварин
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Дерево рішень має застосовуватися для сприяння виявленню небезпек та оцінки ризиків. Дерево рішень містить лише методичні рек омендації. Цей приклад може не відповідати
всім можливим ситуаціям. У цих випадках, наприклад, якщо виробник бажає використовувати сільськогосподарських тварин у поєднанні з фермерською діяльністю, виробники мають
провести подібний аналіз.
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У випадках, коли фруктові та овочеві культури вирощуються або обробляються близько до потенційних джерел забруднення, виробники повинні мати змогу пояснити, чому ризик є прийнятним, а
також фактори мінімізації, які роблять його таким.
5.3

ВИКОРИСТАННЯ ГНОЮ ТА ДОБРИВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Гній та інші природні добрива є потенційним джерелом мікробіологічної загрози. Виробникам необхідно оцінити ризик будь-якого використання органічного добрива (Р 4.4.2 (M)) та вживати
необхідних заходів для управління ризиками.
Патогенний ризик знижується якщо використовувати гній або компост, що був підданий контрольованому процесу компостування із н алежним часовим і температурним режимом. Тому
компостування цих природних добрив є шляхом для зниження ризику від впливу патогенів.
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У випадку використання виробниками твердого або рідкого тваринного гною (необроблений гній), який не був компостованим або іншим чином обробленим для забезпечення знищення патогенів,
що є шкідливими для людини , має дотримуватися наведеного нижче дерева прийняття рішень (пункт ФО 4.2.1 (О)).
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Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає виявити найпоширеніші небезпечні фактори при використанні необробленого або обробленого гною або органічних добрив, а також
наводить деякі приклади альтернатив щодо мінімізації. Вони мають адаптуватися до конкретної діяльності господарства. Виробники мають розглядати таблицю тільки як орієнтир, а не вичерпний
та унікальний перелік.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Використання необроблених
органічних добрив (гній)

•

Мають закладатися у ґрунт до розкривання бруньок (для деревних культур) або щонайменше за 60 днів до збирання врожаю стосовно всіх інших
культур. ФО 4.2.1 (О). Виключно щодо деревних культур необроблений гній може закладатися у коротші проміжки за умови оцінки ризиків (дивись Р
4.2.2), що підтверджує таку практику та не загрожує безпечності харчових продуктів. В усіх випадках цей часовий проміжок ніколи не повинен бути
меншим за 60 днів до збирання врожаю. Дивіться дерево прийняття рішень вище.

•
•

Щоб не допустити потрапляння необробленого гною до джерел води або культур, необхідно враховувати схил землі.

•

Повинні розташовуватися віддалено від джерел води. Фізичні бар'єри можуть допомогти утримувати стічні води для попередження ї хнього
потрапляння до водних систем.

•
•
•

Повинні бути захищені від дощових опадів, щоб не допустити потрапляння стічних вод, розповсюдження вітром, присутності тварин тощо.

•

Для знищення патогенних організмів достатнім є вплив температур понад 55 C° під час компостування протягом 3 днів. Слід перег орнути купу гною,
щоб переконатися, що всі частини матеріалу піддані впливу вищезазначеного температурного режиму.

•
•

Якщо компост або оброблений гній куплений, постачальник має гарантувати правильне оброблення.

•

Має враховуватися інтервал між застосуванням та посівом. Проміжок часу між застосуванням компостованого гною та збиранням сві жих фруктів і
овочів має бути максимально збільшеним.

•

Виробники повинні мати змогу довести, що компост був підданий контрольованому процесу компостування. Записи можуть включати: детальну
інформацію про режим компостування, дати оброблення, досягнуті температури в купі гною.

•

Не розташовуйте сховище гною або ділянки для оброблення продуктів поблизу територій вирощування свіжих фруктів та овочів або території
зберігання інструментів і матеріалів для збирання врожаю.

•

Фізичні бар'єри можуть допомогти утримувати стічні води, щоб не допустити їхнього потрапляння до водних систем.
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Зберігання необроблених або
оброблених органічних добрив,
компосту або гною

Використання компосту або
обробленого гною

Компостування або оброблення
гною на підприємстві

Внесення застосовного гною до ґрунту може сприяти зменшенню надлишкового витрачання води та ризику забруднення водопроводу, с усідніх полів
тощо. Ця практика рекомендується.

Слід уникати руху людей, тварин або техніки через необроблені органічні добрива.
Не розташовуйте сховище гною поблизу територій вирощування свіжих фруктів та овочів або території зберігання інструментів і матеріалів для
збирання врожаю.

Закладання застосовного компостованого гною до ґрунту може сприяти зменшенню надлишкового витрачання води та ризику забруднення
водопроводу, сусідніх полів тощо. Ця практика рекомендується.
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Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Обладнання, що використовується
при обробленні та практичному
застосуванні необробленого або
компостованого гною

•

Обладнання (наприклад, трактори, фургони та пристрої для перевезення) та інструменти можуть забруднювати культури через рух від місць
оброблення, сховищ або місць, оброблених гноєм. Усе обладнання, що вступило в контакт із необробленим гноєм (наприклад, тракт ори,
інструменти), має очищатися перед доступом до місць збирання врожаю.

Використання гною (в обробленому
або необробленому вигляді) на
прилеглій земельній ділянці

•

Уникайте можливого забруднення від використання гною на прилеглій земельній ділянці. Контролюйте інфільтрат або забруднення ч ерез канали
зрошення. Потрапляння на купу гною сильних опадів може призвести до просочування води до місць вирощування до або під час зби рання врожаю.

Тип культури

•

Карликові культури, що можуть бути обсипані ґрунтом під час зрошення або сильних опадів, мають вважатися підданими високому ризику, оскільки
ґрунт може містити патогени з гною (або інших джерел). Продукція, у якій частина культури, з якої збирають врожай,переважно н е вступає в контакт із
ґрунтом, має меншу вірогідність забруднення.

5.4

ОСОБИСТА ГІГІЄНА (Робітники та відвідувачі)

Належна гігієна серед працівників (та відвідувачів) є важливим елементом безпечності харчових продуктів стосовно процесу вирощування всієї свіжої продукції. Слід зазначити, що відповідна
оцінку ризиків охоплюється пунктом ЗСД 3.1 (О), та вимагається для операцій зі збирання врожаю відповідно до пункту 5.1.1 (О).
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Дотримання належних заходів гігієни сприятиме наступне:

5.4.1



Для працівників доступна санітарно-гігієнічні інфраструктура та обладнання.



Усім працівникам надана інформація та проведене навчання щодо гігієни та охорони здоров'я.



Контроль виконання забезпечує дотримання інструкцій.

Санітарно-гігієнічна інфраструктура для працівників

Для дотримання основних аспектів гігієни працівникам слід мати доступ до використання спеціальних приміщень та обладнання.
a)

Приміщення для вбиральні та миття рук (польові санітарно-гігієнічні пункти). Усі робітники в полі повинні мати доступ до належних санітарно-гігієнічних
приміщень, як захід з запобігання загрозам, а збиральники врожаю — до чистих вбиралень ПОБЛИЗУ місця своєї роботи (пункт ФО 5.2.2 (О)).

Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає визначити найпоширеніші джерела потенційних небезпек в санітарно-гігієнічній інфраструктурі для працівників, а також надає деякі
приклади альтернатив щодо мінімізації. Вони мають адаптуватися до конкретної діяльності господарства. Виробники мають розглядати таблицю як орієнтир, а не вичерпний перелік загроз.
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Небезпечні фактори та їх джерела
(приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Забезпеченість вбиральнями

•

Кількість вбиралень має відповідати чисельності людей, що працюють у полі, та локальним нормативним актам.

Місце розташування вбиралень

•
•
•
•

Розташування та тип вбиралень для використання в полі може залежати від локального законодавства.

•
•

Вбиральні мають бути легкодоступними для працівників і відповідати всім локальним нормативним актам.

•

Вбиральні мають бути побудовані з або вкриті матеріалом, що піддається миттю.

•

Для забезпечення їхньої чистоти приміщення мають регулярно перевірятися та належно забезпечуватися (наприклад, чистою водою,
паперовими рушниками тощо). В ідеалі записи цих перевірок мають бути в доступі.

•

Для недопущення загрози забруднення ґрунту, води, культур і самих робітників стан санітарних пунктів має бути належним і чистим.

•
•

Пункти для миття рук мають встановлюватися всередині або поруч із вбиральнями та, якщо вимагається, в інших місцях.

Доступність

Стан вбиралень
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Пункти для миття рук

Вбиральні мають знаходитися в обґрунтованій близькості до робочого місця.
Вбиральні мають розташовуватися подалі від водних потоків, колодязів, ставків та резервуарів.
Вбиральні не повинні розташовуватися у місцях, схильних до затоплення.

Усі працівники повинні мати право користуватися вбиральнями в усіх необхідних випадках.

Мають бути доступними чиста вода та мило, щоб робітники могли мити руки (це вимагається стосовно збиральників врожаю (пункт ФО
5.2.1 (О) та працівників у місцях поводження з продукцією (пункт ФО 5.2.3 (О)).

Відходи та відпрацьована вода

•
•

Мають передбачатися позначення, які вказують на необхідність вимити руки після користування туалетним приміщенням.

•

Відходи та відпрацьована вода з вбиралень та пунктів для миття рук мають збиратися для утилізації у спосіб, що не забруднює культури,
землю, продукцію або матеріали.

•
•
•

Прибирання має здійснюватися щодня або за потреби залежно від кількості робітників та потужності системи.

Спостерігачі мають перевіряти дотримання інструкції щодо миття рук.

Контейнер для відходів має ретельно митися з частотою відповідно до конкретних умов на підприємстві.
Відходи ніколи не повинні надходити до водотоків, ставків тощо.
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5.4.2

Засоби індивідуального захисту

Весь персонал має носити належний верхній одяг (ФО 5.1.3 (О)). Мають передбачатися правила щодо забезпечення визначення робочого одягу для відповідних операцій (у тому числі посів,
перевірка перед збиранням врожаю, збирання врожаю, перевірка після збирання врожаю тощо).
Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає визначити найпоширеніші небезпечні фактори, пов'язані з засобами індивідуального захисту, а також надає деякі приклади альтернатив
щодо мінімізації. Вони мають адаптуватися до конкретної діяльності господарства. Виробники мають розглядати таблицю як орієнтир, а не вичерпний перелік загроз.
Небезпечні фактори та їх джерела Альтернативи щодо мінімізації (приклади)
(приклади)
Робочий одяг

•

Під час збирання врожаю система гігієни має забезпечувати виконання робіт у чистому робочому одязі відповідно до типу роботи та недопущення
значного потенційного забруднення протягом щоденних операцій.

•

Якщо робочий одяг забруднюється агрохімікатами, фекаліями, рідким брудом, кров'ю тощо, то він має бути змінений / замінений д ля запобігання
забруднення продукції.

Порізи, пошкодження та кровотеча

•

Працівники та відвідувачі повинні мати уявлення про дії у випадку кровопролиття через випадкові порізи тощо

Сторонні матеріали

•

Носіння ювелірних прикрас, пірсингу та інших прикріплених речей може становити ризик фізичного (або потенційно мікробіологічн ого) забруднення.
При збиранні врожаю правила за необхідністю мають не допускати наявність таких речей.

•

За потреби, залежно від культури, при збиранні врожаю слід розглянути необхідність покриття волосся для попередження забруднення продукції.
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5.4.3

Інформація та навчання для працівників з питань гігієни та охорони здоров'я

Усім працівникам та керівникам має бути надана інструкція та проведене навчання з базових питань гігієни, із урахуванням нижч енаведених питань:
a)

Інструкції з Базовим набором вимог щодо гігієни має включати всі гігієнічні аспекти, що можуть мати значення відповідно до умов підприємства,
культури та збирання врожаю.

b)

Для працівників має бути проведене навчання з питань розуміння ризиків під час оброблення продукції під час хвороби та важлив ості повідомлення
відповідальній особі підприємства про стан здоров’я. Мають існувати доведені до відома усіх працівників процедури повернення до роботи після
хвороби.

c)

Для керівників також має бути проведене навчання про те, як поводитися у відповідних умовах та виявляти незадовільні санітарні умови в полі (птахи,
гризуни та сліди їх життєдіяльності, домашні та дикі тварини, поводження зі сміттям).

d)

Керівники повинні мати чітко визначені коло зобов'язань та повноважень, межі відповідальності, щодо моніторингу застосування та реалізацією
санітарно-гігієнічних процедур і наданих інструкцій.
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5.5

ОБЛАДНАННЯ

Обладнання включає техніку, контейнери та інструменти для збирання врожаю. Якщо обладнання контактує з джерелами мікробіологічного забруднення, то існує ризик перехресного забруднення
продукції. Тому обладнання має зберігатися в чистому та належному стані.
5.5.1

Контейнери та інструменти для збирання врожаю
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Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає визначити найпоширеніші небезпечні фактори щодо контейнерів та інструментів для збирання врожаю, а також надає деякі приклади
альтернатив щодо мінімізації. Вони мають адаптуватися до конкретної діяльності господарства. Виробники мають розглядати таблицю тільки як орієнтир, а не вичерпний та унікальний перелік.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Використання неочищених
контейнерів та інструментів

•

Контейнери та інструменти мають зберігатися в чистому, належному стані у спосіб, що виключає можливість забруднення або пошкодження ними
продукції (пункт ФО 5.2.4 (О)). Для перевірки відповідності контейнерів та інструментів має здійснюватися візуальна перевірка.

•
•

Контейнери для продукції мають перевірятися та митися перед використанням, якщо перевіркою виявлено, що контейнери брудні.

•

Пошкоджені контейнери для збирання врожаю, що більше не піддаються очищенню або можуть становити ризик потрапляння сторонніх домішок, не
можна застосовуватися до збору продукції.

Контакт контейнерів та
інструментів із ґрунтом

•

Інструменти та контейнери, що використовуються для збирання врожаю та будь-якого підрізання зібраної продукції, не мають безпосередньо
контактувати з ґрунтом. Для сприяння зберіганню пакувального матеріалу та уникнення контакту із ґрунтом можуть використовуватися картонні та
пластикові листи або інші бар'єри.

Робітники, що не пройшли
навчання

•

Робітники мають бути навчені використовувати тільки ті чисті контейнери та інструменти, що перебувають у належному стані. Вон и мають мають
видаляти, якщо це практично здійснено весь бруд із причепів та контейнерів між заготівлями врожаю.

Контакт із забруднюючими
речовинами

•

Усі контейнери або інструменти, стосовно яких є підозра про щодо контактування із гноєм, фекаліями тварин / людей, кров'ю, або такі, що мають
пташиний послід, треба вимити та продезінфікувати перед повторним використанням.

Інше використання контейнерів
для збирання врожаю

•

Контейнери для збирання врожаю не повинні використовуватися для транспортування будь-якого іншого матеріалу або рідини, окрім зібраних фруктів
або овочів.

•

Сільськогосподарські робітники мають пройти навчання щодо цього питання.

Інструменти для збирання врожаю та будь-якого підрізання зібраної продукції мають регулярно дезінфікуватися відповідно до потреби та
характеристики операції, культури тощо (зверніть увагу, що інструменти з дерев’яними рукоятками повністю не піддаються дезінфекції).
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Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Сміття / відходи

•
•
•
•

5.5.2

Сміття / відходи від пакувальних операцій у полі мають оброблятися у спосіб, що не становить загрозу забруднення.
Контейнери для врожаю не повинні використовуватися для відходів / сміття.
Мають визначатися контейнери для відходів, побічної продукції, а також непридатних для споживання або небезпечних речовин.
Контейнери для відходів не повинні використовуватися для зберігання свіжих фруктів, овочів або пакувального матеріалу для свіжих фруктів та овочів.

Техніка та обладнання для збирання врожаю
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Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає визначити найпоширеніші небезпечні фактори стосовно техніки та обладнання для збирання врожаю, а також надає деякі приклади
альтернатив щодо мінімізації. Виробник має розглядати таблицю тільки як орієнтир, а не вичерпний та унікальний перелік.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Пошкодження продукції

•

Якщо використовується техніка для збирання врожаю, вона має належним чином перевірятися, експлуатуватися та налаштовуватися, щоб попередити
фізичне пошкодження продукції.

Брудна техніка для збирання
врожаю

•
•
•

Техніка для збирання врожаю має чиститися та митися відповідно до рекомендацій виробника та конкретних умов роботи.

•
•

Усі транспортні засоби мають належним чином очищуватися та, за необхідності, дезінфікуватися для недопущення перехресного забруднення.

•

Слід не допускати пересування обладнання та транспортних засобів через потенційно забруднені території (наприклад, території, пов'язані з
необробленим гноєм), щоб дістатися поля або місць збирання врожаю.

•

Транспортні засоби для перевезення свіжих та запакованих фруктів і овочів не повинні використовуватися для перевезення гігієнічно небезпечних
рідин.

Брудний транспорт

Перехресне забруднення

5.5.3

Обладнання для збирання врожаю має бути здатним захистити продукти від забруднення (пункт ФО 5.2.4 (О)).
Для забезпечення відсутності залишків продукції всередині обладнання техніка має щодня перевірятися.

Брудні транспортні засоби не мають використовуватися

Тимчасове зберігання зібраної продукції

Свіжі фрукти та овочі мають зберігатися на територіях, де продукція перебуває у контрольованих умовах щодо запобігання загроз ам, пошкодженням та забрудненню. оцінка ризиків має
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враховувати усі території зберігання та оброблення продукції.
Нижченаведена таблиця є інструментом, що допомагає визначити найпоширеніші небезпечні фактори щодо тимчасового зберігання зібраної продукції, а також надає деякі приклади альтернатив
щодо мінімізації. Вони мають бути адаптовані до конкретної діяльності підприємства. Виробники мають розглядати таблицю тільки як орієнтир, а не вичерпний та унікальний перелік.
Небезпечні фактори та їх
джерела (приклади)

Альтернативи щодо мінімізації (приклади)

Неконтрольоване зберігання

•

Уся продукція, запакована та оброблена безпосередньо в полі, саді або парнику, має з вечора прибиратися з поля.

Забрудненість території

•
•

Зібрана продукція завжди має зберігатися в чистому місці, захищеному від нагрівання, доступу тварин або інших джерел можливого забруднення.

•
•

Будівлі мають утримуватися у спосіб, що не становить санітарно-гігієнічного ризику для зібраної продукції.

•
•
•

Воду з рефрижераторних піддонів для збору конденсату слід зливати та утилізувати віддалено від продуктів і поверхонь, що конт актують із продуктами.

Відходи та сміття

•

Будівельне сміття / контейнери для сміття / сміттєві баки мають закриватися та (наскільки це можливо) розташовуватися подалі від входів до приміщень
та місць оброблення / зберігання продукції.

Шкідники у місці зберігання
продуктів / здійснення
оброблення продукції

•

Стосовно місця зберігання фруктів / операцій із оброблення фруктів має вестися журнал записів щодо боротьби зі шкідниками відповідно до Контрольної
точки ФО 5.6.3 (О).

•

Пестициди (наприклад, інсектициди, родентициди) мають використовуватися відповідно до всіх нормативних актів, що можуть застосовуватися.

•

Обов’язки з боротьби зі шкідниками мають бути покладені на фахівця із боротьби зі шкідниками, що пройшов відповідне навчання (або на ліцензованого
оператора, якщо цього вимагають законодавчі акти, що мають переважну силу).

•

Місця зберігання мають бути вільними від об'єктів / елементів, що можуть перетворюватися на сховища для шкідників / тварин (наприклад, чи ведеться
адекватна боротьба з бур'янами за периметром майданчика?)
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Неналежне утримання будівель
або ангарів, де зберігається
продукція

Приміщення мають періодично перевірятися для забезпечення належних умов.

Трубопроводи, труби та наземні конструкції, якщо такі є, мають встановлюватися та експлуатуватися таким чином, щоб краплі та конденсат не стікали на
поверхні продукції, необроблені матеріали або поверхні, що контактують із продуктами харчування.

Повітрозабірники не повинні розташовуватися біля потенційних джерел забруднення (для запобігання мікробіологічному забрудненню).
Протікання даху треба оперативно виявляти, контролювати та ремонтувати.
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6.

ІНША КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ
6.1

ТИПИ ПАТОГЕНІВ

Захворювання харчового походження, спричинені споживанням фруктів та овочів, зустрічаються рідко. Якщо випадки трапляються, вони зазвичай пов'язують ся з відносно невеликою групою
мікроорганізмів — бактеріями, вірусами або паразитами. У Таблиці 1 нижче наведені деякі приклади найпоширеніших мікроорганізмів, які спричиняють спалахи захворювань (зверніть увагу, що
цей перелік не є вичерпним).
Таблиця 1: Перелік та характеристики деяких мікробіологічних патогенів, пов'язаних із спалахами захворювань
МІКРООРГАНІЗМ

СПІЛЬНЕ ОСНОВНЕ ДЖЕРЕЛО

БАКТЕРІЯ
Escherichia coli /Ешерихія колі/
О157:H7 та інші різновиди

Фекалії тварин, особливо великої рогатої худоби, оленів та людей. Перехресне забруднення через заражену воду для зрошення або інших цілей. Люди,
які не миють руки після використання вбиральні.

Salmonella speciales spp.
/Види сальмонелл/

Фекалії тварин та людей. Перехресне забруднення через заражену воду для зрошення або інших цілей.

Shigella spp
/Види шигели/

Фекалії тварин; забруднена вода для зрошення або для інших цілей.

Listeria monocytogenes
/Моноцитогени лістерії/

Ґрунт, середовища виробництва харчових продуктів із підтримкою надлишкової вологості.

ВІРУСИ
Людські фекалії та сеча (невідомі носії цього патогену серед тварин). Забруднена вода, що використовується для зрошення або інших цілей. Люди, які
не миють руки після використання вбиральні.
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Гепатит A

Norovirus
Норовірус (чи вірус Норволк)

Людські фекалії, блювотні маси (не відомі носії цього патогену серед тварин). Забруднена вода, що використовується для зрошення або інших цілей.
Люди, які не миють руки після використання вбиральні.

ПАРАЗИТИ
Cryptosporidium spp.
/Види криптоспоридії /

Фекалії тварин та людей.

Cyclospora spp.
/Види циклоспори/

Фекалії людей, що є носіями паразиту. Забруднена вода, що використовується для зрошення, застосування ЗЗР (засоби захисту рос лин) або інших
цілей.
На підставі: www.fda.gov
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РЕЄСТР ЗМІН ДО ВЕРСІЇ / РЕДАКЦІЇ
Новий документ

Замінений документ

Дата публікації

Опис внесених змін

160201_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_0-1_en

150724_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5-0_en

1 лютого 2016 р.

Пункт ФО 4.2.1 CC — нова редакція Критеріїв відповідності;
Пункт ФО 5.8.2 CC – виправлення неправильного посилання;
Додаток ФО 1 — у пункті 5.1.1 у таблиці та тексті нижче
"придатний для споживання” замінено на "придатний для
збирання”, під таблицею 5.1.1 виправлене неправильне
посилання, у пункті 5.2 виправлена друкарська помилка, у
пункті наведені 5.3 нові ілюстрації використання гною та добрив
тваринного походження, у таблиці "придатний для споживання”
замінено на "придатний для збирання”.

160630_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_0-2_en

160201_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_0-1_en

1 липня 2016 р.

Пункт ФО 4.1 — видалений текст у розділі;
Пункт 4.1.2 — зміни у типі КТ;
Пункт ФО 4.1.2 CC — доданий текст до другого абзацу;
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Пункт ФО 5.1.1 CC — видалене одне слово з другого абзацу;
Пункт 5.1.6 CC — додане одне слово до другого абзацу;
Пункт ФО 5.4.5 CC — видалений текст;
Пункт ФО 5.5.1 CC — видалений текст;
Додаток ФО 1 — доданий текст до пункту 5.3 в таблиці під
ілюстрацією.
170630_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_1_en

160630_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_0-2_en

1 липня 2016 р.

Пункт ФО 4.1.2 — положення КТКВ поділені на пункти 4.1.2a та
4.1.2b
Пункт ФО 4.1.2a (CP) — доданий текст
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Пункт ФО 4.1.2a — зміна в типі КТ
Пункт ФО 4.1.2b — додані нові положення КТКВ
Пункт ФО 4.2.1 (CC) — доданий та змінений текст
Пункт ФО 5.7.3 — зміна в Типі КТ
Додаток ФО 1, пункт 5.1.1 (під деревом рішень) — доданий та
змінений текст
Додаток ФО 1, пункт 5.3 — додано текст до дерева рішень
190201_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_2_en

170630_GG_IFA_КТКВ_ФО_V5_1_en

1 ЛЮТОГО 2019 Р.

Пункт ФО 4.1.4 — уточнення
Пункт ФО 5.1.1 — додано текст для уточнення
Пункт ФО 5.2.6 — зміна положень КТКВ
Пункт 5.7.2 CC — додано текст для уточнення
Пункт ФО 5.9 — додано два КТКВ

190201_GG_IFA_КТКВ_ЗСД_V5_2_e
n

Додаток ФО 1, пункт 5.1.1 (над деревом рішень) — додано текст
для зазначення обов'язковості
Якщо ви бажаєте отримати додаткову інформацію про зміни в цьому документі, дивіться деталі у версії документу зі змінами, що доступні для відстеженняабо зв'яжіться з секретаріатом
GLOBALG.A.P. за адресою translation_support@globalgap.org.

Якщо зміни не вносять нових вимог до стандарту, ця версія залишатиметься "5.0”, а оновлена версія повинна позначатися "5.0-x”. Якщо зміни впливають на відповідність стандартам, назва
версії буде змінена на "5.x”. Нова версія, наприклад, V6.0, V7 тощо завжди впливатиме на акредитацію стандарту.
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