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WPROWADZENIE
a) Standard Zintegrowanego Zapewnienia Bezpieczeństwa i Jakości w Gospodarstwie GLOBALG.A.P. [ang. Integrated Farm Assurance (IFA)] obejmuje certyfikacją cały proces
wytwarzania produktów rolniczych, począwszy od momentu zanim rośliny znajdą się w glebie (punkty kontroli dotyczące pochodzenia i materiału rozmnożeniowego) lub od
momentu, gdy zwierzę wchodzi do procesu produkcyjnego, aż do powstania nieprzetworzonych produktów (przetwórstwo lub rzeźnictwo nie są objęte niniejszym standardem, z
wyjątkiem pierwszego poziomu przetwórstwa w module Akwakultura).
b) GLOBALG.A.P. wyznacza normę i ramy niezależnej, uznanej przez stronę trzecią certyfikacji procesu produkcyjnego w gospodarstwie, w oparciu o wytyczne ISO/IEC Guide 65.
(Certyfikacja procesu produkcyjnego - zbiór, uprawa, chów lub produkcja - zapewnia, że certyfikowane są tylko te produkty i procesy, dla których osiągnięto określony poziom
zgodności z ustalonymi Dobrymi Praktykami Rolniczymi [ang. Good Agricultural Practice (G.A.P.)] opisanymi w dokumentach normatywnych GLOBALG.A.P.
c) Standard IFA oferuje producentom szereg korzyści:
(i)

Ograniczenie ryzyka związanego z bezpieczeństwem żywności w produkcji pierwotnej poprzez: zachęcanie do opracowywania oraz przyjęcia krajowych i regionalnych
programów zapewnienia jakości w gospodarstwie, a także ustanowienie normy referencyjnej opartej na klarownej (zrozumiałej) ocenie ryzyka i zasadach HACCP, która ma
służyć potrzebom konsumentów oraz całego łańcucha żywnościowego. Poprzez konsultacje w całym łańcuchu żywnościowym, norma ta stanowi również platformę
techniczną komunikacji, mającą na celu ciągłe doskonalenie i zachowanie przejrzystości.

(ii)

Obniżenie kosztów zgodności poprzez zastosowanie jednego auditu „one-stop-shop“ zamiast wielu auditów dla różnorodnych produktów w gospodarstwach o produkcji
mieszanej. Pozwala uniknąć zbytecznych i uciążliwych regulacji prawnych poprzez aktywne podejście do procesu ustanawiania i stosowania przepisów w przemyśle oraz
uzyskanie globalnej harmonizacji. Prowadzi to do lepszego zapewnienia równych szans dla każdego.

(iii)

Zwiększenie integralności schematów zapewnienia jakości w całym świecie, poprzez określenie oraz egzekwowanie jednolitego poziomu kompetencji auditorów,
powiadamianie o statusie weryfikacji oraz harmonizację interpretacji kryteriów zgodności.

d) Dokument Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności IFA (CPCC) został podzielony na odrębne moduły, z których każdy obejmuje odmienne obszary lub poziomy działalności w miejscu
produkcji. Części te zostały podzielone na:

180312_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_pl.doxc

(i)

(ii)

“Zakresy” – obejmujące zagadnienia ogólne związane z produkcją, zaklasyfikowane jako szerszy materiał. Są to:
Moduł Bazowy dla Gospodarstw [ang. All Farm Base – AF],
Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych [ang. Crops Base – CB],
Moduł Bazowy dla Inwentarza Żywego [ang. Livestock Base – LB] oraz
Moduł dla Akwakultury [ang. Aquaculture Module – AB].
”Moduły” (lub “podzakresy”) – obejmują szczegóły charakterystyczne dla danej produkcji, są podzielone według rodzaju produktu.
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e)

Ustawodawstwo dotyczące Punktów Kontroli i Kryteriów Zgodności jest nadrzędne w stosunku do GLOBALG.A.P. w przypadkach, gdy przepisy prawa są bardziej wymagające. W
przypadku braku wymagań ustawodawczych (lub gdy przepisy prawne są mniej restrykcyjne) minimalny akceptowalny poziom zgodności jest wyznaczony przez GLOBALG.A.P.
Zgodność ze wszystkimi stosownymi przepisami prawnymi sama w sobie nie warunkuje certyfikacji. Audit wykonywany przez jednostkę certyfikującą zatwierdzoną przez
GLOBALG.A.P. nie zastępuje odpowiedzialności organów państwowych za egzekwowanie przepisów prawnych. Istnienie przepisów prawnych odnoszących sie do odpowiednich
CPCC nie powoduje zmiany poziomu danego Punktu Kontroli na "Wymaganie podstawowe". Poziomy CPCC powinny być zachowane tak, jak to określono w dokumentach CPCC
oraz listach kontrolnych publikowanych na stronie internetowej GLOBALG.A.P.

f)

Definicje i terminologia stosowane w Przepisach Ogólnych oraz Punktach Kontroli i Kryteriach Zgodności GLOBALG.A.P. są dostępne w dokumencie Przepisy Ogólne - część I,
Załącznik I.4 - Definicje GLOBALG.A.P.

g)

Załączniki przywołane w CPCC podają wytyczne, chyba, że w CPCC określono, iż dany załącznik lub jego część są obowiązkowe. W tytułach tych załączników znajduje się
informacja, że są one obowiązkowe. Wytyczne wymienione w dokumencie Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności nie stanowią dokumentów normatywnych, jedynie podają
producentom wskazówki jak spełnić wymagania.

h)

Certyfikacji mogą podlegać wyłącznie produkty umieszczone w wykazie produktów GLOBALG.A.P. opublikowanym na stronie internetowej GLOBALG.A.P. Wykaz produktów
GLOBALG.A.P. nie jest zamknięty i może być rozszerzony jeśli trzeba. Wszelkie prośby o dodanie nowych produktów do wykazu należy przesyłać na adres e-mail:
standard_support@globalgap.org z podaniem następujących informacji:
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(i)
(ii)
(iii)

Nazwa produktu
Nazwa naukowa
Inne dodatkowe informacje np. warunki uprawy, wykorzystanie, alternatywne nazwy, zdjęcia itp. Informacje te można również dostarczyć korzystając z linku na stronie
internetowej

i)

Termin “powinien” został użyty w dokumentach standardowych GLOBALG.A.P. IFA w celu wskazania tych postanowień, które w świetle wymagań GLOBALG.A.P. są
obowiązkowe.

j)

FoodPLUS GmbH oraz jednostki certyfikujące zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. nie są prawnie odpowiedzialne za bezpieczeństwo produktu certyfikowanego w ramach
niniejszej normy oraz nie odpowiadają za dokładność i kompletność danych zamieszczonych w Bazie danych GLOBALG.A.P. W żadnym wypadku FoodPLUS GmbH, jego
pracownicy lub agenci nie odpowiadają za żadne straty, zniszczenia, należności, koszty lub wydatki jakiejkolwiek natury (włączając straty następcze), które producent może
ponieść lub na które może być narażony z powodu bezpośredniego lub pośredniego administrowania przez FoodPLUS GmbH, jego praco wników lub agentów lub też
wykonania przez nich zobowiązań w związku z niniejszym systemem, z wyjątkiem takich strat, zniszczeń, należności, kosztów i / lub wydatków, które powstały w wyniku
rażącego zaniedbania lub umyślnego zaniechania działania takich osób.

Copyright
© Copyright: GLOBALG.A.P. c/o FoodPLUS GmbH: Spichernstr. 55, 50672 Cologne; Germany. Kopiowanie i dystrybucja dozwolone tylko w niezmienionej formie.
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Nr

Punkt Kontroli

AF

MODUŁ BAZOWY DLA GOSPODARSTW

Kryteria Zgodności

Poziom

Punkty kontroli zawarte w tym module stosują się do wszystkich producentów ubiegających się o certyfikację i obejmują zagadnienia istotne dla
każdego przedsiębiorstwa rolnego.

AF. 1

HISTORIA I ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRODUKCJI
Jedną z kluczowych cech zrównoważonego rolnictwa jest ciągłe łączenie wiedzy na temat konkretnego miejsca z doświadczeniem praktycznym i
wykorzystanie tego do przyszłego planowania procesu zarządzania oraz działań w praktyce. Niniejsza sekcja powstała w celu zapewnienia, że gleba,
budynki i inne obiekty, które składają się na strukturę gospodarstwa, są właściwie zarządzane, zapewniając bezpieczną produkcję żywności oraz
ochronę środowiska.

AF. 1.1

Historia pola

AF. 1.1.1

Czy ustalono system odniesienia dla każdego pola, sadu, szklarni, ogrodu, Zgodność powinna obejmować identyfikację wzrokową w postaci:
działki, budynków inwentarskich / zagród i / lub innych obszarów/lokalizacji
wykorzystywanych w produkcji?
- Znaków fizycznych przy każdym polu/sadzie,
szklarni/ogrodzie/działce/budynku inwentarskim/zagrodzie lub innym
obszarze/lokalizacji

Wymaganie
podstawowe
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Lub
- Mapy gospodarstwa, która także określa umiejscowienie źródeł wody,
magazyny /miejsca obróbki produktu, stawy, obory itp., które mogą być
powiązane z systemem identyfikacji.
Nie można wstawić "Nie dotyczy".
AF. 1.1.2

Czy ustalono system zapisów dla każdej jednostki produkcyjnej lub innego Bieżące zapisy powinny odzwierciedlać historię produkcji
obszaru / lokalizacji w celu dostarczenia zapisu działań związanych z
GLOBALG.A.P. we wszystkich miejscach produkcyjnych. Nie można
produkcją żywego inwentarza / hodowli organizmów wodnych i / lub
wstawić "Nie dotyczy".
zabiegów agronomicznych realizowanych w tych lokalizacjach?
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Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 1.2

Zarządzanie miejscem produkcji

AF. 1.2.1

Czy dostępna jest ocena ryzyka dla wszystkich miejsc (łącznie z
dzierżawionymi gruntami, budowlami oraz ich wyposażeniem)
zarejestrowanych do certyfikacji? Czy ocena ryzyka wskazuje, że dane
miejsce jest odpowiednie do produkcji żywności, przy uwzględnieniu
stosownych aspektów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska
także zdrowia i dobrostanu zwierząt w przypadku produkcji zwierzęcej i
akwakultury?

AF.1.2.2

Czy opracowano i wdrożono plan zarządzania, wyznaczający strategie
Plan zarządzania odnosi się do zagrożeń zidentyfikowanych w AF.1.2.1 i Wymaganie
prowadzące do minimalizacji zagrożeń zidentyfikowanych w ocenie ryzyka opisuje procedury kontrolowania zagrożeń uzasadniające, że miejsce o
podstawowe
(AF 1.2.1)?
którym mowa jest odpowiednie do prowadzenia produkcji [żywności].
Plan powinien być dostosowany do operacji wykonywanych w
gospodarstwie, a także przedstawić dowody jego wdrożenia oraz
skuteczności.

W odniesieniu do wszystkich miejsc produkcji powinna być dostępna
Wymaganie
pisemna ocena ryzyka określająca czy miejsce jest odpowiednie do
podstawowe
produkcji żywności. Ocena powinna być dostępna podczas pierwszej
inspekcji oraz podlegać aktualizacji i przeglądowi za każdym razem, gdy
do produkcji wprowadzane są nowe miejsca lub gdy zmieniły się rodzaje
ryzyka dla istniejących miejsc, albo przynajmniej raz do roku, jeśli to
krótszy okres. Ocena ryzyka może bazować na ogólnej ocenie, lecz
powinna być dopasowana do specyfiki danego gospodarstwa.
Ocena ryzyka powinna uwzględniać:
potencjalne zagrożenia fizyczne, chemiczne (łącznie z alergenami) i
biologiczne;
historię miejsca (dla miejsc, które są nowo wprowadzone do
produkcji rolniczej, zaleca się historię z okresu pięciu lat, a jeden rok
to minimum, które powinno być znane)
wpływ proponowanego przedsięwzięcia na sąsiednie zapasy /
uprawy / środowisko – a także na bezpieczeństwo i zdrowie
zwierząt w zakresie stosownym dla certyfikacji produkcji zwierzęcej i
akwakultury.
(patrz AF Załącznik 1 i AF Załącznik 2, wytyczne dla ocen ryzyka.
FV Załącznik 1 zawiera wytyczne dotyczące zalania/powodzi).

UWAGA: Zagrożenia środowiskowe nie muszą być zawarte w tym
planie, są one ujęte w punkcie AF 7.1.1.

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
Strona: 8 z 158

Poziom

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 2

PROWADZENIE ZAPISÓW I WEWNĘTRZNA SAMOKONTROLA / WEWNĘTRZNA INSPEKCJA

Poziom
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Ważne dane dotyczące praktyki rolniczej powinny być zapisane, a zapisy przechowywane.
AF. 2.1

Czy wszystkie zapisy żądane w trakcie inspekcji zewnętrznej są dostępne
i są przechowywane przez okres minimum 2 lat, chyba że określone
punkty kontroli wymagają dłuższego okresu przechowywania?

Producenci powinni przechowywać aktualizowane zapisy przez minimum Wymaganie
2 lata. Zapisy elektroniczne są ważne; w takim przypadku producenci
podstawowe
odpowiadają za wykonywanie zapasowej kopii. W przypadku wstępnej
inspekcji producenci prowadzą zapisy przez co najmniej 3 miesiące
przed datą inspekcji lub od daty rejestracji, jeśli jest to dłuższy okres.
Nowi producenci ubiegający się o certyfikację powinni posiadać pełne
zapisy, które odnoszą się do każdego obszaru objętego rejestracją, ze
wszystkimi działaniami agronomicznymi związanymi z dokumentacją
GLOBALG.A.P. wymaganą dla tego obszaru. Przy produkcji zwierzęcej
w przypadku wstępnej inspekcji żywego Inwentarza wyżej wymienione
zapisy powinny sięgać co najmniej do jednego pokolenia wstecz.
Dotyczy to prowadzenia zapisów. Jeśli brakuje pojedynczego zapisu
odnośnie danego punktu kontroli, taki punkt nie jest zgodny z
wymaganiami. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

AF. 2.2

Czy producent bierze na siebie odpowiedzialność za przeprowadzenie
minimum jednej w ciągu roku wewnętrznej samokontroli na zgodność z
wymaganiami standardu GLOBALG.A.P.?

Istnieje udokumentowane potwierdzenie, że w przypadku Opcji 1 została Wymaganie
przeprowadzona wewnętrzna samokontrola zgodnie z
podstawowe
odpowiedzialnością producenta (może być wykonana przez osobę inną
niż producent).
Samooceny powinny uwzględniać wszystkie stosowne punkty kontroli,
nawet kiedy przeprowadza je wynajęta w tym celu firma zewnętrzna.
Lista kontrolna do samooceny powinna zawierać uwagi na temat
dowodów zaobserwowanych we wszystkich punktach, które nie dotyczą
danego producenta lub gdzie stwierdzono brak zgodności.
Należy to uczynić przed inspekcją Jednostki Certyfikującej (Przepisy
Ogólne Część I, 5.).
Nie można wstawić "Nie dotyczy", z wyjątkiem wielu lokalizacji z SZJ i
grup producenckich, dla których lista kontrolna SZJ obejmuje inspekcje
wewnętrzne.

AF. 2.3

Czy podjęto efektywne działania korygujące w odniesieniu do
niezgodności wykrytych w trakcie wewnętrznej samokontroli lub
wewnętrznej inspekcji w grupie producentów?

Niezbędne działania korygujące zostały udokumentowane i wdrożone.
"Nie dotyczy" możliwe tylko w przypadku niezgodności wykrytych
podczas samoocen lub inspekcji wewnętrznych w grupach
producenckich.
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Nr

Punkt Kontroli

AF. 3

HIGIENA

Kryteria Zgodności

Poziom

Ludzie to klucz do zapobiegania zanieczyszczeniu produktu. Pracownicy w gospodarstwie i usługodawcy, jak również sami producenci decydują o
jakości i bezpieczeństwie produktu. Wykształcenie i szkolenia będą wspierać postęp w kierunku bezpiecznej produkcji. Niniejsza sekcja ma na celu
zapewnienie dobrych praktyk, aby zmniejszyć ryzyko związane z higieną produktu dzięki zrozumieniu przez pracowników tych wymagań i
zapewnieniu ich kompetencji do wykonywania swoich obowiązków.
Dalsze wymogi dotyczące higieny specyficzne dla poszczególnych czynności takich jak zbiór czy obróbka produktu zostały zdefiniowane w
stosownym module Standardu.
Czy producent posiada na piśmie ocenę ryzyka dla zagrożeń związanych
z higieną?

Pisemna ocena ryzyka dotycząca kwestii higieny obejmuje środowisko
produkcji. Zagrożenia zależą od produktów wytwarzanych i/lub
dostarczanych. Ocena ryzyka może być ogólna, lecz powinna być
dopasowana do warunków w danym gospodarstwie i podlegać
corocznemu przeglądowi oraz aktualizacji w przypadku wystąpienia
zmian (np. gdy występują inne czynności). Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

AF. 3.2

Czy gospodarstwo posiada pisemną udokumentowaną procedurę
higieniczną i widocznie rozmieszczone instrukcje higieniczne dla
wszystkich pracowników i odwiedzających dane miejsce, których działania
mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności?

Gospodarstwo powinno posiadać procedurę higieniczną uwzględniającą
zagrożenia zidentyfikowane w ocenie ryzyka AF 3.1. Gospodarstwo
powinno posiadać także instrukcje higieniczne widoczne dla
pracowników (łącznie z podwykonawcami) i odwiedzających w postaci
klarownych znaków (obrazków) i / lub w języku(-ach) dominującym(-ych)
wśród pracowników. Instrukcje powinny też opierać się na wynikach
oceny ryzyka higienicznego w AF3.1. i obejmować przynajmniej:

Wymaganie
drugorzędne
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AF. 3.1

-

-

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
Strona: 10 z 158

potrzebę mycia rąk
opatrywanie skaleczeń na skórze
palenie, jedzenie posiłków i picie napojów w przeznaczonych do
tego miejscach
zgłaszanie każdej mającej znaczenie infekcji lub stanu zdrowia.
Dotyczy to objawów chorobowymi (np. wymioty, żółtaczka,
biegunka) tak, aby pracownicy ci mogli być odsunięci od
bezpośredniego kontaktu z produktem oraz powierzchniami
wchodzącymi w kontakt z produktem
zgłaszanie skażenia produktów płynami ustrojowymi
stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej tam, gdzie czynności
danej osoby mogą stanowić ryzyko skażenia produktu.

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

AF. 3.3

Czy wszystkie osoby pracujące w gospodarstwie są raz do roku szkolone
z wymagań higieny dopasowanych do wykonywanych przez nie czynności
oraz zgodnie z instrukcjami higienicznymi wymienionymi w punkcie AF
3.2.?

W trakcie wstępnego szkolenia w zakresie higieny przekazano instrukcje
zarówno pisemne, jak i ustne. Wszyscy nowi pracownicy powinni
uczestniczyć w takim szkoleniu i potwierdzić swój udział. Szkolenie
powinno dotyczyć wszystkich instrukcji, o których mowa w punkcie
AF.3.2. Wszyscy pracownicy, łącznie z właścicielami i kierownictwem
powinni raz do roku uczestniczyć w szkoleniu w zakresie podstaw
higieny w gospodarstwie.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 3.4

Czy w gospodarstwie wdrożono procedury higieniczne?

Pracownicy, których zadania wskazano w procedurach higienicznych
powinni wykazać swoje kompetencje w trakcie inspekcji oraz istnieje
wizualny dowód, że procedury higieniczne są wdrożone. Nie można
wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

AF. 4

ZDROWIE, BEZPIECZEŃSTWO I OPIEKA NAD PRACOWNIKAMI
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Ludzie to klucz do bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania każdego gospodarstwa. Pracownicy w gospodarstwie i usługodawcy, jak również
sami producenci decydują o jakości produktu i ochronie środowiska. Wykształcenie i szkolenia będą wspierać postęp w kierunku zrównoważonego
funkcjonowania gospodarstwa i rozwoju kapitału ludzkiego. Niniejsza sekcja ma na celu zapewnienie dobrych praktyk, aby zmniejszyć ryzyko
związane z higieną produktu dzięki zrozumieniu przez pracowników tych wymagań i zapewnieniu ich kompetencji do wykonywania obowiązków; oraz
zapewnienie, że pracownicy będą posiadać stosowny sprzęt umożliwiający im bezpieczna pracę, a jeśli zdarzy się wypadek, otrzymanie na czas
odpowiedniej pomocy.
AF. 4.1

Zdrowie i Bezpieczeństwo

AF. 4.1.1

Czy producent posiada na piśmie ocenę ryzyka dla zagrożeń związanych
ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników?

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
Strona: 11 z 158

Pisemna ocena ryzyka może być ogólna, ale powinna być właściwa dla
Wymaganie
warunków występujących w gospodarstwie, obejmując cały proces
drugorzędne
produkcji w zakresie certyfikacji. Ocena ryzyka powinna być przeglądana
raz do roku i aktualizowana w przypadku wystąpienia zmian (np. nowe
urządzenia, nowe budynki, nowe środki ochrony roślin, zmodyfikowane
metody uprawy itp.). Przykłady zagrożeń obejmują między innymi:
ruchome części maszyn, przerwy w dostawie energii, zagrożenia
związane z instalacją elektryczną, urządzenia mechaniczne i ruch
drogowy w gospodarstwie, pożary zabudowań gospodarczych,
stosowanie nawozu organicznego, nadmierny hałas, kurz, drgania,
ekstremalne temperatury, drabiny, magazynowanie paliwa, zbiorniki na
gnojowicę itp. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

AF. 4.1.2

Czy gospodarstwo posiada pisemne procedury dotyczące zdrowia i
bezpieczeństwa, uwzględniające zagrożenia zidentyfikowane w ocenie
ryzyka AF 4.1.1?

Procedury dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa powinny obejmować te
punkty, które wyszczególniono w ocenie ryzyka (AF.4.1.1) i powinny być
właściwe dla działań prowadzonych w gospodarstwie. Powinny też
obejmować procedury postępowania w razie wypadku i plany awaryjne
w przypadku wystąpienia wszystkich zidentyfikowanych zagrożeń w
danych warunkach pracy itp. Procedury powinny być przeglądane raz w
roku i aktualizowane w przypadku zmian w ocenie ryzyka.

Wymaganie
drugorzędne
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Infrastruktura, obiekty oraz urządzenia w gospodarstwie muszą być
skonstruowane oraz utrzymywane w stanie nie stwarzającym zagrożenia
dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
Wszyscy pracownicy, łącznie z podwykonawcami, mogą wykazać się
kompetencjami w zakresie obowiązków i wypełnianych zadań w trakcie
oceny wizualnej (o ile można, w dniu inspekcji). Powinien istnieć dowód
w postaci instrukcji odpowiednim języku i zapisów ze szkolenia.
Producent może sam przeprowadzić szkolenie w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa jeśli dostępne są zapisy ze szkolenia i / lub materiały
szkoleniowe (tzn. szkolenie nie musi być prowadzone przez osobę z
zewnątrz). Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

Czy przechowywane są zapisy dotyczące zajęć podczas szkolenia oraz
uczestnictwa pracowników w szkoleniach?

Przechowywane są zapisy działań szkoleniowych, zawierające
informacje nt. przerobionych tematów, wykładowcy, daty oraz listę
obecności uczestników. Wymagany jest dowód uczestnictwa.

Wymaganie
drugorzędne

Czy wszyscy pracownicy mający kontakt i / lub dysponujący lekami
weterynaryjnymi, środkami chemicznym, środkami dezynfekującymi,
środkami ochrony roślin, środkami biobójczymi lub innymi
niebezpiecznymi substancjami oraz wszyscy pracownicy obsługujący
niebezpieczne urządzenia lub posługujący się skomplikowanymi
urządzeniami, tak jak określono to w ocenie ryzyka zawodowego AF.4.1.1
posiadają potwierdzenie swoich uprawnień i / lub podano szczegółowe
dane dotyczące wszelkich innych kwalifikacji?

W zapisach należy wskazać pracowników, którzy wykonują takie
zadania oraz mogą potwierdzić swoje kompetencje (np. świadectwa ze
szkoleń i / lub zapisy ze szkoleń stanowiące dowód uczestnictwa). Nie
można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

AF. 4.1.3

Czy wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zdrowia i
bezpieczeństwa pracy zgodnie z oceną ryzyka w AF 4.1.1?

AF. 4.2

Szkolenia

AF. 4.2.1

AF. 4.2.2

W przypadku akwakultury odwołanie do wymagań w Module
Akwakultura AB 4.1.1.
W przypadku hodowli inwentarza żywego wymagany jest także dowód
potwierdzający odpowiednie doświadczenie pracowników podających
lekarstwa.

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
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Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 4.3

Zagrożenia i pierwsza pomoc

AF. 4.3.1

Czy istnieją procedury postępowania w razie wypadku czy sytuacji
kryzysowej? Czy są one wyraźnie przedstawione oraz przekazane
wszystkim osobom związanym z działalnością gospodarstwa, łącznie z
podwykonawcami i odwiedzającymi ?

Kryteria Zgodności

Poziom

Trwałe procedury postępowania w razie wypadku powinny być wyraźnie
przedstawione w dostępnych i widocznych miejscach dla pracowników
gości i podwykonawców. Instrukcje te są dostępne w języku(-ach)
dominującym(-ych) wśród pracowników i / lub w formie piktogramów.

Wymaganie
drugorzędne
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Procedury powinny określać następujące zagadnienia:
odnośnik do mapy gospodarstwa lub adres gospodarstwa
osobę (osoby) do kontaktu
aktualizowany wykaz ważnych numerów telefonów (policja,
pogotowie ratunkowe, szpital, straż pożarna, dostęp do doraźnej
pomocy lekarskiej na miejscu lub przy pomocy środka transportu,
dostawcy prądu, wody i gazu)
Przykłady innych procedur, które mogą być tu włączone:
lokalizacja najbliższego środka komunikacji (telefon, radio)
jak i gdzie skontaktować się z lokalną przychodnią, szpitalem i
innymi służbami pomocy kryzysowej (GDZIE się stało? CO się
stało? ILE OSÓB jest zranionych? JAKIEGO RODZAJU są to rany?
KTO dzwoni?)
lokalizacja gaśnic(-y);
wyjścia awaryjne;
awaryjne odcięcie dopływu prądu, gazu i wody oraz
sposób meldowania o wypadkach i niebezpiecznych sytuacjach.
W przypadku akwakultury odniesienie do wymagań w Module
Akwakultura AB 3.4.1.
AF. 4.3.2

Czy potencjalne zagrożenia są wyraźnie oznaczone za pomocą znaków
ostrzegawczych?

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
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Trwałe i czytelne znaki powinny wskazywać potencjalne zagrożenia.
Wymaganie
Tam, gdzie stosowne, obejmują one: składowisko odpadów, zbiorniki
drugorzędne
paliwa, warsztaty, drzwi prowadzące do miejsc magazynowania środków
ochrony roślin / nawozów / innych środków chemicznych. Powinny być
obecne znaki ostrzegawcze w języku(-ach) dominującym(-ych) wśród
pracowników i / lub w postaci piktogramów. Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

AF. 4.3.3

Czy pracownicy mają dostęp do informacji na temat bezpieczeństwa
dotyczącego substancji niebezpiecznych dla swojego zdrowia?

Jeśli istnieje potrzeba zapewnienia właściwego postępowania, dostępne
są informacje (np. strony internetowe, numery telefonów, karty
charakterystyki itp.).

Wymaganie
drugorzędne

W przypadku akwakultury odwołanie do wymagań w Module
Akwakultura AB 3.1.2.
Czy we wszystkich stałych miejscach oraz w pobliżu miejsc pracy na
polach znajdują się apteczki pierwszej pomocy?

Kompletnie wyposażone apteczki pierwszej pomocy (zgodnie z
krajowymi zaleceniami i czynnościami wykonywanymi w gospodarstwie)
powinny być dostępne we wszystkich stałych miejscach pracy oraz
podczas transportu (traktor, samochód itp.) wszędzie tam, gdzie
wymaga tego ocena ryzyka w AF 4.1.1.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 4.3.5

Czy zawsze wtedy, gdy w gospodarstwie prowadzona jest działalność
produkcyjna, obecna jest właściwa liczba osób (co najmniej jedna osoba)
przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy?

Zawsze wtedy, gdy w gospodarstwie prowadzona jest działalność
produkcyjna, jest obecna co najmniej jedna osoba przeszkolona w
zakresie udzielania pierwszej pomocy (w ciągu ostatnich pięciu lat).
Wskazówka: jedna przeszkolona osoba na 50 pracowników. Działalność
produkcyjna obejmuje wszystkie działania wymienione w mających
zastosowanie modułach niniejszej normy.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 4.4

Odzież / wyposażenie ochronne

AF. 4.4.1

Czy pracownicy, goście i podwykonawcy są zaopatrzeni w odpowiednie
ubrania ochronne, zgodnie z wymaganiami prawnymi i / lub wskazówkami
na etykiecie i / lub zatwierdzeniem przez kompetentny urząd?
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AF. 4.3.4

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Są dostępne, stosowane i w dobrym stanie kompletne zestawy ubrań
Wymaganie
ochronnych, zgodnie z instrukcją na etykiecie i / lub wymaganiami
podstawowe
prawnymi i / lub wymaganiami zatwierdzonymi przez kompetentny urząd.
W celu spełnienia wymagań podanych na etykiecie i/ lub w zależności od
działań prowadzonych w gospodarstwie zestawy te obejmują: gumowe
buty lub inne odpowiednie obuwie, wodoodporne ubranie, kombinezony
ochronne, gumowe rękawice, maski na twarz, odpowiednie urządzenia
do oddychania (łącznie z wymiennymi filtrami), środki do ochrony oczu i
uszu, kamizelki ratunkowe itp. zgodnie z wymaganiami na etykiecie lub
prowadzonymi w gospodarnie czynnościami.

180312_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_pl.doxc

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

AF. 4.4.2

Czy odzież ochronna jest czyszczona po użyciu oraz czy jest
przechowywana w sposób chroniący przed zanieczyszczeniem ubranie
osobiste?

Odzież ochronna jest utrzymywana w czystości, zgodnie ze swoim
Wymaganie
zastosowaniem oraz stopniem potencjalnego zabrudzenia, a także w
podstawowe
wentylowanym miejscu. Czyszczenie odzieży ochronnej i sprzętu
obejmuje pranie jej osobno od odzieży prywatnej. Rękawice
wielokrotnego użytku należy umyć przed zdjęciem. Brudna, porwana czy
zniszczona odzież ochronna i sprzęt oraz przeterminowane wkłady
filtracyjne powinny być we właściwy sposób zlikwidowane. Odzież
jednorazowego użytku (np. rękawice, kombinezony itp.) powinna być
zlikwidowana po jednokrotnym użyciu. Wszystkie ubrania ochronne i
sprzęt, łącznie z wymiennymi filtrami itp. powinny być przechowywane
oddzielnie, poza pomieszczeniem przechowywania środków ochrony
roślin / obiektów magazynowych i fizycznie oddzielone od wszelkich
innych środków chemicznych, mogących spowodować zanieczyszczenie
ubrania czy sprzętu. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

AF. 4.5

Ochrona pracowników

AF. 4.5.1

Czy jasno wskazano członka kierownictwa odpowiedzialnego za zdrowie,
bezpieczeństwo i ochronę pracowników?

Dostępna jest dokumentacja wykazująca, że wyraźnie wskazani,
wymienieni z nazwiska, członkowie kierownictwa są odpowiedzialni za
zapewnienie zgodności oraz wdrożenie obowiązujących aktualnych i
odpowiednich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących zdrowia,
bezpieczeństwa i ochrony pracowników.

Wymaganie
podstawowe

AF. 4.5.2

Czy ma miejsce regularna komunikacja w obie strony między
kierownictwem a pracownikami w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa,
zdrowia i ochrony pracowników? Czy jest dokumentacja działań podjętych
w rezultacie takiego przepływu informacji?

Zapisy wskazują, że obawy pracowników dotyczące zdrowia,
bezpieczeństwa i ochrony są zapisywane na odbywających się
przynajmniej raz w roku, planowanych spotkaniach członków
kierownictwa z pracownikami, na których mogą być otwarcie omawiane
(bez obaw lub zastraszania lub kar) tematy związane ze stanem
zdrowia, bezpieczeństwem i ochroną pracowników. Nie jest wymagane,
aby auditor oceniał treść, dokładność czy rezultaty tych spotkań.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 4.5.3

Czy pracownicy mają dostęp do czystych pomieszczeń przeznaczonych
do przechowywania żywności, miejsc wyznaczonych do odpoczynku,
urządzeń do mycia rąk oraz wody pitnej?

Pracownicy powinni mieć zawsze dostęp do miejsca przechowywania
żywności oraz spożywania posiłków, jeśli jedzą w gospodarstwie.
Zawsze muszą być zapewnione urządzenia do mycia rąk i woda pitna.

Wymaganie
podstawowe

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Poziom
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Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 4.5.4

Czy na miejscu, w gospodarstwie są pomieszczenia mieszkalne i czy mają Pomieszczenia mieszkalne dla pracowników nadają się do
one podstawowe wyposażenie?
zamieszkania, są solidnie zadaszone, posiadają okna i drzwi, dostęp do
bieżącej wody, toalety i odprowadzenie ścieków (kanalizację). W
przypadku braku kanalizacji dopuszcza się szambo, jeśli jest zgodne z
lokalnymi przepisami.

AF. 4.5.5

Czy zapewniony przez producenta transport pracowników (na terenie
gospodarstwa, do/z pola/sadu) jest bezpieczny i zgodny z krajowymi
przepisami, o ile odbywa się po drogach publicznych?

AF. 5

PODWYKONAWCY

Pojazdy oraz jednostki pływające powinny być bezpieczne dla
pracowników, a jeśli są wykorzystywane do transportu pracowników po
drogach publicznych, powinny być zgodne z wymogami krajowych
przepisów o bezpieczeństwie.

Poziom
Wymaganie
podstawowe

Wymaganie
drugorzędne

Podwykonawca to jednostka świadcząca pracę, zapewniająca urządzenia i/lub materiały do wykonania określonych czynności w gospodarstwie w
ramach umowy z producentem (np. zbiór ziarna zgodnie z życzeniem zleceniodawcy, a także oprysk czy zbiór owoców)
Czy w przypadku gdy producent korzysta z usług podwykonawców,
nadzoruje on ich działania w celu zapewnienia, że działania odnoszące się
do CPCC GLOBALG.A.P. są zgodne z odpowiednimi dla nich
wymaganiami?

180312_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_pl.doxc

AF. 5.1

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Producent jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych punktów kontroli,
Wymaganie
które mają zastosowanie do zadań wykonywanych przez
podstawowe
podwykonawcę, który wykonuje czynności objęte normą GLOBALG.A.P.
poprzez skontrolowanie i podpisanie oceny podwykonawcy, pod kątem
każdego zakontraktowanego zadania i w każdym sezonie.
Powinien być dostępny dowód zgodności z mającymi zastosowanie
punktami kontroli w gospodarstwie podczas zewnętrznej inspekcji.
i) Producent może przeprowadzić ocenę zgodności i powinien
przechowywać dokumentację potwierdzającą zgodność punktów
kontroli, które podlegały ocenie. Podwykonawca powinien zaakceptować
fakt, że zatwierdzeni przez GLOBALG.A.P. auditorzy mogą
zweryfikować takie oceny poprzez fizyczną inspekcję, lub
ii) jednostka certyfikująca stanowiącą trzecią stronę zatwierdzona przez
GLOBALG.A.P. może przeprowadzić inspekcję u podwykonawcy.
Podwykonawca winien otrzymać pismo od jednostki certyfikującej
zawierające następujące informacje: 1) data oceny, 2) nazwa jednostki
certyfikującej, 3) nazwisko inspektora, 4) szczegółowe dane nt.
podwykonawcy, 5) Listę poddanych auditowi Punktów Kontroli i
Kryteriów Zgodności. Certyfikaty wydane podwykonawcy według norm,
które nie zostały oficjalnie zatwierdzone przez GLOBALG.A.P. nie
stanowią ważnego dowodu na zachowanie zgodności z normą
GLOBALG.A.P.

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 6

ZARZĄDZANIE ODPADAMI I ZANIECZYSZCZENIAMI, RECYKLING I PONOWNE WYKORZYSTANIE

Poziom

Minimalizacja odpadów powinna obejmować: przegląd stosowanych praktyk, unikanie odpadów, ograniczenie odpadów, wykorzystanie odpadów i
recykling.
AF. 6.1

Identyfikacja odpadów i zanieczyszczeń

AF. 6.1.1

Czy zidentyfikowano potencjalne produkty odpadowe i źródła
zanieczyszczeń we wszystkich miejscach gospodarstwa?

Sporządzono wykaz potencjalnych produktów odpadowych (takich jak
Wymaganie
papier, tektura, plastik, olej itp.) oraz źródeł zanieczyszczeń (np. nadmiar drugorzędne
nawozów, spaliny, olej, paliwo, hałas, ścieki, substancje chemiczne,
roztwory do dezynfekcji owiec, odpady paszowe, algi wytwarzane
podczas czyszczenia sieci itp.) powstających w trakcie procesów w
gospodarstwie.
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W przypadku upraw producenci muszą także uwzględnić nadmiar cieczy
roboczej i popłuczyny z mycia zbiorników.
AF. 6.2

Plan działania w zakresie odpadów i zanieczyszczeń

AF. 6.2.1

Czy udokumentowano plan zarządzania odpadami w gospodarstwie,
zakładający likwidację lub zmniejszenie ilości odpadów i zanieczyszczeń i
czy plan zarządzania odpadami włącza zapewnienie odpowiednich miejsc
do usuwania odpadów?

Istnieje wyczerpujący, aktualny, udokumentowany plan, uwzględniający
Wymaganie
zmniejszenie ilości odpadów, zanieczyszczeń i recykling odpadów. Tam, drugorzędne
gdzie jest to istotne, dla wszystkich zidentyfikowanych w planie odpadów
oraz ich źródeł należy uwzględnić zanieczyszczenie powietrza, gleby i
wody. W przypadku akwakultury odwołanie do wymagań w Module
Akwakultura AB 9.1.1.

AF. 6.2.2

Czy utrzymywana jest czystość i porządek w gospodarstwie?

Wizualna ocena wskazuje, że nie ma odpadów / śmieci w bezpośrednim
otoczeniu budynków produkcyjnych i magazynów. Dopuszczalne są
przypadkowe, nieznaczne ilości śmieci i odpadów w przeznaczonych do
tego miejscach, jak również odpady z bieżącej dziennej produkcji.
Wszystkie pozostałe śmieci i odpady powinny być uprzątnięte, łącznie z
wyciekami paliwa.

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
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Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

AF. 6.2.3

Czy miejsca gromadzenia oleju opałowego i inne zbiorniki paliw płynnych
są bezpieczne dla środowiska?

Wszystkie zbiorniki paliw płynnych powinny spełniać wymagania
Wymaganie
krajowe. Jeśli brak krajowych przepisów na temat ograniczania wycieku drugorzędne
[olejów] jako minimum należy zapewnić obwałowane miejsca, które
powinny być nieprzepuszczalne i będące w stanie pomieścić co najmniej
110% pojemności największego umieszczonego w nich zbiornika, chyba,
że jest to obszar wrażliwy dla środowiska, bo w tym wypadku pojemność
takiego miejsca powinna wynosić 165% pojemności największego
zbiornika. W pobliżu powinny być umieszczone widoczne znaki zakazu
palenia oraz stosowne przepisy przeciwpożarowe.

AF. 6.2.4

Czy odpady organiczne są kompostowane w gospodarstwie i ponownie
wykorzystywane pod warunkiem, że nie ma ryzyka przeniesienia chorób,
szkodników czy chwastów?

Odpady organiczne są kompostowane i wykorzystywane do poprawy
właściwości gleby. Metoda kompostowania zapewnia, że nie ma ryzyka
przeniesienia chorób, szkodników czy chwastów. W przypadku
akwakultury odwołanie do wymagań w Module Akwakultura AB 10.2.2

AF. 6.2.5

Czy ścieki powstające podczas mycia i czyszczenia są odprowadzane w
Ścieki po myciu zanieczyszczonych maszyn, np. opryskiwaczy, środków
sposób zapewniający minimalne ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony osobistej, urządzeń chłodzących na wodę lub budynków
wpływ na środowisko?
gospodarczych dla zwierząt powinny być zbierane i odprowadzane w
sposób zapewniający minimalne ryzyko i wpływ na środowisko, oraz
zdrowie i bezpieczeństwo pracowników gospodarstwa, osób
odwiedzających i pobliskich społeczności, a także spełnienie wszystkich
wymogów prawa. Mycie zbiorników – patrz punkt CB 7.5.1.
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Nr

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
Strona: 18 z 158

Poziom

Zalecenie

Zalecenie

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 7

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kryteria Zgodności

Poziom
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Rolnictwo i środowisko są ze sobą nierozerwalnie związane. Zarządzanie organizmami naturalnie występującymi i krajobrazem ma ogromne
znaczenie. Bogactwo i różnorodność flory i fauny korzystnie wpływa na zwiększenie liczby gatunków, jak również strukturalną różnorodność terenów i
krajobrazów.
AF. 7.1

Wpływ rolnictwa na środowisko i różnorodność biologiczną (odniesienie do AB.9 Moduł dla Akwakultury)

AF. 7.1.1

Czy każdy producent posiada dla swojego gospodarstwa plan ochrony
przyrody ożywionej oraz zarządzania organizmami naturalnie
występującymi, który uwzględnia wpływ działalności rolniczej na
środowisko?

Powinien istnieć pisemny plan działania, którego celem jest poprawa
Wymaganie
siedlisk w środowisku oraz utrzymanie różnorodności biologicznej w
drugorzędne
gospodarstwie. Może to być zarówno indywidualny plan jak i działalność
regionalna, jeśli gospodarstwo w niej uczestniczy lub jest nią objęte.
Należy zwrócić szczególną uwagę na obszary środowiska objęte
ochroną oraz tam, gdzie stosowne, zawierać odniesienia do wymogów
prawa. Plan powinien uwzględniać wiedzę nt. praktyk integrowanej
ochrony roślin (IPM), wykorzystania składników pokarmowych przez
rośliny, miejsc podlegających ochronie, zaopatrzenia w wodę, wpływu na
innych użytkowników itp.

AF. 7.1.2

Czy producent rozważał sposób poprawy stanu środowiska z korzyścią
dla lokalnej społeczności oraz miejscowej flory i fauny? Czy ta polityka jest
zgodna ze zrównoważoną rynkową produkcją rolniczą i dąży do
zminimalizowania jej wpływu na środowisko?

Podjęto konkretne działania i inicjatywy, które mogą być przedstawione
1) przez producenta w miejscu produkcji lub też w skali lokalnej albo
regionalnej 2) przez uczestnictwo w grupach zaangażowanych w
projekty ochrony środowiska, uwzględniające jakość środowiska
naturalnego i jego elementy. Plan działań w zakresie ochrony przyrody
zawiera zobowiązanie do przeprowadzenia auditu w celu stwierdzenia
aktualnego poziomu, lokalizacji, warunków itp. dotyczących flory i fauny
w gospodarstwie, co umożliwi zaplanowanie odpowiednich działań. W
planie ochrony przyrody znajduje się wykaz priorytetów i działań
zmierzających do poprawy środowiska dla flory i fauny i trwałego
zwiększenia różnorodności biologicznej w gospodarstwie.

AF. 7.2

Poprawa stanu miejsc nie nadających się do produkcji

AF. 7.2.1

Czy rozważono możliwość zamiany miejsc nieprodukcyjnych (np. nisko
Istnieją plany zamiany miejsc nieprodukcyjnych oraz obszarów, dla
położone tereny podmokłe, tereny leśne, przylądki lub obszary o zubożałej których określono priorytet ekologiczny, na tereny podlegające ochronie,
glebie) na tereny podlegające ochronie w celu zachęty dla naturalnej flory i w przypadku, gdy jest to wykonalne.
fauny?
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Zalecenie

Zalecenie

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 7.3

Wydajność energii

Kryteria Zgodności

Poziom
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Urządzenia w gospodarstwie powinny być dobierane i utrzymywanie w sposób zapewniający wydajność zużycia energii.
AF. 7.3.1

Czy producent może przedstawić monitoring zużycia energii w
gospodarstwie?

Istnieją zapisy zużycia energii (np. faktury wyszczególniające zużycie
energii). Producent/grupa producentów ma świadomość gdzie i w jaki
sposób energia jest zużywana w gospodarstwie i do produkcji rolniczej.
Maszyny rolnicze muszą być odpowiednio dobrane i utrzymywane w
celu optymalizacji zużycia energii.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 7.3.2

Czy istnieje plan poprawy wydajności zużycia energii w gospodarstwie na
podstawie wyników jego monitorowania?

Istnieje pisemny plan określający możliwości poprawy wydajności
zużycia energii w gospodarstwie.

Zalecenie

AF. 7.3.3

Czy plan określający możliwości poprawy wydajności zużycia energii w
gospodarstwie uwzględnia minimalizację zużycia nieodnawialnych źródeł
energii?

Producenci rozważają zmniejszenie zużycia nieodnawialnych źródeł
energii do minimum oraz stosowanie jej odnawialnych źródeł .

Zalecenie

AF. 7.4

Gromadzenie wody/recykling

AF. 7.4.1

Tam, gdzie to wykonalne, czy zostały wdrożone działania związane z
gromadzeniem wody i tam, gdzie stosowne, jej recyklingiem z
uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa żywności?

Zaleca się gromadzenie wody tam, gdzie jest to praktycznie i
ekonomicznie uzasadnione, np. z dachów budynków, ze szklarni itp.
Gromadzenie jej z cieków wodnych może wiązać się z uzyskaniem
zezwoleń od stosownych władz.

Zalecenie

AF. 8

REKLAMACJE
Zarządzanie reklamacjami będzie prowadziło do ogólnej poprawy systemu produkcji.

AF. 8.1

Czy jest dostępna procedura załatwiania reklamacji dotyczących
zagadnień wewnętrznych i zewnętrznych objętych standardem
GLOBALG.A.P. Czy procedura zapewnia, że reklamacje są odpowiednio
zapisywane i analizowane, a w ich wyniku podejmowane są
udokumentowane działania, łącznie z prowadzeniem zapisów co do
podjętych działań?
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Dostępna jest udokumentowana procedura załatwiania reklamacji
zapewniająca, że wszystkie otrzymane reklamacje związane z
zagadnieniami objętymi normą GLOBALG.A.P. są zapisywane i
rozpatrywane. Działania podjęte w wyniku rozpatrzenia reklamacji są
zapisywane. W przypadku grup producenckich członkowie nie
potrzebują kompletnej procedury reklamacyjnej, lecz jedynie części,
które są istotne dla nich. Procedura załatwiania reklamacji powinna
obejmować powiadomienie Sekretariatu GLOBALG.A.P. poprzez
jednostkę certyfikującą w przypadku, gdy producent został
poinformowany przez stosowne władze o wszczęciu postępowania
wobec siebie oraz /lub zostały nałożone na niego sankcje w zakresie
objętym certyfikacją. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 9

PROCEDURA WYCOFANIA/ZWROTU

AF. 9.1

Czy producent posiada udokumentowane procedury opisujące
zarządzanie / inicjowanie wycofania / zwrotu certyfikowanych produktów z
rynku i czy są one raz do roku testowane?

Kryteria Zgodności

Poziom

Producent powinien posiadać udokumentowaną procedurę, która określa Wymaganie
rodzaj zdarzenia mogącego skutkować wycofaniem / zwrotem, wskazuje podstawowe
osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji o możliwym wycofaniu /
zwrocie produktu, mechanizm powiadamiania następnego ogniwa w
łańcuchu dostaw i zatwierdzonej jednostki certyfikującej GLOBALG.A.P.
oraz metody ustalenia stanu zapasów.
Procedura powinna być raz w roku testowana celem zapewnienia jej
skuteczności. Test ten powinien zostać zapisany (np. poprzez wybranie
niedawno sprzedanej partii, zidentyfikowanie jej ilości i miejsca, w którym
znajduje się produkt, a także weryfikację czy można skontaktować się z
odbiorcą tej partii oraz Jednostką Certyfikującą. Faktyczny kontakt z
klientem w trakcie symulacji wycofania nie jest konieczny. Wystarczy
lista numerów telefonicznych i adresów e-mailowych). Nie można
wstawić "Nie dotyczy".

OCHRONA ŻYWNOŚCI (nie ma zastosowania dla Kwiatów i Roślin Ozdobnych ani dla Roślinnego Materiału
Rozmnożeniowego)

AF. 10.1

Czy istnieje ocena ryzyka uwzględniająca ochronę żywności [przed
celowym działaniem niepożądanym] oraz procedury odnoszące się do
zidentyfikowanych zagrożeń w tym zakresie?
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AF. 10
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Należy zidentyfikować i ocenić potencjalnie zamierzone zagrożenia
bezpieczeństwa żywności na każdym etapie procesu produkcji.
Identyfikacja zagrożeń w zakresie ochrony żywności powinna zapewnić,
że wszystkie materiały wchodzące pochodzą z bezpiecznych i pewnych
źródeł. Powinny być dostępne informacje na temat wszystkich
pracowników i podwykonawców. Powinny istnieć procedury działań
korygujących w przypadku umyślnie spowodowanego zagrożenia.

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 11

STATUS GLOBALG.A.P.

AF. 11.1

Czy dokumentacja dotycząca wszystkich transakcji zawiera odniesienie do Faktury sprzedaży i tam, gdzie stosowne inna dokumentacja związana
statusu GLAOBALG.A.P. i numeru GGN?
ze sprzedażą certyfikowanego materiału/produktów powinna zawierać
numer GGN danego posiadacza certyfikatu ORAZ odniesienie do
statusu certyfikacji GLOBALG.A.P. Nie jest to obowiązkowe w
dokumentacji wewnętrznej.
Tam, gdzie producenci posiadają na własność numer GLN, powinien on
zastąpić numer GGN wydany przez GLOBALG.A.P. w trakcie procesu
rejestracji.
W dokumentacji dotyczącej transakcji wystarczy pozytywna identyfikacja
statusu certyfikacji (np.: „<nazwa produktu> certyfikowane wg
GLOBALG.A.P.‘‘). Niecertyfikowane produkty nie muszą być oznaczone
jako „niecertyfikowane”.
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Podanie statusu certyfikacji jest obowiązkowe bez względu na to, czy
certyfikowany produkt był sprzedawany jako certyfikowany lub
niecertyfikowany. Nie może to być przedmiotem pierwszego (wstępnego)
auditu, ponieważ producent nie uzyskał jeszcze certyfikatu i nie może
odwoływać się do statusu certyfikacji GLOBALG.A.P. przed uzyskaniem
pierwszej pozytywnej decyzji certyfikacyjnej.
„Nie dotyczy” tylko wtedy, gdy jest dostępne do wglądu pisemne
porozumienie między producentem a klientem o niepodawaniu statusu
GLOBALG.A.P. i/lub numeru GGN na dokumentach transakcyjnych
danego produktu.

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
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Poziom

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 12

UŻYWANIE LOGO

AF. 12.1

Czy słowo GLOBALG.A.P., znak handlowy, kod GLOBALG.A.P. QR lub
logo, a także numer GGN (numer GLOBALG.A.P.) używane są zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Przepisach Ogólnych GLOBALG.A.P. oraz
zgodnie z Umową Podlicencji i Certyfikacji?

Kryteria Zgodności

Poziom

Producent / grupa producentów powinni używać słowa GLOBALG.A.P.,
Wymaganie
znaku handlowego, kodu GLOBALG.A.P. QR lub logo, a także numeru
podstawowe
GGN (numeru GLOBALG.A.P.), GLN lub numeru sub-GLN zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Przepisach Ogólnych GLOBALG.A.P.
Załącznik 1 oraz zgodnie z Umową Podlicencji i Certyfikacji. Słowo
GLOBALG.A.P., znak handlowy lub logo nigdy nie mogą pojawić się na
produkcie końcowym, na opakowaniu detalicznym dla konsumenta ani w
punkcie sprzedaży detalicznej. Jednakże, właściciel certyfikatu może
używać któregoś z nich i / lub wszystkich w komunikacji z innymi firmami
typu „Business to Business”.
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Słowo GLOBALG.A.P., znak handlowy lub logo nie mogą być używane
w trakcie wstępnej (w ogóle początkowej) inspekcji, ponieważ producent
nie uzyskał jeszcze certyfikatu i nie może odwoływać się do statusu
certyfikacji GLOBALG.A.P. przed uzyskaniem pierwszej pozytywnej
decyzji certyfikacyjnej.
„Nie dotyczy” [standardów / modułów] CFM [Produkcja Pasz
Pełnoporcjowych], PPM [Produkcja Materiału Rozmnożeniowego],
Akwakultury dla ikry lub narybku oraz Inwentarza Żywego, gdy
certyfikowane produkty stanowią materiał wejściowy do produkcji i nie są
przeznaczone do sprzedaży konsumentom końcowym i z pewnością nie
pojawią się w punkcie sprzedaży detalicznej.

AF. 13

IDENTYFIKOWALNOŚĆ I SEGREGACJA
Rozdział 13 stosuje się do wszystkich producentów, którzy potrzebują zarejestrować równoczesną produkcję/własność oraz do tych, którzy kupują od
innych producentów (certyfikowanych lub nie) takie same produkty, jakie poddali certyfikacji. Nie stosuje się w odniesieniu do producentów, którzy
certyfikują 100% swoich produktów w danym Zakresie GLOBALG.A.P. i nie kupują tych produktów od innych producentów (certyfikowanych lub nie).

AF. 13.1

Czy w gospodarstwie istnieje efektywny system identyfikowania i
segregacji wszystkich produktów certyfikowanych na zgodność z
GLOBALG.A.P. oraz produktów niecertyfikowanych?

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Powinien istnieć system zapobiegający mieszaniu produktów
certyfikowanych z niecertyfikowanymi. Można to zrobić za pomocą
fizycznego oznakowania lub procedur postępowania z produktem,
łącznie z odpowiednimi zapisami.

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

AF. 13.2

W przypadku producentów z zarejestrowaną produkcją /własnością
równoczesną (gdzie produkty certyfikowane i niecertyfikowane są
produkowane lub stanowią własność danej jednostki prawnej), czy istnieje
system zapewniający, że wszystkie produkty końcowe powstające w
wyniku certyfikowanych procesów produkcyjnych są oznaczone we
właściwy sposób?

W przypadku producentów z zarejestrowaną produkcją /własnością Wymaganie
równoczesną (gdzie produkty certyfikowane i niecertyfikowane są podstawowe
produkowane lub stanowią własność danej jednostki prawnej), wszystkie
produkty końcowe gotowe do sprzedaży (czy to na poziomie
gospodarstwa czy procesów, którym produkty podlegają po zbiorze)
powinny być oznaczone numerem GGN, jeżeli produkt pochodzi z
certyfikowanych procesów.

Poziom

Może to być numer GGN grupy (opcja 2), numer GGN członka grupy,
oba numery GGN, lub też numer GGN producenta indywidualnego (w
ramach opcji 1). Nie wolno stosować numeru GGN do oznakowania
produktów niecertyfikowanych.
„Nie dotyczy” tylko wtedy, gdy producent jest właścicielem produktów
GLOBALG.A.P. (nie występuje PP produkcja równoczesna /PO
własność równoczesna ) lub kiedy jest do wglądu pisemne porozumienie
między producentem a klientem o niestosowaniu numeru GGN, GLN lub
sub-GLN na produkcie gotowym do sprzedaży. Mogą to też być własne
specyfikacje klienta na oznakowaniu, gdzie nie podaje się numeru GGN.
Czy istnieje końcowa kontrola zapewniająca, że wysłano właściwe
produkty certyfikowane lub niecertyfikowane?

Należy udokumentować kontrolę w celu wykazania, że produkty
certyfikowane i niecertyfikowane zostały wysłane prawidłowo.

Wymaganie
podstawowe

AF. 13.4

Czy w gospodarstwie istnieją odpowiednie procedury identyfikacji oraz
zapisy identyfikujące produkty zakupione z różnych źródeł?

Należy ustanowić, udokumentować i utrzymywać procedury,
odpowiednie dla skali danego przedsiębiorstwa, umożliwiające
wskazanie ilości produktów certyfikowanych i, jeśli stosowne,
niecertyfikowanych, zakupionych z różnych źródeł (np. od innych
producentów lub handlowców). Dotyczy to wszystkich produktów
zarejestrowanych.

Wymaganie
podstawowe
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AF. 13.3

Zapisy powinny obejmować:
Opis produktu
Status certyfikacji GLOBALG.A.P.
Ilości zakupionych produktów
Szczegółowe dane dostawcy
Kopie certyfikatów GLOBALG.A.P., w stosownych przypadkach
Dane / kody identyfikacyjne związane z zakupionymi produktami
Zamówienia zakupu / faktury przyjmowane przez organizację
podlegającą ocenie
Wykaz zatwierdzonych dostawców.
Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Gospodarstw
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Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

AF. 14

BILANS MASY

Kryteria Zgodności

Poziom
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Rozdział 14 stosuje się do wszystkich producentów GLOBALG.A.P. W przypadku członków grup producenckich te informacje mogą być czasami
ujęte w ramach SZJ danej grupy.
AF. 14.1

Czy dla każdego zarejestrowanego produktu dostępne są zapisy każdej
sprzedanej ilości?

Dla wszystkich zarejestrowanych produktów powinny być dostępne
zapisy dotyczące ilości sprzedanych produktów certyfikowanych i tam,
gdzie stosowne, produktów niecertyfikowanych, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na ilości sprzedanych produktów; bilans masy musi
być opisany. Dokumenty te powinny wykazywać konsekwentne
zachowanie odpowiednich proporcji między ilością produktów
certyfikowanych i niecertyfikowanych na wejściu i na wyjściu. Nie można
wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe

AF. 14.2

Czy zapisuje się ilości produktów (wytworzonych, znajdujących się w
magazynie i / lub zakupionych) oraz czy są one sumowane w odniesieniu
do wszystkich produktów?

Ilości (łącznie z danymi odnośnie objętości lub masy) produktów
certyfikowanych, i tam, gdzie stosowne, produktów niecertyfikowanych,
powinny być zapisywane na wejściu, na wyjściu i w magazynie dla
wszystkich zarejestrowanych produktów i sumowane w celu ułatwienia
weryfikacji bilansu masy.

Wymaganie
podstawowe

Należy zdefiniować częstotliwość weryfikacji bilansu masy, która
powinna być dostosowana do skali działalności, przy czym należy ją
przeprowadzić przynajmniej raz do roku dla danego produktu.
Dokumenty ewidencjonujące bilans masy powinny być wyraźnie
oznaczone. Ten punkt kontroli dotyczy wszystkich producentów
GLOBALG.A.P.
Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
AF. 14.3

Czy podczas postępowania z produktem oblicza się i sprawdza
współczynniki konwersji i / lub straty (wyliczenia weszło – wyszło dla
danego procesu produkcyjnego)?

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Należy obliczyć współczynnik konwersji dla każdego mającego
znaczenie procesu obróbki. Należy zapisywać szacunkowe ilości
wszystkich odpadów produkcyjnych. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

AF. 15

DEKLARACJA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI (nie ma zastosowania dla Kwiatów i Roślin Ozdobnych)

Poziom

Deklaracja Polityki Bezpieczeństwa Żywności stanowi jednoznaczne zobowiązanie producenta do wdrożenia i zachowania bezpieczeństwa żywności
podczas wszystkich procesów produkcji.
AF. 15.1

Czy producent wypełnił oraz podpisał Deklarację Polityki
Bezpieczeństwa Żywności załączoną w Liście kontrolnej IFA?

Wypełnienie i podpisanie Deklaracji Polityki Bezpieczeństwa Żywności
stanowi zobowiązanie, które będzie corocznie odnawiane wraz z każdym
nowym cyklem certyfikacji.

Wymaganie
podstawowe

Dla producenta w opcji 1 bez wdrożonego SZJ lista kontrolna samooceny
będzie kompletna tylko w przypadku wypełnienia i podpisania Deklaracji
Polityki Bezpieczeństwa Żywności.
W przypadku grup producenckich (opcja 2) i producentów posiadających
wiele lokalizacji w opcji 1 z wdrożonym SZJ, możliwe jest przyjęcie
zobowiązania w imieniu całej organizacji i jej członków poprzez wypełnienie
oraz podpisanie jednej deklaracji przez najwyższe kierownictwo na poziomie
SZJ. W tym przypadku członkowie grup producenckich i producenci w
poszczególnych miejscach produkcji nie muszą indywidualnie wypełniać i
podpisywać deklaracji. Nie można wstawić „Nie dotyczy”, chyba, że dotyczy
certyfikacji Kwiatów i Roślin Ozdobnych lub Roślinnego Materiału
Rozmnożeniowego
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AF. 16

ZABEZPIECZENIE PRZED FAŁSZOWANIEM ŻYWNOŚCI (nie ma zastosowania do Kwiatów i Roślin Ozdobnych)
Fałszowanie żywności może wystąpić w produkcji pierwotnej, gdy dostawcy dostarczają produkty wejściowe / materiały do produkcji, które nie są
zgodne ze specyfikacjami (np. fałszowanie środków ochrony roślin lub materiału rozmnożeniowego, materiał opakowaniowy, który nie nadaje się do
kontaktu z żywnością). Może to spowodować kryzysy w sferze zdrowia publicznego i dlatego producenci powinni podjąć środki w celu ograniczenia
tego ryzyka.

AF. 16.1

Czy producent posiada ocenę ryzyka w zakresie podatności
żywności na fałszerstwo?

Została wdrożona i jest dostępna udokumentowana oraz aktualna ocena
ryzyka w celu określenia potencjalnej podatności żywności na zafałszowanie
(np. fałszowanie środków ochrony roślin lub materiału rozmnożeniowego,
materiał opakowaniowy nieprzeznaczony do kontaktu z żywnością).
Procedura ta może mieć charakter ogólny, lecz powinna być dostosowana do
zakresu produkcji.

Wymaganie
drugorzędne

AF. 16.2

Czy producent posiada plan ograniczenia fałszowania żywności i czy
został on wdrożony?

Został wdrożony i jest dostępny plan zabezpieczenia przed fałszowaniem
żywności określający działania wdrożone przez producenta celem
ograniczenia stwierdzonych zagrożeń związanych z fałszowaniem żywności.

Wymaganie
drugorzędne

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

ZAŁĄCZNIK AF. 1 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. / OCENA RYZYKA – INFORMACJE OGÓLNE
Wprowadzenie do oceny ryzyka
W kilku punktach standardu GLOBALG.A.P. IFA wymagane jest przeprowadzenie oceny ryzyka, która ma ułatwić producentom zapewnienie bezpieczeństwa żywności,
odpowiednich warunków dla pracowników oraz ochrony środowiska. Niniejszy przewodnik stanowi pomoc dla producentów w tym zakresie.
Pięć etapów oceny ryzyka
Ocena ryzyka jest ważnym krokiem w procesie ochrony produktów, pracowników i firmy, a także spełnienia wymagań GLOBALG.A.P. oraz wymogów prawnych. Pomaga
producentom skupić się na tych rodzajach ryzyka, które rzeczywiście mają duże znaczenie w miejscu pracy – na tym, co może stanowić potencjalnie przyczynę rzeczywistych i
poważnych szkód czy strat. W wielu przypadkach ryzyko można bez trudu kontrolować za pomocą prostych środków, np. zapewnienia, że każdy wyciek czy plama będą
natychmiast uprzątnięte, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu.
Od producenta nie oczekuje się wyeliminowania wszystkich zagrożeń ale wymaga się, aby chronił swoje produkty i pracowników w takim zakresie, jak to praktycznie możliwe.
Nie jest to jedyny sposób oceny ryzyka, są też inne, równie dobre metody, szczególnie w przypadku wielu skomplikowanych zagrożeń i okoliczności. Jednak wierzymy, że dla
wielu organizacji niniejsza metoda jest najprostsza. Pracownicy i inne osoby mają prawo do ochrony przed wszelkiego rodzaju urazami, na skutek braku podjęcia uzasadnionych
środków zapobiegawczych. Wypadki i utrata zdrowia mogą zniszczyć ludziom życie, a także wpływać na stan firmy, jeśli trzeba iść do sądu. Producenci mają prawny obowiązek
wykonywania oceny ryzyka w swoim zakładzie, w celu realizacji planu ograniczenia jego występowania.
Co to jest ocena ryzyka?
Ocena ryzyka to po prostu dokładne zbadanie, co w twojej pracy może stanowić zagrożenie dla produktu, środowiska i / lub pracowników, dzięki czemu możesz ocenić czy
podjąłeś wystarczające środki ostrożności, czy może powinieneś zrobić coś jeszcze, aby zapobiec zagrożeniom.

180312_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_pl.doxc

Nie komplikuj zbytnio tego procesu. W wielu przedsiębiorstwach rodzaje ryzyka są dobrze znane, a zastosowanie niezbędnych środków kontrolowania ryzyka jest łatwe. Upewnij
się, czy podjąłeś uzasadnione środki ostrożności, aby uniknąć skażeń i/lub obrażeń.
Kiedy myślisz o swojej ocenie ryzyka pamiętaj:



Zagrożeniem jest wszystko, co może spowodować obrażenia lub straty, np. substancje chemiczne, urządzenia elektryczne, praca na drabinie itp.
Ryzyko to możliwość, duża lub mała, że dane lub inne zagrożenia mogą komuś zaszkodzić, łącznie ze wskazaniem jak poważne mogą być te szkody.

Jak ocenić ryzyko w twoim przedsiębiorstwie
Etap 1 Zidentyfikuj zagrożenie
Etap 2 Zdecyduj kto / co może doznać szkody i w jaki sposób
Etap 3 Oceń ryzyko i zdecyduj jakie podjąć środki ostrożności
Etap 4 Zapisz plan pracy / ustalenia i wdrażaj je
Etap 5 Wykonaj przegląd oceny ryzyka, a w koniecznych przypadkach przeprowadź jej aktualizację

Kod ref.: IFA V5.1_July17; wersja polska
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Etap 1 Zidentyfikuj zagrożenie
Po pierwsze powinieneś określić w jaki sposób produkty, środowisko lub pracownicy mogą doznać uszkodzenia. Poniżej podano kilka porad, które pomogą zidentyfikować co jest
istotne:


Przejdź po firmie i rozejrzyj się co może być rzeczywistą przyczyną uszkodzenia (np. sytuacje, wyposażenie, produkty, nawyki itp.).



Zapytaj pracowników (tam gdzie stosowne) lub ich przedstawicieli co o tym myślą. Mogą zauważyć rzeczy, które dla ciebie nie są oczywiste.



Sprawdź instrukcje robocze lub karty charakterystyki dla substancji chemicznych i wyposażenia, ponieważ mogą być bardzo pomocne w zidentyfikowaniu zagrożeń i
umieszczeniu ich we właściwej perspektywie.



Przejrzyj raporty dotyczące wcześniejszych wypadków i incydentów – są one często pomocne w identyfikacji mniej oczywistych zagrożeń. Pamiętaj o zagrożeniach,
które mogą spowodować problemy zdrowotne dopiero po dłuższym czasie (np. wysoki poziom hałasu lub narażenie na niebezpieczne substancje), a także o
zagrożeniach dla bezpieczeństwa żywności.

Etap 2 Zdecyduj kto / co może doznać szkody i w jaki sposób
Dla każdego zagrożenia powinieneś wyraźnie określić kto lub co może doznać szkody; pomoże ci to określić najlepszy sposób zarządzania ryzykiem.
Pamiętaj:


Niektóre działania mają szczególne wymagania (np. zbiór).



W przypadku pewnych zagrożeń wymagane będzie dodatkowe rozważanie, szczególnie w sytuacjach, gdy niektóre osoby (np. osoby sprzątające, goście,
podwykonawcy, pracownicy techniczni itp.) mogą nie przebywać w miejscu pracy przez cały czas.
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Etap 3 Oceń ryzyko i zdecyduj jakie podjąć środki ostrożności
Jeśli już zidentyfikujesz zagrożenia powinieneś zdecydować co z nimi zrobić. Przepisy prawne wymagają, abyś zrobił wszystko co jest „praktycznie możliwe“, by ochronić ludzi
przed niebezpieczeństwem. Możesz to opracować samodzielnie, ale prościej jest porównać to, co jest do zrobienia z tym co zostało już zdefiniowane jako dobra praktyka.
Po pierwsze, sprawdź co już robisz, pomyśl jakie środki kontroli już działają i jak zorganizowana jest praca. Następnie porównaj je z wymaganiami dobrej praktyki i sprawdź, czy
jest coś jeszcze co powinieneś zrobić, aby dostosować się do wymagań standardu. Podczas procesu oceny weź pod uwagę następujące kwestie:


czy mogę całkowicie wyeliminować to zagrożenie?


jeśli nie, w jaki sposób mogę kontrolować ryzyko związane z tym zagrożeniem, tak aby wystąpienie szkody było mało prawdopodobne?
Aby kontrolować ryzyko zastosuj poniższe zasady w następującym porządku, jeśli to możliwe:


Spróbuj ograniczyć możliwość wystąpienia ryzyka (np. stosuj mniej niebezpieczne środki chemiczne)



Zapobiegaj dostępowi do zagrożenia (np. przez dozorców)



Zorganizuj pracę / zadania w sposób zmniejszający stopień narażenia na zagrożenie



Zapewnij środki ochrony osobistej (np. ubrania ochronne, obuwie, okulary itp.) oraz



Zapewnij środki do ochrony zdrowia (np. apteczki pierwszej pomocy i warunki do mycia, tak aby usunąć zanieczyszczenia)
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Poprawa zdrowia i bezpieczeństwa nie powinna dużo kosztować. Na przykład umieszczenie lustra na zakrętach z ograniczoną widocznością w celu zapobiegania wypadkom jest
działaniem niezbyt kosztownym w porównaniu z ryzykiem. Jeśli zdarzy się wypadek, brak podjęcia takich prostych środków ostrożności może kosztować cię o wiele więcej.
Włącz pracowników w te działania (tam gdzie stosowne), tak aby mieć pewność, że twoje propozycje będą funkcjonowały w praktyce i nie spowodują żadnych nowych zagrożeń.
Etap 4 Zapisz Plan pracy/ustalenia i wdrażaj je
Wdrażanie wyników oceny ryzyka do praktyki ma naprawdę istotne znaczenie w przypadku troski o bezpieczeństwo żywności, troski o bezpieczeństwo pracowników czy twoją
firmę.
Zapisanie i przekazanie pracownikom wyników oceny ryzyka mobilizuje do ich pełnego wdrożenia.
Zapisując wyniki oceny ryzyka staraj się to robić w prosty sposób (np. „zanieczyszczenie przy zbiorze: urządzenia do mycia rąk na polu“).
Nie oczekuje się, że ocena ryzyka będzie perfekcyjna, ale powinna być stosowna i wystarczająca. Trzeba, abyś był w stanie wykazać, że:


Wszystko zostało właściwie skontrolowane



Zostało postawione pytanie na kogo lub na co dane zagrożenie może oddziaływać



Odpowiednio zajęto się wszystkimi istotnymi zagrożeniami



Środki zapobiegawcze są uzasadnione, a istniejące mimo to ryzyko jest na niskim poziomie, oraz



W cały proces zostali włączeni pracownicy lub ich przedstawiciele (tam, gdzie stosowne)
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Dobry plan działania stanowi często połączenie różnych środków, takich jak:


Rozwiązania tymczasowe, zanim możliwe będzie zastosowanie bardziej rzetelnych środków kontroli



Długoterminowe rozwiązania dla zagrożeń, które najbardziej prawdopodobnie mogą być przyczyną wypadków lub chorób



Długoterminowe rozwiązania dla tych zagrożeń, które potencjalnie mogą spowodować najpoważniejsze następstwa



Zorganizowanie szkolenia dla pracowników na temat głównych zagrożeń, których nie da się wyeliminować oraz sposobu ich kontrolowania



Regularne kontrole w celu upewnienia się, że dane środki kontroli nadal funkcjonują



Jasne wyznaczenie zakresu odpowiedzialności – kto i kiedy będzie przewodził określonym działaniom

Pamiętaj, że należy ustalić priorytety i najpierw zająć się najważniejszymi sprawami. Po wykonaniu każdego działania, odznacz je w swoim planie.
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Etap 5 Wykonaj przegląd oceny ryzyka, a w koniecznych przypadkach przeprowadź jej aktualizację
Tylko w niewielu przedsiębiorstwach nic się nie zmienia. Wcześniej czy później wprowadza się nowe wyposażenie, substancje i / lub procedury, które mogą nieść ze sobą nowe
zagrożenia. Dlatego uzasadnione jest przeglądanie podejmowanych działań na bieżąco. Co roku należy dokonać formalnego przeglądu i oceny, w jakim stopniu w przedsiębiorstwie
uwzględnia się dobre praktyki, aby upewnić się, że firma wciąż się doskonali, a przynajmniej, że się nie cofa.
Należy ponownie przyjrzeć się ocenie ryzyka:


Czy wprowadzono jakieś zmiany?



Czy potrzeba coś jeszcze poprawić, wprowadzić udoskonalenia?



Czy pracownicy spostrzegli jeszcze inne problemy?



Czy zaistniałe incydenty lub ostatnie zdarzenia prawie wypadkowe czegoś nas nauczyły?



Upewnij się, że ocena ryzyka jest wciąż aktualna

Zarządzając przedsiębiorstwem bardzo łatwo jest zapomnieć o dokonaniu przeglądu oceny ryzyka – aż do czasu, kiedy coś pójdzie źle i jest już za późno. Dlaczego już teraz nie
zaplanować daty przeglądu oceny ryzyka? Trzeba to zapisać i zaznaczyć w swoim terminarzu na następny rok.
Jeśli w ciągu roku wprowadza się istotne zmiany, nie można czekać. Trzeba sprawdzić ocenę ryzyka i poprawić, jeśli to konieczne. Jeśli można, najlepiej pomyśleć o ocenie ryzyka
już wtedy, gdy planuje się jakieś zmiany – w ten sposób można zapewnić większą elastyczność.
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Źródło: Pięć etapów oceny ryzyka, Zdrowie i Bezpieczeństwo; www.hse.gov.uk/pubns/indg163.pdf
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ZAŁĄCZNIK AF.2 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. | OCENA RYZYKA – ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRODUKCJI
Punkty kontroli AF1.2.1 (M) i AF 1.2.2 (M) wymagają, aby producenci przeprowadzili ocenę ryzyka dla swoich miejsc produkcji i podjęli odpowiednie kroki w celu ograniczenia
wszelkich stwierdzonych zagrożeń.
Punkt kontroli AF 1.2.1
Czy dostępna jest ocena ryzyka dla wszystkich miejsc (łącznie z dzierżawionymi gruntami, budowlami oraz ich wyposażeniem) zarejestrowanych do certyfikacji? Czy ocena ryzyka
wskazuje, że dane miejsce jest odpowiednie do produkcji żywności, przy uwzględnieniu stosownych aspektów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska, a także zdrowia i
dobrostanu zwierząt w przypadku produkcji zwierzęcej i akwakultury?
Kryteria zgodności AF 1.2.1
W odniesieniu do wszystkich miejsc produkcji powinna być dostępna pisemna ocena ryzyka określająca czy miejsce jest odpowiednie do produkcji żywności. Ocena powinna być
dostępna podczas pierwszej inspekcji oraz podlegać aktualizacji i przeglądowi za każdym razem, gdy do produkcji wprowadzane są nowe miejsca lub gdy zmieniły się rodzaje
ryzyka dla istniejących miejsc, albo przynajmniej raz do roku, jeśli to krótszy okres. Ocena ryzyka może bazować na ogólnej ocenie, lecz powinna być dopasowana do specyfiki
danego gospodarstwa.
Ocena ryzyka powinna uwzględniać:
- potencjalne zagrożenia fizyczne, chemiczne (łącznie z alergenami) i biologiczne;
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- historię miejsca (dla miejsc, które są nowo wprowadzone do produkcji rolniczej, zaleca się historię z okresu pięciu lat, a jeden rok to minimum, które powinno być znane)
- wpływ proponowanego przedsięwzięcia na sąsiednie zapasy / uprawy / środowisko – a także na bezpieczeństwo i zdrowie zwierząt w zakresie stosownym dla certyfikacji
produkcji zwierzęcej i akwakultury.
(patrz AF Załącznik 1 i AF Załącznik 2, wytyczne dla ocen ryzyka. FV Załącznik 1 zawiera wytyczne dotyczące zalania/powodzi).
Punkt kontroli AF 1.2.2
Czy opracowano i wdrożono plan zarządzania, wyznaczający strategie prowadzące do minimalizacji zagrożeń zidentyfikowanych w ocenie ryzyka (AF 1.2.1)?
Kryteria zgodności AF 1.2.2
Plan zarządzania odnosi się do zagrożeń zidentyfikowanych w AF.1.2.1 i opisuje procedury kontrolowania zagrożeń uzasadniające, że miejsce o którym mowa jest odpowiednie do
prowadzenia produkcji [żywności]. Plan należy dostosować do operacji związanych z produkcją, a także przedstawić dowody jego wdrożenia oraz skuteczności.
UWAGA: Zagrożenia środowiskowe nie muszą być zawarte w tym planie, są one ujęte w punkcie AF 7.1.1.
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Ocena ryzyka powinna obejmować istotne zagrożenia fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne i uwzględnić rodzaj operacji wykonywanych w gospodarstwie oraz sposób
ostatecznego wykorzystania jego produkcji. Tabela poniżej pomaga określić najbardziej powszechne czynniki i zagrożenia, jakie należy wziąć pod uwagę przy wykonywaniu oceny
ryzyka dla danego miejsca. Nie jest to wyczerpująca lista czynników. Producenci powinni uważać ja za wytyczne mające na celu zainspirowanie ich własnej analizy warunków
w gospodarstwie w celu przygotowania oceny ryzyka dla danego miejsca [produkcji]. Nie powinni uważać tych przykładów za wyczerpującą listę.
1.

Ustawodawstwo

Ustawodawstwo (krajowe lub lokalne) może ograniczać rodzaj operacji w gospodarstwie. Najpierw należy sprawdzić przepisy lokalne, aby zweryfikować zgodność z wymogami
prawa.
2.

Wcześniejsze wykorzystanie gruntów.

Przykłady czynników,
które należy wziąć pod
uwagę

Przykłady mogącego wchodzić w grę ryzyka

Wcześniejsze uprawy

Niektóre rodzaje upraw (np. produkcja bawełny) zwykle wiąże się z dużymi pozostałościami środków chwastobójczych, co może mieć
długotrwałe skutki dla zbóż oraz innych upraw.

Wcześniejsze
wykorzystanie

Wykorzystanie na potrzeby przemysłu lub wojska może spowodować skażenie gruntu na skutek różnego rodzaju zanieczyszczeń,
pozostałości substancji ropopochodnych, składowania śmieci itp.
Może okazać się, że grunty po wysypiskach śmieci lub wyrobiska po działalności kopalń posiadają niemożliwe do zaakceptowania
odpady w podglebiu, które mogą następnie spowodować skażenie upraw lub zaszkodzić zwierzętom. Grunty takie mogą podlegać
nagłym zapadnięciom lub obsuwaniu się ziemi, co może stanowić zagrożenie dla pracujących tam osób.
Przy chowie zwierząt mogą powstawać strefy o dużym skażeniu mikrobiologicznym (osad z obornika itp.).
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3. Gleba:
Przykłady czynników,
które należy wziąć pod
uwagę

Przykłady mogącego wchodzić w grę ryzyka

Struktura gleby

Dopasowanie struktury do zamierzonego wykorzystania gleby (łącznie z podatnością na erozję) oraz czystość
chemiczna/mikrobiologiczna.

Erozja

Warunki powodujące erozję górnej warstwy gleby na skutek działania wody/wiatru, które mogą wywierać wpływ na wydajność plonów
i/lub spływ gleby i wody.

Podatność na zalewanie

Podatność na zalewanie i prawdopodobne skażenie gleby na skutek zalania

Ekspozycja na działanie
wiatru

Nadmierne prędkości wiatrów mogą spowodować utratę plonów.
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4. Woda:
Przykłady czynników,
które należy wziąć pod
uwagę

Przykłady mogącego wchodzić w grę ryzyka

Dostępność wody

Dostatek wody w ciągu roku, a przynajmniej przez proponowany okres uprawy roślin. Ilość dostarczanej wody powinna co najmniej
równać się zużyciu wody przy danej uprawie.
Woda powinna być dostępna w sposób zrównoważony.
W ocenie ryzyka trzeba ustalić, czy jakość wody "jest zdatna do danego celu". W niektórych przypadkach wodę jako "zdatną dla
danego celu" mogą określić władze lokalne.
Ocena prawdopodobieństwa skażenia wodą zalewową (ścieki, fermy hodowlane itp.), co może wiązać się z kosztownymi zabiegami.
Dla niektórych zastosowań, plantator powinien zdawać sobie sprawę jakie są minimalne wymagania dotyczące mikrobiologicznej
jakości wody, określone przez władze lub GLOBALG.A.P. Jeżeli istotnie tak jest, wymagania zostały określone w odpowiednich
modułach GLOBALG.AP. (wytyczne WHO dotyczące jakości wody pitnej, 2008: E. coli lub ciepłooporne bakterie z grupy coli nie mogą
zostać wykryte w próbce 100 ml). Patrz także Ocena Ryzyka w punkcie kontroli FV 1.1.1.

Jakość wody

Prawo do korzystania z
wody

Prawa lub pozwolenie na korzystanie z wody: lokalne prawo lub prawo zwyczajowe mogą uznać prawa innych użytkowników, których
potrzeby mogą czasami mieć pierwszeństwo przed rolniczym wykorzystaniem wody w danym czasie. Wpływ na środowisko: nawet jeśli
jest to legalne, czasem intensywność eksploatacji może niekorzystnie wpływać na florę i faunę związaną lub zależną od źródła wody.

5. Alergeny:
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W ciągu ostatnich kilku lat zwraca się dużo uwagi na alergie pokarmowe, ponieważ obecnie około 2% dorosłych i 5% dzieci cierpi na jakiś rodzaj alergii pokarmowej.
Choć wszystkie produkty mogą potencjalnie wywołać alergię pokarmową, to są jednak grupy produktów spożywczych, które odpowiadają za spowodowanie większości alergii
pokarmowych. W Unii Europejskiej, na przykład, zostało określonych 14 głównych alergenów, które podlegają ustawodawstwu dotyczącemu etykietowania: seler, zboża
zawierające gluten, jaja, ryby, łubin (rodzaj roślin strączkowych z rodziny Fabaceae), mleko, mięczaki, gorczyca, orzeszki ziemne, sezam, skorupiaki, soja, dwutlenek siarki
(stosowany jako przeciwutleniacz i konserwant, np. w suszonych owocach) i orzechy.
Choć kontrola alergenów ma kluczowe znaczenie dla producentów żywności i sektora gastronomii, stanowi ona również istotną kwestię do rozważenia przez producentów
płodów rolnych.
Alergeny w owocach i warzywach nie są tak skomplikowane, jak w przypadku innych produktów spożywczych. Gotowanie niszczy wiele z nich, dlatego też gotowane owoce są
często bezpieczne dla uczulonych w przypadku ich zjedzenia. Alergia na orzechy arachidowe może być tak poważna, że nawet bardzo niewielka ilość orzeszków ziemnych
może spowodować poważną reakcję. Orzechy z drzew, takie jak orzechy brazylijskie, laskowe czy orzechy włoskie lub pekan mogą również stanowić przyczynę poważnych
objawów.
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Przykłady czynników,
które należy wziąć pod
uwagę

Przykłady mogącego wchodzić w grę ryzyka

Poprzednie uprawy

Mechaniczny zbiór upraw, które występują w cyklu zmianowania orzeszków ziemnych (strączkowe uprawiane w ziemi) może
spowodować wprowadzenie resztek orzeszków ziemnych. Transport produktów w samochodach, które przewożą produkty należące do
głównych grup alergenów może powodować zanieczyszczenie krzyżowe, jeżeli pojazdy te nie zostały starannie wyczyszczone.
Zanieczyszczenie krzyżowe podczas pakowania i/lub przechowywania produktów w tych samych obiektach gdzie są produkty uważane
za główne alergeny pokarmowe.

Obróbka produktu przed
sprzedażą
6. Inne oddziaływanie:
Przykłady czynników,
które należy wziąć pod
uwagę

Przykłady mogącego wchodzić w grę ryzyka

Wpływ na sąsiedztwo

Problemy związane z kurzem, dymem i hałasem spowodowanymi pracą maszyn rolniczych.
Zanieczyszczenie niżej położonych miejsc przez spływ wody obciążonej mułem lub związkami chemicznymi
Znoszenie oprysku.
Typ działalności rolniczej prowadzonej w pobliżu gospodarstwa.
Dymy, opary i/lub kurz pochodzące z pobliskich instalacji przemysłowych lub transportowych, włącznie z drogami o wysokim natężeniu
ruchu.
Owady przyciągane przez uprawy, odpady, i/lub prowadzenie działalności [rolniczej] z wykorzystaniem obornika.
Obszar żerowania szkodników z pobliskich obszarów środowiska naturalnego lub obszarów chronionych.
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Wpływ na gospodarstwo
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REJESTR UAKTUALNIEŃ EDYCJI

Nowy dokument

Zamieniony dokument

Data publikacji

Opis zmian
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160330_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-1_pl 2 grudzień 2016

Poprawki AF 10, AF 15 i AF 16 w tytułach rozdziałów;
AF 15.1 CC — dodano tekst do trzeciego paragrafu.
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161202_GG_IFA_CPCC_AF_V5_0-2_pl 12 marzec 2018

Uzupełnienie grafiki przedstawiającej strukturę IFA o moduł
„Chmiel”
Skrót dla Modułu Akwakultura zmieniony z AB na AQ;
AF 16.1 – zmiana poziomu
AF 16.2 – zmiana poziomu

Aby otrzymać więcej informacji na temat zmian w tym dokumencie, prosimy zapoznać się z Version/Edition Update Summary lub skontaktować się z sekretariatem
GLOBALG.A.P. — adres e-mail: translation_support@globalgap.org.

180312_GG_IFA_CPCC_AF_V5_1_pl.doxc

Jeśli zmiany nie mają wpływu na akredytację normy, pozostaje wersja „5.0” i aktualizacja edycji będzie oznaczona jako „5.0-x”. Jeśli zmiany mają wpływ na akredytację normy,
nazwa wersji zostanie zmieniona na „5.x”. Nowa wersja, np. V6.0, V7. itd., zawsze będzie miała wpływ na akredytację normy.
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Nr

Punkt Kontroli

CB

MODUŁ DLA ROŚLIN UPRAWNYCH

CB.1

IDENTYFIKOWALNOŚĆ

Kryteria Zgodności

Poziom

Identyfikowalność ułatwia zwrot / wycofanie z rynku żywności, kwiatów i roślin ozdobnych oraz umożliwia dotarcie do klientów z docelową i dokładną
informacją na temat podejrzanych produktów.
Czy zarejestrowany produkt GLOBALG.A.P. jest możliwy do prześledzenia
do i z zarejestrowanego gospodarstwa (oraz innych zarejestrowanych
obszarów), w których został wyprodukowany, i w stosownych
przypadkach, przygotowany do sprzedaży?
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CB. 1.1
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Istnieje udokumentowany system identyfikacji i identyfikowalności, który
umożliwia śledzenie produktów zarejestrowanych w GLOBALG.A.P., krok
w tył do zarejestrowanego gospodarstwa, lub w przypadku grupy
producenckiej do zarejestrowanych gospodarstw oraz krok w przód od
zarejestrowanego gospodarstwa do bezpośredniego klienta (krok do
przodu i krok w tył). Informacje o zbiorze powinny być powiązane z
zapisami dotyczącymi partii produktu lub z gospodarstwami określonych
producentów. (Patrz Przepisy Ogólne Cz. II w kwestii informacji nt.
segregacji produktów w Opcji 2). Identyfikowalność musi obejmować
również postępowanie z produktem po zbiorze, o ile jest stosowane. Nie
można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
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Nr

Punkt Kontroli

CB. 2

MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY

Kryteria Zgodności

Poziom

Wybór materiału rozmnożeniowego odgrywa ważną rolę w procesie produkcji i poprzez zastosowanie właściwych odmian może pomóc w ograniczeniu
użycia nawozów i środków ochrony roślin. Wybór materiału rozmnożeniowego jest wstępnym warunkiem dobrego wzrostu roślin i jakości produktu.
CB. 2.1

Jakość i zdrowotność roślin
Celem rejestracji odmian jest stworzenie hodowcom, przetwórcom, sprzedawcom detalicznym i agendom rządowym możliwości nadzoru aby
zapewnić, że wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zdrowotności zostały spełnione, a organy nadzoru mają dostęp do informacji na temat
tożsamości odmiany w celu zapobiegania oszustwom. Rejestracja odmian ma na celu ochronę nabywcy nasion / młodych roślin / zebranego materiału,
zapewniając podstawową gwarancję, że zastosowany materiał wyjściowy jest zgodny z oficjalnym opisem odmiany.

CB. 2.1.1

Jeśli nasiona lub materiał rozmnożeniowy zostały zakupione w ciągu
ostatnich 24 miesięcy, czy istnieją dowody gwarantujące, że zostały one
uzyskane zgodnie z przepisami prawa o rejestracji odmian (w przypadku,
gdy rejestracja odmian jest obowiązkowa w danym kraju)?

Należy udostępnić dokument (np. puste opakowanie po nasionach,
Wymaganie
paszport roślin, dokumenty dostawy lub faktura), który podaje co najmniej drugorzędne
nazwę danej odmiany, numer partii, nazwę dostawcy materiału
rozmnożeniowego oraz, o ile są dostępne, informacje dodatkowe o jakości
nasion (siła kiełkowania, czystość genetyczna, czystość fizyczna,
zdrowotność nasion, itp.).

180312_GG_IFA_CPCC_CB_V5_1_pl

Materiał pochodzący ze szkółek posiadających certyfikat GLOBALG.AP
dla Roślinnego Materiału Rozmnożeniowego, certyfikat równoważny lub
inny certyfikat uznany przez GLOBALG.AP. uważa się za zgodny.
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

CB. 2.1.2

Czy używany materiał rozmnożeniowy uzyskano zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa własności intelektualnej?

Gdy producenci stosują zarejestrowane odmiany lub podkładki, istnieją
Wymaganie
dostępne na żądanie dokumenty, które dowodzą, że używany materiał
drugorzędne
rozmnożeniowy został uzyskany zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa krajowego o własności intelektualnej. Dokumentami, które
potwierdzają wielkość oraz tożsamość całego materiału rozmnożeniowego
stosowanego w ciągu ostatnich 24 miesięcy mogą być: umowa licencyjna
(dla materiału wyjściowego, który nie pochodzi z nasion, lecz z
namnażania wegetatywnego), paszport roślin, jeżeli dotyczy lub, jeżeli
paszport roślin nie jest wymagany, dokument lub puste opakowanie po
nasionach, które podaje jako minimum: nazwę odmiany, numer partii,
nazwę sprzedawcy materiału rozmnożeniowego, a także dokumenty
dostawy /zawiadomienie o dostawie lub faktura. Nie można wstawić „nie
dotyczy”.

Poziom

Uwaga: PLUTO Baza UPOV (http://www.upov.int/pluto/en) i Wyszukiwarka
Odmian na stronie internetowej CPVO (cpvo.europa.eu) zawierają listy
wszystkich odmian na świecie i pokazują dane rejestracyjne dla danej
odmiany oraz szczegóły na temat ochrony własności intelektualnej dla
danej odmiany i danego kraju.
Czy w przypadku własnego materiału rozmnożeniowego wdrożono
systemy kontroli jakości fitosanitarnej roślin?
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CB. 2.1.3
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Powinien być wdrożony system kontroli jakości, który obejmuje system
monitorowania widocznych śladów szkodników i chorób, a także powinny
być dostępne bieżące zapisy z monitoringu. Szkółka oznacza każde
miejsce, w którym produkowany jest materiał rozmnożeniowy (włączając
selekcję własnego materiału szczepionego). System monitoringu powinien
obejmować zapisy oraz identyfikację roślin matecznych albo, w
stosownych przypadkach, pól z których pochodzą rośliny uprawne. Zapisy
powinny być prowadzone w ustalonych regularnych odstępach czasu.
Jeśli uprawiane drzewka lub rośliny są przeznaczone tylko do własnego
użytku (tzn. nie na sprzedaż) jest to wystarczające. Jeśli stosuje się
podkładki należy zwrócić szczególną uwagę na udokumentowanie źródła
ich pochodzenia.

Wymaganie
drugorzędne
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Kryteria Zgodności

Poziom

Czy dla każdego zakupionego materiału rozmnożeniowego (nasiona,
podkładki, sadzonki, szczepy, młode rośliny) istnieją zapisy dostawcy o
zastosowanych środkach chemicznych?

Na żądanie są dostępne zapisy wskazujące nazwę(-y) użytego(-ych) na
materiale rozmnożeniowym przez dostawcę środka(-ów) (np.
przechowywanie zapisów / opakowań po nasionach, listy użytych środków
ochrony roślin itp.).
Uznaje się, że dostawcy, którzy posiadają certyfikat GLOBALG.AP dla
Roślinnego Materiału Rozmnożeniowego, lub inny certyfikat uznany za
równoważny z GLOBALG.AP. zachowują zgodność z niniejszym Punktem
Kontroli. Nie dotyczy upraw wieloletnich.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 2.2.2

Czy dostępne są zapisy dotyczące stosowanych zabiegów środkami
ochrony roślin w trakcie uprawy własnego materiału rozmnożeniowego?

Dostępne są zapisy dotyczące każdej obróbki środkami ochrony roślin
zastosowanej w trakcie rozmnażania roślin we własnym gospodarstwie,
zapisy zawierają następujące informacje: lokalizacja, data, nazwa
handlowa środka i nazwa substancji aktywnej, dane operatora, dane
osoby zatwierdzającej, uzasadnienie, użyta ilość [środka] oraz
zastosowane urządzenie.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 2.3

Organizmy genetycznie zmodyfikowane (Nie dotyczy jeśli nie stosuje się odmian genetycznie zmodyfikowanych)

CB. 2.3.1

Czy sadzenie lub próby z organizmami genetycznie zmodyfikowanymi są
zgodne ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawnymi
obowiązującymi w kraju produkcji?

Zarejestrowane gospodarstwo lub grupa zarejestrowanych gospodarstw
posiadają kopie przepisów prawnych obowiązujących w kraju producenta i
działają zgodnie z nimi. Powinny być przechowywane zapisy dotyczące
specyficznych modyfikacji i / lub unikalnego identyfikatora. Trzeba
skorzystać z doradztwa w zakresie rolnictwa i zarządzania.

Wymaganie
podstawowe

CB. 2.3.2

Czy jest dostępna dokumentacja w przypadku, gdy producent uprawia
organizmy genetycznie zmodyfikowane?

Jeżeli stosowane są odmiany GMO i / lub produkty pochodzące z
genetycznych modyfikacji, prowadzone są zapisy dotyczące nasadzeń,
stosowania lub uprawy odmian GMO i / lub produktów pochodzących z
genetycznych modyfikacji.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 2.3.3

Czy producent poinformował bezpośredniego klienta o statusie GMO
produktów?

Należy dostarczyć udokumentowany dowód komunikacji z klientem, który
umożliwi zweryfikowanie, że cały materiał dostarczony do bezpośrednich
klientów jest zgodny z wymaganiami klienta.

Wymaganie
podstawowe

Nr

Punkt Kontroli

CB. 2.2

Zabiegi chemiczne i zaprawianie

CB. 2.2.1
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

CB. 2.3.4

Czy istnieje plan postępowania z materiałem genetycznie
zmodyfikowanym (uprawy i próby) przedstawiający strategie
minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia, takie jak przypadkowe
zmieszanie z sąsiadującymi uprawami nie zawierającymi GMO oraz
utrzymanie czystości produktu?

Dostępny jest pisemny plan wyjaśniający sposób w jaki materiał
genetycznie zmodyfikowany (np. rośliny uprawne i próby) jest traktowany i
przechowywany tak, aby zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia
materiału konwencjonalnego oraz zachować czystość produktu.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 2.3.5

Czy uprawy GMO są przechowywane oddzielnie od innych upraw w celu
uniknięcia przypadkowego zmieszania?

Sposób przechowywania upraw GMO zapewniający czystość i
identyfikację musi być oceniony wizualnie.

Wymaganie
podstawowe

CB. 3

ZARZĄDZANIE GLEBĄ I JEJ OCHRONA
Dobre gospodarowanie glebą zapewnia długotrwałą żyzność gleby, skuteczność [zastosowanych] środków oraz przyczynia się do zyskowności
[produkcji]. Nie ma zastosowania w przypadku, gdy rośliny nie rosną bezpośrednio w glebie (np. uprawy hydroponiczne, uprawa w doniczkach).

CB. 3.1

Czy producent posiada plan zarządzania glebą?

Producent powinien wykazać, że rozważano zapotrzebowanie roślin
Wymaganie
uprawnych na składniki pokarmowe przy zachowaniu żyzności gleby. Jako drugorzędne
dowód powinny być dostępne zapisy z analizy i / lub literatura na temat
danych upraw.
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Producenci kwiatów i roślin ozdobnych powinni wykonać obliczenia co
najmniej raz dla każdego zebranego plonu i regularnie z uzasadnioną
częstotliwością (na przykład co dwa tygodnie w systemach zamkniętych)
dla upraw stale plonujących. (Analiza może być prowadzona za pomocą
urządzeń w gospodarstwie lub zestawów przenośnych). Nie można
wstawić „nie dotyczy”.
CB. 3.2

Czy są przygotowane mapy gleb dla danego gospodarstwa?

Dla każdego miejsca produkcji powinien być określony rodzaj gleby na
podstawie profilu gleby lub analizy gleby lub lokalnych (regionalnych) map
kartograficznych rodzaju gleby.

Zalecenie

CB. 3.3

Czy w gospodarstwie stosuje się zmianowanie dla roślin jednorocznych,
jeśli jest to możliwe?

Jeśli co roku stosuje się zmianowanie w celu poprawy struktury gleby oraz
minimalizacji ryzyka przenoszonych w glebie szkodników i chorób, może
to zostać zweryfikowane na podstawie daty sadzenia i / lub zapisów na
temat stosowanych środków ochrony roślin. Powinny istnieć zapisy o
zmianowaniu za poprzednie 2 lata.

Wymaganie
drugorzędne
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Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

CB. 3.4

Czy stosowano techniki (uprawy) prowadzące do poprawy lub utrzymania
struktury gleby oraz przeciwdziałania pogorszeniu struktury gleby?

Zostało udokumentowane zastosowanie określonych technik (np. głęboko
ukorzenione rośliny na nawóz zielony, drenowanie, głęboszowanie,
używanie opon o małym nacisku, używanie kół bliźniaczych, oznaczenie
stałych rzędów, unikanie głębokiej orki w rzędzie, degradacji maszynami i
kopytami zwierząt) odpowiednich dla danego terenu oraz tam, gdzie to
możliwe, w celu zminimalizowania, izolowania lub wyeliminowania
ugniatania gleby.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 3.5

Czy producent stosuje techniki uprawy zmniejszające możliwości erozji
gleby?

Istnieje dowód działań kontrolnych i środków zaradczych (np.
Wymaganie
mulczowanie, techniki krzyżowe na skarpach, drenowanie, sianie trawy lub drugorzędne
stosowanie nawozów zielonych, sadzenie drzew i krzewów na granicach
działki itp.) w celu zminimalizowania erozji gleby (np. na skutek wody,
wiatru).

CB 3.6

Czy producent uwzględnił udział składników pokarmowych pochodzących
z aplikacji nawozów organicznych?

Przeprowadza się badanie nawozów lub stosuje się uznane wartości
standardowe w celu ustalenia zawartości składników odżywczych NPK
(azotu (N), fosforu (P), potasu (K)) w nawozie organicznym tak, aby
uniknąć skażenia gleby.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 3.7

Czy producent przechowuje dokumentację na temat gęstości
nasadzeń/siewu i daty siewu/sadzenia?

Powinny być przechowywane i dostępne zapisy nt. siewu sadzenia, ich
gęstości i daty.

Wymaganie
drugorzędne
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Punkt Kontroli

CB. 4

STOSOWANIE NAWOZÓW

Kryteria Zgodności

Poziom

Proces decyzyjny w sprawie nawożenia uwzględnia zapotrzebowanie danej uprawy. Nawozy należy stosować w odpowiedni sposób tak, aby
optymalizować ich zużycie, a także należy przestrzegać procedur ich przechowywania celem uniknięcia strat i zanieczyszczenia [nawozów].
CB. 4.1

Doradztwo w sprawie ilości i rodzaju nawozu

CB. 4.1.1

Czy zalecenia do stosowania nawozów (organicznych lub
nieorganicznych) zostały wydane przez kompetentne i wykwalifikowane
osoby?

Jeśli zapisy stosowania nawozów wskazują, że osobą merytorycznie
odpowiedzialną za określenie ilości oraz rodzaju nawozu (organicznego
lub nieorganicznego) jest zewnętrzny doradca, powinny być wykazane
jego kompetencje szkoleniowe i techniczne poprzez oficjalne kwalifikacje,
specyficzne kursy itp. chyba, że doradca jest pracownikiem kompetentnej
organizacji (np. ośrodka doradztwa rolniczego).

Wymaganie
drugorzędne

Jeśli zapisy stosowania nawozów wskazują, że osobą merytorycznie
odpowiedzialną za określenie ilości oraz rodzaju nawozu (organicznego
lub nieorganicznego) jest producent lub wyznaczony pracownik, jego
doświadczenie musi być uzupełnione wiedzą techniczną (np. dostęp do
fachowej literatury, udział w specjalistycznych kursach [na ten temat] itp.)
i/lub stosowaniem odpowiednich narzędzi (oprogramowanie komputerowe,
metody wykrywania itp.).
CB. 4.2

Zapisy dotyczące zastosowania
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Od 4.2.1 do 4.2.6 Czy zapisy dotyczące każdego zastosowania doglebowych lub dolistnych nawozów, zarówno organicznych jak i
nieorganicznych zawierają:
CB. 4.2.1

Odniesienie do pola, sadu lub szklarni oraz danej rośliny uprawnej?

Należy przechowywać zapisy dotyczące każdego zastosowania nawozów Wymaganie
z wyszczególnieniem położenia geograficznego oraz nazwy lub
drugorzędne
oznaczenia pola, sadu lub szklarni, gdzie zlokalizowane są zarejestrowane
rośliny uprawne. Zapisy powinny być również utrzymywane w przypadku
upraw hydroponicznych, w których stosuje się nawożenie. Nie można
wstawić „Nie dotyczy”

CB. 4.2.2

Daty zastosowania?

W zapisach każdego zastosowania nawozów wyszczególniono dokładnie
datę (dzień/miesiąc/rok) stosowania. Nie można wstawić „Nie dotyczy”

Wymaganie
drugorzędne

CB.4.2.3

Rodzaj zastosowanych nawozów?

W zapisach każdego zastosowania nawozów wyszczególniono nazwę
handlową, rodzaj nawozu (np. N, P, K) oraz stężenia (np. 17-17-17). Nie
można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

CB. 4.2.4

Zastosowane ilości nawozów?

W zapisach każdego zastosowania nawozów wyszczególniono ilość
zastosowanego środka, podaną wagowo lub objętościowo w stosunku do
jednostki obszaru lub liczby roślin lub jednostki czasu na objętość
fertygacji. Należy odnotować faktycznie wykonane dozowanie, ponieważ
niekoniecznie musi być takie same jak zalecane. Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.2.5

Metodę nawożenia?

W zapisach każdego zastosowania nawozów wyszczególniono metodę
oraz / lub rodzaj stosowanych urządzeń.
W przypadku, gdy metoda/urządzenia są zawsze takie same, akceptuje
się jednorazową rejestrację tych danych. Jeśli istnieje wiele różnych
maszyn, są one oznaczane indywidualnie. Metodami nawożenia mogą
być, na przykład, nawadnianie lub dystrybucja mechaniczna. Sprzęt może
być np. ręczny lub mechaniczny. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.2.6

Dane operatora?

W zapisach każdego zastosowania nawozów wyszczególniono nazwisko
operatora, który wykonał nawożenie.
Jeżeli każde nawożenie jest wykonywane przez tę samą osobę,
akceptowany jest jednorazowy zapis danych operatora. Jeśli jest zespół
pracowników wykonujących nawożenie, dane ich wszystkich muszą być
odnotowane w zapisach. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.3

Przechowywanie nawozów

Minimalnym wymaganiem jest zapobieganie zanieczyszczeniu
krzyżowemu pomiędzy nawozami (organicznymi i nieorganicznymi) a
środkami ochrony roślin poprzez zastosowanie fizycznej bariery (ściana,
zasłona itp.). Jeśli nawozy, które są stosowane łącznie ze środkami
ochrony roślin (np. mikroelementy lub nawozy stosowane dolistnie) są
opakowane w zapieczętowanych pojemnikach, mogą być przechowywane
razem ze środkami ochrony roślin.

Wymaganie
drugorzędne
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4.3.1 do 4.3.7 Czy wszystkie nawozy są przechowywane:
CB. 4.3.1

Oddzielnie od środków ochrony roślin?
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Kryteria Zgodności

Poziom

CB. 4.3.2

W miejscu zadaszonym?

Zadaszone miejsce musi odpowiednio chronić wszystkie nawozy
nieorganiczne (np. w formie proszków, granulatów lub cieczy) przed
wpływem warunków atmosferycznych (np. światło, mróz i deszcz). Na
podstawie oceny ryzyka (rodzaj nawozu, warunki pogodowe, okres i
miejsce przechowywania) mogą być akceptowane zadaszenia z tworzyw
sztucznych. Zezwala się na przechowywanie wapna i gipsu bezpośrednio
na polu. Ciekłe nawozy przywożone luzem można przechowywać w
kontenerach na zewnątrz, o ile spełnione są wymagania podane w karcie
charakterystyki nawozu.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.3.3

W czystym miejscu?

Nawozy nieorganiczne (np. w formie proszków, granulatów lub cieczy) są
przechowywane w miejscach wolnych od odpadów oraz niesprzyjających
rozwojowi gryzoni; a w przypadku rozsypania i wycieku miejsce to można
posprzątać.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.3.4

W suchym miejscu?

Miejsce przechowywania wszystkich nawozów nieorganicznych (np. w
formie proszków, granulatów lub cieczy) jest dobrze wentylowane i
zabezpiecza przed wodą deszczową czy nadmierną kondensacją. Nie
wolno przechowywać nawozów bezpośrednio na ziemi z wyjątkiem
wapna/gipsu.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.3.5

W odpowiedni sposób, który zmniejsza ryzyko skażenia źródeł wody?

Wszystkie nawozy są przechowywane w sposób zmniejszający ryzyko
Wymaganie
skażenia źródeł wody. Magazyny / zbiorniki z nawozami ciekłymi powinny drugorzędne
być otoczone nieprzepuszczalną barierą o pojemności do 110% objętości
największego zbiornika z nawozem, jeśli brak stosownego ustawodawstwa
na ten temat..

CB. 4.3.6

Oddzielnie od zebranych produktów?

Nawozy nie powinny być przechowywane razem z zebranymi produktami.

Wymaganie
podstawowe

CB. 4.3.7

Czy jest dostępny i aktualizowany spis zapasów nawozów lub wyliczenie
nawozu wchodzącego do stanu zapasów oraz zapis wskazujący na ich
zużycie?

Spis zapasów nawozów wskazujący na ich zawartość w magazynie
(rodzaj i ilość) powinien być aktualizowany w ciągu miesiąca od ich ruchu
w magazynie (wejścia lub wyjścia). Aktualny stan zapasów w magazynie
można obliczyć poprzez rejestrację dostaw (z faktur lub innych zapisów
nawozów przychodzących) i zużycia nawozów (zabiegi/zastosowania), ale
powinny być prowadzone regularne kontrole rzeczywistego stanu
magazynowego nawozów tak, aby uniknąć odchyleń w obliczeniach.

Wymaganie
drugorzędne
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Kryteria Zgodności

Poziom

Czy producent zapobiega wykorzystaniu ścieków komunalnych w
gospodarstwie?

W gospodarstwie nie wykorzystuje się surowych ani oczyszczonych
ścieków komunalnych do produkcji roślin uprawnych zarejestrowanych w
GLOBALG.A.P. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

CB. 4.4.2

Czy przed użyciem przeprowadzono ocenę ryzyka dla nawozu
organicznego, uwzględniającą jego źródło (pochodzenie), właściwości i
zakładane przeznaczenie?

Dostępna jest dokumentacja, wykazująca, że została wykonana ocena
ryzyka dla stosowania nawozu organicznego uwzględniająca
bezpieczeństwo żywności oraz środowiska. W ocenie ryzyka rozpatrzono
co najmniej:

rodzaj nawozu organicznego,

metodę obróbki w celu uzyskania nawozu organicznego,

skażenie mikrobiologiczne (obecność patogenów ludzkich i
roślinnych),

zawartość nasion/chwastów, zawartość metali ciężkich,

czas oraz miejsce stosowania nawozu organicznego (np.
bezpośredni kontakt z jadalnymi częściami roślin, międzyrzędzia
itp.).
Ma to również zastosowanie do podłoży ze spalarni biogazu.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 4.4.3

Czy nawóz organiczny jest przechowywany w odpowiedni sposób, który
zmniejsza ryzyko skażenia środowiska?

Nawóz organiczny musi być przechowywany w wyznaczonym miejscu.
Wymaganie
Zostały podjęte odpowiednie działania, adekwatne z oceną ryzyka w
drugorzędne
punkcie AF1.2.1 zapobiegające zanieczyszczeniu źródeł wody (np.
betonowe fundamenty i ściany, specjalnie zainstalowany kontener
zabezpieczający przed wyciekiem itp.) lub nawóz organiczny powinien być
przechowywany w miejscu oddalonym co najmniej 25 m od źródeł wody.

CB. 4.5

Zawartość składników odżywczych w nawozach nieorganicznych

CB. 4.5.1

Czy znana jest zawartość głównych składników odżywczych (N, P, K) w
zastosowanych nawozach?

Nr

Punkt Kontroli

CB. 4.4

Nawóz organiczny

CB. 4.4.1
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Dla wszystkich nawozów stosowanych na rośliny zarejestrowane w
GLOBALG.A.P., dostępna jest dokumentacja/etykiety określające
szczegółowo zawartość N, P, K. (lub uznane wartości standardowe) za
ostatnie 24 miesiące.

Wymaganie
drugorzędne

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

CB. 4.5.2

Czy zakupione nawozy nieorganiczne opatrzone są dokumentem
Dla wszystkich nawozów nieorganicznych stosowanych na rośliny
stwierdzającym ich skład chemiczny, łącznie z podaniem zawartości metali zarejestrowane w GLOBALG.A.P. dostępna jest dokumentacja z ostatnich
ciężkich?
12 miesięcy, szczegółowo określająca skład chemiczny nawozów, łącznie
z zawartością metali ciężkich.

CB. 5

GOSPODARKA WODNA

Poziom
Zalecenie
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Woda jest deficytowym zasobem naturalnym i nawadnianie powinno być zaprojektowane i zaplanowane w wyniku właściwej prognozy i / lub za
pomocą urządzeń umożliwiających wydajne wykorzystanie wody do nawadniania. W celu uzyskania informacji na temat odpowiedzialnego
wykorzystywania wody patrz Załącznik CB 1.
CB. 5.1

Przewidywanie potrzeb nawadniania

CB. 5.1.1

Czy rutynowo stosuje się narzędzia do obliczenia i optymalizacji
zapotrzebowania roślin na wodę?

CB. 5.2

Wydajne zastosowanie wody w gospodarstwie

CB. 5.2.1

Czy przeprowadzono ocenę ryzyka uwzględniającą kwestie środowiskowe
zarządzania wodą w gospodarstwie i czy kierownictwo dokonało ich
przeglądu w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
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Producent może wykazać, że zapotrzebowanie roślin na wodę jest
wyliczane na podstawie danych (np. danych z lokalnych instytucji
rolniczych, deszczomierzy, koryt drenażowych dla podłoży, mierników
parowania, tensjometrów do pomiaru wilgotności gleby). Tam, gdzie
korzysta się z urządzeń w gospodarstwie, należy je konserwować w celu
zapewnienia właściwego ich stanu i efektywności. Można wpisać „Nie
dotyczy” tylko dla upraw nawadnianych opadami deszczu.

Wymaganie
drugorzędne

Istnieje udokumentowana ocena ryzyka obejmująca oddziaływanie na
środowisko źródeł wody, systemu jej dystrybucji i nawadniania oraz mycia
plonów po zbiorze. Ocena ryzyka powinna też uwzględniać wpływ własnej
działalności rolniczej w gospodarstwie na środowisko w jego otoczeniu
tam, gdzie wiadomo, że takie informacje są dostępne. Ocena ryzyka
powinna być przeprowadzona, w pełni wdrożona oraz zweryfikowana i
zatwierdzona przez kierownictwo co roku. W sprawie dalszych wskazówek
patrz Załącznik AF.1 (Ogólne Wytyczne dotyczące Oceny Ryzyka) oraz
Załącznik CB.1 (Wytyczne dotyczące Zarządzania Wodą w
Gospodarstwie). Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe
(obowiązuje
jako
wymaganie
podstawowe od
dnia 1 lipca
2017 r.)
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Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

CB. 5.2.2

Czy istnieje plan zarządzania wodą określający źródła wody oraz działania Dostępny jest udokumentowany i wdrożony plan działań, zatwierdzony
w celu optymalizacji jej stosowania i czy plan ten został zatwierdzony
przez kierownictwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który określa źródła
przez kierownictwo w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
wody oraz środki zapewniające efektywne jej zużycie i stosowanie.
Plan powinien obejmować jeden lub więcej elementów, jak niżej: mapy
(Patrz AF 1.1.1), zdjęcia, rysunki (rysunki odręczne są dopuszczalne) lub
inne środki identyfikujące położenie źródła(-eł) wody, stałe urządzenia i
przepływ systemu wodnego (w tym systemy zatrzymywania wody,
zbiorniki lub wszelkie ilości wody odzyskane do ponownego użycia).
Wbudowane na stałe obiekty takie jak studnie, przepusty, jazy, zapory,
zastawki, zbiorniki, zawory i inne urządzenia naziemne, które tworzą
kompletny system nawadniania, powinny być udokumentowane w taki
sposób, aby umożliwić ich lokalizację w terenie. Plan powinien również
zawierać ocenę potrzeby utrzymywania urządzeń do nawadniania.
Powinny być także przedstawione szkolenia i / lub ponowne szkolenia
pracowników odpowiedzialnych za nadzór lub wykonanie obowiązków.
Powinien on ponadto zawierać plany wprowadzenia udoskonaleń w
perspektywie krótko- i długoterminowej tam, gdzie istnieją niedobory wody.
Może to być zarówno plan indywidualny, jak i plan działań regionalnych, w
których gospodarstwo może uczestniczyć.
Czy prowadzone są zapisy dotyczące stosowania nawadniania / fertygacji
upraw oraz dla poprzednich poszczególnych cykli produkcji z podaniem
łącznej ilości zużytej wody ?
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CB. 5.2.3
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Producent powinien prowadzić zapisy zużycia wody do nawadniania /
fertygacji upraw, zawierające datę nawadniania, czas trwania cyklu,
rzeczywisty lub szacowany przepływ oraz objętość (według licznika wody
lub dawki polewowej) aktualizowane co miesiąc w oparciu o plan
gospodarki wodnej i łączną ilość w roku. Można to też wyrazić za pomocą
czasu pracy systemu [nawadniającego] z przepływem wyskalowanym w
jednostce czasu.

Poziom
Wymaganie
podstawowe
(obowiązuje
jako
wymaganie
podstawowe od
dnia 1 lipca
2017 r.)

Wymaganie
drugorzędne
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Nr

Punkt Kontroli

CB. 5.3

Jakość wody

CB. 5.3.1

Czy wykorzystanie oczyszczonych ścieków w okresie przed zbiorem
plonów jest uzasadnione na podstawie oceny ryzyka?

Kryteria Zgodności

Poziom

Nieoczyszczone ścieki nie są wykorzystywane do nawadniania / fertygacji
lub innych działań prowadzonych w okresie przed zbiorem plonów.

Wymaganie
podstawowe
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W przypadku stosowania oczyszczonych ścieków lub wody z odzysku,
jakość wody musi być zgodna z wytycznymi WHO, dotyczącymi
wykorzystania ścieków i odchodów w rolnictwie i akwakulturze (ang. WHO
Health Guideline for the Safe Use of Wastewater and Excreta in
Agriculture and Aquaculture, 1989). Jeśli są wątpliwości czy woda nie
pochodzi z zanieczyszczonego źródła (np. z powodu istnienia wsi w
górnym biegu rzeki, strumienia itp.), producent powinien wykonać badanie
wody i na tej podstawie wykazać zgodność parametrów wody z
wytycznymi WHO lub lokalnymi przepisami dotyczącymi wody do
nawadniania. Nie można wstawić "Nie dotyczy"
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Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

CB. 5.3.2

Czy przeprowadzono ocenę ryzyka dotyczącą zanieczyszczeń fizycznych i Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona i udokumentowana. Jako
chemicznych dla wody stosowanej w okresie przed zbiorem plonów (np.
minimum ocena ryzyka powinna uwzględniać:
działań takich jak nawadnianie / fertygacja, mycie, opryski) oraz czy
kierownictwo dokonało przeglądu tej oceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy? - identyfikację źródeł wody i wyniki jej badania laboratoryjnego w
przeszłości (o ile stosowne)
- metodę(-y) nawadniania (patrz przykłady w Załączniku CB.1)
- czasokres / termin nawadniania (podczas fazy wzrostu roślin)
- kontakt wody z rośliną
- charakterystykę rośliny i fazę wzrostu
- czystość wody stosowanej do aplikacji środków ochrony roślin. Środki
muszą być mieszane w wodzie, której jakość nie spowoduje pogorszenia
skuteczności ich działania. Jakiekolwiek ilości ziemi, materii organicznej
lub minerałów w wodzie mogą neutralizować działanie środków
chemicznych.
Jako wytyczne producenci muszą uzyskać wymagane normy dla wody
albo z etykiety na opakowaniu środka albo z literatury opracowanej przez
producentów środków chemicznych lub też poradzić się
wykwalifikowanego doradcy.

Poziom
Wymaganie
drugorzędne

Ocena ryzyka powinna być przedmiotem corocznego przeglądu
kierownictwa i podlegać aktualizacji za każdym razem, gdy nastąpiła
zmiana w systemie lub też zachodzi sytuacja, która może prowadzić do
możliwości zanieczyszczenia systemu. Ocena ryzyka odnosi się do
potencjalnych zagrożeń fizycznych (np. nadmierne obciążenie osadem,
śmieci, plastikowe torby, butelki) oraz zagrożeń chemicznych, a także
procedur kontroli zagrożeń dla systemu dystrybucji wody.
CB. 5.3.3

Czy woda używana do działań wykonywanych przed zbiorem plonów jest
badana z częstotliwością wynikającą z oceny ryzyka (CB.5.3.2) z
uwzględnieniem bieżących szczegółowych standardów dla danego
sektora?

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych
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Badanie wody powinno stanowić część planu gospodarki wodnej
zgodnego z oceną ryzyka i bieżącymi szczegółowymi standardami dla
danego sektora i odpowiednimi przepisami dotyczącymi aktualnie
uprawianych roślin. Powinna istnieć pisemna procedura badania wody w
okresie uprawy i podczas zbiorów, która obejmuje częstotliwość
pobierania próbek, wskazuje osobę, która pobiera próbki, miejsce
pobrania próbek, sposób gromadzenia próbek, rodzaj wykonywanego
badania oraz kryteria akceptacji. Nie dotyczy podzakresu Kwiaty i Rośliny
Ozdobne.

Wymaganie
drugorzędne
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Poziom

CB. 5.3.4

Według oceny ryzyka w CB 5.3.2 i bieżących szczegółowych standardów
dla danego sektora, czy analizy laboratoryjne uwzględniają
zanieczyszczenia chemiczne i fizyczne oraz czy dane laboratorium jest
akredytowane według normy ISO17025 lub przez organy krajowe
kompetentne w zakresie badania wody?

Jeżeli według oceny ryzyka i bieżących szczegółowych standardów dla
danego sektora, istnieje ryzyko zanieczyszczenia, analiza laboratoryjna
stanowi zapis odpowiednich zidentyfikowanych zanieczyszczeń
chemicznych i fizycznych. Są dostępne wyniki analiz z odpowiedniego
laboratorium akredytowanego według normy ISO 17025 lub normy
równoważnej albo z laboratoriów zatwierdzonych do badania wody przez
właściwe władze lokalne.
Nie dotyczy podzakresu Kwiaty i Rośliny Ozdobne.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 5.3.5

Czy przed następnym cyklem zbiorów są podejmowane działania
naprawcze w przypadku niekorzystnych wyników oceny ryzyka?

Tam, gdzie jest to wymagane, w ramach planu zarządzania wodą są
Wymaganie
dostępne działania korygujące i odpowiednia dokumentacja zgodna ze
drugorzędne
wskazaniami w ocenie ryzyka dla wody i z uwzględnieniem szczegółowych
standardów dla danego sektora.
Nie dotyczy podzakresu Kwiaty i Rośliny Ozdobne.

CB. 5.4

Dostarczanie wody do nawadniania / fertygacji

CB. 5.4.1

Jeśli istniej prawny wymóg, czy są dostępne aktualne zezwolenia/licencje
na pozyskiwanie wody, infrastrukturę do magazynowania wody, jej
wykorzystanie w gospodarstwie i tam, gdzie stosowne, na jej
odprowadzanie?

Są dostępne aktualne zezwolenia / licencje wydane przez właściwy organ
dla całego poboru wody w gospodarstwie; infrastruktury do
magazynowania wody, jej wykorzystania w gospodarstwie włącznie z
nawadnianiem, myciem produktów lub procesami flotacyjnymi, a także,
gdzie jest taki wymóg prawny, na odprowadzanie wody do cieków lub na
innych obszary wrażliwe ekologicznie. Te pozwolenia / licencje powinny
być aktualne i dostępne do wglądu w trakcie inspekcji.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 5.4.2

Jeżeli zezwolenia/licencje podają szczególne ograniczenia, czy zapisy na
temat zużycia wody i jej odprowadzania potwierdzają, że kierownictwo
przestrzega tych ograniczeń?

Często zdarza się, że w pozwoleniach / licencjach ustala się szczególne
warunki, takie jak godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne
objętości pozyskiwania wody lub wskaźniki wykorzystania wody. Powinny
być prowadzone i dostępne zapisy w celu wykazania, że warunki te są
spełnione.

Wymaganie
podstawowe

CB. 5.5

Urządzenia do gromadzenia wody

CB. 5.5.1

Czy urządzenia do gromadzenia wody są obecne i dobrze utrzymane aby
wykorzystać okresy maksymalnej dostępności wody?

W przypadku, gdy gospodarstwo położone jest na obszarach sezonowej
dostępności wody, znajdują się tam urządzenia do gromadzenia wody,
pozwalające na wykorzystanie wody w okresach, gdy jej dostępność jest
niska. W przypadku, gdy jest taki wymóg, zostały uzyskane prawne
zezwolenia na te urządzenia, są one w dobrym stanie i odpowiednio
ogrodzone/zabezpieczone, aby zapobiegać wypadkom.

Zalecenie
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CB. 6

INTEGROWANA OCHRONA ROŚLIN

Kryteria Zgodności

Poziom
Zalecenie

Integrowana Ochrona Roślin (IPM - Integrated Pest Management) obejmuje staranne rozważenie wszystkich dostępnych metod kontroli organizmów
szkodliwych oraz późniejszą integrację odpowiednich środków ograniczających rozwój populacji organizmów szkodliwych oraz pozwalających
utrzymać stosowanie środków ochrony roślin i innych działań interwencyjnych na poziomie uzasadnionym względami ekonomicznymi, który ogranicza
lub minimalizuje ryzyko dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Opracowano zestaw narzędzi IPM (Załącznik CB 2) wskazujący alternatywne działania
w ramach technik IPM, które mogą być stosowane w przemysłowych uprawach rolniczych i ogrodniczych. Ze względu na naturalne różnice w rozwoju
organizmów szkodliwych na różnych roślinach i na różnych obszarach, każdy system IPM musi być wdrożony w kontekście lokalnych uwarunkowań
fizycznych (klimatycznych, topograficznych itp.), biologicznych (kompleks szkodników, kompleks naturalnych wrogów itp.) i ekonomicznych.
CB. 6.1

Czy przy wdrażaniu systemów Integrowanej Ochrony Roślin producenci
korzystali z pomocy w postaci szkoleń lub doradztwa?

Jeżeli producent korzysta z pomocy zewnętrznego doradcy, jego
kompetencje szkoleniowe i techniczne powinny być potwierdzone
oficjalnymi kwalifikacjami, ukończeniem specjalistycznych kursów
szkoleniowych itp., chyba, że taka osoba została zatrudniona w tym celu
przez kompetentną organizację (np. ośrodek doradztwa rolniczego)

Wymaganie
drugorzędne

Jeżeli osobą odpowiedzialną za integrowaną ochronę roślin jest
producent, jego doświadczenie musi być uzupełnione wiedzą techniczną
(np. dostęp do literatury fachowej nt. IPM, udział w specjalistycznych
szkoleniach, kursach) i / lub wykorzystaniem narzędzi (oprogramowanie
komputerowe, metody wykrywania w gospodarstwie itp.).
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Od CB 6.2 do CB 6.5 Czy producent może przedstawić dowód wdrożenia działań należących do kategorii:
CB. 6.2

"Zapobieganie"?

Producent powinien przedstawić dowód wdrożenia co najmniej dwóch
działań dla każdej zarejestrowanej uprawy, obejmujących stosowanie
metod uprawy ograniczających występowanie i natężenie ataku
organizmów szkodliwych, a tym samym ograniczających potrzebę
interwencji.

Wymaganie
podstawowe

CB. 6.3

"Obserwacje i Monitorowanie"?

Producent może przedstawić dowód a) wdrożenia co najmniej dwóch
działań dla każdej zarejestrowanej uprawy, dzięki którym określi kiedy i w
jakim natężeniu występują organizmy szkodliwe oraz ich naturalni
wrogowie a także b) przy wykorzystaniu tej informacji zaplanuje
wymagane techniki zwalczania organizmów szkodliwych.

Wymaganie
podstawowe
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Poziom

CB. 6.4

"Interwencja"?

Producent może przedstawić dowód, że w sytuacji gdy atak organizmów
szkodliwych niekorzystnie wpływa na ekonomiczną wartość uprawy, ma
miejsce interwencja za pomocą określonych metod zwalczania
organizmów szkodliwych. Jeśli to możliwe należy uwzględnić metody inne
niż chemiczne. Nie stosuje się, gdy rolnik nie potrzebuje interweniować.

Wymaganie
podstawowe

CB. 6.5

Czy były przestrzegane zalecenia, czy to na etykiecie opakowania lub z
innych źródeł, w celu podtrzymania odpowiedniej skuteczności środków?

Jeśli zagęszczenie populacji szkodników, nasilenie chorób lub liczebność
chwastów na roślinach wymagało powtórnego zwalczania, istnieje dowód,
że były przestrzegane zalecenia przeciwdziałające uodpornieniu się
organizmów szkodliwych na określone środki ochrony roślin.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7

ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
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W sytuacjach, gdy atak organizmów szkodliwych wpływa niekorzystnie na ekonomiczną wartość roślin uprawnych, konieczny może być zabieg
interwencyjny przeprowadzony za pomocą szczegółowych metod zwalczania organizmów szkodliwych, włącznie ze stosowaniem chemicznych
środków ochrony roślin. Istotne jest właściwe użycie, przechowywanie oraz postępowanie ze środkami ochrony roślin.
CB. 7.1

Wybór środków ochrony roślin

CB. 7.1.1

Czy jest prowadzony aktualny wykaz środków ochrony roślin, które są
zatwierdzone w kraju produkcji do ochrony roślin uprawianych w
gospodarstwie?

Dostępny jest wykaz nazw handlowych środków ochrony roślin (łącznie ze
składem substancji aktywnych lub organizmów pożytecznych), które są
zatwierdzone do ochrony podlegających rejestracji GLOBALG.A.P. roślin,
które aktualnie rosną w gospodarstwie lub były uprawiane w ciągu
ostatnich 12 miesięcy.

CB. 7.1.2

Czy producent stosuje tylko te środki ochrony roślin, które są aktualnie
zarejestrowane w kraju stosowania do ochrony uprawianych roślin (jeśli
istnieje taki oficjalny system rejestracji)?

Wszystkie stosowane środki ochrony roślin są oficjalnie i aktualnie
Wymaganie
zarejestrowane lub mają pozwolenie odpowiednich urzędów państwowych podstawowe
w kraju stosowania. Jeśli nie istnieją schematy oficjalnej rejestracji, stosuje
się wytyczne GLOBALG.A.P. (Załącznik CB.3) oraz międzynarodowy
kodeks FAO dotyczący dystrybucji i stosowania pestycydów (FAO
International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides).
W przypadku, gdy producent uczestniczy w urzędowych próbach
polowych w celu ostatecznego zatwierdzenia środków ochrony roślin
przez lokalne władze, należy również odnieść się do Załącznika CB.3. Nie
można wstawić "Nie dotyczy".
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CB. 7.1.3

Czy środki ochrony roślin są stosowane zgodnie z przeznaczeniem
podanym na etykiecie – instrukcji stosowania?

Wszystkie użyte środki ochrony roślin były wybrane prawidłowo i możliwe
Wymaganie
jest uzasadnienie (zgodne z zaleceniami na etykiecie-instrukcji stosowania podstawowe
lub wykazami oficjalnie zarejestrowanych środków) dla gatunku szkodnika,
choroby czy chwastu lub celu interwencji za pomocą środków ochrony
roślin. Jeśli producent wykorzystuje środki ochrony roślin inaczej niż
wskazuje etykieta - instrukcja stosowania, powinien przedstawić oficjalną
zgodę odpowiedniego urzędu na ich stosowanie na dane rośliny w danym
kraju. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

CB. 7.1.4

Czy przechowuje się faktury za zakup zarejestrowanych środków ochrony
roślin?

Faktury lub dokumenty dostawy dotyczące zakupu stosowanych
zarejestrowanych środków ochrony roślin powinny być przechowywane i
udostępnione w trakcie zewnętrznej inspekcji. Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

CB. 7.2

Doradztwo w zakresie ilości i rodzaju środków ochrony roślin

CB. 7.2.1

Czy wyboru środków ochrony roślin dokonuje kompetentna osoba?
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Wymaganie
drugorzędne

Jeśli zapisy wskazują, że wyboru środków ochrony roślin dokonuje
Wymaganie
zewnętrzny kwalifikowany doradca, powinny być wykazane jego
podstawowe
techniczne kompetencje poprzez certyfikaty kwalifikacji lub zaświadczenia
ukończonych specjalistycznych szkoleń. Dopuszcza się przesłanie faksem
i e-mailem dokumentów od doradców, urzędów itp.
Jeśli zapisy wskazują, że wyboru środków ochrony roślin dokonuje
producent lub wyznaczony pracownik, jego doświadczenie musi być
uzupełnione wiedzą techniczną, co można wykazać na podstawie
dokumentacji technicznej (np. literatura fachowa dotycząca środków
ochrony roślin, udział w specjalistycznych szkoleniach itp.)
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CB. 7.3

Zapisy dotyczące stosowania

CB.7.3.1

Czy są przechowywane zapisy każdego zastosowania środków ochrony
roślin i czy zawierają one jako minimum następujące informacje:
- Nazwa roślin i / lub odmiany
- Lokalizacja aplikacji
- Data i czas zakończenia aplikacji
- Nazwa handlowa środka i nazwa substancji aktywnej
- Okres karencji

Kryteria Zgodności

Poziom

Zapis każdego zastosowania środka ochrony roślin powinien zawierać
Wymaganie
następujące informacje:
podstawowe
- Nazwa uprawy i / lub odmiany poddanej zabiegowi. Nie można wstawić
„Nie dotyczy”.
- Obszar geograficzny, nazwa lub odniesienie do gospodarstwa i pola,
sadu lub szklarni, gdzie znajdują się plony. Nie można wstawić „Nie
dotyczy”.
- Dokładne daty (dzień / miesiąc / rok) i czas zakończenia aplikacji.
Powinna być zapisana faktyczna data (data końcowa, jeśli zabieg trwał
więcej niż jeden dzień) wykonania aplikacji. Producenci nie muszą
rejestrować czasu zakończenia zabiegu, ale w takich przypadkach uznaje
się, że aplikacja została wykonana na koniec dnia wpisu. Informacje te są
wykorzystywane w celu krzyżowego sprawdzenia przestrzegania okresów
karencji. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
- Pełną nazwę handlową (w tym skład preparatu) i nazwę substancji
aktywnej lub nazwę pożytecznego organizmu z nazwą naukową. Nazwa
substancji aktywnej powinna być zapisana lub powinno być możliwe
powiązanie informacji o nazwie handlowej środka z nazwą substancji
aktywnej. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
- Zostały zarejestrowane okresy karencji dla wszystkich aplikacji środka
ochrony roślin, dla których okres karencji został podany na etykiecie
środka lub, jeśli brak tej informacji na etykiecie, okres karencji, który został
podany z oficjalnego źródła. Nie można wstawić „Nie dotyczy”, chyba że
chodzi o certyfikację kwiatów i roślin ozdobnych.

Od CB 7.3.2 do CB 7.3.7 Czy przechowuje się zapisy każdego zastosowania środka ochrony roślin i czy zapis zawiera następujące informacje:
CB. 7.3.2

Dane operatora?
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Zapisy zawierają dane (nazwisko) operatora, który je stosował. W
Wymaganie
przypadku użycia programów komputerowych powinny być podjęte środki drugorzędne
w celu zabezpieczenia autentyczności danych. Jeśli wszystkie opryski
wykonuje ta sama osoba, dopuszcza się jednorazowe zapisanie nazwiska
operatora. Jeśli opryski wykonuje zespół operatorów, dane każdego z nich
muszą być wymienione w zapisach. Nie można wstawić "Nie dotyczy".
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CB. 7.3.3

Uzasadnienie [powód] zabiegu?

Zapisy zawierają nazwę szkodnika(-ów), choroby(-ób) lub chwastu(-ów).
Wymaganie
Jeśli stosuje się nazwy zwyczajowe, powinny one korespondować z
drugorzędne
nazwami podanymi na etykiecie środka. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

CB. 7.3.4

Autoryzację techniczną zastosowania środka?

W zapisach można zidentyfikować osobę odpowiedzialną, która podjęła
decyzję o zastosowaniu środka ochrony roślin i jego dawkowaniu. Jeśli
jedna osoba zleca stosowanie środków i ich dawkowanie, akceptuje się
jednorazowe podanie jej danych osobowych. Nie można wstawić "Nie
dotyczy"

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.3.5

Ilość użytego środka?

Zapisy dla każdego zastosowania środków ochrony roślin zawierają ilość
zastosowanego środka, podaną wagowo lub objętościowo lub całkowitą
ilość wody (lub innego nośnika) oraz dawkę środka wyrażoną w g/l lub w
innych uznanych jednostkach międzynarodowych. Nie można wstawić
"Nie dotyczy"

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.3.6

Urządzenie do stosowania środków ochrony roślin?

Zapisy dla każdego zastosowania środków ochrony roślin zawierają
Wymaganie
informacje o rodzaju stosowanego urządzenia (np. opryskiwacz
drugorzędne
plecakowy, opryskiwacz wielkoobjętościowy, opryskiwacz
ultramałoobjętościowy, za pomocą systemu nawadniania, opylania,
zamgławiania, sprzętu agrolotniczego lub innej metody) (jeśli istnieją różne
jednostki, każda jest identyfikowana indywidualnie). Jeśli jest to za każdym
razem to samo urządzenie (np. tylko 1 opryskiwacz belkowy), akceptuje
się jednorazowy zapis danych tego urządzenia. Nie można wstawić "Nie
dotyczy"

CB. 7.3.7

Warunki pogodowe w czasie wykonywania zabiegu?

Dla każdej aplikacji środka ochrony roślin powinny być rejestrowane
lokalne warunki pogodowe (np. wiatr, słońce/zachmurzenie i wilgotność)
wpływające na skuteczność zabiegu lub znoszenie środka na sąsiednie
uprawy. Mogą to być piktogramy z polem wyboru do zaznaczenia,
informacje tekstowe lub inny trwały system rejestracji danych. Nie dotyczy
upraw pod osłonami.

Wymaganie
drugorzędne

CB 7.3.8

Czy producent podejmuje aktywne działania zapobiegające znoszeniu
pestycydu na sąsiednie pola?

Producent podejmuje aktywne działania w celu uniknięcia ryzyka
znoszenia pestycydów z własnych pól na sąsiednie obszary produkcyjne.
Może to obejmować między innymi wiedzę na temat upraw na sąsiednich
polach, utrzymanie opryskiwacza itp

Wymaganie
drugorzędne
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Poziom

CB 7.3.9

Czy producent podejmuje aktywne działania zapobiegające naniesieniu
pestycydu z sąsiednich pól?

Producent powinien podejmować aktywne działania w celu uniknięcia
ryzyka naniesienia pestycydów z sąsiednich pól np. poprzez uzgodnienia i
przepływ informacji między producentami z sąsiednich pól w celu
wyeliminowania ryzyka niepożądanego naniesienia pestycydów, poprzez
sadzenie roślinności w strefach buforowych na obrzeżach pól uprawnych
oraz poprzez zwiększone pobieranie prób na badanie pozostałości
pestycydów na takich obszarach. Nie stosuje się jeśli nie stwierdzono
takiego ryzyka.

Zalecenie

CB. 7.4

Okres karencji (Nie ma zastosowania w przypadku Kwiatów i Roślin Ozdobnych)

CB. 7.4.1

Czy przestrzegane były okresy karencji?

CB. 7.5

Postępowanie z nadmiarem cieczy użytkowej

CB. 7.5.1

Czy nadmiar cieczy użytkowej lub popłuczyny po myciu zbiorników są
usuwane w sposób, który nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa
żywności i środowiska?
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Producent powinien wykazać, że przestrzega okresów karencji dla roślin
traktowanych środkami ochrony roślin, poprzez stosowanie
udokumentowanych klarownych zapisów, takich jak zapisy o stosowaniu
środków ochrony roślin i dane o zbiorach upraw z miejsc traktowanych
tymi środkami. W przypadku zbiorów ciągłych, w celu zapewnienia
bezpieczeństwa wdrażane są odpowiednie systemy na polu, w sadzie lub
szklarni (np. znaki ostrzegawcze, czas stosowania itp.) w celu
zapewnienia okresu karencji. Odniesienie do punktu CB. 7.6.4. Nie można
wstawić "Nie dotyczy", z wyjątkiem produkcji Kwiatów i Roślin Ozdobnych.

Wymaganie
podstawowe

Jako priorytet traktuje się wykorzystanie nadmiaru cieczy użytkowej i
Wymaganie
popłuczyn po myciu zbiorników do opryskania roślin uprawnych, pod
drugorzędne
warunkiem, że nie zostaną przekroczone dawki środka podane na
etykiecie. Nadmiar cieczy użytkowej lub popłuczyny powinny być usuwane
w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu żywności ani środowisku.
Prowadzone są zapisy. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Punkt Kontroli

CB. 7.6

Badanie pozostałości środków ochrony roślin (Nie ma zastosowania w przypadku Kwiatów, Roślin Ozdobnych i Materiału
Rozmnożeniowego Roślin)

CB. 7.6.1

Czy producent może wykazać, że posiada informacje dotyczące
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (MRL) środków
ochrony roślin obowiązujących w kraju(-ach) przeznaczenia (tzn. na rynku,
na którym producent zamierza sprzedać swój produkt)?

Producent lub jego klient powinien mieć dostęp do aktualnego wykazu
MRL dla rynku(-ów) (krajowego lub międzynarodowego), na którym
zamierza sprzedać produkt. MRL powinny być określone albo przez
wykazanie kontaktów z klientami, potwierdzających rynek (rynki)
przeznaczenia albo przez wybór określonego kraju(-ów) (lub grupy
krajów), w których zamierza sprzedać produkt, a także przedstawienie
dowodu zgodności z systemem badania pozostałości, który spełnia
aktualne obowiązujące w kraju(-ach) poziomy MRL. Jeśli celem handlu
jest grupa krajów, system badania pozostałości musi spełniać najbardziej
rygorystyczne MRL w tej grupie. Odniesienie do Aneksu CB.4 Analiza
pozostałości.

Wymaganie
podstawowe

CB. 7.6.2

Czy podjęto działania w celu spełnienia wymagań dotyczących MRL
obowiązujących na rynku, na którym producent zamierza sprzedać swój
produkt?

Jeśli poziomy MRL na rynku, na którym producent zamierza sprzedać
swoje produkty, są bardziej rygorystyczne niż te w kraju produkcji,
producent lub jego klient powinni wykazać, że w trakcie cyklu
produkcyjnego uwzględniono te MRL (np. tam, gdzie trzeba, modyfikacja
warunków stosowania środków ochrony roślin i / lub wykorzystanie
wyników badania ich pozostałości w produkcie).

Wymaganie
podstawowe
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CB. 7.6.3

Czy producent dokonał oceny ryzyka dla wszystkich zarejestrowanych
produktów w celu określenia czy te produkty będą spełniały wymagania
odnośnie MRL, obowiązujące w kraju przeznaczenia?

Ocena ryzyka powinna obejmować wszystkie zarejestrowane uprawy,
Wymaganie
ocenić stosowanie środków ochrony roślin oraz potencjalne ryzyko
podstawowe
przekroczenia MRL. Ocena ryzyka zwykle wskazuje potrzebę wykonania
badania produktu na pozostałość środków ochrony roślin oraz określa
liczbę badań, a także czas i miejsce pobrania prób, zgodnie z kryteriami
omówionymi w Załączniku CB.5. Ocena ryzyka związanego z
przekroczeniem najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości.
Załącznik CB 5B Obowiązkowe minimalne kryteria systemu monitorowania
pozostałości (RMS) jest obowiązkowy. Jeśli ocena ryzyka wskazuje, że nie
ma potrzeby wykonania badania pozostałości, powinna ona stwierdzać,
że:
- dane historyczne za okres przynajmniej 4 lub więcej lat wykazują, że w
badaniach analitycznych nigdy nie wykryto incydentów (np. przekroczeń,
stosowania niezarejestrowanych środków ochrony roślin itp.) oraz
- w ogóle nie stosuje się środków ochrony roślin lub używa się ich w
minimalnej ilości oraz
- nie stosuje się środków ochrony roślin w okolicach zbioru (okres między
opryskiem a zbiorem jest dużo dłuższy niż okres karencji dla danego
środka) oraz
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- ocena ryzyka została zweryfikowana (potwierdzona) przez niezależną
trzecią stronę (np. inspektora jednostki certyfikującej, eksperta itp.) lub
klienta
Wyjątki od tych warunków mogą stanowić rośliny, przy uprawie których nie
stosuje się środków ochrony roślin, a środowisko jest ściśle kontrolowane i
z tego powodu przemysł zwykle nie prowadzi badań pozostałości środków
ochrony roślin (przykładem mogą być grzyby).
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CB. 7.6.4

Czy istnieje dowód badania pozostałości środków ochrony roślin, w
oparciu o wyniki oceny ryzyka?

W oparciu o wynik oceny ryzyka dostępne są aktualne udokumentowane
dowody lub zapisy wyników badania pozostałości środków ochrony roślin
dla zarejestrowanych produktów GLOBALG.A.P., albo uczestnictwa w
niezależnym systemie monitoringu pozostałości środków ochrony roślin,
który jest identyfikowalny z gospodarstwem i zgodny z wymaganiami
minimalnymi określonymi w Załączniku CB. 5. Jeżeli na podstawie
wyników oceny ryzyka wymagane jest badanie pozostałości, powinny być
przestrzegane kryteria związane z pobieraniem próbek, akredytacją
laboratoriów itp. Wyniki badań laboratoryjnych powinny być
identyfikowalne z danym producentem oraz miejscem produkcji, z którego
pochodzą próbki.

Wymaganie
podstawowe
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od CB 7.6.5 do CB 7.6.7 Jeśli z oceny ryzyka wynika, że jest konieczne wykonywanie badania pozostałości, czy istnieje dowód, że:
CB. 7.6.5

Prawidłowo przeprowadzono procedurę pobierania próbek?

Istnieje udokumentowany dowód wykazujący zgodność ze stosownymi
procedurami pobierania próbek. Patrz Załącznik CB.4 Analiza
pozostałości.

CB. 7.6.6

Laboratorium, w którym wykonuje się badania pozostałości środków
ochrony roślin posiada akredytację kompetentnego urzędu krajowego
według ISO 17025 lub równoważnej normy?

Istnieje wyraźny udokumentowany dowód, (w nagłówkach pism albo
Wymaganie
kopiach certyfikatu akredytacji itp.), że laboratoria, w których wykonuje się drugorzędne
badanie pozostałości środków ochrony roślin, posiadają akredytację lub są
w trakcie procesu akredytacji w stosownym zakresie, przez kompetentny
urząd krajowy według ISO 17025 lub równoważnej normy. W każdym
przypadku laboratorium musi pokazać dowód uczestnictwa w badaniach
biegłości (np. musi być dostępny FAPAS). Patrz Załącznik CB.4 Analiza
pozostałości.

CB. 7.6.7

Istnieje plan działania na wypadek przekroczenia MRL?

Istnieje jasna, udokumentowana procedura opisująca etapy i działania
naprawcze (obejmie ona komunikację z klientami, prześledzenie drogi
produktu itp.) podejmowanych w przypadku, gdy badanie pozostałości
środków ochrony roślin wykaże przekroczenie MRL (w kraju produkcji lub
w krajach, do których produkt będzie sprzedany, jeśli są różne). Patrz
Załącznik CB.4 Analiza pozostałości. Może ona stanowić część procedury
zwrotu / wycofania wymaganej na mocy AF 9.1.
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Wymaganie
drugorzędne

Wymaganie
podstawowe
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CB. 7.7

Przechowywanie środków ochrony roślin

Kryteria Zgodności

Poziom

Magazynowanie środków ochrony roślin musi być zgodne z podstawowymi zasadami, w celu zapewnienia bezpiecznych warunków
przechowywania i stosowania.
CB. 7.7.1

Czy środki ochrony roślin są przechowywane zgodnie z krajowymi
przepisami prawnymi w bezpiecznym miejscu wyposażonym w sprzęt
wystarczający do ich bezpiecznego odmierzania oraz mieszania, a także
czy są one przechowywane w swoich oryginalnych opakowaniach?

Pomieszczenia do przechowywania środków ochrony roślin powinny:

Wymaganie
podstawowe

- być zgodne z odpowiednim krajowym, regionalnym i lokalnym prawem i
regulacjami.
- być zamykane na klucz. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
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- być wyposażone w sprzęt pomiarowy, którego skalowanie w przypadku
zbiorników oraz kalibracja lub legalizacja w przypadku wag jest
weryfikowana przez producenta raz w roku w celu zapewnienia
dokładności mieszanin, a także wyposażone w przybory (takie jak wiadra,
punkty czerpania wody itp.), które są utrzymywane w czystości w celu
bezpiecznego i skutecznego postępowania ze wszystkimi środkami
ochrony roślin jakie mogą być stosowane. Dotyczy to również miejsc do
ich napełniania/mieszania, jeśli ich lokalizacja jest różna. Nie można
wstawić "Nie dotyczy".
- zawierać środki ochrony roślin w oryginalnych pojemnikach i
opakowaniach. W przypadku uszkodzenia (opakowania), opakowanie
zastępcze powinno zawierać wszystkie informacje z oryginalnej etykiety.
Odniesienie do CB. 7.9.1. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
Od 7.7.2 do 7.7.6: Czy wszystkie środki ochrony roślin są magazynowane w pomieszczeniu:
CB. 7.7.2

Solidnym?

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
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Magazyn do przechowywania środków ochrony roślin ma trwałą
Wymaganie
konstrukcję
drugorzędne
Pojemność magazynowa powinna być dopasowana do największej ilości
środków ochrony roślin, które muszą być przechowywane podczas sezonu
ich aplikacji i powinny one być przechowywane w sposób niestwarzający
zagrożenia dla pracowników ani ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego
pomiędzy środkami ochrony roślin lub innymi produktami. Nie można
wstawić „Nie dotyczy”.
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CB. 7.7.3

W którym panują właściwe warunki temperaturowe?

Środki ochrony roślin są przechowywane zgodnie z warunkami
Wymaganie
magazynowania podanymi na etykiecie. Nie można wstawić "Nie dotyczy". drugorzędne

CB. 7.7.4

Dobrze wentylowanym (w przypadku magazynowania w zamkniętym
pomieszczeniu)?

Miejsca przechowywania środków ochrony roślin posiadają odpowiednią i
stałą wentylację w celu zapobiegania powstawaniu szkodliwych oparów.
Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.5

Dobrze oświetlonym?

Miejsca przechowywania środków ochrony roślin mają być lub są
zlokalizowane w miejscu posiadającym odpowiednie oświetlenie –
naturalne lub sztuczne, w celu zapewnienia, że etykieta będzie łatwa do
odczytania wtedy, gdy środek stoi na półce. Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.6

Oddalonym od innych materiałów?

Minimalnym wymaganiem jest zapobieganie zanieczyszczeniom
krzyżowym pomiędzy środkami ochrony roślin a innymi powierzchniami
czy materiałami, które mogą mieć kontakt z jadalnymi częściami roślin
uprawnych, poprzez stosowanie barier fizycznych (ściana, zasłona itp.).
Nie można wstawić "Nie dotyczy”.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.7

Czy wszystkie środki ochrony roślin są przechowywane na półkach
wykonanych z materiałów niechłonnych?

Miejsca przechowywania środków ochrony roślin są wyposażone w półki
wykonane z materiałów niechłonnych (np. z metalu lub twardego plastiku
lub są przykryte nieprzepuszczalnym materiałem) na wypadek wycieku.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.8

Czy magazyn do przechowywania środków ochrony roślin umożliwia
zatrzymanie wycieku?

Miejsca przechowywania [ciekłych] środków ochrony roślin posiadają
zbiorniki zabezpieczające (buforowe) lub środki są oddzielone barierą, o
pojemności do 110% objętości największego zbiornika, w celu
zapewnienia, że nie nastąpi wyciek, wysięk lub skażenie na zewnątrz
magazynu. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.9

Czy w magazynie są środki zabezpieczające w przypadku wycieku?

Miejsca przechowywania środków ochrony roślin i wszystkie miejsca
przeznaczone do napełniania / mieszania są wyposażone w kontener z
materiałem pochłaniającym, takim jak piasek, szczotkę do podłogi,
szufelkę i plastikowe worki, które są umieszczone w stałym miejscu, do
użytku w razie rozlania / rozsypania środka ochrony roślin. Nie można
wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne
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CB. 7.7.10

Czy dostęp do kluczy i do magazynu środków ochrony roślin jest
ograniczony tylko dla pracowników przeszkolonych w zakresie
postępowania ze środkami ochrony roślin?

Miejsca przechowywania środków ochrony roślin są zamknięte na klucz i
fizyczny dostęp do nich następuje tylko w obecności osób, które mogą
poświadczyć swoje przeszkolenie w zakresie bezpiecznego postępowania
ze środkami ochrony roślin i ich stosowania. Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.11

Czy środki, które są dopuszczone do ochrony roślin uprawnych
zarejestrowanych do certyfikacji GLOBALG.A.P., są przechowywane
oddzielnie od środków ochrony roślin stosowanych do innych celów?

Środki ochrony roślin używane do innych celów niż do ochrony
zarejestrowanych i / lub certyfikowanych roślin uprawnych (np. do
zastosowania w ogrodzie itp.) są wyraźnie oznaczone i oddzielnie
przechowywane w magazynie środków ochrony roślin.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.12

Czy środki ochrony roślin w formie ciekłej nie są przechowywane na
wyższych półkach nad środkami w formie proszku?

Wszystkie środki ochrony roślin w stanie ciekłym nigdy nie są
przechowywane na wyższych półkach nad środkami w formie proszku lub
granulatu. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.13

Czy jest dostępny aktualizowany spis przechowywanych środków ochrony
roślin lub wyliczenie stanu ich zapasów na podstawie informacji o
przyjęciu środków ochrony roślin oraz zapisów ich zużycia?

Inwentaryzacja stanu zapasów (rodzaj i ilość przechowywanych środków
ochrony roślin – ich określenie wg liczby jednostek, na przykład butelek,
jest dozwolone) powinna być zaktualizowana w ciągu miesiąca od daty
jakiegokolwiek ruchu w magazynie (przyjęcia – wydania środków).
Aktualizację stanu zapasów można wyliczyć rejestrując ilości
dostarczonych środków (wg faktur lub innych zapisów przyjęcia środków) i
ilości środków zużytych (na zabiegi / aplikacje), lecz powinny też odbywać
się regularne kontrole rzeczywistej ilości środków w magazynie w celu
uniknięcia odchyleń w obliczeniach.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.7.14

Czy procedura postępowania w razie wypadku jest widoczna i dostępna z
odległości 10 m od magazynu środków ochrony roślin / substancji
chemicznych?

Procedura postępowania w razie wypadku, zawierająca wszystkie
informacje wyszczególnione w pkt AF 4.3. 1 oraz numery telefoniczne do
kontaktu w nagłych wypadkach powinna obrazowo przedstawiać
podstawowe kroki pierwszej pomocy i być dostępna dla wszystkich osób z
odległości 10 m od miejsc przechowywania środków ochrony roślin /
substancji chemicznych oraz miejsc mieszania środków ochrony roślin.
Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne
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CB. 7.7.15

Czy są dostępne odpowiednie środki do reagowania w przypadku
skażenia operatora?

Wszystkie miejsca przechowywania środków ochrony roślin / substancji
chemicznych oraz wszystkie miejsca napełniania / mieszania, znajdujące
się w obrębie gospodarstwa, wyposażone są w środki umożliwiające
przemycie oka, przy czym źródło czystej wody znajduje się w odległości
nie większej niż 10 m, wyposażone są w apteczkę pierwszej pomocy
zawierającą wszystkie istotne materiały (np. zestaw do pierwszej pomocy
przy zatruciach środkami ochrony roślin może wymagać materiału do
pierwszej pomocy przy wypadkach z chemikaliami powodującymi korozję
czy płynu alkalicznego w przypadku połknięcia, a bandaże i łubki mogą
okazać się niepotrzebne), wszystkie te miejsca są oznaczone w trwały i
zrozumiały sposób za pomocą specjalnych znaków. Nie można wstawić
"Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.8

Postępowanie ze środkami ochrony roślin (można wstawić „nie dotyczy” jeśli nie stosuje się środków ochrony roślin)

CB. 7.8.1

Czy producent oferuje wszystkim pracownikom, którzy mają kontakt ze
środkami ochrony roślin możliwość wykonania dobrowolnego badania
stanu zdrowia co roku lub z częstotliwością zgodną z oceną ryzyka,
uwzględniającą narażenie pracowników na działanie środków ochrony
roślin i ich toksyczność?

Producent oferuje wszystkim pracownikom, którzy mają kontakt ze
środkami ochrony roślin możliwość dobrowolnego poddania się badaniom
stanu zdrowia co roku lub z częstotliwością zgodną z oceną ryzyka w
zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.(patrz AF. 4.1.1). Kontrola stanu
zdrowia musi być przeprowadzona zgodnie z krajowymi, regionalnymi lub
lokalnymi kodeksami dobrej praktyki, a udostępnianie wyników podlega
ustawie o ochronie danych osobowych.

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.8.2

Czy w gospodarstwie istnieją procedury dotyczące okresu wymaganego
Istnieją jasne udokumentowane procedury, zgodne z zaleceniami na
przed ponownym wejściem na opryskany teren [okres prewencji dla ludzi]? etykiecie - instrukcji stosowania, które ustalają wszystkie okresy prewencji
ustalone dla zastosowanych na uprawy środków ochrony roślin. Specjalną
uwagę należy zwrócić na pracowników z grupy największego ryzyka tj.
pracownice w ciąży/karmiące piersią i osoby starsze. W przypadku, gdy
etykieta - instrukcja stosowania nie podaje informacji na temat okresów
prewencji oznacza to, że nie ma szczegółowych wymagań, ale oprysk na
roślinach musi wyschnąć przed ponownym wejściem pracowników na
teren uprawy.

Wymaganie
podstawowe

CB. 7.8.3

Jeśli nierozcieńczone środki ochrony roślin są transportowane w
gospodarstwie i między gospodarstwami, czy odbywa się to w sposób
bezpieczny i chroniony?

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
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CB. 7.8.4

Czy w przypadku mieszania środków ochrony roślin stosowane są
Urządzenia, łącznie ze stosownym sprzętem do odmierzania, powinny być Wymaganie
prawidłowo procedury postępowania i napełniania opryskiwaczy, zgodne z odpowiednie do mieszania środków ochrony roślin tak, aby można było
drugorzędne
instrukcją zamieszczoną na etykiecie?
przestrzegać prawidłowo procedur postępowania i mieszania,
zamieszczonych na etykiecie – instrukcji stosowania. Nie można wstawić
"Nie dotyczy".

CB. 7.9

Puste opakowania po środkach ochrony roślin

CB. 7.9.1

Czy puste pojemniki po środkach ochrony roślin przed ich składowaniem i
utylizacją są płukane albo przy zastosowaniu zintegrowanego urządzenia
ciśnieniowego do płukania znajdującego się na opryskiwaczu, albo co
najmniej trzykrotnie przepłukane wodą, oraz czy popłuczyny z pustych
pojemników wracają z powrotem do zbiornika opryskiwacza lub są
usuwane zgodnie z CB 7.5.1?

Na opryskiwaczu powinno być zainstalowane urządzenie ciśnieniowe do
płukania pojemników po środkach ochrony roślin lub powinny być
dostępne klarowne, pisemne instrukcje nakazujące co najmniej trzykrotne
płukanie każdego pojemnika przed jego utylizacją.

CB. 7.9.2

Czy unika się ponownego wykorzystania pustych opakowań po środkach
ochrony roślin dla celów innych niż przechowywanie i transport
identycznego produktu?

Istnieją dowody potwierdzające, że puste opakowania po środkach
ochrony nie były wykorzystywane ani obecnie nie są stosowane do
żadnego innego celu niż tylko i wyłącznie do przechowywania i transportu
identycznego produktu jak ten, który podano na etykiecie. Nie można
wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.9.3

Czy puste opakowania po środkach ochrony roślin są zabezpieczone do
czasu, gdy ich usunięcie będzie możliwie?

Zostało wyznaczone bezpieczne miejsce w magazynie na puste pojemniki
po środkach ochrony roślin przed ich usunięciem, które jest izolowane od
zebranych plonów i materiałów opakowaniowych (tzn. na stałe
wyznaczone i oznakowane oraz zamknięte na klucz z fizycznie
ograniczonym dostępem dla ludzi i zwierząt). Nie można wstawić "Nie
dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne
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Poziom

Wymaganie
podstawowe

Zarówno jeśli korzysta się z urządzenia ciśnieniowego do płukania
pojemników na opryskiwaczu, czy też operatorzy sprzętu stosują się do
pisemnej procedury płukania pojemników, popłuczyny z pustych
pojemników po środkach ochrony roślin powinny zawsze trafić z powrotem
do zbiornika opryskiwacza podczas mieszania, lub powinny być
utylizowane w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu żywności ani
środowiska. Nie można wstawić "Nie dotyczy".
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Poziom

CB. 7.9.4

Czy usuwanie pustych opakowań po środkach ochrony roślin odbywa się
bez narażenia ludzi oraz środowiska na skażenie?

Producenci powinni utylizować puste opakowania po środkach ochrony
roślin korzystając z zabezpieczonego punktu ich zbierania i stosując
system bezpiecznego postępowania przed ich usunięciem oraz metodę
utylizacji zgodną ze stosownym ustawodawstwem oraz bez narażania
ludzi i środowiska na skażenie (np. cieków wodnych, flory i fauny). Nie
można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

CB. 7.9.5

Czy korzysta się z oficjalnych systemów gromadzenia i likwidacji pustych
opakowań, jeśli są dostępne, a jeśli tak, czy puste opakowania są
odpowiednio przechowywane i oznakowane, a postępowanie z nimi jest
zgodne z zasadami systemu składowania?

Jeśli istnieje urzędowy system gromadzenia i usuwania pustych opakowań Wymaganie
po środkach ochrony roślin, są dokumentowane zapisy o uczestnictwie
drugorzędne
producenta. Wszystkie puste opakowania po środkach ochrony roślin,
zaraz po opróżnieniu, powinny być odpowiednio przechowane,
oznakowane oraz należy z nimi odpowiednio postępować tak, jak tego
wymaga urzędowy system składowania i usuwania opakowań, tam, gdzie
stosowne. Nie można wstawić "Nie dotyczy".

CB. 7.9.6

Czy są przestrzegane wszystkie krajowe przepisy dotyczące usuwania i
niszczenia opakowań?

Były i nadal są przestrzegane wszystkie krajowe, regionalne i lokalne
przepisy i regulacje dotyczące usuwania pustych opakowań po środkach
ochrony roślin, o ile takie przepisy istnieją.

Wymaganie
podstawowe

CB. 7.10

Przeterminowane środki ochrony roślin

CB. 7.10.1

Czy przeterminowane środki ochrony roślin są zabezpieczone i opisane
oraz usuwane poprzez upoważnione lub zatwierdzone firmy?

Są dokumentowane zapisy wskazujące, że przeterminowane środki
ochrony roślin są usuwane przez urzędowo upoważnione firmy. Jeśli nie
jest to możliwe, przeterminowane środki są bezpiecznie przechowywane i
opisane.

Wymaganie
drugorzędne
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Punkt Kontroli

CB. 7.11

Stosowanie substancji innych niż nawozy i środki ochrony roślin

CB. 7.11.1

Czy są dostępne zapisy dotyczące wszystkich innych substancji, również
tych tworzonych na miejscu, którymi traktowane są rośliny uprawne i / lub
gleba, a które nie są ujęte w sekcji Nawozy i Środki Ochrony Roślin?
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Kryteria Zgodności

Poziom

Jeśli w certyfikowanej uprawie stosuje się przygotowane we własnym
zakresie lub kupione preparaty takie jak stymulatory wzrostu,
kondycjonery gleby lub wszelkie inne tego typu substancje, powinny być
dostępne stosowne zapisy. Zapisy powinny zawierać nazwę substancji
(np. nazwę rośliny, z której pochodzi substancja), uprawę, pole, datę i
użytą dawkę. W przypadku produktów zakupionych należy zapisać
również nazwę handlową (jeśli ma zastosowanie), a także aktywną
substancję lub składnik, lub główne źródło (np. rośliny, algi, minerał itp.).
Jeśli w kraju produkcji istnieje urzędowy system rejestracji tych substancji,
muszą one być zatwierdzone. Jeśli substancja nie musi być zatwierdzona
do użytku w kraju produkcji, producent powinien upewnić się, że jej użycie
nie spowoduje zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności.
Zapisy dotyczące tych materiałów muszą zawierać informacje o
składnikach, gdzie są one dostępne, a jeśli istnieje ryzyko przekroczenia
Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Pozostałości, muszą być spełnione
wymagania opisane w CB 7.6.2.

Wymaganie
drugorzędne
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CB. 8

WYPOSAŻENIE

CB. 8.1

Czy urządzenia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności (np.
opryskiwacze do środków ochrony roślin, urządzenia do
nawadniania/fertygacji, urządzenia stosowane podczas obróbki
pozbiorczej) są utrzymywane w dobrym stanie i rutynowo sprawdzane, a w
stosownych przypadkach kalibrowane co najmniej raz w roku? Czy są
dostępne zapisy z działań podejmowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Urządzenia są utrzymywane w dobrym stanie oraz istnieją jako dowody
Wymaganie
zapisy potwierdzające wykonywanie bieżącej konserwacji wraz z zapisami drugorzędne
każdej naprawy, wymiany oleju i innych podjętych działań.
Na przykład:
Opryskiwacze do środków ochrony roślin: Patrz Załącznik CB 6 –
wytyczne w zakresie oceny wizualnej i badania pracy opryskiwaczy.
Opryskiwacze (automatyczne i nieautomatyczne) zostały w ciągu ostatnich
12 miesięcy poddane kalibracji i sprawdzone pod kątem właściwego
działania; jest to poświadczone lub udokumentowane albo przez
uczestnictwo w oficjalnych schematach (jeśli istnieją) albo zostało
wykonane przez osobę, która może wykazać swoje kompetencje.
W przypadku używania małych ręcznych niewyskalowanych przyrządów,
należy udokumentować i zweryfikować ich średnią pojemność oraz
wszystkie należy porównać ze standardowym sprzętem przynajmniej raz
do roku.
Urządzenia do nawadniania/fertygacji: jako minimum należy prowadzić
zapisy corocznych prac konserwacyjnych dla wszystkich metod
nawadniania/fertygacji i zastosowanych maszyn/technik.

CB. 8.2

Czy urządzenia wpływające na środowisko i inne urządzenia
wykorzystywane w działalności rolniczej (np. siewniki do nawozu, wagi i
urządzenia do kontroli temperatury) są rutynowo sprawdzane, a w
stosownych przypadkach, kalibrowane przynajmniej raz w roku?

Używane urządzenia są utrzymywane w dobrym stanie technicznym oraz
istnieją jako dowody zapisy potwierdzające wykonywanie bieżącej
konserwacji wraz z zapisami każdej naprawy, wymiany oleju i innych
podjętych działań.
Np: rozsiewacz nawozu: Jako minimum powinny być dostępne zapisy z
kalibracji przeprowadzonej przez wyspecjalizowaną firmę, dostawcę
sprzętu do rozsiewania nawozu lub przez osobę technicznie
odpowiedzialną w gospodarstwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
W przypadku używania małych ręcznych niewyskalowanych przyrządów,
należy udokumentować i zweryfikować ich średnią pojemność oraz
wszystkie należy porównać z wzorcowym sprzętem przynajmniej raz do
roku.

CB. 8.3

Czy producent uczestniczy w programie niezależnej kalibracji – certyfikacji Uczestnictwo producenta w programie jest udokumentowane. W
Zalecenie
opryskiwaczy, jeśli jest on dostępny?
przypadku, gdy producent stosuje oficjalny system kalibracji w cyklu
dłuższym niż rok, od producenta nadal wymaga się wewnętrznej corocznej
weryfikacji kalibracji zgodnie z punktem CB 8.1.
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CB. 8.4

Czy opryskiwacze do stosowania środków ochrony roślin przechowywane
są w sposób pozwalający na uniknięcie zanieczyszczenia produktu?

Sprzęt używany do stosowania środków ochrony roślin (np. opryskiwacze Wymaganie
zbiornikowe, opryskiwacze plecakowe) są przechowywane w bezpieczny
drugorzędne
sposób zapobiegający zanieczyszczeniu produktów lub innych materiałów,
które mogą wejść w kontakt z jadalnymi częściami zebranych plonów. w.
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ZAŁĄCZNIK CB. 1 WYTYCZNE W SPRAWIE ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA WODĄ W GOSPODARSTWIE
1. WPROWADZENIE DO WYTYCZNYCH
Prezentujemy WYTYCZNE. Tam, gdzie zostały omówione przykłady, ich listy nie są wyczerpujące, lecz zawierają dostatecznie dużo wskazówek dla producentów, którzy
chcą zaprojektować ocenę ryzyka, opracować plan zarządzania wodą dla konretnego gospodarstwa i wdrożyć dobre praktyki.
Woda jest jednym z najważniejszych podstawowych materiałów niezbędnych do produkcji żywności. Zasoby słodkiej wody kurczą się na coraz większych obszarach.
Przydzielenie wody staje się coraz bardziej skomplikowane, zwłaszcza w niektórych regionach i dla określonych celów. Zarządzanie wodą wymaga specjalistycznej wiedzy,
umiejętności i coraz lepszego planowania aby, na przykład, reagować w czasach niedoboru wody. Wystarczające ilości czystej wody są ważne dla zdrowia ludzi, zdrowia
naszych ekosystemów, rozwoju i wzrostu gospodarczego na świecie. Aby osiągnąć te cele konieczne jest przestrzeganie dobrych praktyk w gospodarstwie, ponieważ
sektor rolny jest jednym z głównych użytkowników zasobów słodkiej wody.
Niniejszy przewodnik ma wspierać plantatorów ubiegających się o certyfikację i uświadomić im, że Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności (ang. CPCC) w zakresie
odpowiedzialnego zarządzania wodą zostały udoskonalone. Obecny dokument pomaga plantatorom w zrozumieniu wymagań, które muszą być spełnione aby uzyskać
certyfikat GLOBALG.AP.
Niniejszy dokument ma na celu zapewnienie wsparcia dla plantatorów w celu realizacji bardziej skomplikowanych zadań i osiągnięcia zgodności z wymogami dotyczącymi
zużycia wody, takimi jak przeprowadzenie oceny ryzyka oraz opracowanie planu zarządzania wodą. Niniejsze wytyczne podejmują próbę zidentyfikowania wszystkich
istotnych czynników, które należy rozważyć oraz środków, które trzeba wdrożyć w celu zapewnienia odpowiedzialnego zarządzania wodą w gospodarstwie
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Niniejszy przewodnik GLOBALG.A.P. nie jest podręcznikim przeznaczonym dla doradców czy pracowników naukowych; nie ilustruje ani nie omawia wyczerpująco
zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym według teorii nakowych czy zgodnie z naukami stosowanymi. Został zaprojektowany jako praktyczny dokument mający na celu
wspomaganie rolników, osoby odpowiedzialne za nawadnianie [upraw] w gospodarstwach, audytorów, konsultantów, członków GLOBALG.AP i inne osobyumożliwiając
kompleksowe zrozumienie dobrych praktyk w zakresie zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym.
2. ODPOWIEDZIALNE ZARZĄDZANIE WODĄ W GOSPODARSTWIE.
Obecny rozdział przedstawia dobre praktyki w zakresie zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym. Koncentruje się na zmniejszeniu bezpośredniego i pośredniego
zanieczyszczenia wód pochodzącego z pól uprawnych, poprzez wdrożenie dobrych praktyk w zakresie zakresie zarządzania wodą w gospodarstwie. Praktyki te przyczynią
się również do podniesienia efektywności i bezpieczeństwa stosowania wody w uprawie roślin.
Zalecane dobre praktyki w zakresie zarządzania wodą opisane w niniejszym rozdziale dotyczą poziomu gospodarstwa, koncentrując się głównie na:
Codzienne zarządzanie nawadnianiem i uprawą gleby (np. unikanie nadmiernego nawadniania, wypłukiwania, nadmiernego odwadnienia i spływu
zanieczyszczeń z działalności rolniczej, zmniejszenie erozji gleby, zwiększenie żyzności gleby, itp)
Stosowanie środków ochrony roślin (tzn. środków owadobójczych, grzybobójczych oraz/lub chwastobójczych)
Zasilanie roślin uprawnych (tzn. stosowanie nawozów sztucznych i organicznych zmieniających strukturę gleby takich jak obornik)
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Gospodarowanie odpadami (tzn. postępowanie z resztkami i popłuczynami ze zbiorników opryskiwaczy, usuwanie pustych pojemników po środkach ochrony
roślin itp.)

-

2.1 Definicja Odpowiedzialnego Zarządzania Wodą w Gospodarstwie Rolnym
Poniżej wymieniono elementy istotne dla zrównoważonego i odpowiedzialnego zarządzania wodą na poziomie gospodarstwa:
o
o
o
o
o
o

Kierownictwo gospodarstwa posiada odpowiednią wiedzę na temat wszystkich źródeł wody wokół gospodarstwa. Obejmuje to określenie źródeł, które są
używane do poboru wody, wiedzę na temat ilości pobieranej wody i kiedy się to odbywa, a także znajomość systemu dystrybucji wody w gospodarstwie.
Gospodarstwo korzysta z zasobów wodnych do nawadniania upraw w sposób wydajny i zaplanowany.
Kontroluje się jakość wody do nawadniania.
Ewentualny powrót ścieków z działalności gospodarstwa do zbiorników wodnych jest pod kontrolą.
Właściwy sposób postępowania i stosowania środków ochrony roślin, nawozów sztucznych i substancji organicznych wzbogacających glebę (właściwy czas,
miejsce i liczba aplikacji).
Stosuje się dobre praktyki zarządzania glebą (aby zapobiec erozji gleby, poprawić jej zdolność retencji wody w glebie i dzięki temu zapobiegać zanieczyszczeniu
wody przez spływ powierzchniowy, i odprowadzanie nadmiaru wody).

2.2 Jakość wody
Trzy główne źródła zanieczyszczenia wody na skutek działalności rolniczej to zanieczyszczenia chemiczne (np. składniki odżywcze, takie jak azotany, fosforany i rolnicze
środki chemiczne), fizyczne (np. gleba, kamienie, szkło) i mikrobiologiczne.
Głównymi czynnikami potencjalnie powodującymi zanieczyszczenia pochodzące z pól są środki ochrony roślin oraz składniki odżywcze [roślin].
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Jeśli w efekcie końcowym nadmierne ilości nawozów organicznych i sztucznych trafią do wód powierzchnniowych, powodują ich eutrofizację.
Istotne jest aby stosowanie i postępowanie ze środkami ochrony roślin i nawozami odbywało się zgodnie z zarejestrowanymi sposobami użycia, przy równoczesnym
stosowaniu najlepszych zalecanych praktyk aby zapobiegać ich przedostawaniu się do innych elementów środowska naturalnego, a zwłaszcza obszarów szczególnie
wrażliwych na skażenie, takich jak obszary pozyskiwania wody pitnej.
Istotne jest uwględnienie faktu, że, skażenie mikrobiologiczne wody do nawadniania, na przykład nawozami organicznymi, może mieć wpływ na bezpieczeństwo
żywności. W tym przypadku, jakość wody do nawadniania jest niezwykle ważna i powinna być regularnie kontrolowana (patrz załącznik FV.1 zagrożenia związane z
zanieczyszczeniami mikrobiologicznymi wody).
Skażenie bezpośrednie i pośrednie
-

Skażenia bezpośrednie (znane również jako źródła punktowe) odnoszą się do jasno określonych źródeł skażenia, na przykład plamy ze środków ochrony roślin
rozlanych w trakcie mieszania i napełniania opryskiwacza lub po wylewaniu na pole resztek ze zbiorników opryskiwaczy bez prawidłowego rozcieńczenia mieszaniny i /
lub uwzględnienia sąsiedztwa zbiorników wodnych.
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Dla porównania, zanieczyszczenia pośrednie (znane również jako źródła rozproszone zanieczyszczeń) są rozmieszczone w różnych miejscach w gospodarstwie oraz na
polach. Trasy przemieszczania się zanieczyszczeń ze źródeł pośrednich obejmują spływ powierzchniowy, filtrację, wypłukiwanie i znoszenie mgły oparów [przez wiatr].
Zapobieganie zanieczyszczeniom ze źródeł pośrednich jest bardziej skomplikowane niż zapobieganie skażeniom ze źródła punktowego. Zapobieganie skażeniom ze źródeł
pośrednich często wiąże się ze zmianą praktyk rolniczych, takich jak wprowadzenie:
o
stref roślinności buforowej na granicach pól uprawnych
o
płodozmianu z bardziej zróżnicowanymi rodzajami uprawianych roślin w celu poprawy materii organicznej w glebie oraz zapobiegania jej erozji
o
upraw konturowych
o
uprawy minimalnej
o
lepszego planowania nawadniania i jego intensywności
o
dysz natryskowych o niskim poziomie znoszenia mgły, starannej kalibracji opryskiwaczy itp.
Ważne jest dokonanie oceny czy w gospodarstwie występuje skażenie bezpośrednie oraz zidentyfikowanie głównych obszarów ryzyka, co pozwoli na realizację planu
zapewniającego zmniejszenie ryzyka.
Plany te obejmują, na przykład, staranne zarządzanie środkami ochrony roślin w celu uniknięcia zanieczyszczenia wód i ich ujęć. Ważne jest prowadzenie ewidencji zużycia
środków ochrony roślin, a także wdrożenie zalecanych dobrych praktyk, które, na przykład, dotyczą odpowiednich magazynów, wydzielonych miejsc do przygotowania i
mieszanin oraz napełniania opryskiwaczy, zarządzania wyciekami i popłuczynami ze zbiorników oraz gromadzenia i bezpiecznego usuwania ścieków.
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Bardziej skomplikowane jest określenie, czy występuje skażenie pośrednie pochodzące z pól uprawnych, a jeśli tak, zidentyfikowanie głównych przyczyn. Wymaga to
przeprowadzenia oceny pól. Na przykład, widoczna erozja w postaci bruzd wskazuje na występowanie spływu powierzchniowego. Może to być spowodowane słabą
zdolnością infiltracji gleby z powodu złych praktyk zarządzania glebą (np. głębokiej orki, braku płodozmianu i / lub braku odpowiedniego zaplanowania ruchu maszyn
rolniczych). Trudniej ocenić, czy pola są podatne na wypłukiwanie środków chemicznych stosowanych w rolnictwie. Lokalni doradcy rolniczy lub świadczący usługi dla
rolnictwa mogą wspierać rolników w ocenie ryzyka związanego ze spływem tych środków z pól, ich wypłukiwaniem i znoszeniem mgły z pól uprawnych.
Odpowiednie środki łagodzące i najlepsze praktyki zarządzania mogą być dostosowane i realizowane w zależności od rodzaju i źródła zanieczyszczenia. Najważniejszym
środkiem łagodzącym skutki zanieczyszczeń jest prawidłowe zarządzanie aplikacjami środków ochrony roślin, tj. mają one być stosowane we właściwym czasie, miejscu i
ilości. Ważne jest śledzenie prognozy pogody. Stosowanie środków ochrony roślin przed dużymi opadami deszczu może zwiększyć ryzyko spływu i / lub wypłukiwania
[zanieczyszczeń] z pól i przez to powodować skażenie wód.
2.3 Ilość wody
Istnieją trzy źródła wody:
o
wody gruntowe: Woda jest zatrzymywana i naturalnie gromadzona pod warstwą gleby. Odnawialne wody gruntowe są magazynowane w podziemnych warstwach
wodonośnych które są uzupełniane w krótkich okresach przez opady deszczu. Wody gruntowe w warstwie kopalnej są magazynowane w głębszych warstwach
wodonośnych, które nie są uzupełniane przez opady deszczu.
o
wody powierzchniowe: słodka woda w jeziorach, rzekach, stawach naturalnych i sztucznych, a także rowach.
o
Woda zbierana: woda gromadzona dzięki zaporom lub w sztucznych zbiornikach.
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Niezrównoważone (nadmierne) wydobywanie wody z warstw wodonośnych wód gruntowych może spowodować spadek ich poziomu. Niższe lustro wód gruntowych wpływa
nie tylko na działalaność rolników, którzy będą musieli wiercić głębiej aby pozyskać wodę gruntową, ale także na szersze kręgi społeczeństwa. Może to ró wnież
spowodować wtargnięcie słonej wody do warstw wodonośnych słodkowodnych na obszarach nadmorskich.
Dobrą praktyką dla rolników jest zmniejszenie zużycia wody do nawadniania przez bardziej efektywne jej wykorzystanie (a więc mniejsze marnotrawstwo wody). Można to
osiągnąć przez lepsze zarządzanie nawadnianiem to jest nawadnianie we właściwym czasie w odpowiedniej dawce na uprawy, które tego potrzebują. Można to również
osiągnąć poprzez lepsze zarządzanie glebą, na przykład, poprawiając zdolności gleby do zatrzymywania wody dzięki zwiększeniu zawartość materii organicznej lub
inwestując w jej spulchnianie. Niektóre odmiany roślin uprawnych również lepiej wykorzystują wodę. Efektywne wykorzystanie wody do nawadniania nie wpływa również na
plony, jeśli jest odpowiednio zaplanowane, na przykład poprzez unikanie stresu wodnego (np. używanie sondy do badania wilgotności gleby).
2.4 Metody nawadniania
Metody nawadniania można ogólnie podzielić na 3 kategorie
1) Nawadnianie powierzchniowe
2) Deszczowanie
3) Nawadnianie kropelkowe
Każda z tych metod wpływa na jakość i ilość wody w różny sposób. Wybór stosowania określonej metody nawadniania zależy od upraw, gleby, możliwości rolnika do
zainwestowania w system nawadniania i / lub uzyskania wsparcia władz lokalnych dla systemów nawadniających, a także wieloletnich praktyk dotyczących nawadniania w
przypadku tradycyjnych systemów nawadniania.
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Nawadnianie powierzchniowe
Istnieją różne rodzaje systemów nawadniania powierzchniowego: stokowe, zalewowe, lub bruzdowe. Istnieje większe ryzyko zanieczyszczenia wody w przypadku
nawadniania powierzchniowego ponieważ rolicy mają ograniczoną kontrolę nad wodą stosowaną do nawadniania upraw. Na przykład, nawadnianie zalewowe niesie ze
sobą większe ryzyko wypłukiwania i filtracji. Nawadnianie w bruzdach zwiększa ryzyko spływu na końcu pola, jeśli nie jest efektywnie zarządzane. Systemy nawadniania
powierzchniowego uznawane są za systemy Nawadniania o Niskiej Efektywności (ang. IE) lub niskiej efektywności Wykorzystania Wody (ang. WUE) ze względu na
wysokie straty na skutek parowania w stosunku do sysytemu deszczowni lub nawadniania kropelkowego.
Deszczowanie
Systemy deszczowania, które w większości przypadków są przenośne, mogą nawadniać duże pola. Są one często wykorzystywane w przypadkach, gdy nawadnianie nie
jest potrzebne na stałe, ale tylko w wyjątkowych okolicznościach, takich jak okresy suszy. Istnieją różne metody nawadniania przez deszczowanie, takie jak stosowanie
mikrozraszaczy, obrotowe systemy nawadniania, zraszacze rotacyjne, zraszacze boczne oraz systemy nawadniania działkami wodnymi i za pomocą wysięgników. Systemy
zraszania działające pod ciśnieniem, a tym samym potrzebują zasilania w energię. Główną wadą systemów deszczowania (oprócz wysokich kosztów) są straty wody na
skutek parowania. To sprawia, że czas nawadniania ma zasadnicze znaczenie, na przykład, nawadnianie w południe zwiększa straty wody na parowanie.
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Nawadnianie kropelkowe
Podobnie jak systemy nawadniania poprzez zraszanie, systemy nawadniania kropelkowego pracują pod ciśnieniem, a tym samym zużywają energię, ale tylko wówczas,
gdy pracują (trochę bardziej niż systemy zraszające zależą od warunków topograficznych terenu, wymagają jednak pompowania wody). Systemy te są popularne ze
względu na łatwość obsługi i wysoką wydajność nawadniania (ang. IE) lub zużycia wody (ang. WUE). Utrata wody na skutek parowania lub zużycie inne niż zamierzone jest
minimalne. Systemy nawadniania kropelkowego są uważane za rozwiązanie preferowane w regionach suchych i półpustynnych. Jednakże posiadanie takiego systemu
nawadniania nie oznacza automatycznie, że woda jest wykorzystywana efektywnie i oszczędnie. Należy wdrożyć dobre praktyki zarządzania wodą aby mieć pewość, że
zużycie wody do nawadniania nie ma wpływu na jej dostępność dla innych użytkowników na obszarze zlewni lub dorzecza rzeki (w tym konieczność zapewnienia wody dla
zachowania zdrowia ekosystemów).
2.5 Praktyki dotyczące wody na obszarach użytkowanych rolniczo i zasilanych opadami deszczu
Dobre zarządzanie glebą w celu zwiększenia przenikania wody deszczowej wewnątrz wierzchniej warstwy gleby i zwiększenie jej zdolności do retencji wody jest bardzo
ważne zarówno na obszarach rolnych sztucznie nawadnianych, jak i tych zasilanych naturalnymi opadami deszczu, ponieważ zapobiega spływom zanieczyszczeń
pochodzenia rolniczego lub ich filtracji z pól uprawnych. Ponadto lepsza retencja wody dostępnej w glebie pozwala roślinom wchłonąć większą ilość wody, a to pozwala
zwiększyć zebraną biomasę roślin i plonowanie upraw rolnych zasilanych opadami deszczu na obszarach suchych i półpustynnych. Zwiększenie zawartości materii
organicznej ma kluczowe znaczenie dla poprawy zdolności gleby do zatrzymywania wody.
W celu poprawy zarządzania ilością wody, można skorzystać z urządzeń do przechowywania nadwyżki wody z opadów, które mogą być wykorzystywane w okresach stresu
wodnego. Opady atmosferyczne mogą być zmagazynowane przez zbieranie wody z dachów lub jej magazynowanie w zbiornikach wodnych zbudowanych na
nieuprawianych obszarach.
2.6 Dobre praktyki zarządzania wodą
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Poniżej znajdują sie praktyczne przykłady, które można zrealizować w celu zapewnienia odpowiedzialnego zarządzania wodą w gospodarstwie rolnym:
2.6.1 Jakość wody
o
o

o
o

Badanie jakości wody do nawadniania i monitorowanie, gdzie to możliwe, ilości ścieków wprowadzanych z pól uprawnych do wód w ściśle określonych odstępach
czasu.
mieszanie i napełnianie opryskiwacza najlepiej przeprowadzić w gospodarstwie w miejscu o nawierzchni betonowej/nieprzepuszczalnej znajdującym się w
bezpiecznej odległości od strumieni, rowów, studni, pomieszczeń magazynów żywności i pasz, od obszarów mieszkalnych i dróg. Należy upewnić się, że obszar
ten posiada niewielki spadek, który sprowadzi ewentualne wycieki i ścieki z mycia opryskiwacza i dysz w celu ich gromadzenia i bezpiecznego usuwania. Zebrane
ścieki i wszelkie pozostałości, takie jak resztki i popłuczyny ze zbiornika, mogą być wysyłane do usunięcia przez upoważnione do tego firmy utylizacji odpadów lub
też oczyszczone w gospodarstwie poprzez system zarządzania ściekami.
Miejsca gdzie przygotowuje się roztwory i napełnia opryskiwacze nie mogą znajdować się w pobliżu zbiorników wody do nawadniania.
Należy korzystać z prawidłowej metody nawadniania zgodnie z daną uprawą, glebą, klimatem, nachyleniem terenu aby zapobiegać erozji, wypłukiwaniu, stratom
na skutek parowaniania i spływowi zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego.
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o
o
o
o
o
o
o

Poprawa przepuszczalności warstwy ornej może również zmniejszyć spływ zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego. Można to osiągnąć na przykład poprzez
zapobieganie zbrylaniu lub zagęszczeniu gleby, wprowadzenie kontrolowanego ruchu kołowego w gospodarstwie oraz poprawę struktury gleby poprzez
ograniczenie orki lub uprawę bezorkową jeśli rodzaj gleby i inne okoliczności na to pozwalają.
Spływowi zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego bezpośrednio do wód powierzchniowych można dodatkowo zapobiegać poprzez umieszczenie stref
buforowych wzdłuż cieków, co uchroni wody powierzchniowe przed środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie lub substancjami odżywczymi, które mogą
spływać z pól w trakcie opadów atmosferycznych lub nawadniania.
Nie należy nawadniać wodami powierzchniowymi lub gruntowymi jeśli są one skażone (np. mikrobiologicznie, metalami ciężkimi, zanieczyszczeniami
przemysłowymi itp.).
Jeżeli woda do nawadniania jest poddana recyklingowi poprzez jej zawracanie w systemie odwodnienia, należy sprawdzić, czy uprawy następne nie są wrażliwe
na środki chwastobójcze zawarte w takiej w wodzie, nawet przy ich bardzo niskich stężeniach (informacje o wrażliwości upraw następnych są zwykle podawane na
etykiecie danego środka).
Nie należy stosować środków ochrony roślin przy dużej możliwości ich potencjalnego wypłukiwania (informację tę zwykle podaje się na eytkiecie-instrukcji
stosowania) jeśli poziom wód gruntowych znajduje się bardzo blisko powierzchni, a gleba jest podatna na wypłukiwanie (wysoki współczynnik filtracji, luźna/lekka
struktura (gleba piaszczysta) lub gleba o cięższej strukturze z rozległymi pęknięciami /kanałami po robakach lub o niskiej zawartości substancji organicznych).
Należy upewnić się, że produkty ropopochodne z maszyn rolniczych nie są usuwane do rowów.
Należy przestrzegać wszystkich miejscowych przepisów prawa i regulaminów dotyczących jakości wody (zarządzanie).
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Powierzchniowe systemy nawadniania
o
W przypadku roślin poddanych zabiegom z użyciem środków chemicznych stosowanych w rolnictwie należy upewnić się, że nawadnianie stokowe, zalewowe lub
bruzdowe odbywa się kilka dni po wykonaniu zabiegu. W przypadku nawadniania bruzdowego lub gdy miedze są stosunkowo niewielkie "nawadnianie zalewowe”
może być stosowane w celu poprawy wsiąkania wody w glebę i uniknięcia spływu na końcu bruzdy.
o
Unikaj nawadniania wodą o wysokiej zawartości ścieków przemysłowych lub wodą szarą/czarną, np. wodą z nieoczyszczonych ścieków, lub ścieków
oczyszczonych o wysokiej zawartości metali ciężkich. Może to mieć negatywny wpływ na zdrowie ludzi (zarówno operatorów i konsumentów uprawianych roślin), a
także gleby.
Systemy zraszania i nawadniania kropelkowgo
o
Jeśli ochronę roślin wykonuje się w drodze chemigacji, systemy nawadniania kropelkowego powinny być dokładnie sprawdzone, ponieważ zatkanie może
spowodować uszkodzenie systemu i dysz, które mogą prowadzić do nieszczelności/wycieków.
o
Jeśli stosuje się chemigację należy używać linie zraszające wykonane z bardziej odpornych i lepszej jakości materiałów. Należy się również upewnić, że stałe
systemy nawadniania kropelkowego ( jakie stosuje się w sadach) wyposażone są w urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnemu do zbiorników i
zanieczyszczeniu większej ilości wody.
o
Różnice między obszarem zwilżanym a objętością korzeni roślin danej uprawy muszą być minimalne aby zapobiegać wypłukiwaniu.
2.6.2 Ilość wody
o
o

Należy zachować zgodność z przepisami ustawodawstwa krajowego i międzynarodowego w zakresie zarządzania jakością wody i związanymi z tym dobrymi
praktykami, o ile są dostępne.
Należy stosować się do wszystkich przepisów miejscowego prawa i regulaminów dotyczących poboru wody.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

Należy utrzymywać prawidłowy wskaźnik oraz przedziały czasowe nawadniania w zależności od potrzeb danej uprawy,typu gleby oraz dostępności wody. Ten
ostatni czynnik jest szczególnie ważny w przypadku wystąpienia poważnych niedoborów lub braku wody; wtedy można zdecydować się na nawadnianie deficytowe
tzn. stosowanie wody w najbardziej krytycznych fazach wzrostu danej uprawy, takich jak kwitnienie, aby zapobiegać stratom.
Należy zawsze unikać nadmiernego nawadniania by zapobiegać wypłukiwaniu, spływowi zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego i filtracji wody.
Należy minimalizować straty z powodu parowania, na przykład,otwartych powierzchni wody.
Kiedy używa się wody gruntowej do nawadniania, należy korzystać z niej w sposób zrównoważony. Oznacza to pobór nieprzewyższający rocznego uzupełnienia
stanu wód aby uniknąć obniżenia się lustra wody.
Należy utrzymać odpowiednią dawkę polewową w zależnościod uprawy, etapu wzrostu roślin, dostępności wody oraz wymagnia co do wody dla danej uprawy, co
również zależy od warunków pogodowych (upał i ilośc opadów atmosferycznych).
Porady na temat prawidłowych dawek wody podczas danej pory roku można uzyskać w stowarzyszeniach użytkowników wody, u lokalnych zarządów spółek
wodnych lub od prywatnych usługodawców. Plantatorzy mogą również sami oszacować poprawność wskaźników dawek polewowych jeśli są dostępne narzędzia
takie jak sondy wilgotności gleby.
Ważne jest wykonywanie na czas prac konserwacyjnych systemu nawadniania, przez co zmniejsza się przeciekanie i ogólnie poprawia efektywnośc nawadniania
(ang. IE) lub zużycia wody (ang. WUE).
Zwiększenie zdolności gleby do zatrzymywania wody, zmniejszenie spływu zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego, wypłukiwania oraz zapobieganie erozji gleb.
Poprawa zdolności gleby do zatrzymywania wody może nastapić dzięki zwiększeniu masy organicznej w glebie. Rolnictwo chroniące naturę wraz z minimalną orką
uprawną lub bezorkowe wspomaga wytwarzanie materii organicznej w zależności od uwarunkowań loklanych, np. rodzaju gleby, klimatu itp.
Należy monitorować i dokumentować zużycie wody.
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Powierzchniowe systemy nawadniania
o
Poprawa przepływu i wydajności dawkowania wody tam, gdzie to potrzebne i możliwe. Jeżeli okazało się, że przepływy zwrotne wyraźnie przydają się dalszym
użytkownikom w dolnym biegu oraz jeśli nie ma to finansowego wpływu na rolnika, trzeba pozwolić na przepływy zwrotne i unikać odzyskiwania tych przepływów
do ponownego użycia w systemie nawadniania.
o
Trzeba zapewnić odpowiednią konstrukcję systemu nawadniania, czyli wielkość basenów zalewowych, rozmieszczenie zastawek, długości bruzd itp.
Systemy nawadniania przez zraszanie oraz systemy kropelkowe
o
Korzystanie z dobrej jakości przewodów aby zapobiegać uszkodzeniom i wyciekom.
o
Optymalne korzystanie z wody poprzez zapewnienie prawidłowego nawilżenia, tzn. unikanie nadmiernego nakładania się nawilżonych kół wokół kroplowników lub
zraszaczy.
o
Nawadnianie kropelkowe: korzystanie z prawidłowej wielkości węży i utrzymanie jednakowego ciśnienia na wszystkich działkach pola danej uprawy itp.
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3. WYTYCZNE NA TEMAT PUNKTÓW KONTROLI I KRYTERIÓW ZGODNOŚCI GLOBALG.A.P. (ANG. CPCC) I ODPOWIEDZIALNEGO ZARZĄDZANIA WODĄ W
GOSPODARSTWIE ROLNYM
Niniejszy rozdział zawiera wskazówki co do elementów jakie należy rozważyć i upewnić się, że zarządzanie wodą w gospodarstwie odbywa się w sposób bardziej
zrównoważony i odpowiedzialny oraz spełnić wymagania do certyfikacji GLOBALG.AP. Jest to szczególnie ważne w regionach, w których wystepują niedobory wody.
Zostały przedstawione wytyczne tylko dla nowych lub zmodyfikowanych wymagań podstawowyh i drugorzędnych w wersji 5 StandarduGLOBALG.AP Zintegrowane
Zarządzanie Gospodarstwem.
CB. 5.1.1 Przewidywanie wymagań w zakresie nawadniania
Punkt kontroli

Kryteria zgodności

Poziom

Czy rutynowo stosuje się narzędzia do obliczenia i
optymalizacji zapotrzebowania roślin na wodę?

Producent może wykazać, że zapotrzebowanie roślin na wodę jest wyliczane na
podstawie danych (np. danych z lokalnych instytucji rolniczych, deszczomierzy, koryt
drenażowych dla podłoży, mierników parowania, tensjometrów do pomiaru wilgotności
gleby). Tam, gdzie korzysta się z urządzeń w gospodarstwie, należy je konserwować w
celu zapewnienia właściwego ich stanu i efektywności. Można wpisać „Nie dotyczy” tylko
dla upraw nawadnianych opadami deszczu.

Wymaganie
drugorzędne
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Wytyczne:
Nawadnanie należy stosować, gdy jest ono roślinom naprawdę potrzebne. Plantatorzy posiadający studnie (ujęcie wód gruntowych) lub pozyskujący wodę bezpośrednio z
graniczących z nimi strumieni lub rowów mogą używać narzędzi takich jak dane pogodowe i sondy wilgotności gleby aby najlepiej zdecydować, kiedy rośliny muszą być
nawadniane. Zdecydowanie zaleca się właściwe zaplanowanie harmonogramu nawadniania. Można tu korzystać z różnych narzędzi, a także korzystać z porad
miejscowych doradców rolniczych zapewniajacych wsparcie w zakresie zarządzania gospodarstwem w postaci szkoleń, pomocy przy tworzeniu harmonogramów i
poprawnym obliczaniu zapotrzebowania roślin na wodę.
Ponadto, dane z planu zarządzania wodą w gospodarstwie mogą pomóc rolnikowi w oszacowaniu, ile wody będzie potrzebne do nawadniania upraw i ocenie, czy
występują lub będą występowały niedobory wody i czy wodę trzeba magazynować. W przypadku gdy zapotrzebowanie na wodę przewyższa średnią, należy o tym
wspomnieć i wyjaśnić w planie zarządzania wodą.
W przypadku gdy stowarzyszenie użytkowników wody (ang. WUA) przydziela wodę, plantatorzy mogą otrzymywać od stowarzyszenia WUA wskazówki co do tego kiedy
nawadniać uprawy, a kiedy nie.
Plan zarządzania wodą powinien zawierać wzmiankę o tym z jakich porad skorzystano, w jaki sposób zostało obliczone zapotrzebowanie roślin na wodę i jak został
ustalony harmonogram nawadniania.
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CB. 5.2.1 Zarządzanie nawadnianiem/fertygacją
Punkt kontroli

Kryteria zgodności

Poziom

Czy przeprowadzono ocenę ryzyka uwzględniającą kwestie
środowiskowe zarządzania wodą w gospodarstwie i czy
kierownictwo dokonało ich przeglądu w ciągu ostatnich 12
miesięcy?

Istnieje udokumentowana ocena ryzyka obejmująca oddziaływanie na środowisko źródeł
wody, systemu jej dystrybucji i nawadniania oraz mycia plonów po zbiorze. Ocena ryzyka
powinna też uwzględniać wpływ własnej działalności rolniczej w gospodarstwie na
środowisko w jego otoczeniu tam, gdzie wiadomo, że takie informacje są dostępne.
Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona, w pełni wdrożona oraz zweryfikowana i
zatwierdzona przez kierownictwo co roku. W sprawie dalszych wskazówek patrz
Załącznik AF.1 (Ogólne Wytyczne dotyczące Oceny Ryzyka) oraz Załącznik CB.1
(Wytyczne dotyczące Zarządzania Wodą w Gospodarstwie). Nie można wstawić „Nie
dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe
(obowiązuje
jako
wymaganie
podstawowe
od dnia 1 lipca
2017 r.)

Wytyczne:
Udokumentowana ocena ryzyka powinna określić odpowiednie czynniki zużycia wody w gospodarstwie wpływające na bezpieczeństwo żywności i środowiska naturalnego.
Obejmuje ona ryzyko dotyczące potencjalnego zanieczyszczenia wody (jakości wody), a także nadmiernego zużycia wody (ilość wody), jak zostało to wyjaśnione o w
rozdziałach wprowadzających niniejszego dokumentu.
W tym celu należy ocenić sposób korzystania z wody i zidentyfikować wszelkie działania mogące prowadzić do nieefektywnego korzystania z wody i jej marnowania, jak
również możliwości bardziej efektywnego korzystania z wody. Należy zająć się kwestiami takimi jak nadmierne nawadnianie lub wykorzystanie ścieków do nawadniania.
Należy opisać źródła źródła wody w gospodarstwie oraz systemy jej dystrybucji w celu zidentyfikowania potencjalnych źródeł i możliwości zanieczyszczenia. Ocena ryzyka
przedstawi wskazówki w jaki sposób najlepiej zarządzać możliwymi bezpośrednimi i pośrednimi źródłami zanieczyszczeń.
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Ocena ryzyka powinna być przeglądana i zatwierdzana co roku przez kierownictwo gospodarstwa.
Patrz załącznik AF.1 standardu GLOBALG.A.P. w dokumencie Zintegrowane Zapewnienie Jakości w Gospodarstwie aby uzyskać dalsze wskazówki na temat sposobu
przeprowadzenia oceny ryzyka w gospodarstwie.
Ocena ryzyka powinna być corocznie aktualizowana i uwzględniać specyfikę gospodarstwa. Można korzystać z dowolnego formatu, ale ze szczególnym uwzględnieniem
wytycznych podanych w załączniku AF.1 i następujących głównych elementów:
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1.

Bezpieczeństwo Żywności:
Ocena poszczególnych rozajów ryzyka według CPCC CB. 5.3.2.
Proszę zajrzeć do załączników na temat ryzyka związanego ze skażeniami mikrobiologicznymi wody w gospodarstwie celem uzyskania dalszych szczegółów.

2.

Środowisko

Źródła wody:
Ocena ryzyka powinna omawiać źródła wody w danym gospodarstwie i w sąsiedzkich gospodarstwach oraz podać szczegółowo przeznaczenie wody.
o
Opisz źródła i systemy dystrybucji wody wykorzystywanej w gospodarstie.
o
Opisz całość wód naturalnie lub sztucznie występujacych w gospodarstwie.
o
Czy źródło wody zawiera zanieczyszczenia i.lub osady?
o
Czy istnieje krajowe ustawodawstwo określające maksymalne dozwolone poziomy pozostałości środków ochrony i składników odżywczych roślin w wodach
gruntowych i stany wód powierzchniowych?
o
Utwórz listę środków chwastobójczych stosowanych na polach, włącznie z ich lokalizacją w gospodarstwie, metodą stosowania, uprawami na które są stosowane,
czasem aplikacji oraz dawkowaniem.
o
Sporządź listę nawozów sztucznych i nawozów naturalnych wzbogacających glebę stosowanych na polach, włącznie z ich lokalizacją w gospodarstwie, metodą
stosowania, uprawami na które są stosowane, czasem aplikacji oraz dawkowaniem.
o
Maksymalne dozwolone według ustawodawstwa krajowego poziomy pozostałości środków ochrony i składników odżywczych roślin w wodach gruntowych i zgodne
z przepisami stany wód powierzchniowych.
Potrzebne zezwolenia i licencje:
o

180312_GG_IFA_CPCC_CB_V5_1_pl

o
o

Czy są wymagane zezwolenia lub licencje na pobór i magazynowanie wód gruntowych lub powierzchniowych (na przykład z rzek, jezior, strumieni lub rowów)
znajdujących się na terenie gospodarstwa lub w jego pobliżu?
Ilości wody w ramach limitów określonych prawem: czy występują jakieś ograniczenia dotyczące wody wydane przez władze lokalne lub programy nawadniania w
których rolnik uczestniczy?
Zezwolenia na instalacje: czy są wymagane zezwolenia na studnie, stacje pomp, zbiorniki magazynujące wodę i systemy jej rozprowadzania?

Użytkowanie wody:
o
o

Określ przeznaczenie wody wykorzystywanej w gospodarstwie.
Określ działania, które mogą prowadzić do nadmiernego zużycia lub marnotrawstwa wody (np. wycieki wody z systemu dystrybucji, nieodpowiednio konserwowane
systemy rozprowadzania wody, niewydajne nawadnianie).

Jakość wody
o
o

Określ działania, które mogą być potencjalnym źródłem skażenia/zanieczyszczenia wód (strumieni, stawów, itp) i źródeł wody. Obejmują one utylizację ścieków,
popłuczyn i resztek ze zbiorników opryskiwaczy, stosowanie środków chemicznych w rolnictwie (śordków owadobójczych, nawozów
organicznych/nieorganicznych).
Określ miejsca, gdzie usuwane są ścieki i popłuczyny oraz resztki ze zbiorników opryskiwaczy, a także ich odległość od źródeł wody.
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o
o
o

Określ miejsca, gdzie stosowanie środków ochrony roślin może zanieczyścić wody powierzchniowe i źródła wody na skutek ich spływu lub znoszenia mgły z tymi
środkami
Określ miejsca, w których stosowanie nawozu organicznego lub nieorganicznego może zanieczyścić wody powierzchniowe i źródła wody na skutek spływu (na
przykład z pól w pobliżu zbiorników wodnych lub na stromych zboczach).
Czy wykorzystanie wody w gospodarstwie powoduje/może spowodować spływ zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego zawierający środki ochrony roślin,
substancji odżywczych lub innych niebezpiecznych zanieczyszczeń?

CB. 5.2.2 Zarządanie nawadnianiem/fertygacją
Punkt kontroli

Kryterium zgodności

Poziom

Czy istnieje plan zarządzania wodą określający źródła
wody oraz działania w celu optymalizacji jej stosowania i
czy plan ten został zatwierdzony przez kierownictwo w
ciągu ostatnich 12 miesięcy?

Dostępny jest udokumentowany i wdrożony plan działań, zatwierdzony przez kierownictwo
w ciągu ostatnich 12 miesięcy, który określa źródła wody oraz środki zapewniające
efektywne jej zużycie i stosowanie.

Wymaganie
podstawowe
(obowiązuje jako
wymaganie
podstawowe od
dnia 1 lipca
2017 r.)

Plan powinien obejmować jeden lub więcej elementów, jak niżej: mapy (Patrz AF 1.1.1),
zdjęcia, rysunki (rysunki odręczne są dopuszczalne) lub inne środki identyfikujące
położenie źródła(-eł) wody, stałe urządzenia i przepływ systemu wodnego (w tym systemy
zatrzymywania wody, zbiorniki lub wszelkie ilości wody odzyskane do ponownego użycia).
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Wbudowane na stałe obiekty takie jak studnie, przepusty, jazy, zapory, zastawki, zbiorniki,
zawory i inne urządzenia naziemne, które tworzą kompletny system nawadniania, powinny
być udokumentowane w taki sposób, aby umożliwić ich lokalizację w terenie. Plan powinien
również zawierać ocenę potrzeby utrzymywania urządzeń do nawadniania. Powinny być
także przedstawione szkolenia i / lub ponowne szkolenia pracowników odpowiedzialnych
za nadzór lub wykonanie obowiązków. Powinien on ponadto zawierać plany wprowadzenia
udoskonaleń w perspektywie krótko- i długoterminowej tam, gdzie istnieją niedobory wody.
Może to być zarówno plan indywidualny, jak i plan działań regionalnych, w których
gospodarstwo może uczestniczyć.
Wytyczne:
Pisemny plan zarządzania wodą w gospodarstwie będzie pomocny przy ocenie obecnych praktyk w gospodarstwie i identyfikacji tych praktyk, które należy zmienić lub
zoptymalizować w celu ogólnej poprawy wykorzystania wody w gospodarstwie i zarządzania jej jakością. Plan ten musi być zatwierdzony przez kierownika gospodarstwa i
poddawany corocznemu przeglądowi.
Każdy plan gospodarki wodnej w gospodarstwie powinien zawierać opis działań, które są realizowane lub zostaną wprowadzone. Środki te powinny dotyczyć efektywnego
korzystania z zasobów wodnych, jak również zapobiegania zanieczyszczeniu wód. Plan powinien być opracowany na podstawie oceny ryzyka i przedstawiać czynniki
zmniejszające rodzaje ryzyka zidentyfikowane w ocenie ryzyka i obejmować szkolenia dla producentów i pracowników w celu zapewnienia właściwej ich realizacji.
Powinny być załączone krótko- i długoterminowe plany udoskonaleń, wraz z terminami realizacji tam, gdzie stosowne. Plan ten może być zarówno planem indywidualnym
dla gospodarstwa albo też planem regionalnym, w kórym gospodarstwo uczestniczy lub którym jest objęte.
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Zalecane są następujące dobre praktyki, które mogą przyczynić się do poprawy zarządzania wodą w gospodarstwie:
o
Praktyki Zrównoważonego Zarządzania Glebą i Uprawami
 Wdrażaj praktyki takie jak rolnictwo ochronne, mulczowanie, ograniczony ruch kołowy w gospodarstwie, zmianowanie i nasadzenia roślin okrywowych.
Mogą one zmniejszyć spływ zanieszczyszczeń pochodzenia rolniczego i w ten sposób także ewentualne skażenie /zanieczyszczenie wód
powierzchniowych.
 Zwiększaj zawartość materii organicznej w glebie.
 Wybieraj odmiany roślin optymalnie wykorzystujące wodę (być może z określonymi cechami optymalizującymi wykorzystanie wody.)
o
Straty:
 Zapobiegaj stratom wody w systemie nawadniającym występującym na skutek, na przykład, przecieków.
 Zapobiegaj przeciekom poprzez efektywne konserwowanie systemu nawadniania.
 Korzystaj z dobrze zaprojektowanych zbiorników, węży i pomp aby zapobiegać stratom.
o
Straty na skutek parowania:
 Zapobiegaj znacznym stratom na skutek parowania podczas nawadniania.
 Podejmuj próby uniknania tych strat poprzez ich pomiar lub oszacowanie.
o
Odstępy między nawodnieniami:
 Upewnij się, że odstępy między nawodnieniami są odpowiednio zarządzane aby zapewnić wydajność.
 Uwzględnij opady atmosferyczne oraz zawartość wilgoci w glebie aby wyliczyć wymagane odstępy między nawodnieniami i dawkę polewową.
 Bądź elastyczny i reaguj na zmienne zapotrzebowanie uprawy na wodę dostosowując odstępy między nawodnieniami.
o
Zarządzanie Ciśnieniem w Hydrantach:
 W przypadku ciśnieniowych systemów nawadniających (tj. systemów zraszania i nawadniania kropelkowego) zadbaj o utrzymanie jednolitego,
prawidłowego ciśnienia we wszystkich hydrantach i na wszystkich działkach w celu optymalnego rozkładu nawodnienia i uniknięia nadmiernego lub
niedostatecznego nawodnienia.
o
Niedobór wody w dolnym biegu:
 Rozważ, czy korzystanie z wody przez gospodarstwo może spowodować niedobory wody w ciekach poniżej gospodarstwa.
Zaleca się uwzględnienie następujących aspektów w planie zarządzania wodą w gospodarstwie:
1. Dokonaj pomiarów wykorzystania wody w gospodarstwie dla całej infrastruktury poboru i dystrybucji wody wg następujących elementów:
3
3
o
Całej wody gruntowej ze studni używanej do nawadniania (w m /miesiąc, m /rok).
3
3
o
Całego poboru ze strumieni lub rowów (w m /miesiąc, m /rok)..
o
Całości infrastruktury nawadniania takiej jak przewody/węże lub kanały rozprowadzające wodę.
3
o
Główne, drugorzędne oraz trzeciorzędne kanały nawadniania i zastawki w przypadku pomp do nawadniania powierzchniowego (wydajnośc w m /ha).
o
Wszystkie hydranty w przypadku ciśnieniowgo systemu nawadniania.
o
Wszystkie zbiorniki wodne wykorzystywane albo do nawadnianai lub też magazynowania opadów atmosferycznych.
o
Wszystkie budowle do zbierania wody.
2.
Należy sporządzić mapę wszystkich stałych budowli w gospodarstwie. Mapa powinna zawierać także większe zbiorniki wodne poza gospodarstwem jeśli któreś z
nich znajdują się w pobliżu pól.
3.
Umieść wzmiankę o tym, czy doprowadzenie wody do/w gospodarstwie jest zarządzane centralnie na przykład przez stowarzyszenie związku użytkowników wody
lub spółek wodnych, czy też wodę pozyskuje się indywidualnie z prywatnych studni lub czy jest pompowana z pobliskich cieków.
4.
Przedstaw dane na temat upraw i przeznaczenia wody: Dokonaj pomiaru/ oszacuj jaka ilość wody została wydatkowana na polu (w m3 / ha / miesiąc / uprawę, m3
/ ha / rok / uprawę). Dokonaj przeglądu i wyjaśnij metody zastosowane do obliczeń.
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11.

12.

13.

Jeśli to możliwe i dotyczy stosowanej metody nawadniania (np systemy nawadniania kropelkowego itp), przedstaw dane o wydajności systemu nawadniania, takie
jak przepływ (sprawność transportu wody w kanałach irygacyjnych lub za pośrednictwem węży/rur nawadniających, które jest funkcją długości kanału/ ruyr,
charakterystyki kanału (np kanały ziemne lub uszczelnione), rodzaj gleby i konserwacja systemu. Można to określić używając powszechnie dostępnych tabel
szacunkowych (mierzonych w%) i efektywności nawadniania (objętość wody dodanej do strefy korzeniowej, podzielona przez ilość wody zaaplikowanej
dostarczonej na pole (mierzone w%), co jest pomocne podczas dokonywania oceny i poprawy wydajności infrastruktury nawadniania.
Podaj jak jest obliczane zapotrzebowanie roślin na wodę. Podaj również odstępy między nawodnieniami i długość cykli nawadniania. Optymalne odstępy czasu i
długości cyklu powinny być przestrzegane. Na przykład, w przypadku pól nawadnianych bruzdowo, fala przepływu może znacznie poprawić równomierność
nawadniania i korzystny pobór wody przez rośliny uprawne. Temperatura może również powodować różnice w odstępach między nawodnieniami (np. dłuższe
odstępy przy niższych temperaturach, a tym samym przy zmniejszonej ewaportranspiracji)
Konserwacja: ważny jest gotowy plan utrzymania systemu nawadniania i maszyn rolniczych:
o
Podaj jak często jest wykonywana konserwacja i/lub naprawy stałych elementów infrastruktury poboru i rozprowadzania wody i kto za to odppowiada.
o
Zaznacz czy jest odpowiednio wysokie ciśnienie zapewniające optymalny zaprojektowany przepływ w systemie deszczowania i nawadniania kropelkowego.
o
Powinien być opracowany plan w przypadku koniecznosci naprawy awaryjnej.
o
Osoby wykonujące konserwację powinny być odpowiednio przeszkolone w tym zakresie.
o
Powinny być dostępne zapisy kiedy była wykonywana konserwcja, kto ją wykonał i np. co było naprawiane?
Powierzchniowe systemy nawadniania: zajmij się kwestią czy powierzchniowe sysytemy nawadniania są zaprojektowane pod kątem optymalnego wykorzystania
siły grawitacji aby zminimalizować stosowanie pomp i zaoszczędzić energię.
Bezpośrednie i pośrednie źródła zanieczyszczenia: Plan powinien przedstawić wszelkie środki wprowadzone w celu zmniejszenia ryzyka związanego z
bezpośrednimi i pośrednimi źródłami zanieczyszczenia wód zidentyfikowanymi przy oceny ryzyka. Trzeba zająć się takimi problemami jak potencjalny wyciek z
miejsca mieszania środków ochrony roślin czy z rejonu napełniania bądź czyszczenia opryskiwacza, a także na skutek spływu zanieczyszczeń pochodzenia
rolniczego, wypłukiwania i / lub filtracji.
Ferygacja i / lub chemigacja: Jeśli prowadzone są działania związane z fertygacją i/lub chemigacją trzeba je opisać, np. ile danego środka jest jest stosowane, czy
do fertygacji / chemigacja są wykorzystywane systemy nawadnianai kropelkowego itp? Powinny być opisane środki służące zmniejszeniu ryzyka zanieczyszczenia
wód i / lub źródeł wskazanych w ocenie ryzyka (np. poprzez unikanie aplikacji na wodę lub w jej pobliżu, szczególnie na pofalowanym pochyłym terenie, techniki
stosowane w celu zmniejszenia spływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego, takie jak nasadzenia warstwicowe).
Dane na temat klimatu: dodaj informacje dotyczące opadów atmosferycznych i temperatury oraz, jeśli to możliwe, ewapotranspiracji wskaźnikowej (jeśli te
informacje są dostępne) w ciągu roku aby umożliwić podejmowanie świadomych decyzji dotyczących nawadniania. Proszę podać, czy te informacje są łatwo
dostępne.
Szkolenia: plan powinien zawierać ocenę potrzeb szkoleniowych, tzn. kto potrzebuje szkolenia, w jakich tematach. Mogą być konieczne szkolenia w celu
przygotowania/wdrożenia kompleksowego planu gospodarki wodnej, łącznie z prowadzeniem dzienników i zapisów. Rolnicy, technicy i pracownicy mogą również
potrzebować podstawowego przeszkolenia z zakresu zarządzania wodą w gospodarstwie; zarządzania, utrzymania i eksploatacji systemów nawadniania; a także
zarządzania ilością wody. Plantatorzy, technicy i robotnicy rolni powinni być świadomi zawartości planu zarzadzania wodą i jego celów.
Zaleca się przeprowadzenie podstawowego szkolenia na następujące tematy aby pomóc gospodarstwu we wdrożeniu dobrych praktyk zarządzania wodą.
o
Kontrola jakosci wody.
o
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w gospodarstwie i sposób obchodzenia się z opryskiwaczami i reszkami/popłuczynami.
o
Zarządzanie glebą w celu utrzymania zawartości materii organicznej w glebie, poprawienie możliwości wsiąkania wody, poprawa zdolności gleby do
utrzymywania wody, a także zapobieganie erozji.
o
Obliczanie zapotrzebowania upraw na wodę celem podejmowania świadomych decyzji co do odstępów między nawodnieniami, czy w razie potrzeby można
stosować nawadnianie deficytowe, itp.
Nieoczyszczone ścieki: Plan powinien odnotować fakt, że nieoczyszczone ścieki nie powinny być wykorzystywane do fertygacji lub nawadniania. Ten punkt jest
omówiony w CB. 4.4.1 oraz CB. 5.3.1.
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14.
15.

Prowadzenie zapisów: wskazówki dotyczące prowadzenia zapisów znajdują się w AF.3.
Zezwolenia i licencje na korzystanie z wody: plan powinien zawierać odwołanie do wszystkich lokalnych przepisów, regulaminów i zasad programu nawadniania w
zakresie poboru i korzystania z wody. Plan powinien dawać pewność, że wszystkie niezbędne licencje i pozwolenia zostały uzyskane, są aktualne i są
przestrzegane. Plan powinien zawierać szczegółowe informacje na temat wszystkich dokumentów, które muszą być przechowywane w celu zapewnienia i
wykazania, że jest zachowana zgodność ze wszystkimi odpowiednimi licencjami, regulaminami i przepisami.
Mogą być wymagane zezwolenia w przypadku utworzenia nowej infrastruktury do magazynowania wody i do pozarolniczego użytkowania zmagazynowanej lub
zgromadzonej wody. Na przykład, lokalne pozyskiwanie i przechowywanie wody z opadów atmosferycznych nie powinno wpływać na użytkowników w innych
częściach obszaru zlewni.
Plan musi odnosić się do wszystkich lokalnych przepisów i regulaminów dotyczących prawidłowego odprowadzania ścieków, a także wskazywać, jak będą one
przestrzegane, a także wszelkie odpowiednie zapisy, które muszą być przechowywane.
Ten wymóg jest przedmiotem dwóch punktów kontroli i został dalej omówiony w CB. 5.4.1 i 5.4.2.

16.

Przewidywanie zużycia wody do nawadniania: ten wymóg szczegółowy opiera się na punkcie kontroli w CPCC CB. 5.1.1.
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CB. 5.4.1 Zaopatrzenie w wodę do nawadniania/fertygacji
Punkt kontroli

Kryterium zgodności

Poziom

Jeśli istnieje prawny wymóg, czy są dostępne aktualne
zezwolenia/licencje na pozyskiwanie wody, infrastrukturę
do magazynowania wody, jej wykorzystanie w
gospodarstwie i tam, gdzie stosowne, na jej
odprowadzanie?

Są dostępne aktualne zezwolenia / licencje wydane przez właściwy organ dla całego
poboru wody w gospodarstwie; infrastruktury do magazynowania wody, jej wykorzystania w
gospodarstwie włącznie z nawadnianiem, myciem produktów lub procesami flotacyjnymi, a
także, gdzie jest taki wymóg prawny, na odprowadzanie wody do cieków lub na inne
obszary wrażliwe ekologicznie. Te pozwolenia / licencje powinny być aktualne i dostępne
do wglądu w trakcie inspekcji.

Wymaganie
drugorzędne

Wytyczne:
Kierownictwo gospodarstwa rolnego powinno być świadome wszystkich krajowych lub miejscowych przepisów prawnych i regulaminów, których muszą przestrzegać.
Często potrzebne jest upoważnienie do korzystania z wody do nawadniania obszarów rolniczych. Może ono określać ilości, które mogą być wykorzystane, a także podawać
wszystkie ograniczenia ze względu na glebę, roślinę uprawną lub dostępność wody. Nawadnianie może być niedozwolone w pewnych warunkach, lub w ogóle zabronione.
Władze generalnie wydają rolnikom pozwolenia wodno-prawne. Pozwolenia te mogą też być wydawane stowarzyszeniom użytkowników wody (ang .WUA) lub w ramach
programów nawadniania, a następnie ich członkowie otrzymują swoje przydziały. Plantatorzy powinni następnie postępować zgodnie z wymaganiami ustanowionymi przez
WUA lub inny organ zarządzający miejscowymi wodami, który został oficjalnie wyznaczony. Kierownictwo gospodarstwa powinno mieć jasno określone wymagania prawne
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których trzeba przestrzegać i mieć pewność, że działa zgodnie z wymaganiami prawa krajowego w zakresie wykorzystania wody do celów rolniczych, zarówno pod
względem ilości, jak i jakości. Podczas oceny gospodarstw rolnych według GLOBALG.A.P., doradza się plantatorom albo kierownictwu gospodarstwa aby wyjaśnili, jakimi
wymaganiami prawnymi się kierują oraz dlaczego (CPCC CB 5.4.1 wymaganie drugorzędne).
Na podstawie oceny ryzyka w AF1, gospodarstwo powinno brać pod uwagę następujące elementy:





Potrzebne pozwolenia i licencje: zostały uzyskane i są przechowywane w aktach wszystkie potrzebne pozwolenia i licencje na pobór oraz magazynowanie wody.
Ważne pozwolenia i licencje: pozwolenia muszą być regularnie weryfikowane aby mieć pewność, że są ważne i musza być odnawiane przed upływem daty
ważności.
Pozwolenia na wszystkie urządzenia: Czy zostały uzyskane wszystkie potrzebne pozwolenia na studnie, stacje pomp, baseny i sysytemy rozprowadzania? Czy
przestrzega się limitów na pozyskiwanie wód gruntowych?
Pozwolenia wydane przez właściwe władze: sprawdź czy wszystkie potrzebne dokumenty, pozwolenia i licencje zostały wydane przez właściwe władze.

CB. 5.4.2 Zaopatrzenie w wodę do nawadniania/fertygacji
Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

Jeżeli zezwolenia/licencje zawierają szczególne
ograniczenia, czy zapisy na temat zużycia wody i jej
odprowadzania potwierdzają, że kierownictwo przestrzega
tych ograniczeń?

Często zdarza się, że w pozwoleniach / licencjach ustala się szczególne warunki, takie jak
godzinowe, dzienne, tygodniowe, miesięczne lub roczne wolumeny pozyskiwania wody lub
wskaźniki wykorzystania wody. Powinny być prowadzone i dostępne zapisy w celu
wykazania, że warunki te są spełnione.

Wymaganie
podstawowe

Wytyczne:
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Na podstawie oceny ryzyka w AF. 1, rolnik musi upewnić się, że odbwają się kontrole w celu zapewnienia, że pozyskiwane ilości wody są zgodne ze wszystkimi stosownymi
licencjami i zezwoleniami wydawanymi przez władze krajowe i lokalne, a także z programami nawadniania.
Rolnik powinien mieć wprowadzony system pomiaru i rejestracji zużycia wody. W razie potrzeby (na przykład z powodu braku dostępu do urządzeń pomiarowych, w
szczególności w przypadku małych gospodarstw gdzie stosuje się system nawadniania zalewowego), prowadzenie ewidencji może opierać się na możliwie dokładnych
szacunkach zużycia wody.
Rolnik powinien mieć gotowe do udostępnienia ważne dokumenty wydane przez właściwe władze (zgodnie z wymaganiem w CB. 5.4.2).W niektórych przypadkach istnieją
wymogi prawne co do prowadzenia ewidencji zużycia wody. Oprócz przedstawienia władzom informacji na temat zużycia wody (np. całkowity pobór wody ze studni,
3
3
całkowite zużycie z kanału nawadniającego w m /rok lub w m /miesiąc itp.), zapisy te mogą pomagać w zarządzaniu gospodarstwem i planowaniu zużycia wody w danym
sezonie i na na daną uprawę. Całkowita ilość wody przydzielona na dane gospodarstwo lub stowarzyszenie użytkowników wody (ang. WUA) może się różnić każdego roku
w zależności od dostępności wody w regionie. Zapisy na temat zużycia wody mogą być włączone do Planu Zarządzania Wodą w Gospodarstwie.
Słownik terminów
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Warstwa wodonośna: warstwa wodonośna to podziemna warstwa zawierająca przepuszczalny materiał skalny (żwir, piasek, muł) i wodę, z której można pozyskiwać wodę
w studni.
Czarna woda: woda zanieczyszczona odpadami żywnościowymi, odchodami zwierząt i ludzi (Źródło: słownik internetowy).
Skażenie chemiczne: gleba i warstwy wodonośne mogą zostać skażone wodą do nawadniania zawierającą zanieczyszczjące ja subtancje,takie jak środki ochrony roślin i
metale ciężkie w ilościach ponad dopuszczalne poziomy.
Stan chemiczny gleby: chemiczne własności gleby (na które wpływa skład mineralny, materia organiczna oraz czynniki środowiskowe).
Chemigacja: chemigacja to dodawanie środków chemicznych takich azot, fosfor lub środki owadobójcze do wody używanej do nawadniania, którą następnie nawadnia się
pola korzystając z systemu nawadniania.
Substancja powodująca skażenie, zanieczyszczenie: może to być skażenie mikrobiologiczne (poprzez mikroorganizmy takie jak bakterie, wirusy lub drożdże) lub skażenie
chemiczne (substancjami chemicznymi takimi jak metale ciężkie lub środki chemiczne stosowane w rolnictwie).
Punkty Kontroli: pytania na liście kontrolnej GLOBALG.A.P. na które trzeba odpowiedzieć twierdząco. Mamy dwa rodzaje Punktów Kontroli: wymaganie podstawowe
wymaganie drugorzędne.
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Warstwicowa/Tarasowa uprawa stoków: Praktyka uprawy polegająca na orce i/lub sadzeniu roślin w poprzek zbocza wzdłuż warstwic. Takie uprawy utrudniają spływ wody
wzdłuż stoków, co zmniejsza tworzenie się strumieni i wąwozów erozyjnych w czasach gwałtownego spływu wody (główna przyczyna utraty wierzchniej warstwy gleby i jej
erozji). Utrudnianie spływu wody wzdłuż stoków daje również więcej czasu na wsiąknięcie wody w glebę. W orce przy uprawie warstwicowej/tarasowej, skiby wykonywane
przez pług biegną prostopadle, a nie równolegle do stoku, i w rezultacie powstają bruzdy, które wiją się dookoła wzniesienia terenu i są poziome. Metoda ta znana jest
również z tego, że zapobiega erozji uprawowej gleby. (Źródło: Wikipedia)
Kryteria zgodności: elementy normatywne związane z każdym Punktem Kotroli i wskazujące na kryteria, które muszą być spełnione.
Zapotrzebowanieroślin na wodę (ang. CWR): to ewapotranspiracja, która jest funkcją współczynnika roślinnego ( zależnego od właściwości rośliny oraz parowania z gleby)
oraz ewapotranspiracji.
Zanieczyszczenia /skażenia ze źródła rozproszonego: w przeciwieństwie do punktowych źródeł zanieczyszczeń, określa źródła zanieczyszczenia /skażenia rozmieszczone
w różnych miejscach w gospodarstwie i na polach.
Niedostatki wody w biegu [rzeki] poniżej [gospodarstwa]: niedostatki wody w biegu poniżej [gospodarstwa] spowodowane przez zużycie wody w gospodarstwie.
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Nawadnianie kropelkowe: nawadnianie kropelkowe jest metodą nawadniania z wykorzystaniem linii kroplujących i emiterów (lub mini-zraszaczy) dostarczających roślinom
uprawnym wodę w określonym miejscu. W kropelkowym systemie nawadniania woda jest rozprowadzana ze zbiornika magazynującego wodę ciśnieniowym systemem
dystrybucyjnym na pola.
Eutrofizacja: proces przedostawanie się nadmiernych ilości składników odżywczych do zbiorników wodnych stymulujące nadmierny wzrost roślin wodnych [i glonów].
(Źródło: USGS 2014)
Fertygacja: stosowanie nawozów sztucznych i naturalnych lub innych rozpuszczalnych w wodzie środków poprzez system nawadniania. (Źródło: Wikipedia)
Wody głębinowe: wody, które przeniknęły zwykle tysiące lat temu, często w warunkach klimatycznych różnych od obecnych i które były przechowywane pod ziemią od tego
czasu. Wody bez kontaktu lub z minimalnym kontaktem ze światem zewnętrznym bez żadnego lub jedynie z minimalnym uzupełnianiem [jej zasobów].
Nawadnianie bruzdowe: nawadnianie bruzdowe jest rodzajem nawadniania powierzchniowego, gdzie wodę dostarcza się małymi, podłużnymi strumieniami do roślin
uprawnianych w rzędach. Jest to sysytem grawitacyjny.
Szara woda: ścieki z wody po myciu rąk, prysznicach czy kapieli, ktora może podlegać recyklingowi na miejscu w gospodarstwie i ktorej można używać do spłukiwania
toalet, podlewania roślin ozdobnych i sztucznych mokradeł. (Źródło: Wikipedia)
Nawadnianie: sztuczne aplikowanie wody na powierzchnię gruntu lub gleby. Jest stosowane aby wspomagać uprawę roślin, ochronę krajobrazu i przywrócenie roślinności
na glebach naruszonych [działalnością człowieka] na obszarach suchych i w okresie niedostatecznych opadów. Dodatkowo, nawadnianie ma też kilka innych zastosowań w
produkcji roślinnej, włącznie z ochroną roślin przed mrozem, hamowaniem wzrostu chwastów na polach obsianych zbożem i zapobieganiem konsolidacji gleby
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Efektywność nawadniania (ang. IE): termin stosowany w inżynierii systemów nawadniających obejmujący efektywność aplikacji [wody na polu] (ea) i sprawność transportu
[wody w przewodach] (ec) dla systemu nawadniania (IE = ea * ec / 100).
Skażenie /zanieczyszczenie mikrobiologiczne: wodą zawierajacą drobnoustroje w ilościach przekraczających dozwolone prawem limity.
Punkty Kontroli Wymagań Podstawowych: wszystkie te punkty muszą być spełnione aby uzyskać certyfikat GLOBALG.A.P.
Punkty Kontroli Wymagań Drugorzędnych: trzeba spełnić 95 % wymagań drugorzędnych punktów kontroli w celu uzyskania certyfikatu GLOBALG.A.P.
Minimalna uprawa: technika ochrony [środowiska] w rolnictwie jeśli rolnik uprawia 10 do 15 centymetrów z wierzchniej warstwy gleby, co powoduje tylko minimalne jej
naruszenie i z czasem prowadzi do poprawy struktury gleby.
Zanieczyszczenia punktowe: odnoszą się do jasno określonych źródeł zanieczyszczenia, na przykład z wycieków środków ochrony roślin które miały miejsce podczas
mieszania i napełniania opryskiwacza lub usuwania resztek ze zbiornika na pola bez prawidłowego rozcieńczenia mieszaniny i/lub bez uwzględnienia przylegających
akwenów wodnych
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Środki Ochrony Roślin (ang. PPP): środki owadobójcze, grzybobójcze i chwastobójcze.
Nawadnianie ciśnieniowe: deszczowanie i nawadnianie kropelkowe stanowią ciśnieniowe systemy nawadniania wymagające użycia energii do rozprowadzenia wody.
(Rolniczy) przepływ zwrotny: (rolniczy) przepływ zwrotny to ilość wody która płynie z powrotem do akwenów wodnych w dolnym biegu po zastosowaniu nawadniania na
polach uprawnych–czyli ilość niezużytej wody.
3

Przepływ cieku/ ilość wody przepływającej w rzece [przez przekrój poprzeczny cieku] w m /s.
Nawadnianie powierzchniowe: systemy nawadniania powierzchniowego obejmują otwarte kanały, w których woda jest rozprowadzana grawitacyjnie na pola i poletka, a jej
ilość jest kontrolowana za pomocą zastawek, które są kontrolowane przez lokalne organy zarządzające systemem nawadniania.
Deszczowanie: Metoda nawadniania z użyciem rozmaitych zraszaczy (zraszaczy przenośnych, systemów obrotowych, działek wodnych z wysięgnikami itp.) dostarczająca
wodę w miejsce uprawy. W zraszających systemach nawadniania woda jest rozprowadzana ze zbiornika magazynującego na pola poprzez ciśnieniowy system dystrybucyji.
Nawadnianie bruzdowe [cykliczne]: woda do nawadniania dawkowana jest w bruzdach kilkakrotnie w odstępach czasu pozwalajajacych na przeniknięcie wody do
najwyższej warstwy gleby na początku bruzdy i zmniejszenie wsiąkania tam, gdzie woda jest aplikowana po raz drugi. Pozwala to na bardziej równomierne nawadnianie w
systemie nawadniania bruzdowego.
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Nawadnianie cykliczne [stokowe lub zalewowe]: nawadnianie nie jest stosowane jednym cyklu, lecz w falach lub cyklach, co umożliwia wsiąkanie wody na początku pola lub
bruzdy. W drugim cyklu woda spływa na dalsze obszary, które nie zostały jeszcze nawodnione, zmniejszając możliwość spływu powierzchniowego na końcu bruzdy lub
pola.
Akwen wodny: Termin najczęściej odnosi się do dużych obszarów wodnych, takich jak oceany, morza, jeziora, ale obejmuje też mniejsze zbiorniki wodne takie jak stawy,
bagna, lub rzadziej, sadzawki. Akwen wodny nie musi być nieruchomy lub tkwić w jednym miejscu -rzeki, strumienie, kanały i inne elementy geograficzne, gdzie woda
przepływa z jednego miejsca do drugiego, są również uważane za akweny wodne. (Źródło: Wikipedia)
Zbieranie wody: zbieranie i przechowywanie wody deszczowej i / lub spływowej do użytku domowego lub rolniczego. Zmagazynowana woda deszczowa i/lub spływowa
powinna być chroniona przed zanieczyszczenieniami.
Stowarzyszenie Użytkowników Wody (ang. WUA): Plantatorzy są członkami tego stowarzyszenia i wnoszą opłaty na rzecz stowarzyszenia jako cenę za korzystanie z wody
w systemach nawadniających. WUA zarządza utrzymaniem systemu nawadniania oraz, w przypadku systemów korzystających z poboru wody, również rozprowadzaniem
wody wśród swoich członków.
Wydajność Użytkowania Wody (ang. UE): Stosunek uzyskanych plonów do całkowitej ilości użytej wody.
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4. PRZYKŁAD- PODSUMOWANIE RODZAJÓW RYZYKA
Ryzyko
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Fizyczne

Wynikające z
przepisów

Problem

Stan

Niedobór wody

Czy na obszarze zlewni wód powierzchniowych /obszarze występuje niedobór wody ze
względu na zbyt intensywną eksploatację źródeł wody? Czy niedobór wody może wpływać
na bieżące lub planowane wykorzystanie wody przez producenta? Czy producent znacząco
przyczynia się do niedoborów wody na obszarze zlewni wód powierzchniowych lub może to
robić w przyszłości?

Występowanie
suszy

Czy obszar zlewni wód powierzchniowych lub dany obszar stoi W obliczu suszy ze względu
na nieregularne opady? Czy zjawisko to może wpływać na wykorzystanie wody przez
producenta? Jak elastyczny jest sposób wykorzystania wody w gospodarstwie? Czy
zjawisko to może wpływać na kwestie środowiska, socjalne i / lub kulturowe?

Występowanie
powodzi

Czy na danym obszarze czy obszarze zlewni wód powierzchniowych występują powodzie z
powodu nieregularnych opadów deszczu lub zarządzania wodą? Czy zjawisko to może
wpływać na działalność producenta? Czy zjawisko to może wpływać na aspekty
środowiskowe, socjalne i / lub kulturowe?

Zanieczyszczenie
wody

Czy dany obszar lub obszar zlewni wód powierzchniowych są zanieczyszczone? Czy
istniejące lub potencjalne źródła zanieczyszczenia znajdują się w górnym biegu [rzek,
strumieni itp. przyp. tłum.] lub są zlokalizowane w tym samym obszarze wód gruntowych co
producent? Czy zanieczyszczenia to wpływają na aspekty środowiskowe, socjalne i / lub
kulturowe?

Alternatywne
źródła wody

Czy istnieją alternatywne, nie eksploatowane nadmiernie i nieskażone źródła wody
nadające się do wykorzystania? Czy producent może regularnie korzystać z dostępu do tej
wody? Czy producent może dostać przydział na tę wodę w sytuacjach nadzwyczajnych
(susza, zanieczyszczenie itp.)? Czy istnieją (nowe) mechanizmy magazynowania
stosowane w sytuacjach nadzwyczajnych? Jaki wpływ na środowisko mają alternatywne
źródła wody lub systemy magazynowania wody?

Przydział na wodę
i program
zarządzania wodą

Czy obszar zlewni rzeki lub dany obszar jest zarządzany zgodnie z planem lub
programem? Czy ten plan lub program został skonsultowany z zainteresowanymi stronami
i zatwierdzony przez właściwy urząd? Czy plan został wdrożony i jest regularnie
aktualizowany? Czy plan lub program obejmuje wykorzystanie wody przez producenta?
Jeśli nie, to czy korzystanie z wody przez producenta jest spójne z przydziałem i
programem zarządzania? Czy plan w wystarczającym stopniu uwzględnia kwestie
środowiska, socjalne i / lub kulturowe?

Pozwolenie na
pobór wody

Czy istnieje procedura uzyskania pozwolenia na pobór wody? Czy producent posiada
odpowiednie pozwolenie na pobór wody? Czy to pozwolenie współdziała z innymi
pozwoleniami (na pobór wody)?
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Ryzyko

Związane z
reputacją

Problem

Stan

Pobór wody bez
zezwolenia

Czy producent pobiera (częściowo) wodę bez odpowiedniego zezwolenia? Czy inni
użytkownicy korzystają z wody bez odpowiedniego zezwolenia? Czy nieupoważniony pobór
wody może wpłynąć na pozwolenie na pobór wody przez producenta lub samo jego
korzystanie z wody? Czy nieupoważniony pobór wody wpływa na aspekty środowiskowe,
socjalne i / lub kulturowe?

Priorytetowe
korzystanie

Czy na obszarze zlewni znajdują się priorytetowi użytkownicy wody? Na którym miejscu
znajduje się producent w stosunku do innych użytkowników wody? Czy są przewidziane
specjalne rozporządzenia na wypadek sytuacji ekstremalnych (susza, zanieczyszczenie
itp.)? Czy istnieje ryzyko dla poboru wody przez producenta przy uwzględnieniu
priorytetowych użytkowników wody i ekstremalnych sytuacji? Czy pozwolenie może być
cofnięte w celu zaopatrzenia w wodę użytkowników priorytetowych?

Konflikt w sprawie
wody

Czy obszar zlewni wód powierzchniowych lub obszar wód gruntowych przekracza granice
krajowe, regionalne, lokalne lub kulturowe / etniczne? Czy na obszarze zlewni lub danym
obszarze występują konflikty w sprawie wody? Jakie są ich powody? Czy konflikty te
zostały rozwiązane w procesie dialogu? Czy producent jest włączony w konflikty w sprawie
wody na tym konkretnym obszarze lub w innym miejscu geograficznym, w którym prowadzi
działalność? Czy inni użytkownicy wody są zaangażowani w konflikty w sprawie wody na
obszarze zlewni lub na przyległych terenach?

Aspekt
środowiskowy

Jak wygląda bieżąca sytuacja w zakresie zasobów słodkiej wody na obszarze zlewni wód
powierzchniowych lub danym obszarze? Jakie są trendy środowiskowe i różnorodność
biologiczna na obszarze zlewni lub danym obszarze? Czy trendy środowiskowe mogą
negatywnie wpływać na działalność producenta? Czy korzystanie z wody przez producenta
w istotny sposób wpływa, bezpośrednio lub pośrednio, na kluczowe elementy środowiska
lub różnorodność biologiczną? Czy producent opracował (publiczne) oświadczenie lub plan
w sprawie środowiska? Czy plan ten stanowi odpowiedź na konflikty środowiskowe
związane z wodą lub wzrastające niepokoje? Czy plan jest wdrożony, podlega auditowi i
jest regularnie aktualizowany? Czy plan jest powszechnie dostępny?

Aspekty społeczne

Jak wygląda obecna sytuacja społeczna związana z wodą (dostęp do wody pitnej i
odpowiednich urządzeń sanitarnych itp.) na obszarze zlewni wód powierzchniowych? Jakie
są trendy społeczne w stosunku do tych aspektów? Czy wymagania lub żądania społeczne
mogą negatywnie wpływać na działalność producenta? Czy korzystanie z wody przez
producenta znacząco wpływa, w sposób bezpośredni lub pośredni, na dostęp mieszkańców
do wody pitnej i urządzeń sanitarnych? Czy producent opracował (publiczne) oświadczenie
i / lub plan w tym zakresie? Czy plan ten odpowiada na konflikty lub zaniepokojenie
powstałe w związku z korzystaniem z wody? Czy plan został wdrożony, podlega auditowi i
jest regularnie aktualizowany? Czy plan jest powszechnie dostępny?
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Ryzyko
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Finansowe

Problem

Stan

Aspekty kulturowe

Jakie są kluczowe elementy kulturowe związane z wodą na obszarze zlewni wód
powierzchniowych lub danym obszarze? Jak one się zmieniają? Czy trendy, wymagania
lub żądania kulturowe mogą negatywnie wpływać na działalność producenta? Czy
korzystanie z wody przez producenta znacząco wpływa, w sposób bezpośredni lub
pośredni, na dziedzictwo kulturowe obszaru zlewni wód powierzchniowych lub na dany
obszar? Czy producent opracował (publiczne) oświadczenie i / lub plan w tym zakresie?
Czy plan ten odpowiada na konflikty lub zaniepokojenie powstałe w związku z korzystaniem
z wody?? Czy plan został wdrożony i jest regularnie auditowany i aktualizowany? Czy plan
jest powszechnie dostępny?

Zarządzanie wodą
w gospodarstwie

Czy korzystanie z wody w gospodarstwie jest zgodne z planem? Czy plan uwzględnia
dotychczasowe, bieżące i przyszłe zapisy na temat korzystania z wody? Czy plan obejmuje
działania zapewniające zrównoważone i wydajne korzystanie z wody? Czy plan odpowiada
na konflikty lub zaniepokojenie powstałe w związku z zarządzaniem wodą w
gospodarstwie? Czy plan został wdrożony i jest regularnie auditowany i aktualizowany?
Czy plan jest powszechnie dostępny?

Finansowanie

Czy producent wymaga regularnego lub nieregularnego zewnętrznego finansowania? Czy
(obecni lub potencjalni) inwestorzy uwzględniają w swoich szacunkach dotyczących
finansowania, kryteria związane z wodą? Czy są jakieś specjalne aspekty (np. plan
zarządzania wodą, pozwolenie na użytkowanie wody) wymagane przez inwestorów? Czy
inwestorzy ustalili wartości progowe zgodności z kryteriami związanymi z wodą?

Ubezpieczenie

Czy producent ubezpieczył swoją działalność? Czy (obecni lub potencjalni) ubezpieczyciele
uwzględniają w swoich szacunkach kryteria związane z wodą? Czy są jakieś specjalne
aspekty (np. plan gospodarki wodnej, pozwolenie na użytkowanie wody) wymagane przez
firmy ubezpieczeniowe? Czy firmy ubezpieczeniowe ustaliły wartości progowe zgodności z
kryteriami związanymi z wodą?

Cena wody

Czy producent płaci za pobór wody? Jak ustalono tę cenę / podatek / stawkę? Czy
obejmuje ona koszty operacyjne i koszty zewnętrzne (środowiskowe)? Czy system opłat
jest stabilny, przewidywalny i przejrzysty? Jakie jest prawdopodobieństwo, że ceny wody
będą regularnie lub nieregularnie wzrastały?
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ZAŁĄCZNIK CB. 2 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. / ZESTAW ŚRODKÓW W RAMACH INTEGROWANEJ OCHRONY ROŚLIN (IPM)
1.

WPROWADZENIE

Dokument stanowi zestaw alternatywnych działań w ramach stosowania metod IPM w przemysłowej produkcji produktów rolniczych i ogrodniczych. Został opracowany w celu
wskazania możliwych działań zmierzających do wdrożenia IPM. Ze względu na naturalne różnice w rozwoju organizmów szkodliwych na różnych roślinach i na różnych obszarach,
nie było możliwe opracowanie specyficznego modelu dla każdej sytuacji włączonej do IPM. Dlatego lista przeanalizowanych aspektów i przykładów podanych w tym dokumencie
nie jest wyczerpująca, ale jest ukierunkowana na wdrożenie IPM w warunkach lokalnych. Jest to ważna uwaga, ponieważ każdy system IPM musi być wdrożony w kontekście
lokalnych warunków fizycznych (cechy klimatyczne, topograficzne itp.), biologicznych (kompleks szkodników, kompleks naturalnych wrogów itp.) i ekonomicznych (dostęp do
wsparcia finansowego lub jego brak, wymagania wszystkich krajów importujących itp.).
1.1. DEFINICJA
Integrowana Ochrona Roślin (IPM) oznacza staranne rozważenie wszystkich dostępnych technik zwalczania organizmów szkodliwych, a następnie połączenie odpowiednich
środków działania mających zniechęcić populacje organizmów szkodliwych przy stosowaniu środków ochrony roślin oraz innych działań interwencyjnych na poziomach
uzasadnionych ekonomicznie oraz zmniejszających lub minimalizujących zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz środowiska. W Integrowanej Ochronie Roślin kładzie się nacisk na
uprawę zdrowych roślin przy możliwie jak najmniejszej ingerencji w agro-ekosystemy, zachęcając do korzystania w pierwszej kolejności z naturalnych mechanizmów zwalczania
organizmów szkodliwych. (Międzynarodowy Kodeks Postępowania w Zakresie Dystrybucji i Stosowania Pestycydów, FAO 2002).
1.2. CEL
Celem stosowania IPM w ramach GLOBALG.A.P. jest zapewnienie zrównoważonej produkcji obejmującej ochronę roślin. Można to osiągnąć poprzez zintegrowanie i
zastosowanie wszystkich dostępnych metod kontroli i sposobów zwalczania organizmów szkodliwych, włącznie z odpowiedzialnym stosowaniem środków chemicznych.
Ostanie słowo w angielskiej nazwie IPM (Integrated Pest Management) oznacza „zarządzanie”. Ma to zasadnicze znaczenie, ponieważ zakłada konieczność posiadania wiedzy na
temat problemu(-ów) i nasilenia ich występowania. W przypadku zarządzania organizmami szkodliwymi, informacje takie można uzyskać jedynie poprzez stosowanie
standardowych systemów monitorowania organizmów szkodliwych.
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1.3. ZAKRES
W dokumencie wymieniono potencjalne metody, które mogą być wykorzystane w celu wdrożenia trzech podstawowych filarów IPM, którymi są zapobieganie, monitoring oraz
zwalczanie chorób, chwastów i szkodników w uprawach owoców i warzyw. Niniejszy zestaw narzędzi został opracowany w celu dostarczenia przykładów różnych metod, które
producent może wziąć pod uwagę przy opracowywaniu własnych programów IPM. Dokument nie został zaplanowany jako wyczerpujący, a ostateczny tekst w sprawie narzędzi
IPM będzie regularnie aktualizowany.
Różne rośliny uprawiane w różnych rejonach świata wymagają różnych kombinacji metod IPM. Jednak filozofia IPM ma charakter rodzajowy i uniwersalny. IPM musi być
rozważana jako elastyczny system, który musi być dostosowany do lokalnych warunków (fizycznych, biologicznych i ekonomicznych), w których konkretna roślina jest uprawiana
na konkretnym obszarze. Dlatego niemożliwe było opracowanie ogólnego modelu IPM nadającego się do wykorzystania w każdej sytuacji. Zatem wykaz podanych w dokumencie
przykładów należy traktować jako wytyczne. Wykaz ten nie jest i nie może być kompletny, ale jest wystarczający jako przewodnik dla lokalnych producentów przy opracowaniu i
wdrożeniu programu IPM.
Producenci przynajmniej raz w roku powinni krytycznie ocenić obecnie stosowane przez siebie praktyki ochrony roślin i systematycznie poddawać ocenie możliwości stosowania
różnych praktyk IPM na swoich uprawach. Lokalni lub regionalni specjaliści będą w stanie przeanalizować plany IPM w odniesieniu do organizmów szkodliwych
charakterystycznych dla obszaru i rośliny i zweryfikować, które z praktyk IPM lub ich kombinacja są najbardziej skuteczne najlepsze. Tego typu informacje będą bardzo użyteczne
dla producentów działających na tym samym obszarze, jak również na innych podobnych obszarach na świecie w celu doskonalenia swoich własnych praktyk w ramach IPM.
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1.4. TRZY FILARY IPM
GLOBALG.A.P. określa trzy chronologiczne etapy wśród technik IPM, które są zgodne z zasadami IOBC:
(1)

ZAPOBIEGANIE

Maksymalny wysiłek należy włożyć w zapobieganie problemom ze szkodnikami, chorobami i chwastami w celu uniknięcia potrzeby interwencji, co obejmuje przyjęcie na poziomie
gospodarstwa technik uprawy i działań zapobiegających lub ograniczających przypadki wystąpienia oraz nasilenia obecności organizmów szkodliwych. W przypadku niektórych
ustawicznie występujących organizmów szkodliwych (Stern i in. 1959; Pringle 2006) może to obejmować opcje zapobiegawczego zwalczania organizmów szkodliwych, łącznie z
opryskiwaniem.
(2)

MONITORING I OCENA

Monitoring oznacza systematyczną inspekcję upraw i ich otoczenia pod kątem obecności, fazy rozwojowej (jaja, larwa itp.) i nasilenia (poziom populacji, poziom inwazji) oraz
lokalizacji organizmów szkodliwych. Jest to jedno z najbardziej znaczących działań IPM, ponieważ ostrzega producenta o obecności oraz liczebności organizmów szkodliwych na
jego uprawach. Pozwala to producentowi podjąć decyzję w sprawie najbardziej właściwej metody interwencji, podkreślając jak istotną częścią programu IPM jest monitoring i
prowadzenie zapisów.
(3)

INTERWENCJA
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Jeśli monitoring wskazuje, że został osiągnięty próg zagrożenia i wymagana jest interwencja aby zapobiec obniżeniu wartości gospodarczej roślin uprawnych lub
rozprzestrzenieniu się chorób / chwastów na inne uprawy, można zastosować różne techniki IPM. W ramach programu IPM za priorytetowe uznaje się metody inne niż chemiczne,
ograniczające ryzyko dla ludzi i środowiska, o ile pozwalają na efektywne zwalczanie organizmów szkodliwych. Jednak większość z nich ma charakter działań zapobiegawczych,
takich jak umieszczanie dozowników zakłócających zapładnianie, ochrona populacji naturalnych wrogów itp. Jeśli dalszy monitoring wskazuje, że taki sposób zwalczania nie jest
wystarczający, można rozważyć zastosowanie chemicznych środków ochrony roślin. W takich przypadkach należy wybrać selektywne pestycydy będące w zgodzie z zasadami
IPM oraz zastosować je w sposób selektywny.
W celu wdrożenia IPM w gospodarstwie producenci powinny zdobyć podstawową wiedzę na temat aspektów IPM dotyczących roślin uprawianych przez nich na ich terenach.
Takie podstawowe informacje opisano w sekcji 2.
2

ZAKRES PODSTAWOWEJ WIEDZY

W celu pomyślnego wdrożenia IPM istotne jest posiadanie podstawowej wiedzy w zakresie:


Kluczowych szkodników, chorób i chwastów, które mogą mieć wpływ na rośliny uprawne



Potencjalnych strategii, metod i środków umożliwiających ich zwalczanie.

W tym celu producenci powinni zebrać informacje dotyczące następujących zagadnień:
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2.1 SZKODNIKI, CHOROBY I CHWASTY
Producenci powinni posiadać następujące informacje:

2.1.1

Wykaz szkodników, chorób i chwastów mających znaczenie dla danych roślin uprawnych, konkretnych obszarów, regionów lub krajów

2.1.2

Podstawowe informacje (tablice) na temat biologii istotnych szkodników, chorób i chwastów oraz ich naturalnych wrogów takie jak:







Informacje o ich cyklu życiowym
o Różne fazy życia i przybliżone terminy ich występowania
o Wymagania dotyczące wzrostu (minimalna temperatura do rozwoju, liczba lotów w sezonie, pora roku kiedy atakują lub rozwijają się itp.)
o Miejsca i warunki zimowania (w przypadku szkodników)
Zdjęcia poglądowe istotnych szkodników (różne fazy rozwojowe), chorób i chwastów oraz zdjęcia typowych zniszczeń jakie powodują
Zdjęcia poglądowe istotnych naturalnych wrogów (fazy rozwojowe)
Progi ekonomicznej szkodliwości(ang. EILs) i progi zagrożenia (ang. AT)
Wiedza na temat organizmów, które mają status organizmów kwarantannowych na docelowych, eksportowych rynkach zbytu.

2.2 ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN
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Producenci powinni mieć następujące informacje:
2.2.1

Wykaz środków ochrony roślin, które zgodnie z prawem mogą być stosowane na docelowe rośliny uprawne przeciwko określonym szkodnikom, chorobom i chwastom

2.2.2

Podstawowe informacje (tablice) na temat:











Rodziny środków chemicznych
„Drogi wnikania do organizmu” (działanie systemiczne, translaminarne, kontaktowe, działanie oparów, przez żołądek)
Dawki
Najwyższe Dopuszczalne Poziomy Pozostałości – MRL (w kraju produkcji i krajach docelowych)
Uporczywość
o Okres przed ponownym zastosowaniem
o Okres karencji
Optymalne techniki stosowania
Optymalny czas stosowania
Maksymalna liczba oprysków w sezonie
Selektywność wobec naturalnych wrogów i owadów zapylających
Sposób działania

2.3 INNE METODY OCHRONY


Podobne informacje powinny być dostępne dla innych metod ochrony

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych
Strona: 94 z 158

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

2.4 SZKOLENIA
Szkolenia odpowiedniego personelu (specjaliści zakładowi lub konsultanci zewnętrzni) w zakresie:




3

Rozpoznawanie szkodników, chorób, chwastów i odpowiednich naturalnych wrogów
Techniki inspekcji na polu oraz techniki monitoringu, łącznie z prowadzeniem zapisów
Zasady, techniki, metody i strategie IPM
Wiedza na temat środków ochrony roślin i technik ich stosowania

ŚRODKI W RAMACH IPM, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE PRZED SADZENIEM

Środki prewencyjne i higieniczne są kluczową częścią strategii IPM. Wiele środków zapobiegawczych można podjąć jeszcze przed posadzeniem roślin, co pozwoli uniknąć lub
ograniczyć przyszłe problemy ze szkodnikami, chorobami i chwastami podczas uprawy.
3.1

OCENA RYZYKA

Przeprowadź ocenę ryzyka dla pola:
3.1.1

Historia pola
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3.1.2

Jakie rośliny rosły na tym obszarze przez ostatnie trzy lata?
Jakie były w przeszłości główne problemy ze szkodnikami, chorobami i chwastami na tym obszarze?
Chociaż nie zawsze jest to możliwe, doradza się uzyskanie informacji na temat wcześniej stosowanych środków ochrony roślin na tym obszarze:
o Jakie środki ochrony roślin były stosowane w przeszłości?
Czy zastosowane w przeszłości pestycydy mogły:
o Stworzyć problemy z MRL w twoich uprawach? (np. ze względu na kumulację pestycydów w glebie)
o Spowodować nagłe pojawienie się szkodników lub chorób podczas następnego sezonu (np. ze względu na zniszczenie wszystkich naturalnych
wrogów w przypadku upraw wieloletnich, takich jak drzewa czy winogrona).

Uprawy i roślinność w najbliższym otoczeniu

Oceń potencjalny wpływ sąsiednich upraw i roślinności na twoje uprawy:



3.1.3

Jakie praktyki IPM są stosowane na sąsiednich uprawach?
Jakie pestycydy są stosowane na sąsiednie rośliny oraz jakie jest ryzyko przedostania się pestycydów?
Jakie potencjalne problemy związane ze szkodnikami i chorobami występują z powodu sąsiednich upraw i roślinności?

Próbki gleby i wody

Wykonaj analizę próbek gleby i wody w celu sprawdzenia:




Obecności chorób i szkodników (łącznie z nicieniami)
Pozostałości pestycydów, metali ciężkich lub innych toksyn
Poziom składników odżywczych w glebie
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3.1.4

Analiza i oszacowanie ryzyka

Na podstawie analizy oceny ryzyka oraz zapisów z monitoringu w poprzednich latach (patrz 4.2) (jeśli dla nowego pola istnieją takie zapisy) zidentyfikuj środki jakie należy
podjąć, aby zapobiec lub ograniczyć problemy z istotnymi i wchodzącymi w grę szkodnikami, chorobami i chwastami w odniesieniu do tej konkretnej uprawy.
3.2 ZAPOBIEGANIE
Tam, gdzie stosowne, dla nowych pól należy rozważyć następujące środki zapobiegawcze:
3.2.1

Gleba

W celu ochrony (gleby) przed szkodnikami, nicieniami, (korzeni) przed chorobami i chwastami, można podejmować następujące działania:





3.2.2

Zmianowanie zgodnie z planem płodozmianu i w zależności od rodzaju roślin uprawnych
Roczne odłogowanie w zależności od rodzaju roślin uprawnych
Dezynfekcja gleby lub podłoża (np. promieniami słonecznymi, fumigacja, parowanie, gorąca woda)
Pobudzanie i zwiększenie liczby dobroczynnych mikro- i makroorganizmów w glebie
Przyorywanie lub sprzątanie pozostałości roślin uprawnych (łącznie z owocami w przypadku drzew), w celu ograniczenia przetrwania populacji głównych
szkodników i chorób

Woda

Należy podjąć środki zapobiegawcze w celu zapewnienia:


3.2.3


Rośliny

Czystej wody (spełniającej lokalne przepisy w zakresie szkodników, chorób i pozostałości substancji chemicznych albo ograniczenia ich zawartości, w
stosownych przypadkach)
Optymalnych metod nawadniania i / lub stosowania fertygacji
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W celu ograniczenia problemów ze szkodnikami, chorobami, chwastami można podejmować następujące działania zapobiegawcze:




3.2.4


Klimat

Wybór optymalnych odpornych odmian
Stosowanie odpornych podkładek (szczepienie)
Materiał wyjściowy (nasiona lub rośliny) wolne od szkodników i chorób, co może obejmować badanie na obecność szkodników i patogenów w glebie w strefie
korzeniowej
Optymalne rozmieszczenie roślin lub optymalna gęstość roślin

Warunki klimatyczne mogą mieć duży wpływ na rozwój chorób, a także szkodników i chwastów. W związku z tym trzeba rozważyć:


3.2.5

Zabiegi uprawowe w celu zapobiegania lub ograniczenia rozwoju szkodników i / lub chorób
Zainstalowanie stacji meteo monitorującej warunki klimatyczne lub subskrypcję usług informowania lub ostrzegania

Wybór odpowiedniego terminu
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Przy (pierwszym) pojawieniu się kluczowych szkodników, chorób lub chwastów, podczas sezonu uprawowego należy rozważyć:


3.2.6

Możliwość wyboru optymalnej daty sadzenia w celu ograniczenia (uniknięcia) problemów z kluczowymi szkodnikami, chorobami, chwastami
Wybór odmian wcześnie dojrzewających lub odmian krótkosezonowych w celu uniknięcia okresów o dużym nasileniu inwazji szkodników lub chorób

Lokalizacja i wybór pola

Przeanalizuj czy sąsiadujące uprawy mogą być źródłem szczególnie niebezpiecznych szkodników lub chorób.

4

ŚRODKI W RAMACH IPM, KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE PODCZAS UPRAWY

4.1 ZAPOBIEGANIE
Środki zapobiegawcze są istotną częścią programu IPM. Ich celem jest utrzymanie populacji szkodników, chorób i chwastów poniżej progu działania. W każdym przypadku
producenci powinni rozważyć najbardziej odpowiednie środki zapobiegawcze, pasujące do ich konkretnej sytuacji, uwzględniające szkodniki, choroby i chwasty istotne dla ich
upraw i lokalizacji.
4.1.1

Czystość w gospodarstwie (higiena i dezynfekcja)
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Działania higieniczne mają na celu zapobieganie wniknięciu szkodników, chorób i chwastów na pole oraz późniejszemu ich rozprzestrzenianiu się lub przenikaniu na roślinach
uprawnych
4.1.1.1 Zapobieganie przenoszeniu szkodników, chorób i chwastów przez nosicieli poprzez:

Identyfikację nosicieli takich jak owady, zwierzęta, szkodniki, gryzonie

Identyfikację działań zmierzających do ochrony roślin uprawnych przed nosicielami

Identyfikację chwastów na miedzach lub przylegających obszarach, które mogą być siedliskiem szkodników
4.1.1.2 Zapobieganie przenoszeniu szkodników, chorób i chwastów przez ludzi poprzez:

Rozpoczynanie dnia pracy od zdrowych roślin i obszarów, a następnie przechodzenie do pracy przy roślinach zarażonych

Noszenie odpowiedniej odzieży, rękawic, butów nakryć głowy (w zależności od rodzaju roślin uprawnych)

Dezynfekcję rąk, butów, odzieży przed wejściem na pole, szczególnie po wizytacji pól należących do innych producentów (w zależności od rodzaju
roślin uprawnych)
4.1.1.3 Zapobieganie przenoszeniu szkodników, chorób i chwastów przez sprzęt lub materiały poprzez:

Czyszczenie całego wyposażenia (łącznie z maszynami) i wszystkich materiałów po zakończeniu pracy i przed wprowadzeniem ich na nowe pole

Stosowanie różnych urządzeń i materiałów przypisanych do konkretnych pól (o ile to możliwe), w zależności od rodzaju roślin uprawnych

Stosowanie czystych pojemników i skrzyń do zbioru
4.1.1.4 Zapobieganie przenoszeniu szkodników, chorób i chwastów przez resztki roślin:

Czyszczenie sadów po przycinaniu, zbiorach, zbieraniu liści lub innych działaniach, w wyniku których powstają resztki organiczne

Zakaz przechowywania jakichkolwiek resztek roślinnych w pobliżu pola
4.1.1.5 Zapobieganie naniesieniu pestycydów z sąsiadujących pól
Umów się i zorganizuj system komunikacji z producentami na sąsiadujących polach w sprawie eliminowania ryzyka niechcianego naniesienia pestycydów z ich pól.
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4.1.2
Środki uprawowe i techniczne
4.1.2.1 Optymalna pielęgnacja roślin uprawnych (nawożenie, nawadnianie itp.).
Pamiętaj, że zbyt duża ilość nawozów może być równie niekorzystna dla ochrony przed szkodnikami jak i ich zbyt mała ilość, ponieważ przenawożenie może skutkować
powstawaniem wolnych aminokwasów w łyku i drewnie, a to prowadzi do zwiększenia możliwości wystąpienia szkodników np. mszyc. Optymalna pielęgnacja roślin powoduje, że
są one zdrowsze i bardziej odporne na atak szkodników i chorób.
4.1.2.2 Stosowanie osłon i zarządzanie mikroklimatem
W przypadku upraw pod osłonami, w celu zapewnienia odpowiedniego mikroklimatu (wilgotność, temperatura, światło, powietrze) stosuj takie środki uprawowe jak przycinanie,
odpowiednie stosowanie osłon i zbieranie liści tak, aby zapobiegać lub ograniczać rozwój szkodników i / lub chorób.
4.1.2.3 Systemy uprawy
W celu zapobiegania lub ograniczenia problemów ze szkodnikami, chorobami i chwastami można stosować różne systemy uprawy:

Przykrywaj rośliny uprawne, aby chronić je przed chwastami i stymulować działalność naturalnych wrogów

Stosuj specjalne systemy uprawy: rośliny mieszane, uprawa pasami, zbiór pasami, permakultura

Inne praktyki związane z systemami uprawy (ugorowanie obrzeży pola w celu ochrony przed migracją takich szkodników jak ślimaki)
4.1.2.4 Techniki wykluczania (w przypadku roślin uprawianych pod osłonami)
Szczególnie w przypadku roślin uprawianych pod osłonami w celu wykluczenia niebezpiecznych szkodników można stosować takie techniki jak siatki odporne na owady lub
folie redukujące promienie UV w tunelach plastikowych, co ogranicza migrację głównych szkodników, kurtyny powietrzne, podwójne drzwi.
4.1.2.5 Mulczowanie
Oceń czy mulczowanie może ograniczyć problemy ze szkodnikami, chorobami i chwastami (okrywy z tworzyw sztucznych, okrywy odbijające promienie, okrywy ze słomy itp.)
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4.1.2.6 Inne środki techniczne

Przeanalizuj jakie inne techniczne środki zapobiegawcze można brać pod uwagę

Chroń rośliny i produkty przed zniszczeniem mechanicznym
4.1.3

Sterowanie ochroną biologiczną

4.1.3.1 Środki zwiększające populację naturalnych wrogów i zapylaczy na roślinach uprawnych i wokół nich

Stosuj różne systemy uprawy (rośliny mieszane, uprawa pasami, zbiór pasami, permakultura, inne)

Stosuj uprawy na granicach (włączając w to żywopłoty) (rośliny wytwarzające pyłek, rośliny produkujące nektar, rośliny, które są alternatywnymi
gospodarzami naturalnych wrogów (tzw. banker plants))

Stosuj rośliny okrywowe na polu (rośliny wytwarzające pyłek, rośliny produkujące nektar, rośliny, które są alternatywnymi gospodarzami naturalnych
wrogów (tzw. banker plants))

Stosuj antraktanty dla naturalnych wrogów

Zapewniaj miejsca, w których naturalni wrogowie i owady zapylające mogą się ukryć lub założyć gniazda

Zapewnij źródła pożywienia dla roślin ozimych

Jeśli niezbędne jest zastosowanie środków chemicznych stosuj je selektywnie na wybrane miejsca i / lub odpowiednio dobierz termin oprysku

Stosuj technikę typu push-pull (przyciąganie i zabijanie, stosowanie repelentów)
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4.1.3.2 Zapewnienie miejsc gniazdowania dla drapieżnych ptaków w celu ochrony przed gryzoniami
4.1.3.3 Zapobieganie zmniejszania populacji naturalnych wrogów w wyniku działania pestycydów

Stosuj selektywne pestycydy, które nie niszczą naturalnych wrogów

Wykorzystuj selektywne metody aplikacji (obróbka miejscowa, stosowanie doglebowo środków ogólnoustrojowych, substancje wabiące wokół drzew,
przyciąganie i zabijanie itp.)
4.2 MONITOROWANIE I ŚRODKI WSPIERAJĄCE PODEJMOWANIE DECYZJI
Monitorowanie jest podstawowym narzędziem ograniczania liczby zabiegów przy użyciu chemicznych środków ochrony roślin i stanowi fundament rzetelnego i zrównoważonego
programu IPM. Najlepiej, jeśli monitorowanie jest stosowane w połączeniu ze środkami wspierającymi podjęcie decyzji.
4.2.1

Organizacja
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Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za inspekcję pola i jego monitorowanie
Taka osoba musi przejść przeszkolenie w następującym zakresie:
o Rozpoznawanie szkodników, chorób i chwastów
o Techniki inspekcji i monitorowania
o Prowadzenie zapisów
Szkolenie powinno być regularnie powtarzane
4.2.2
Obserwacje
Przygotuj dla swojego gospodarstwa program monitorowania i inspekcji na polu:

Zidentyfikuj jakie szkodniki, choroby i chwasty powinny być monitorowane i dlaczego

Ustal w jaki sposób powinny być monitorowane (bezpośrednia obserwacja charakterystycznych części rośliny, pułapki, rośliny wskaźnikowe itp.)

Ustal w jakich porach roku oraz w jakich fazach rozwoju szkodników należy prowadzić monitoring

Bierz udział w istniejących systemach monitoringu / ostrzegania na całym obszarze

Ustal częstotliwość monitorowania

Określ jakie obszary będą stanowiły monitorowane jednostki

Ustal ilość pobierania próbek na każdą jednostkę monitorowanego obszaru
4.2.3

Prowadzenie zapisów

Przygotuj arkusze do zapisów (w komputerze lub papierowe) zawierające dane:
o Identyfikacja monitorowanego pola i rośliny uprawnej
o Nazwa wskaźnika
o Data monitoringu
o Nazwa monitorowanego szkodnika, choroby lub chwastu
o Liczba próbek
o Liczba znalezionych objawów
o Faza cyklu rozwojowego (w przypadku szkodników)
o Porównanie z wartościami progowymi
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o Lokalizacja na polu
o Podjęta decyzja
Zapisane na arkuszach dane powinny być archiwizowane, aby umożliwić porównanie zapisów z różnych lat i różnych pól

4.2.4

Systemy ostrzegania i narzędzia pomagające w podejmowaniu decyzji
 Stosuj modele prognozowania i systemy wspierające decyzje (np. fenologiczne modele komputerowe sterowane temperaturą, modele stopień – dzień) w
połączeniu z informacjami z monitoringu i prognozami pogody
 Stosowanie systemów ostrzegania na całym terytorium

4.2.5

Ocena / podejmowanie decyzji
 Oblicz progi ekonomicznej szkodliwości w celu podjęcia decyzji czy zabieg interwencyjny jest konieczny czy nie
 Dokumentuj decyzje o zastosowaniu zabiegów interwencyjnych
 Przeanalizuj zapisy na koniec sezonu, wyciągnij wnioski i zaplanuj zmiany w programie IPM na następny sezon

4.3 INTERWENCJA
W przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegów interwencyjnych można wykorzystać kilka metod innych niż chemiczne. Jeśli trzeba zastosować pestycydy należy
minimalizować ich użycie poprzez wykorzystywanie optymalnych technik podawania środka oraz zapobieganie wykształceniu się odporności rośliny na pestycydy.
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Czasem, gdy występuje potrzeba uzyskania zgodności dla organizmów kwarantannowych, kraje trzecie wprowadzają wymagania fitosanitarne. W takich przypadkach stosowanie
środków ochrony roślin może być nieuniknione. Jeśli producent, ze względu na specyficzny organizm kwarantannowy jest zmuszony zastosować chemiczne środki ochrony
roślin, musi wykorzystać i przedstawić informacje na temat stosowanych metod zapobiegania i monitorowania, aby uzasadnić konieczność zastosowania środków chemicznych.
4.3.1
Zwalczanie mechaniczne / fizyczne
Zanim producent podejmie decyzję o zastosowaniu metody chemicznej powinien ocenić możliwość zabicia lub usunięcia niebezpiecznych organizmów szkodliwych za pomocą
metod mechanicznych lub fizycznych np:
 W odniesieniu do szkodników:
o Usuwanie porażonych liści, owoców lub roślin (higiena)
o Próżniowe usuwanie szkodników (np. Lygus spp.)
o Inne
 W odniesieniu do chorób:
o Usuwanie zniszczonych i porażonych liści, owoców lub roślin (higiena)
 W odniesieniu do chwastów:
o Koszenie
o Ręczne usuwanie chwastów
o Mechaniczne usuwanie chwastów
o Inne
4.3.2
Substancje semiochemiczne
Substancje semiochemiczne mogą być w różny sposób wykorzystywane do kontroli szkodników:
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Przyciąganie – i – zabijanie (a.k.a. zwabienie– i – zabijanie), włączając:
o Pułapki masowe z substancjami semiochemicznymi
o Rośliny będące pułapkami
o Metody spryskiwania substancjami przyciągającymi
Sterylizacja chemiczna (ta metoda może być alternatywą dla Techniki Wypuszczania Sterylnych Owadów - SIT): samce w naturalnie występującej
populacji szkodników są przyciągane przez przynętę dodaną do chemosterylantów.
Repelenty
Zakłócenia w kojarzeniu (niemożność łączenia się w pary)

4.3.3
Wzmocniona kontrola biologiczna
W celu zwalczenia populacji szkodników lub chorób można wykorzystywać różnych naturalnych wrogów lub substancje pochodzenia mikrobiologicznego:

Sezonowe uwalnianie (poprzez inokulację lub zalanie) masowo hodowanych naturalnych wrogów do zwalczania niebezpiecznych owadów i roztoczy

Wykorzystywanie chorobotwórczych wirusów (NPV lub bakulowirusy), grzybów, bakterii lub nicieni do zwalczania niebezpiecznych owadów i roztoczy

Stosowanie antagonistycznych grzybów lub bakterii do zwalczania chorób korzeni i liści
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4.3.4
Technika Wypuszczania Sterylnych Owadów (ang. Sterile Insect Techique – SIT)
Metoda wypuszczania do środowiska na całym danym obszarze wysterylizowanych owadów jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu krajach do zwalczania populacji np.
owocówek (z rodziny Tephritidae np. Mediterranean Fruitfly: owocarka południówka Ceratitis capitata), głównych gatunków Lepidoptera (np. Ćma bawełniana: Pectinophora
gossypiella; owocówka jabłkóweczka, Cydia pomonella) oraz głównych gatunków much o istotnym znaczeniu dla weterynarii (np. Mucha śrubowa: Cochliomyia hominivorax)
poprzez częste uwalnianie masowo hodowanych wysterylizowanych owadów (UWAGA: w przypadku muchy śrubowej i innych uwalniane są samce i samice owadów),
należących do docelowej grupy szkodników.
4.3.5
Stosowanie środków naturalnych
Do zwalczania szkodników, chorób i chwastów można wykorzystywać różne środki naturalne. Również w tym wypadku należy skrupulatnie sprawdzić, czy są one zgodne z
podejściem IPM i nie stanowią problemów dla zdrowia lub bezpieczeństwa żywności.

Oleje (mineralne i roślinne)

Rośliny (np. naturalne kwiaty pyretrum, azadyrachtyna itp.)

Mydła

Ziemia okrzemkowa

Inne
Uwaga: Należy zwrócić uwagę czy ww. środki są właściwie zarejestrowane jako środki ochrony roślin, jeśli w kraju produkcji istnieją urzędowe systemy rejestracji.
4.3.6
Chemiczne środki ochrony roślin
W przypadku, gdy niezbędna jest interwencja za pomocą chemicznych środków ochrony roślin, powinny być one już wcześniej wybrane. W tym celu można skorzystać z wykazu
CP CB 8.1.1. Dalsze przemyślenia powinny obejmować:
4.3.6.1 Systemy ostrzegania i podejmowania decyzji
W celu podjęcia optymalnej decyzji odnośnie terminu i miejsca stosowania potrzebne są następujące informacje:

Jaki termin zastosowania jest optymalny do uzyskania maksymalnego efektu u organizmów szkodliwych?

Informacje nt. okresu jaki musi upłynąć przed ponownym zastosowaniem oraz okresu karencji

Informacje nt. odpowiedniej częstotliwości stosowania
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Informacje nt. prognozy pogody:
o Temperatura oraz wiatr w celu uniknięcia problemów podczas oprysku
o Możliwość opadów deszczu w okresie następującym po oprysku
Stosowanie modelu prognozowania oraz obserwacja pola w celu określenia czy szkodniki są w najbardziej wrażliwej fazie cyklu życiowego. Może to być
istotne dla optymalizacji zabiegu, tak aby uniknąć ponownego stosowania środka.

4.3.6.2 Progi zagrożenia a podjęcie działań
Dokumentowanie progów zagrożenia dla mających znaczenie szkodników, chorób i chwastów.
4.3.6.3 Dobór środków (patrz 2.2. Środki ochrony roślin)

Przed zastosowaniem środków chemicznych, określ jaki jest cel zabiegu: całkowite wyczyszczenie, obróbka miejscowa, korekta populacji, zgodność z
naturalnymi wrogami itp. oraz wybierz środek odpowiadający twojemu celowi

W przypadku stosowania mieszanin środków, określ czy są znane jakieś negatywne skutki takiej mieszaniny, których należałoby unikać
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4.3.6.4 Zapobieganie wykształceniu odporności
Wykształcenie odporności na pestycydy (1) ogranicza liczbę dostępnych środków oraz (2) prowadzi zwykle do częstego stosowania wyższych dawek, a co za tym idzie rośnie
ryzyko, że zostaną przekroczone Najwyższe Dopuszczalne Poziomy Pozostałości - MRL. Dlatego tak istotne jest przygotowanie planu zapobiegającego wykształceniu
odporności w stosunku do chemicznych pestycydów.
4.3.6.5 Stosowanie
Optymalne stosowanie pestycydów może w znacznym stopniu ograniczyć dawkę środka przy maksymalizacji efektywności zabiegu.

Wybierz i zastosuj optymalne opryskiwacze (także rodzaj i wielkość dysz) oraz metody:
o Ciśnienie
o Szybkość jazdy opryskiwacza
o Ilość wody
o pH wody, jeśli ma znaczenie dla danego środka
o Stosowanie adiuwantów (skuteczne lepy i rozsiewacze)

Okresowo kalibruj opryskiwacze

Przechowuj zapisy dotyczące kalibracji

Stosuj metody selektywne dla naturalnych wrogów
UWAGA: Patrz 4.1.3.1 oraz 4.1.3.3 „Stosowanie selektywnych środków chemicznych, selektywne stosowanie i / lub koordynacja oprysku w czasie, jeśli zabieg chemiczny jest
konieczny”.
Oceń możliwość wykorzystania selektywnych metod stosowania środków ochrony roślin bez zakłóceń w populacjach naturalnych wrogów i włącz to do programu IPM, możliwe
sposoby to:
o małe ilości, stosowanie elektrostatyczne
o obróbka miejscowa
o stosowanie pasami
o potraktowanie środkiem tylko części roślin
o dobór terminu zabiegu w okresie braku aktywności naturalnych wrogów
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o
o

oprysk substancjami przyciągającymi
stosowanie przynęt i pułapek (np. przeciwko muchom owocówkom (Tephritidae))

4.3.6.6. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za stosowanie środków ochrony roślin. Taka osoba musi:

Ukończyć, powtarzane z określoną częstotliwością szkolenie w zakresie stosowania pestycydów

Posiadać wiedzę nt. kalibracji opryskiwaczy
4.3.6.7. Przeterminowane środki ochrony roślin

Przeterminowane środki ochrony roślin powinny być zabezpieczone, opisane i odebrane przez upoważnioną jednostkę.
4.3.6.8. Puste opakowania po środkach ochrony roślin

Nie mogą być ponownie wykorzystane

Powinny być trzy razy przepłukane przed usunięciem

Powinny być przechowywane w bezpieczny i chroniony sposób

Powinny być usuwane zgodnie z wymaganiami prawnymi / dobrymi praktykami
5.

DZIAŁANIA W RAMACH IPM, KTÓRE MOŻNA ZASTOSOWAĆ PO ZBIORACH

5.1 OBRÓBKA POZBIORCZA
Jeżeli wymagana jest obróbka pozbiorcza należy uwzględnić następujące czynniki:
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5.1.1

Wybór metod i środków

Priorytet to stosowanie metod innych niż chemiczne, takich jak ogrzewanie, zamrażanie, napromienianie, mycie, stosowanie CO 2 itp.

W przypadku konieczności zastosowania chemicznych środków ochrony roślin, trzeba je wybrać już wcześniej przy zachowaniu pierwszeństwa dla
środków o krótkim okresie karencji

5.1.2
Metoda stosowania
W celu zminimalizowania ilości stosowanych chemicznych środków ochrony roślin należy zadbać aby:

Opryskiwacze były skalibrowane (objętość środka zastosowanego według objętości danego środka na opakowaniu)

Dawka środka przygotowana przy użyciu skalibrowanego sprzętu do odmierzania
5.1.3
Zapisy stosowania
Należy prowadzić zapisy stosowania zgodnie z wymaganiami GLOBALG.A.P. PK i KZ (ang. CPCCs).
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5.2 MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
5.2.1

Monitoring




Poszukiwanie miejsc schronienia dla gryzoni, ptaków i owadów
Poszukiwanie dowodu ich obecności (odchody, sierść, pióra)
Przegląd warunków w miejscach załadunku oraz przegląd środków transportu takich jak ciężarówki i łodzie

5.2.2
Zapobieganie
W celu wyeliminowania szkodników i chorób podczas magazynowania i transportu można zastosować różne metody:

Optymalne pakowanie do celów magazynowania i transportu

Optymalne warunki magazynowania i transportu
o Optymalne warunki klimatyczne (temperatura, wilgotność względna, ruch powietrza, wentylacja itp.)
o Atmosfera (np. ULO)

Czyste pudełka, skrzynie, pomieszczenia, samochody

Zapobieganie rozwojowi szkodników (łącznie z gryzoniami) i chorób w przechowywanych produktach np. przy wykorzystaniu technik wykluczania
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5.2.3
Interwencja
Podczas magazynowania i transportu można wykorzystywać różne metody kontroli szkodników i chorób:

Techniki pułapkowania

Substancje semiochemiczne

Biologiczna kontrola szkodników

Kontrola chemiczna

Zamrażanie lub podgrzewanie

Kontrolowana atmosfera

Inne
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE:
Fundacion para el Desarrollo Frutícola (2ª Ed. 2004): Guia para el Monitoreo de plagas. Santiago de Chile 50pp.
IOBC-OILB, 2004, Wytyczne dla Integrowanej Produkcji. Zasady i wytyczne techniczne. Wyd. 3, Szwajcaria.
Pimentel, D. (ed.), 1997, Techniki ograniczania stosowania pestycydów, korzyści ekonomiczne i dla środowiska. John Wiley & Sons. 444 p.
Pimentel, D. (ed.), 1991, Podręcznik ochrony roślin [zarządzania szkodnikami] w rolnictwie. Vol. II. Wyd. 2. CRC Press, Boca Raton.
PRINGLE, K.L. 2006. Wykorzystanie progów ekonomicznej szkodliwości w ochronie roślin: jabłka w Południowej Afryce. South African Journal of Science 102: 201-204.
Stern, V.M., Smith, R.F., Van Den Bosch, R. & Hagen, K.S. (1959). Koncepcja integrowanej kontroli. Hilgardia 29, 81-101.
FAO, Międzynarodowy Kodeks postępowania w zakresie dystrybucji i stosowania pestycydów, 2002
EISA: Kodeks integrowanego rolnictwa
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ZAŁĄCZNIK CB.3 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. | STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W KRAJACH, KTÓRE ZEZWALAJĄ NA
EKSTRAPOLACJĘ

Kryteria bezpiecznego stosowania
(bezpieczeństwo operatora i środowiska)

Zatwierdzenie środków ochrony roślin do
stosowania do ochrony poszczególnych upraw

Nie istnieje schemat rejestracji: może być stosowana
pewna kontrola importowanych środków ochrony roślin

Stosowane środki ochrony roślin powinny posiadać
wyraźne wytyczne, aby umożliwić użytkownikowi
bezpieczne stosowanie środka zgodnie z
„Międzynarodowym Kodeksem Postępowania przy
Dystrybucji i Stosowaniu Pestycydów” (FAO, Rzym 2002)

Dozwolone stosowanie ekstrapolowane

Istnieje schemat rejestracji: importowane środki
ochrony roślin dopuszczone są do sprzedaży z etykietą
(oznakowaniem) kraju pochodzenia. Może to stanowić
dodatek do krajowych znaków na środkach ochrony
roślin.

Użytkownik środków ochrony roślin, które są
importowane bezpośrednio, musi otrzymać wyraźne
wytyczne aby umożliwić bezpieczne stosowanie środka.
Wytyczne mogą być w formie przetłumaczonej etykiety
lub notatki dostarczonej przez dystrybutora.

1. Importowane środki ochrony roślin posiadają etykietę,
która odpowiada etykietom zatwierdzonym przez
prawo krajowe.

Schemat rejestracji w kraju stosowania

2. Importowane środki ochrony roślin są oznakowane w
sposób, który różni się od zatwierdzonego przez
prawo krajowe. W takim przypadku środki ochrony
roślin mogą być stosowane na uprawy, dla których
posiadają krajowe zatwierdzenie.
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3. Uprawy nie są objęte krajowym oznakowaniem.
Ekstrapolowane użycie jest dozwolone, jeśli krajowe
schematy wyraźnie dopuszczają takie praktyki.

WYJĄTEK:
Jeśli przed zatwierdzeniem środków ochrony roślin, producenci prowadzą próby polowe we współpracy z rządem, producent może uzyskać certyfikat GLOBALG.A.P. pomimo,
że część produktu może ulec zniszczeniu lub zostanie wykorzystana do przyszłych badań. Obszary wykorzystywane do tych prób powinny być identyfikowalne oraz wyraźnie
oznakowane (powierzchnia). Producent musi również posiadać ważne dokumenty wskazujące, że uczestniczy w oficjalnej próbie polowej z zachowaniem pełnej zgodności z
przepisami prawnymi kraju produkcji. Ponadto powinny istnieć jasne procedury zarządzania tymi próbami. Środki ochrony roślin będące w trakcie prób nie są dopuszczone do
stosowania na produkty certyfikowane, a badanie na pozostałość środków ochrony roślin nie może wykazać obecności tych środków w produkcie.
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ZAŁĄCZNIK CB.4 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. DO INTERPRETACJI | CB 7.6 – BADANIE POZOSTAŁOŚCI
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Punkt
kontroli

Interpretacja

CB.7.6.1

1. W każdym przypadku musi być dostępny dowód w postaci wykazu aktualnych MRL dla kraju(-ów)/regionu (nawet jeśli jest to ten sam kraj co kraj produkcji), na którego
rynek produkt jest przeznaczony do sprzedaży lub jakakolwiek inna dokumentacja wykazująca, że producent (lub jego bezpośredni klient) posiada taką informację.
2. Jeśli producent wykazuje kontakty z klientami, może to być forma pisma lub innego możliwego do zweryfikowania dowodu. Może to dotyczyć obecnych lub przyszłych
klientów.
3. Alternatywnie do pkt 2., jeśli producent np. nie wie jeszcze z kim będzie handlował, może uczestniczyć w systemie badania pozostałości, który spełnia najbardziej
rygorystyczne MRL (lub wprowadza tolerancje w imporcie, jeśli takie istnieją i są różne) w kraju lub regionie, do którego zamierza sprzedać produkt. Jeśli dla tego
regionu istnieje zharmonizowany MRL, to (producent) musi go spełnić. Jeśli producent sprzedaje swoje produkty w kraju produkcji, nadal musi być dostępny aktualny
wykaz (krajowy) MRL, jak wskazano w punkcie 1.
4. W przypadku próby spełnienia wymagań odnośnie MRL obowiązujących na różnych rynkach (np. jednoczesna produkcja na rynek krajowy, USA i EU) dla różnych
partii produktu, wymagana jest wewnętrzna segregacja i identyfikowalność certyfikowanych produktów.
5. Ten punkt kontroli musi odsyłać do informacji podanej przy rejestracji producenta oraz każdej aktualizacji danych wysyłanych do jednostki certyfikującej, od momentu
rejestracji, np. w celu weryfikacji czy producent sprzedaje swój produkt wyłącznie na rynek krajowy i czy deklaruje to przy rejestracji.

CB.7.6.2

1. Należy uzyskać wytyczne producentów środków ochrony roślin/organizacji producenckich lub doradców technicznych na temat dostosowania metod produkcji (np. w
celu wydłużenia okresu karencji), które są konieczne do uwzględnienia bardziej rygorystycznych MRL.
2. Jeśli producent sprzedaje swój produkt wyłącznie na rynku krajowym i deklaruje to w formularzu rejestracji, ten punkt kontroli jest uważany za spełniony (jako że
przepisy dot. G.A.P., takie jak okresy karencji, dawki itp. w kraju produkcji pokrywają się z tym punktem).
3. Ten punkt kontroli musi odsyłać do informacji podanej przy rejestracji producenta oraz każdej aktualizacji danych wysyłanych od momentu rejestracji.

CB.7.6.5

1. Zgodnie z oceną ryzyka dostępny jest plan pobierania próbek obejmujący co najmniej następujące minimalne wymagania:

określenie częstotliwości pobierania próbek (np. 1 próbka na x kg /sztuk, paczek lub próbka na tydzień / miesiąc / rok itp.)

opis metody pobierania próbek (GCMS-MS, LCMS-MS, specyficzne metody, …)
Ocenę ryzyka wykonuje się co najmniej raz w roku.
2. Plan pobierania próbek przygotowany zgodnie z procedurą opartą na ryzyku
3. Znormalizowana Operacyjna Procedura pobierania próbek – oparta na KODEKSIE lub przepisach EU
4. Należy rozważyć: zanieczyszczenie krzyżowe, identyfikowalność próbek (powiązanie laboratorium i wyników badania pozostałości ze źródłem, z którego pobrano
próbki), procesu, praktykę przewozu próbek przez kuriera.

CB.7.6.6

1. Badanie biegłości jest częścią akredytacji zgodnie z normą ISO 17025. Jednak dla laboratoriów, które są w trakcie procesu zdobywania akredytacji zgodnie z ISO
17025 lub laboratoriów akredytowanych zgodnie z równoważną normą (np. GLP), ważne jest udokumentowanie uczestnictwa w badaniu biegłości.
2. Metody powinny umożliwiać wykrycie odpowiednich wartości granicznych (np. LOD 0,01 ppm, itp.)
3. Zapewnienie identyfikowalności.
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1. Patrz Ciężar Dowodu w Przepisach Ogólnych GLOBALG.A.P.
2. Weryfikacja identyfikowalności wyników; identyfikacja rodzaju i źródła przekroczenia MRL.
3. Interpretacja wyników laboratoryjnych i uzgodnienie właściwego działania (włączenie odpowiednich grup referencyjnych – np. ekspert, przemysł, rolnik, laboratorium itp)
4. Wdrożenie działań korygujących (jeśli są wymagane) zmiany w stosownych związanych środkach kontroli i procedurze, sankcje o ile są jeśli wymagane są w przypadku
przekroczenia MRL.
5. Poinformowanie odpowiednich stron o przekroczeniu MRL.
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CB.7.6.7
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ZAŁĄCZNIK CB. 5 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. / CB.7.6.3 OCENA RYZYKA ZWIĄZANEGO Z PRZEKROCZENIEM NAJWYŻSZYCH DOPUSZCZALNYCH
POZIOMÓW POZOSTAŁOŚCI (MRL)
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK OBEJMUJE OBOWIĄZKOWE KRYTERIA MINIMALNE DLA SYSTEMU BADANIA POZOSTAŁOŚCI
1. Przesłanki
Obecnie konsumenci są przyzwyczajeni, że przez cały rok mają wybór wśród ogromnej różnorodności świeżych i przetworzonych produktów żywnościowych wysokiej jakości i w
przystępnych cenach. W celu spełnienia tych oczekiwań, rośliny podczas wzrostu często powinny być chronione przed szkodnikami i chorobami poprzez stosowanie środków
ochrony roślin, zgodnie z zasadą „tak mało jak to tylko możliwe, tak dużo jak to konieczne”.
Zestaw prawnie obowiązujących Najwyższych Dopuszczalnych Poziomów Pozostałości (MRL) jest opracowany nie tylko dlatego, że grupa norm dotyczących pozostałości środków
ochrony roślin w żywności i paszy umożliwia prowadzenie handlu artykułami żywnościowymi, ale też po to, aby sprawdzić stosowanie środków ochrony roślin pod kątem zgodności
z dobrymi praktykami rolniczymi (GAP) oraz w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi.
W interesie wszystkich osób pracujących w rolnictwie oraz całym łańcuchu żywnościowym, łącznie z GLOBALG.A.P., jest zapewnienie, że są podejmowane praktyczne działania
zapewniające zgodność z tymi normami handlowymi. Dla GLOBALG.A.P. kluczowym narzędziem jest standard GLOBALG.A.P. oraz jego właściwe wdrożenie.
Jednakże pomimo podejmowania wielu środków w ramach należytej staranności na poziomie producentów, osiągnięcie 100% zgodności z wyznaczonymi MRL nie zawsze jest
możliwe; bo dochodzi tu jeszcze odpowiedzialność wszystkich [organizacji] włączonych w łańcuch produkcji żywności za przeciwdziałanie przekroczeniom MRL.
W celu zapewnienia jeszcze lepszej zgodności z protokołem GLOBALG.A.P., producenci powinny ocenić ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Niniejszy
dokument podaje przykłady jak może dojść do przekroczenia MRL, tak aby producenci mogli zmodyfikować metody produkcji stosowane w swoich gospodarstwach podczas
uprawy roślin.
2. Podstawowe przyczyny występowania przekroczeń MRL
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I.

Niezgodność z dobrymi praktykami rolniczymi i instrukcjami stosowania zamieszczonymi na etykiecie, łącznie z niewłaściwym lub nielegalnym stosowaniem
środków ochrony roślin.
Zastosowanie niewłaściwej normy zapewnienia jakości do kontroli metod produkcji.
Różnice w poziomach MRL pomiędzy krajami produkcji (ang. COP) a krajami przeznaczenia (ang. DOP) oraz inne trudności prawne stosowania i
informowania o MRL, takie jak sezonowe (sporadyczne) zmiany MRL następujące w trakcie sezonu uprawowego, co uniemożliwia producentowi
wprowadzenie do jego dobrej praktyki rolniczej zmian które zapewnią, że końcowy produkt będzie zgodny ze zmodyfikowanymi MRL.
Wyjątkowe okoliczności, w których mamy do czynienia z nietypowymi warunkami uprawy lub warunkami klimatycznymi czy agronomicznymi.

POZIOM PRODUCENTA (NA POLU)

Przypadki (okoliczności), które producent może kontrolować


Błędy w przestrzeganiu zamieszczonej na etykiecie instrukcji stosowania środków ochrony roślin
o Metoda stosowania (aplikacji)
o Okres karencji
o Przygotowywanie i mieszanie
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o Błędy w obliczaniu stężenia lub objętości oprysku
o Rodzaj uprawy (pod osłonami a uprawa otwarta)
Wykorzystywanie niezarejestrowanych środków ochrony roślin (np. na uprawy o mniejszym znaczeniu)
Niewłaściwe stosowanie dodatków lub olejów
Wykorzystywanie nielegalnych środków ochrony roślin lub mieszanek pochodzących z nieuprawnionych źródeł
Błędy w stosowaniu ogólnych zasad dobrej praktyki rolniczej (np. czyszczenie wyposażenia, postępowanie z pozostałością po oprysku, praktyki w zakresie
zarządzania łącznie z zarządzaniem wodą) oraz przestrzeganiu okresu karencji
Zły system podawania [środków ochrony roślin], niewłaściwe wykorzystywanie urządzeń do stosowania lub zły stan wyposażenia (np. kalibracja, niewłaściwe
dysze)
Wykorzystywanie kompostu z roślin poddanych obróbce
Pozostałości w uprawach następnych (zmianowanie)
Metody pobierania próbek (przez producenta):
o Zanieczyszczenie krzyżowe podczas pobierania próbek na polu / w pakowni
o Niewłaściwie pobrane próbki z powodu błędu człowieka na polu / w pakowni

Przypadki minimalnej kontroli producenta


II.

Gwałtowny wzrost roślin po zastosowaniu środków, prowadzący do wcześniejszych niż przewidywano zbiorów, a w konsekwencji do skrócenia okresu
karencji
Naniesienie oprysków z pobliskich terenów uprawianych przez sąsiadów

POZIOM POZA GOSPODARSTWEM (za bramą gospodarstwa)

Przypadki (okoliczności), które producent może kontrolować
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Niezgodność z zamieszczonymi na etykiecie instrukcjami dotyczącymi stosowania środków do obróbki pozbiorczej podczas późniejszego przetwarzania (np.
w pakowni) (patrz powyżej)
Słabe praktyki zarządzania (np. błędy w przestrzeganiu instrukcji oraz zasad dotyczących higieny / dezynfekcji, bezpiecznego przechowywania i transportu
środków ochrony roślin, które mają na celu zabezpieczenie produktu przed bezpośrednim kontaktem ze środkami chemicznymi)

Przypadki braku bezpośredniej kontroli producenta




Brak kompletnej informacji o zharmonizowanych poziomach MRL na świecie
o Okresy karencji nie mają zastosowania dla MRL obowiązujących w kraju przeznaczenia (nie dotyczy produktów pochodzących z EU)
o Obniżenie poziomu MRL lub wycofanie danego składnika/substancji czynnej – połączone z niewłaściwym przekazaniem informacji o zmianach
o Różne MRL w krajach produkcji i krajach przeznaczenia
o Zamieszanie w zakresie stosowania się do MRL, spowodowane używaniem wielu urzędowych i prywatnych norm, z których każda ma inne
wymagania w zakresie MRL
Metody pobierania próbek (przez stronę trzecią):
o Zanieczyszczenie krzyżowe podczas pobierania próbek
Na polu
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W miejscu składowania
W magazynie
o Niewłaściwie pobrane próbki ze względu na błąd człowieka
Na polu
W miejscu składowania
W magazynie
o Substancje sypkie niejednorodnie rozprowadzone w glebie i w materiale roślinnym
o Zbyt mała wielkość próbki
o Niezharmonizowane metody pobierania próbek
Wykonywanie testów i laboratoria
o Z natury duży margines błędu dla badania pozostałości
o Zastosowanie niewłaściwej metody analitycznej
o Wyniki fałszywie pozytywne (zakłócenia spowodowane przez aktywność rośliny lub słabe procedury w laboratorium lub efekt matrycy)
o Różne możliwości certyfikowanych i zatwierdzonych laboratoriów
Stosowane metody statystyczne oraz konserwatyzm w sposobie ustalania MRL
o Zgodnie z Rozporządzeniami EU, MRL wyznacza się na podstawie ograniczonej liczby prób polowych z zastosowaniem określonych metod
statystycznych i w tym kontekście stosuje się zasady ALARA (ang. As Low As Reasonably Achievable – minimalna dawka pozwalająca na
osiągnięcie zamierzonego celu)
o Z powodu konserwatywnego sposobu wyznaczania MRL oraz stosowanych metod statystycznych, istnieje pewność matematyczna, że wystąpi
pewien mały procent przekroczeń MRL. Statystyczna możliwość takich przekroczeń może być eliminowana jedynie przez poprawienie
ustawodawstwa w tym zakresie.
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A) WYTYCZNE DO PRZEPROWADZENIA OCENY RYZYKA W CELU USTALENIA PLANU POBIERANIA PRÓBEK ZAPEWNIAJĄCEGO ZGODNOŚĆ Z MRL
1. Przesłanki i zasady

Ocena ryzyka powinna obejmować następujące kwestie:
o Czy wymagane są badania laboratoryjne środków ochrony roślin lub nie i ile próbek należy pobrać
o Gdzie i kiedy należy pobrać próbki
o Jakiego rodzaju badanie laboratoryjne należy przeprowadzić

Zazwyczaj w wyniku oceny ryzyka powstaje plan pobierania próbek, który wskazuje ile powinno być próbek, gdzie i kiedy należy je pobrać oraz jakie
wykonać badania. Ocena ryzyka jest procesem, w wyniku którego dochodzi się do powyższych wniosków i powinna określać przyjęty sposób rozumowania i
względy, jakimi się kierowano.

Producenci powinni posiadać systemy weryfikujące właściwe wdrożenie Dobrych Praktyk Rolniczych oraz zgodność produktu z MRL wymaganymi przez
prawo. Badanie pozostałości środków ochrony roślin jest bardzo skutecznym systemem weryfikacji.

Program pobierania próbek powinien:
o Stanowić solidny system weryfikacji wdrożenia wymogów G.A.P. na poziomie gospodarstwa oraz postępowania z produktem.
o Stanowić solidny system weryfikacji tego, czy poziom pozostałości w produkcie jest zgodny z wartościami MRL określonymi przepisami prawa i
wymaganiami klienta, o ile stosowne.
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o Kontrolować, czy nie nastąpilo zanieczyszczenie krzyżowe od sąsiadów, z pobliskich pól lub środowiska (wody, gleby, sprzętu aplikującego [środki]
itp.).
o Kontrolować, czy stosowane są tylko dozwolone środki (tzn. tylko produkty zarejestrowane w przypadku, gdy w kraju pochodzenia danego środka
funkcjonuje program rejestracji środków ochrony roślin, a dla produktow organicznych - kontrolować, czy stosowane są wyłącznie produkty
dozwolone w rolnictwie organicznym).
Ocenę ryzyka należy przygotować dla każdej rośliny uprawnej (lub grupy roślin podobnych np. w przypadku ziół), ponieważ rodzaj rośliny ma zwykle
istotny wpływ na ryzyko
Ocena ryzyka musi być udokumentowana i raz w roku przeglądana.
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2. Liczba próbek
Przy określaniu liczby próbek należy brać pod uwagę jako minimum następujące czynniki:

Roślina uprawna. Rodzaj rośliny może mieć istotny wpływ na ryzyko. Ryzyko będzie się istotnie różnić w przypadku produkcji grzybów, na plantacji
drzew kasztanowych czy przy w uprawie winogron. W przypadku produkcji grzybów czy na plantacji drzew kasztanowych ocena ryzyka może wskazać, że
nie ma potrzeby wykonania badania pozostałości lub wystarczy pobrać minimalną liczbę próbek, podczas gdy przy uprawie winogron oczekuje się, że
liczba próbek będzie dużo większa.

Kraj produkcji: Kraj w którym znajdują się obszary produkcyjne może mieć znaczenie. W celu dokonania oceny ryzyka należy znać dane historyczne dla
każdej rośliny i kraju

Wielkość: powierzchnia lub wielkość produkcji w tonach. Im większa wielkość tym większe ryzyko.

Liczba jednostek produkcyjnych PMU: Im większa liczba jednostek produkcyjnych PMU tym większe ryzyko.

Intensywność stosowania środków ochrony roślin : Ten czynnik zwykle wiąże się z rodzajem rośliny (niektóre rośliny wymagają bardziej
intensywnego stosowania środków niż inne), lokalizacją obszarów produkcyjnych (na niektórych obszarach są bardziej zaawansowane techniki w ramach
IPM, na innych jest większe nasilenie szkodników itp.) umiejętnościami oraz wiedzą indywidualnego producenta

Dane historyczne dotyczące producenta: Powinno się uwzględniać dane historyczne dotyczące stosowania środków ochrony roślin przez każdego
indywidualnego producenta

W przypadku grup producentów, oprócz powyżej wymienionych czynników powinno się brać pod uwagę liczbę producentów. Im wyższa liczba
producentów, tym wyższe ryzyko.
Decyzję w sprawie liczby próbek należy podejmować indywidualnie dla każdego przypadku.
Uwaga: Praktyczna reguła, którą można wykorzystać jako wskazówkę: w wielu przypadkach koszt pobierania próbek + koszt analiz wynoszą ok. 0,1-0,5% wartości roślin
uprawnych.
3. Kiedy i gdzie należy pobrać próbki
Kiedy już określimy liczbę próbek, ważna decyzja to określenie kiedy i gdzie należy je pobrać.

Kiedy: Należy określić najbardziej ryzykowne okresy dla każdej rośliny. W tym celu należy uwzględnić dane historyczne dotyczące tej rośliny i obszaru.
Ważna jest tu również wiedza na temat warunków agronomicznych i stosowania środków ochrony roślin. W niektórych przypadkach pomocne jest
określenie, w których fazach cyklu jest najwięcej problemów z przestrzeganiem okresów karencji.
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Gdzie pobrać próbki: obejmuje odmiany oraz lokalizacje
o
Odmiany roślin: Ryzyko prawdopodobnie nie jest takie samo dla różnych odmian. Niektóre odmiany wymagają więcej oprysków niż inne lub
środki ochrony roślin są stosowane bliżej zbiorów lub rośliny są bardziej wrażliwe na działanie szkodników lub chorób.
o
Miejsce pobrania próbki: Należy rozważyć czy próbki powinny być pobrane na polu, w pakowni, w trakcie transport, w miejscu przeznaczenia itp.
o
Pochodzenie produktu: Należy również zastanowić się czy na niektórych polach ryzyko jest większe niż na innych. Możliwe zanieczyszczenie
krzyżowe z sąsiadujących pól, poprzednich upraw itp., pole na którym jest większe nasilenie szkodników itp.

4. Rodzaj badania
Na rynku dostępne są różnorodne badania i ważne jest, aby wybrać takie badanie, które będzie najbardziej odpowiednie i w przystępnej cenie. Należy uwzględnić następujące
kwestie:

Jeśli stosowano pozbiorczą obróbkę produktów, powinny one być również objęte badaniem

Badanie powinno obejmować wszystkie (lub przynajmniej większość) stosowanych substancji aktywnych, jak również innych substancji aktywnych, które
nie zostały użyte ale mogą pochodzić ze środowiska (oprysk innych roślin wykonany przez sąsiada, zanieczyszczenie krzyżowe itp.)

Należy określić, które z użytych substancji aktywnych nie zostały objęte badaniem ze względów technicznych lub ekonomicznych i dla każdej z nich
dokonać oceny ryzyka.
o
Małe ryzyko można ustalić dla tych substancji, które są stosowane na początku sezonu, długo przed zbiorem, nie są trwałe i wcześniej nie było z
nimi problemów (nie były wykrywane w laboratoriach, przez klientów). W takich przypadkach cena ryzyka może prowadzić do wniosku, że nie ma
potrzeby włączać tych substancji do zakresu analiz.
Inne substancje aktywne o wyższym ryzyku powinny być włączone do zakresu badania przesiewowego, o ile to możliwe. Badanie można wykonać w miejscu pochodzenia
produktu w innych laboratoriach, przez klientów w miejscu przeznaczenia lub w ramach specjalnych analiz, które nie są wykonywane rutynowo ale w celu walidacji stosowania
środków ochrony roślin.
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B) MINIMALNE OBOWIĄZKOWE KRYTERIA SYSTEMU MONITOROWANIA POZOSTAŁOŚCI (ang. RMS)
Przesłanki
W ramach GLOBALGAP, w punkcie kontroli i kryterium zgodności CB 7.6.4 oraz na podstawie wyników oceny ryzyka, wymagane jest badanie pozostałości lub uczestnictwo w
systemie monitorowania pozostałości środków ochrony roślin przez >drugą lub< trzecią stronę.
W celu zapewnienia jednolitej wykładni i spójności w całym systemie monitorowania pozostałości stosowanym przez producentów, poniżej zostały przedstawione wymagania
minimalne, które powinny zostać spełnione przez wszystkie systemy monitorowania pozostałości aby można było je uznać za zgodne z wymaganiami GLOBALG.A.P.
Zdefiniowanie tych kryteriów umożliwia również zmniejszenie potrzeby wielokrotnej oceny jednego i tego samego systemu monitorowania pozostałości, który może obsługiwać
wielu producentów GLOBALG.A.P.
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1. Wymagania podstawowe
1.1 Celem systemu badania pozostałości jest przedstawienie dowodów, że stosowanie środków ochrony roślin przez rolników jest zgodne z MRL w kraju przeznaczenia
produktu.
1.2 System powinien funkcjonować niezależnie od uczestniczącego(-ych) w nim rolnika(-ów). Grupa producencka w rozumieniu GLOBALG.A.P. może obsługiwać własny
system monitoriowania.
1.3 Operator systemu monitorowania powinien przechowywać bieżące dane uczestniczących w nim rolników. Dane te obejmują co najmniej nazwę producenta, adres i
wyszczególnienie danej uprawy (czyli rośliny uprawnej i powierzchni upraw).
1.4 Operator systemu monitorowania pozostalości (ang.RMS) i uczestniczący w nim rolnik zgadzają się na warunki świadczenia usługi (np. podpisany formularz zgłoszeniowy).
Warunki te określają prawa i obowiązki dotyczące korzystania z systemu monitoringu
2. Ocena ryzyka
2.1. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona przez operatora RMS, a nie przez każdego z producentów uczestniczących w tym systemie.
2. Ocena ryzyka powinna omawiać wszystkie istotne czynniki (np. daną roślinę uprawną/produkt, warunki klimatyczne, dane historyczne, substancje aktywne (ang. AI), wielkość
firmy i liczbę miejsc produkcji, zbiory ciągłe itp). Jest wymagane odniesienie do danych źródłowych stanowiących dowód wykonania wystarczającej analizy ryzyka. Ocena
powinna określić najbardziej krytyczny okres i lokalizacje dla każdej uprawy.
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2.3 Częstotliwość pobierania próbek (liczba próbek pobranych z danej uprawy w ciągu sezonu) powinna opierać się na analizie ryzyka i zostać opisana w jasny sposób (CB
7.6.4. i niniejszy załącznik CB 5 powyżej).
2.4 Należy określić metodę analityczną stosowaną w laboratorium. Zakres substancji aktywnych (ang. AI) badanych w laboratorium powinien być określony na podstawie
szczegółowej oceny ryzyka dla poszczególnych upraw.
2.5 Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona raz do roku a jej wyniki powinny być podstawą rocznego planu monitorowania określającego dane produkty, liczbę uczestników,
liczbę próbek, okres pobierania próbek i rodzaj badania laboratoryjnego.
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3. Pobieranie próbek
3.1 Pobieranie próbek powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami Dyrektywy UE 2002/63 / WE lub innymi obowiązującymi miejscowymi przepisami. W przypadku ich braku,
powinny być przestrzegane przepisy ISO 7002 (produkty rolne), ISO 874 (świeże owoce i warzywa), lub Codex Alimentarius CAC / GL 33-1999.
3.2 Należy stosować obojętne woreczki, które powinny być poprawnie opisane (CB 7.6.5. i Załącznik CB 5). Próbki powinny być powiązane z poszczególnymi producentami.
Najlepiej byłoby odnotować także miejsce pobierania próbek (np: numer partii, numer pola, numer szklarni itp.). Nie jest dozwolone mieszanie lub łączenie próbek lzawierających
materiał pobrany od kilku producentów.
3.3 Próbki należy pobierać z nadającego się do zbioru lub zebranego produktu.
4. Wyniki badań
4.1. Laboratorium wykonujące badania laboratoryjne produktów powinny być akredytowane wg ISO 17025 dla odpowiednich metod badawczych (np GCMs, LCMS). Patrz CB
7.6.6. i Załącznik CB.5). (wymaganie drugorzędne).
4.2 Wyniki badań należy porównać z obowiązującymi przepisami (w kraju produkcji i / lub kraju przeznaczenia).
4.3 Wyniki badań powinny być zawsze przekazane zainteresowanemyu rolnikowi na piśmie.
4.4 Wyniki badań powinny odnosić się do danego gospodarstwa. Badania przeprowadzane przez klienta są ważne tylko wtedy, gdy odnosza się do danego producenta
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5. Plan Działania (CB 7.6.7. i Załącznik CB. 5)
5.1 Producenci powinni mieć przygotowaną procedurę (plan działania) w sytuacjach, kiedy MRL są przekroczone lub zostało wykryte stosowanie nielegalnych /
niezatwierdzonych środków ochrony roślin. Ta procedura może stanowić część punktu AF 9.1. Procedura Zwrotu/Wycofania z rynku.
5.2 Producers powinni prowadzić zapisy wszystkich dzialań wykonanych w związku z incydentami związanymi z pozostalościami środków ochromy roślin.
6. Zapisy
6.1 Zapisy (np. wyniki badań, korespondencja z rolnikami, oraz, o ile stosowne, działania podjęte z powodu niezgodności) powinny być przechowywane przez okres minimum 2
lat.
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6.2 Zapisy powinny zawierać:
i.
Udokumentowanie systemu włącznie z ocenami ryzyka
ii.
Doroczną aktualizację ocen ryzyka obejmującą opis metody analitycznej i wykaz substancji aktywnych podlegających badaniu
iii.
Roczny plan monitorowania
iv.
Raporty z badań laboratoryjnych
v.
Zapisy podjętych działań
vi.
Komunikacja z rolnikami
vii.
Roczne podsumowanie wyników.
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6.3 Producenci nie muszą przechowywać zapisów w gospodarstwie, ale powinny one być dostępne w czasie auditu (np. dostarczone na żądanie przez operatora systemu
monitorowania pozostałości).
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ZAŁĄCZNIK CB.6 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. | OCENA WIZUALNA ORAZ BADANIE PRACY OPRYSKIWACZA
1. Nie powinno być wycieków z pomp, zbiorników rozpylaczy (jeżeli pokrywa jest zamknięta), rurek, węży i filtrów.
2. Wszystkie przyrządy pomiarowe, zawory, regulatory ciśnienia i / lub prędkości przepływu powinny działać należycie i nie może być wycieków.
3. Rozpylacze powinny być odpowiednie do właściwego dozowania środków ochrony roślin. Wszystkie rozpylacze powinny być identyczne (typ, wielkość, materiał i
pochodzenie), dawać jednolity rozkład cieczy (np. jednolity kształt, równomierny strumień), a po zamknięciu rozpylacza nie może być wycieku.
4. Wszystkie elementy urządzenia (opryskiwacza), np. nasadka dyszy / uchwyt /nośnik rozpylacza, filtry, wentylator, itp. powinny być utrzymywane w dobrym stanie i powinny
niezawodnie działać.
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Źródło: Dokument bazowy: DIN EN 13790-1:2004. Maszyny rolnicze - Opryskiwacze; Kontrola opryskiwaczy w trakcie ich używania Część 1 Opryskiwacze polowe
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REJESTR UAKTUALNIEŃ EDYCJI

Nowy dokument

Zamieniony dokument

Data publikacji

Opis zmian
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160330_GG_IFA_CPCC_CB_V5_0-1_pl 2 grudzień 2016

CB 4.1.1 CC — poprawka w drugim paragrafie;
CB 5.2 + 7.2 — zmienione tytuły rozdziałów;
CB 7.6.3 CC — dodano jedno zdanie;
Załącznik CB 2 — dodany nr 3.1.4;
Załącznik CB 4 – referencje poprawione w tytule.
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161202_GG_IFA_CPCC_CB_V5_0-2_pl 12 marzec 2018

CB 5.2.1 – zmiana poziomu
CB 5.2.2 – zmiana poziomu
CB 7.6 – tekst dopisany do nagłówka
CB 7.11.1 (CP) – zmiana sformułowania
CB 7.11.1 (CC) – zmiana sformułowania
Aneks CB 1, 3. Tabela 5.2.1 – zmiana poziomu
Aneks CB 1, 3. Tabela 5.2.2 – zmiana poziomu
Aneks CB 5 – II – skasowano jedno zdanie

Aby otrzymać więcej informacji na temat zmian w tym dokumencie, prosimy zapoznać się z Version/Edition Update Summary lub skontaktować się z sekretariatem
GLOBALG.A.P. — adres e-mail: translation_support@globalgap.org.
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Jeśli zmiany nie mają wpływu na akredytację normy, pozostaje wersja „5.0” i aktualizacja edycji będzie oznaczona jako „5.0-x”. Jeśli zmiany mają wpływ na akredytację normy,
nazwa wersji zostanie zmieniona na „5.x”. Nowa wersja, np. V6.0, V7. itd., zawsze będzie miała wpływ na akredytację normy.

Kod ref: IFA V5.0-2_July16; wersja polska
Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy dla Roślin Uprawnych
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ZINTEGROWANE ZAPEWNIENIE JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
W GOSPODARSTWIE
Owoce i Warzywa
PUNKTY KONTROLI I KRYTERIA ZGODNOŚCI
WERSJA POLSKA 5.1

(W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA)

WAŻNA OD: 1 LIPCA 2017
OBOWIĄZUJE OD: 1 PAŹDZIERNIK 2017

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

TREŚĆ
SEKCJA

FV

OWOCE I WARZYWA

FV.1

ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRODUKCJI

FV.2

ZARZĄDZANIE GLEBĄ (Nie dotyczy, jeśli nie stosuje się fumigacji gleby)

FV.3

PODŁOŻA (Nie dotyczy, jeśli nie wykorzystuje się podłoży)

FV.4

DZIAŁANIA PRZED ZBIOREM

FV.5

ZBIÓR I POSTĘPOWANIE PO ZBIORZE (Ma zastosowanie w przypadku, gdy postępowanie po zbiorze odbywa się w ramach własności producenta)
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ZAŁĄCZNIK FV.1 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. NT. ZAGROŻEŃ MIKROBIOLOGICZNYCH PODCZAS UPRAWY I POSTĘPOWANIA Z PRODUKTEM PO
ZBIORZE

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
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Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Poziom

W ramach oceny ryzyka dla miejsca produkcji (patrz AF 1.2.1.),
producenci powinni określić umiejscowienie pobliskich towarowych ferm
zwierzęcych, miejsca kompostowania i potencjalne możliwości
przedostania się zwierząt domowych i dziko żyjących, a także innych
dróg zanieczyszczeń takich jak zalanie falą powodziową czy kurz.

Wymaganie
podstawowe

FV 1.1.2

Czy został opracowany oraz wdrożony plan zarządzania, który ustanawia Plan zarządzania zajmuje się rodzajami ryzyka określonego w FV 1.1.1 i
oraz realizuje strategie zminimalizowania ryzyka określonego w FV 1.1.1 ? opisuje procedury kontrolowania zagrożeń, uzasadniając wybór danego
miejsca jako odpowiedniego do produkcji. Plan ten powinien być
dostosowany do wytwarzanych produktów oraz powinny istnieć dowody
jego wdrożenia i skuteczności.

Wymaganie
podstawowe

FV 2

ZARZĄDZANIE GLEBĄ (Nie dotyczy, jeśli nie stosuje się fumigacji)

FV 2.1

Fumigacja gleby (Nie dotyczy, jeśli nie stosuje się fumigacji)

FV 2.1.1

Czy istnieje pisemne uzasadnienie dla stosowania środków do fumigacji
gleby?

Istnieje pisemny dowód i uzasadnienie dla stosowania środków do
fumigacji gleby, uwzględniające lokalizację, datę, nazwę substancji
aktywnej, dawki, metodę stosowania i dane operatora. Niedopuszczone
jest stosowanie bromku metylu jako środka do fumigacji gleby.

Wymaganie
drugorzędne

FV 2.1.2

Czy przed siewem / sadzeniem przestrzega się okresów karencji?

Okresy karencji powinny być zapisane.

Wymaganie
drugorzędne

FV 3

PODŁOŻA (Nie dotyczy, jeśli nie stosuje się podłoży)

FV 3.1

Czy producent uczestniczy w programach recyklingu podłoży, o ile takie
programy są dostępne?

Producent przechowuje zapisy dotyczące ilości podłoża poddanego
recyklingowi oraz daty. Dopuszczalne są faktury lub dokumenty
przewozowe. Jeśli producent nie uczestniczy w dostępnym programie
recyklingu powinno to być uzasadnione.

Zalecenie

Nr

Punkt Kontroli

FV

OWOCE I WARZYWA

FV 1

ZARZĄDZANIE MIEJSCEM PRODUKCJI

FV 1.1

Ocena ryzyka

FV 1.1.1

Czy ocena ryzyka przeprowadzona dla danego pola w gospodarstwie
zgodnie z AF1.2.1 zawiera szczególne odniesienie do zanieczyszczenia
mikrobiologicznego?
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Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 3.2

Czy w przypadku sterylizacji podłoży w celu ponownego ich wykorzystania
za pomocą środków chemicznych, prowadzone są zapisy uwzględniające
miejsce sterylizacji, datę sterylizacji, rodzaj zastosowanego środka
chemicznego, metodę sterylizacji, nazwisko operatora oraz okres
karencji?

Jeśli podłoża są sterylizowane na terenie gospodarstwa muszą być
prowadzone zapisy uwzględniające nazwę lub oznaczenie pola, sadu
czy szklarni. W przypadku sterylizacji podłoży poza gospodarstwem
musi być podana nazwa i lokalizacja zakładu, który dokonuje sterylizacji.
Muszą być poprawnie zapisane następujące dane: data sterylizacji
(dzień/miesiąc/rok), nazwa handlowa środka i substancji aktywnej,
rodzaj urządzenia (np. 1000 l zbiornik), metoda (np. polewanie czy
zamgławianie), dane operatora (osoby, która jest upoważniona do
stosowania środków chemicznych i wykonała sterylizację) oraz okres
karencji.

Wymaganie
podstawowe

FV 3.3

Czy dla podłoży pochodzenia naturalnego możliwe jest wykazanie, że nie
pochodzą one z terenów podlegających ochronie?

Istnieją zapisy poświadczające naturalne pochodzenie stosowanych
podłoży. Zapisy stanowią dowód, że podłoża nie pochodzą z terenów
podlegających ochronie.

Wymaganie
drugorzędne

FV 4

DZIAŁANIA PRZED ZBIOREM (Sprawdź w Załączniku FV 1 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. - Zagrożenia Mikrobiologiczne)

FV 4.1

Jakość wody stosowanej w trakcie działań następujących przed zbiorem (dotyczy to wody wykorzystywanej do wszystkich czynności w
gospodarstwie i na sam produkt przed jego zbiorem).

FV 4.1.1

Czy istnieje dowód, że ocena ryzyka uwzględnia mikrobiologiczną jakość
wody stosowanej do wszystkich czynności przed zbiorem?
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Nr
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Przeprowadzono pisemną ocenę ryzyka dla jakości mikrobiologicznej
wody. Ocena obejmuje źródło wody, bliskość potencjalnych źródeł
zanieczyszczenia wody, termin stosowania (faza wzrostu rośliny),
metodę stosowania i miejsce stosowania (części roślin zbierane jako
plon, inne części roślin, międzyrzędzia itp.) .

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

FV 4.1.2a

W przypadku warzyw liściastych: czy woda stosowana do czynności przed
zbiorem jest badana w ramach oceny ryzyka oraz z częstotliwością
zgodną z oceną ryzyka (FV 4.1.1.) i nie rzadziej niż to podano w
Załączniku FV 1?

Wymaganie
Producenci GLOBALG.A.P. przestrzegają lokalnych przepisów
określających limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie
podstawowe
stosowanej do czynności przed zbiorem, a w przypadku ich braku
korzystają z zaleceń WHO, stanowiących punkt odniesienia dla procesu
podejmowania decyzji, co do działań zapobiegawczych lub naprawczych
(patrz Załącznik FV1). Zgodność z obowiązującymi limitami powinna być
zweryfikowana za pomocą badań wody przeprowadzanych z
częstotliwością ustaloną na podstawie drzewa decyzyjnego
zamieszczonego w Załączniku FV1 (ocena ryzyka).
System badania wody powinien odzwierciedlać rodzaj i wielkość
systemu wodnego, jak również rodzaj produktu. W przypadku,
korzystania ze znacząco odmiennych źródeł wody, powinny one być
rozpatrywane oddzielnie przy pobieraniu próbek. W przypadku, gdy
jedno źródło wody obsługuje wiele systemów lub gospodarstw, możliwe
jest potraktowanie takiej wody jako pochodzącej z tego samego źródła
dla celów pobierania próbek.
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Próbki z poziomu pola powinny być pobierane z miejsc, które są bardziej
reprezentatywne dla źródła wody, zwykle położonych jak najbliżej
miejsca stosowania.
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Poziom

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

FV4.1.2b

Dla wszystkich upraw niewymienionych w FV.4.1.2a: czy woda stosowana
do czynności przed zbiorem jest badana w ramach oceny ryzyka oraz z
częstotliwością zgodną z oceną ryzyka (FV 4.1.1.) i nie rzadziej niż to
podano w Załączniku FV 1?

Producenci GLOBALG.A.P. będą przestrzegać lokalnie obowiązujących
limitów dotyczących obecności zanieczyszczeń mikrobiologicznych w
wodzie stosowanej do czynności przed zbiorem, a w przypadku braku
takich limitów zastosują rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia
jako punkt odniesienia w procesie podejmowania decyzji dotyczących
działań zapobiegawczych i/lub naprawczych (patrz Aneks FV 1).
Zgodność z odnośnymi progami będzie potwierdzana poprzez testy
wody przeprowadzane z częstotliwością wyznaczoną przez drzewo
decyzyjne w Aneksie FV 1 (ocena ryzyka).

Wymaganie
drugorzędne
(stanie się
wymaganiem
podstawowym,
gdy tylko
zostaną
opublikowane
dodatkowe
wytyczne
Program testowania wody będzie odzwierciedlał typ i rozległość systemu GLOBALG.A.P.
nawadniającego oraz typ produktu. W przypadku zastosowania wyraźnie )
różnych źródeł wody zostaną one potraktowane jako oddzielne źródła
podczas próbkowania. W przypadku gdy jedno źródło wody będzie
zasilało kilka systemów lub upraw, może być możliwe uznanie go za
pojedyncze źródło na potrzeby próbkowania.
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Próbki z poziomu pola zostaną pobrane z miejsc bardziej
reprezentatywnych dla danego źródła wody, zazwyczaj w tak bliskiej
odległości od punktu zastosowania, jak będzie to możliwe.
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Poziom

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

FV 4.1.3

Czy w przypadku, gdy wymaga tego ocena ryzyka lub badania wody,
producent wdrożył odpowiednie działania, aby zapobiec zanieczyszczeniu
produktu?

Jeśli na podstawie badania wody ocena ryzyka wskazuje na zagrożenia Wymaganie
związane z zanieczyszczeniem produktu, powinny być podjęte stosowne podstawowe
działania.
Możliwe strategie mające na celu zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia
produktu, wynikającego z użycia wody, obejmują między innymi, ale nie
są ograniczone do:
Oczyszczenie wody przed użyciem.
Zapobieganie wejściu wody w kontakt z częściami roślin zbieranymi
jako plon.
Zmniejszenie niedostatków zaopatrzenia w wodę.
Zapewnienie wystarczającego odstępu czasu między
zastosowaniem a zbiorami, aby zapewnić odpowiedni spadek
populacji patogenów.

Poziom

Producenci stosujący tego rodzaju strategie powinni wdrożyć odpowiedni
i wiarygodny proces walidacji, aby wykazać, że unikają zanieczyszczenia
produktu.
Czy według oceny ryzyka w punkcie FV 4.1.1 i bieżących szczegółowych
standardów dla danego sektora, badania laboratoryjne uwzględniają
zanieczyszczenia mikrobiologiczne, oraz czy laboratorium jest
akredytowane według normy ISO17025 lub przez organy krajowe
kompetentne w zakresie badania wody.
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FV 4.1.4
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Badania laboratoryjne są wykonywane przez odpowiednie laboratorium
akredytowane według normy ISO 17025 lub normy równoważnej i które
jest zdolne do wykonywania badań mikrobiologicznych, lub przez
laboratoria zatwierdzone do wykonywania badania wody przez właściwe
władze lokalne. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
drugorzędne

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Nr

Punkt Kontroli

FV 4.2

Stosowanie nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego

FV 4.2.1

Czy przerwa między zastosowaniem nawozu organicznego a zebraniem
produktu nie zagraża bezpieczeństwu żywności?

Kryteria Zgodności

Poziom

Zapisy pokazują, że przerwa między zastosowaniem kompostowanych
Wymaganie
nawozów organicznych a zbiorem nie zagraża bezpieczeństwu żywności podstawowe
(patrz również CB 4.4.2).
Jeżeli stosuje się surowy obornik, producenci przeprowadzą ocenę
ryzyka (CB 4.2.2) i zostanie on wprowadzony do gleby:
- dla uprawy drzew, zanim pękną pierwsze pąki lub wyjątkowo może być
zastosowany w krótszych okresach na podstawie oceny ryzyka, ale
nigdy nie później niż 60 dni przed zbiorami;
- dla pozostałych upraw: co najmniej 60 dni przed zbiorem. W przypadku
warzyw liściowych (zwanych również warzywami sałatowymi, zieleniną,
świeżymi ziołami, warzywami zielonolistnymi) nie może być stosowany
po wysadzeniu, nawet wtedy, gdy cykl uprawy jest dłuższy niż 60 dni.
Patrz Załącznik FV.1.

Kontrola przed zbiorem

FV 4.3.1

Czy na obszarze produkcji roślin uprawnych obserwuje się nadmierną
aktywność zwierząt, która stanowiłaby potencjalne ryzyko dla
bezpieczeństwa żywności?
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FV 4.3
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Powinny zostać podjęte odpowiednie środki redukujące możliwość
zanieczyszczenia obszarów produkcji roślin uprawnych. Przykłady
zagadnień do rozważenia obejmują: zwierzęta w pobliżu pola, duże
zagęszczenie populacji dzikich zwierząt na polu, gryzonie, zwierzęta
domowe (własne zwierzęta, psy na spacerze itp.). W stosownych
przypadkach należy zastosować strefy buforowe, bariery fizyczne, płoty.

Wymaganie
drugorzędne

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

FV 5

ZBIÓR i POSTĘPOWANIE Z PRODUKTEM PO ZBIORZE (ang. PRODUCE HANDLING)

Poziom

Punkty kontroli od FV 5.1.1. do FV 5.8.10 mogą stosować się do czynności podczas zbiorów i / lub postępowania z produktem w miejscu zbioru (na
polu) i / lub postępowania z produktem w pakowalni (obiekcie) i / lub w czasie przechowywania / chłodzenia produktów. Wszystkie te punkty powinny
podlegać ocenie we wszystkich przypadkach, gdzie jest to stosowne.
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Po sezonie wegetacyjnym mogą mieć miejsce cztery główne działania: zebranie plonów, postępowanie z produktem w miejscu zbioru (na polu),
postępowanie z produktem w pakowalni (obiekcie) i przechowywanie / chłodzenie. Chociaż nie wszystkie z tych działań są wykonywane w
każdym gospodarstwie, przy wykonywaniu każdego działania należy przestrzegać odpowiednich zasad higieny oraz utrzymania narzędzi, sprzętu i
wyposażenia, ponieważ są one równie ważne i wspólne dla wszystkich działań w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności. Producenci powinni
dokonać oceny wymagań zebranych w niniejszej części z uwzględnieniem wszystkich stosownych działań prowadzonych w gospodarstwie.
FV 5.1

Zasady dotyczące higieny (Sprawdź w Załączniku FV 1 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. - Zagrożenia Mikrobiologiczne)

FV 5.1.1

Czy przeprowadzono ocenę ryzyka higienicznego dla zbioru oraz
transportu w obrębie gospodarstwa, a także działań po zbiorze łącznie z
obróbką po zbiorze?

Istnieje udokumentowana, dostosowana do specyfiki produktów i
Wymaganie
procesów ocena ryzyka higienicznego, uwzględniająca zanieczyszczenia podstawowe
fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne, zanieczyszczenie płynami
ustrojowymi człowieka (wymioty, krwawienie), a także choroby
przenoszone przez ludzi. Ocena powinna obejmować wszystkie
prowadzone przez producenta działania związane ze zbiorem i
postępowaniem po zbiorze, a także uwzględniać pracowników, ich
rzeczy osobiste, wyposażenie, odzież, materiały opakowaniowe i
przechowywanie produktów (także przez krótki czas w gospodarstwie).
Ocena ryzyka dotyczącego higieny powinna być dostosowana do działań
w gospodarstwie, rodzaju upraw oraz poziomu technicznego
przedsiębiorstwa, a także powinna podlegać przeglądowi za każdym
razem, gdy zmienia się rodzaj ryzyka, a przynajmniej raz do roku. Nie
można wstawić „Nie dotyczy”.

FV 5.1.2

Czy istnieją udokumentowane procedury higieny i instrukcje dotyczące
procesów zbiorów i działań po zbiorze, włącznie z postępowaniem z
produktem po zbiorze (także wtedy, gdy odbywa się bezpośrednio na polu,
w sadzie lub szklarni), mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniu
upraw, obszarów produkcji roślin, powierzchni w kontakcie z żywnością i
zebranego produktu?

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
Punkty Kontroli I Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy Owoce i Warzywa
Strona: 126 z 158

W oparciu o ocenę ryzyka przygotowano udokumentowane procedury
higieny dla procesów zbioru i działań po zbiorze. Procedury powinny
zawierać ocenę, czy pracownicy są zdolni do wykonywania pracy po
chorobie.

Wymaganie
podstawowe

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

FV 5.1.3

Czy wdrożono procedury i instrukcje higieniczne dotyczące zbioru i działań Zarząd wyznacza kierownika gospodarstwa lub innego kompetentnego
po zbiorze, włącznie z postępowaniem z produktem po zbiorze?
pracownika jako osobę odpowiedzialną za wdrożenie procedur
higienicznych przez wszystkich pracowników i osoby odwiedzające.

Poziom
Wymaganie
podstawowe

Jeśli w ramach oceny ryzyka ustalono, że należy używać określonej
odzieży, (np. kitli, fartuchów, rękawów, rękawic, obuwia - patrz Załącznik
FV 1, pkt. 5.4.2), powinna ona być czyszczona, gdy ulegnie zabrudzeniu
do tego stopnia, że skutkuje to ryzykiem zanieczyszczenia [produktu], a
także powinna być należycie utrzymywana i przechowywana.

180312_GG_IFA_CPCC_FV_V5_1_pl

Wizualne dowody wskazują, że nie występują żadne naruszenia
instrukcji i procedur higienicznych. Nie można wstawić "Nie dotyczy".
FV 5.1.4

Czy pracownicy zostali specjalnie przeszkoleni w zakresie higieny przed
[przystąpieniem] do zbioru i działań po zbiorze produktu?

Powinny istnieć dowody, że pracownicy ukończyli specjalne szkolenie
wprowadzające oraz doroczne szkolenie w zakresie procedur
higienicznych obowiązujących przy zbiorze i podczas działań po zbiorze
produktu. Pracownicy powinni być przeszkoleni za pomocą pisemnych
(dostępnych w językach przeważających wśród pracowników) i / lub
obrazkowych instrukcji w zakresie zapobiegania fizycznym (np. ślimaki,
kamienie, owady, noże, resztki owoców, zegarki, telefony komórkowe
itp.), mikrobiologicznym i chemicznym zanieczyszczeniom produktu w
trakcie zbioru. Powinny być dostępne zapisy ze szkoleń i dowody
uczestnictwa.

FV 5.1.5

Czy są widocznie umieszczone znaki, przekazujące podstawowe
instrukcje higieniczne dla pracowników i osób odwiedzających, w tym co
najmniej instrukcje dla pracowników, aby umyć ręce przed powrotem do
pracy?

Znaki z głównymi instrukcjami higienicznymi powinny być widocznie
Wymaganie
rozmieszczone w odpowiednich miejscach i zawierać wyraźne instrukcje, podstawowe
że ręce powinny być umyte przed kontaktem z produktem. Pracownicy
wykonujący obróbkę produktów gotowych do spożycia powinni umyć
ręce przed rozpoczęciem pracy, każdorazowo po skorzystaniu z toalety,
po kontakcie z zanieczyszczonym materiałem, po paleniu lub spożyciu
posiłków, po przerwach, przed powrotem do pracy, oraz za każdym
razem, gdy ich ręce mogą stać się źródłem zanieczyszczenia.

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
Punkty Kontroli I Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy Owoce i Warzywa
Strona: 127 z 158

Wymaganie
podstawowe
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 5.1.6

Czy palenie, spożywanie posiłków, żucie gumy i picie odbywa się w
wyznaczonych miejscach, odizolowanych od miejsc uprawy roślin i
produktów?

Palenie, spożywanie posiłków, żucie gumy i picie odbywa się tylko w
wyznaczonych miejscach z dala od roślin oczekujących na zebranie i
nigdy nie jest dozwolone w obszarze postępowania z produktem po
zbiorze oraz magazynowania produktu, o ile w ocenie ryzyka
dotyczącego higieny nie ustalono inaczej. (Wyjątek stanowi picie wody).

Wymaganie
podstawowe

FV 5.2

Urządzenia sanitarne

FV 5.2.1

Czy pracownicy zajmujący się zbiorami w bezpośrednim kontakcie z
Urządzenia do mycia rąk powinny być dostępne (mydło do rąk, ręczniki) i Wymaganie
roślinami uprawnymi mają dostęp do czystych urządzeń do mycia rąk i czy utrzymywane w czystości z zachowaniem higienicznych warunków,
podstawowe
z nich korzystają?
umożliwiając pracownikom umycie rąk. Pracownicy powinni myć ręce
przed rozpoczęciem pracy, każdorazowo po skorzystaniu z toalety, po
kontakcie z zanieczyszczonymi materiałami, po paleniu, jedzeniu lub
piciu, po przerwie w pracy i przed powrotem do pracy oraz w każdym
innym momencie, gdy ręce mogą być źródłem zanieczyszczenia.
Woda używana do mycia rąk przez cały czas musi spełniać standardy
mikrobiologiczne wody pitnej. Jeśli nie jest to możliwe, po umyciu rąk
mydłem i wodą nadającą się do nawadniania, powinno używać się
środka odkażającego (np. żelu na bazie alkoholu).
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Urządzenia do mycia rąk powinny znajdować się wewnątrz lub w pobliżu
toalet. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.
FV 5.2.2

Czy pracownicy zajmujący się zbiorami mają dostęp do czystych toalet w
pobliżu miejsca pracy?

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
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Sanitariaty na polu powinny być zaprojektowane, skonstruowane i
Wymaganie
zlokalizowane w sposób minimalizujący potencjalne ryzyko
drugorzędne
zanieczyszczenia produktu oraz powinny umożliwiać bezpośredni dostęp
w celu ich obsługi. Stałe lub przenośne toalety (włączając latryny) są
zbudowane z materiałów łatwych do czyszczenia i utrzymywane w
dobrym stanie higienicznym. Oczekuje się, aby toalety znajdowały się w
rozsądnej odległości od miejsca pracy (np. 500 m lub 7 min.). Punkt
dyskwalifikujący to brak odpowiednich toalet w rozsądnej odległości od
miejsca pracy. Wymaganie nie ma zastosowania tylko wtedy, gdy
pracownicy w trakcie zbioru nie mają bezpośredniego kontaktu ze
świeżym produktem (np. zbiór mechaniczny). Toalety powinny być
odpowiednio utrzymywane i zaopatrzone.
(W sprawie wytycznych patrz Załącznik FV 1, pkt. 5.4.1).
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 5.2.3

Czy pracownicy zajmujący się postępowaniem z produktem po zbiorze na
polu lub w zakładzie (obiekcie) mają dostęp do czystych urządzeń do
mycia rąk i czystych toalet w pobliżu miejsca pracy?

Urządzenia do mycia rąk, wyposażone w bezzapachowe mydło, wodę
do mycia i środki do dezynfekcji rąk oraz urządzenia do suszenia rąk
powinny być dostępne w pobliżu toalety (możliwie jak najbliżej, aby
zapobiec możliwości zanieczyszczenia krzyżowego). Pracownicy
powinni myć ręce przed rozpoczęciem pracy, każdorazowo po
skorzystaniu z toalety, po użyciu chusteczki do nosa, po kontakcie z
zanieczyszczonymi materiałami, po paleniu, jedzeniu lub piciu, po
przerwie w pracy i przed powrotem do pracy oraz w każdym innym
momencie, gdy ręce mogą być źródłem zanieczyszczenia. Jeśli
postępowanie z produktem po zbiorze odbywa się w zakładzie
(obiekcie), toalety powinny być utrzymywane w dobrym stanie
higienicznym, a drzwi nie powinny się otwierać bezpośrednio do miejsc,
gdzie następuje pakowanie / sortowanie produktu, o ile nie są to drzwi
samozamykające.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.2.4

Czy opakowania używane do zebranych produktów są przeznaczone
wyłącznie do tego celu; czy narzędzia i sprzęt używane do zbioru nadają
się do danego celu i czy są one czyszczone i utrzymywane w dobrym
stanie, chroniąc produkt przed zanieczyszczeniem?

Opakowania zwrotne oraz narzędzia stosowane do zbioru (np. nożyce,
noże, sekatory), a także sprzęt do zbioru (np. maszyny) są czyszczone i
odpowiednio utrzymywane. Istnieje udokumentowany harmonogram
czyszczenia (oraz, jeśli wskazuje na to ocena ryzyka, także i
dezynfekcji), w celu zapobiegania zanieczyszczeniu produktu.

Wymaganie
podstawowe

Opakowania służą tylko do przechowywania produktu (tzn. nie znajdują
się w nich żadne środki chemiczne stosowane w rolnictwie, smary, oleje,
chemiczne środki czyszczące, resztki roślin, torebki śniadaniowe,
narzędzia itp.).
FV 5.2.5.

Czy pracownicy mają dostęp do szatni?

Wymaga się, aby zmiana ubrania i ochronnej odzieży zewnętrznej
odbywała się w szatni.

FV 5.2.6.

Czy pojazdy stosowane do transportu zebranych produktów oraz wszelkie
inne urządzenia do załadunku są czyszczone i utrzymywane w dobrym
stanie zgodnie z oceną ryzyka?

Pojazdy wykorzystywane do załadunku zebranych produktów i ich
Wymaganie
transportu w obrębie gospodarstwa, są czyszczone i odpowiednio
podstawowe
utrzymywane, zgodnie z harmonogramem tak, aby chronić produkt przed
zanieczyszczeniem (np. ziemią, kurzem, nawozami organicznymi,
wyciekami itp.).
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Kryteria Zgodności

Poziom

Lód lub woda stosowane w miejscu zbioru muszą odpowiadać
parametrom mikrobiologicznym dla wody pitnej i muszą być używane w
higieniczny sposób, chroniący produkty przed zanieczyszczeniem.
Jedyny wyjątek stanowią pola żurawiny błotnej, gdzie produkt jest
zbierany po zalaniu wodą, a w tym wypadku, jako minimum producent
powinien gwarantować, że woda ta nie stanowi źródła skażenia
mikrobiologicznego.

Wymaganie
podstawowe

Nr

Punkt Kontroli

FV 5.3

Jakość wody

FV 5.3.1

Jeśli w trakcie operacji związanych ze zbiorem wykorzystuje się lód (lub
wodę), czy spełnia on wymagania mikrobiologiczne dla wody pitnej i jest
używany w higienicznych warunkach, zapobiegających zanieczyszczeniu
produktu?

FV 5.4

Miejsce pakowania i przechowywania (Nie dotyczy, jeśli nie wykonuje się pakowania i /lub przechowywania produktu)

FV 5.4.1

Czy zebrany produkt jest zabezpieczony przed zanieczyszczeniem?

Cały zebrany produkt (bez względu na to, czy jest przechowywany
luzem czy zapakowany) powinien być chroniony przed
zanieczyszczeniem. W przypadku, gdy produkt jest pakowany
bezpośrednio na polu, powinien być w całości usunięty z pola w ciągu
dnia (nie może być przechowywany na polu nocą pod gołym niebem),
zgodnie z wynikami oceny ryzyka higienicznego dla zbioru. Jeśli produkt
jest przez krótki czas przechowywany w gospodarstwie, muszą być
spełnione wymagania bezpieczeństwa żywności.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.4.2

Czy wszystkie miejsca gromadzenia / przechowywania / dystrybucji
zapakowanych produktów, łącznie z tymi pakowanymi na polu, są
utrzymywane w czystych i higienicznych warunkach?

Aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu, wszystkie miejsca i
urządzenia do przechowywania oraz postępowania z produktem po
zbiorze, zarówno w gospodarstwie jak i poza nim (tj. linie technologiczne
i maszyny, ściany, podłogi, miejsca przechowywania itp.) powinny być
odpowiednio czyszczone i /lub konserwowane), zgodnie z
udokumentowanym harmonogramem czyszczenia i konserwacji,
określającym ich minimalną częstotliwość. Powinny być prowadzone
zapisy dotyczące czyszczenia i konserwacji.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.4.3

Czy materiały opakowaniowe są odpowiednio dobrane i używane oraz
przechowywane w czystych i higienicznych warunkach tak, aby nie mogły
stać się źródłem zanieczyszczenia?

Materiały opakowaniowe powinny być odpowiednio dobrane pod kątem
bezpieczeństwa opakowanych w nie produktów. Aby zapobiec ich
zanieczyszczeniu, materiały opakowaniowe (w tym skrzynki zwrotne)
powinny być przechowywane w czystym i higienicznym miejscu.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.4.4

Czy usuwa się z pola fragmenty opakowań i inne odpady nieprodukcyjne?

Fragmenty opakowań i inne odpady nieprodukcyjne powinny być
usuwane z pola.

Wymaganie
drugorzędne
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 5.4.5

Czy środki czyszczące, smary itp. są przechowywane w sposób
zapobiegający chemicznemu zanieczyszczeniu produktu?

Środki czyszczące, smary itp. powinny być przechowywane w
przeznaczonych do tego bezpiecznych miejscach, oddzielonych od
produktów w celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia produktów.

Wymaganie
drugorzędne

FV 5.4.6

Czy środki czyszczące, smary itp., które mogą mieć kontakt z produktem,
są zatwierdzone do stosowania w przemyśle spożywczym? Czy stosuje
się je zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na etykiecie?

Istnieje udokumentowany dowód (np. informacja na etykiecie lub karta
Wymaganie
danych technicznych), że stosowane środki czyszczące, smary itp., które drugorzędne
mogą wejść w kontakt z produktem, są dopuszczone do stosowania w
przemyśle spożywczym.

FV 5.4.7

Czy wszystkie wózki widłowe oraz inne urządzenia transportowe są czyste Należy zapewnić taki transport wewnętrzny, który będzie zapobiegał
i dobrze utrzymane, a ich typ pozwala uniknąć zanieczyszczenia
zanieczyszczeniu produktu, zwłaszcza spalinami. Wózki widłowe oraz
[produktu] przez spaliny?
inne urządzenia transportu wewnętrznego powinny być elektryczne lub
napędzane gazem.

Zalecenie

FV 5.4.8

Czy produkty odrzucone i zanieczyszczone nie są ponownie wprowadzane Produkty, które stwarzają zagrożenie mikrobiologiczne dla
do łańcucha dostaw, a odpady znajdują się pod skuteczną kontrolą, w
bezpieczeństwa żywności nie są zbierane lub zostają odrzucone.
sposób, który nie stwarza ryzyka zanieczyszczenia?
W celu uniknięcia zanieczyszczenia, odrzucone produkty i odpady są
przechowywane w oddzielonych i wyraźnie oznaczonych miejscach,
które są regularnie czyszczone i/lub dezynfekowane, zgodnie z planem
czyszczenia. Dopuszcza się gromadzenie produktów odrzuconych i
odpadów wyłącznie z dziennej (bieżącej) produkcji.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.4.9

Czy pomieszczenia przeznaczone do sortowania, ważenia i
przechowywania produktów są wyposażone w nietłukące lampy lub lampy
z osłonami?

Na wypadek stłuczenia, żarówki i instalacje zawieszone nad produktami Wymaganie
lub materiałami stosowanymi do produkcji są bezpieczne (nietłukące się podstawowe
szkło) lub zabezpieczone / osłonięte tak, aby zapobiec zanieczyszczeniu
żywności.

FV 5.4.10

Czy istnieją pisemne procedury postępowania w przypadku zbicia szkła i
twardego plastiku?

Istnieją pisemne procedury postępowania w przypadku zbicia szkła lub
twardego plastiku, co może stanowić źródło zanieczyszczenia
fizycznego i/lub uszkodzenia produktu (np. w szklarniach, w miejscach
obróbki, przygotowania i magazynowania produktu).
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Wymaganie
drugorzędne
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Kryteria Zgodności

Nr

Punkt Kontroli

FV 5.5

Kontrola temperatury i wilgotności

FV 5.5.1

Czy kontroluje się temperaturę i wilgotność (tam, gdzie stosowne) i czy
jest to udokumentowane?

FV 5.6

Zwalczanie szkodników

FV 5.6.1

Czy istnieje system monitorowania i kontrolowania populacji szkodników w Producenci powinni wdrożyć działania w celu monitorowania i
miejscach pakowania i przechowywania produktów?
kontrolowania populacji szkodników w miejscach pakowania i
przechowywania produktów. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.6.2

Czy istnieje wizualny dowód, że monitorowanie i kontrola szkodników są
efektywne?

Ocena wizualna wykazuje, że proces monitorowania i kontroli
szkodników jest efektywny. Nie można wstawić „Nie dotyczy”.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.6.3

Czy przechowuje się szczegółowe zapisy dotyczące przeprowadzonych
inspekcji i kontroli szkodników oraz podjętych niezbędnych działań?

Monitoring odbywa się zgodnie z planem i istnieją zapisy dotyczące
przeprowadzonych inspekcji oraz plan(-y) działań podjętych w ich
wyniku.

Wymaganie
drugorzędne

FV 5.7

Mycie pozbiorcze (Nie dotyczy, o ile w gospodarstwie nie myje się produktów po zbiorze)

FV 5.7.1

Czy źródło wody stosowanej do mycia produktów odpowiada warunkom
dla wody pitnej lub jego stosowność została potwierdzona przez właściwe
urzędy?
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Poziom

Jeśli produkty są przechowywane w gospodarstwie lub w pakowni,
Wymaganie
należy kontrolować i zapisywać warunki temperatury i wilgotności (jeśli
drugorzędne
zachodzi taka potrzeba w celu spełnienia wymagań jakościowych oraz w
przypadku przechowywania w warunkach kontrolowanej atmosfery).

Przydatność wody została potwierdzona przez właściwe urzędy i / lub w
ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono badanie wody z punktów
pobierania przez urządzenia myjące. Poziomy badanych parametrów są
zgodne z progami akceptowanymi przez WHO lub są akceptowane
przez właściwe urzędy, jako bezpieczne dla wody pitnej.

Wymaganie
podstawowe
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

FV 5.7.2

Jeśli do mycia produktów jest stosowana woda zawracana do obiegu, to
czy jest ona filtrowana i czy okresowo monitoruje się pH, stężenie i czas
działania środków dezynfekujących?

W przypadku, gdy woda stosowana do mycia gotowego produktu jest
Wymaganie
zawracana do obiegu, poddaje się ją filtracji i dezynfekcji, oraz rutynowo podstawowe
monitoruje i zapisuje wskaźniki takie jak pH, stężenie oraz czas działania
środków dezynfekujących. Prowadzone są zapisy. Istnieją skuteczne
systemy filtrowania zatrzymujące części stałe i zawiesiny, a także
udokumentowane harmonogramy rutynowego czyszczenia systemu
filtrów w oparciu o tempo zużycia i objętości wody (w układzie). Jeśli w
nie jest możliwe dokonywanie zapisów dotyczących automatycznego
płukania wstecznego filtrów, a także zmian w dawkowaniu środka przez
automatyczne wtryskiwacze, musi istnieć pisemna procedura / polityka
wyjaśniająca cały proces.

FV 5.7.3

Czy badanie wody przeprowadziło odpowiednie laboratorium?

Badanie wody stosowanej do mycia produktów zostało przeprowadzone Wymaganie
przez laboratorium akredytowane zgodnie z normą ISO 17025 lub innymi drugorzędne
równoważnymi normami lub laboratorium, które może wykazać w
dokumentacji, że jest w trakcie procesu akredytacji.

FV 5.8

Obróbka pozbiorcza (Nie dotyczy, o ile w gospodarstwie nie stosuje się obróbki pozbiorczej)

FV 5.8.1

Czy przestrzega się wszystkich instrukcji zawartych na etykiecie?

Dostępne są zrozumiałe procedury i dokumentacja (np. zapisy
Wymaganie
stosowania obróbki po zbiorze za pomocą środków biobójczych, wosków podstawowe
i środków ochrony roślin), które wskazują, że postępowano zgodnie z
zamieszczonymi na etykiecie instrukcjami.

FV 5.8.2

Czy wszystkie środki biobójcze, woski i środki ochrony roślin stosowane
po zbiorze do ochrony zebranych produktów są oficjalnie zarejestrowane
w kraju stosowania?

Wszystkie środki biobójcze, woski i środki ochrony roślin stosowane do
obróbki po zbiorze są oficjalnie zarejestrowane lub dopuszczone przez
upoważnione organizacje rządowe w kraju stosowania. Środki te są
zatwierdzone do użycia w kraju stosowania i odpowiednie do ochrony
zebranych produktów, zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania. Przy
braku oficjalnej rejestracji uwzględnia się wytyczne GLOBALG.A.P.
(Załącznik CB 3 - Stosowanie środków ochrony roślin w krajach, które
umożliwiają ekstrapolację) oraz Międzynarodowy Kodeks FAO
Dotyczący Dystrybucji i Stosowania Pestycydów.
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Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 5.8.3

Czy prowadzony jest na bieżąco wykaz środków ochrony roślin,
zarejestrowanych do obróbki pozbiorczej uprawianych roślin?

Dostępny jest, uwzględniający wszelkie zmiany w lokalnych i krajowych
przepisach prawnych, wykaz środków biobójczych, wosków i środków
ochrony roślin, według ich nazw handlowych (łącznie z informacją o
składzie substancji aktywnych), które były stosowane do obróbki
pozbiorczej produktów wytwarzanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w
gospodarstwach podlegających rejestracji GLOBALG.A.P. Nie można
wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
drugorzędne

FV 5.8.4

Czy osoba merytorycznie odpowiedzialna stosowanie środków ochrony
roślin za po zbiorze potrafi wykazać swoje kompetencje i wiedzę,
dotyczącą stosowania środków biobójczych, wosków i środków ochrony
roślin?

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za stosowanie po zbiorze środków Wymaganie
biobójczych, wosków i środków ochrony roślin może udowodnić swoje
podstawowe
wystarczające kompetencje zawodowe, poprzez uznane w danym kraju
certyfikaty lub formalne szkolenia.

FV 5.8.5

Czy źródło wody stosowanej do postępowania z produktami po zbiorze
odpowiada warunkom dla wody pitnej lub jego stosowność została
potwierdzona przez właściwe urzędy?

Przydatność wody została potwierdzona przez właściwe urzędy i / lub w
ciągu ostatnich 12 miesięcy przeprowadzono badanie wody z punktów
pobierania przez urządzenia myjące. Poziomy badanych parametrów są
zgodne z progami akceptowanymi przez WHO lub są akceptowane
przez właściwe urzędy, jako bezpieczne dla wody pitnej.

Wymaganie
podstawowe

FV 5.8.6

Czy środki biobójcze, woski i środki ochrony roślin stosowane do obróbki
pozbiorczej produktów są przechowywane oddzielnie od produktów i
innych materiałów?

W celu uniknięcia chemicznego zanieczyszczenia produktu środki
biobójcze, woski, środki ochrony roślin itp. są przechowywane w
wyznaczonym miejscu, oddalonym od produktów.

Wymaganie
podstawowe
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Nr

Punkt Kontroli

Kryteria Zgodności

Poziom

FV 5.8.7

Czy przechowuje się wszystkie zapisy dotyczące obróbki pozbiorczej i
zawierają one, jako minimum następujące informacje:

W każdym zapisie stosowania po zbiorze środków biobójczych, wosków
i środków ochrony roślin umieszcza się następujące informacje:
Partia lub seria produktu poddanego obróbce.
Obszar geograficzny, nazwa lub oznaczenie gospodarstwa lub
miejsca obróbki pozbiorczej, gdzie je przeprowadzono.
Dokładne daty (dzień/miesiąc/rok) obróbki.
Rodzaj stosowanej obróbki (np. oprysk, polewanie, gazowanie itp.).
Kompletna nazwa handlowa (łącznie z formą użytkową) i nazwa
substancji aktywnej lub nazwa naukowa pożytecznego organizmu.
Nazwa substancji aktywnej powinna być zapisana lub powinna
istnieć możliwość przypisania nazwy handlowej do właściwej
substancji aktywnej.
Ilość stosowanego środka, wyrażoną wagowo lub objętościowo na
litr wody lub innego nośnika.
Nie można wstawić "Nie dotyczy".

Wymaganie
podstawowe

-

Identyfikacja zebranych upraw (tj. seria lub numer partii produktu);
Lokalizacja
Daty stosowania
Rodzaj obróbki
Nazwa handlowa środka i substancji aktywnej
Ilość środka
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Czy przechowuje się wszystkie zapisy dotyczące obróbki pozbiorczej, i czy każdy zapis zawiera następujące informacje:
FV 5.8.8

Nazwisko operatora?

W każdym zapisie pozbiorczego stosowania środków biobójczych,
wosków i środków ochrony roślin udokumentowano nazwisko operatora,
który wykonał zabieg środkami ochrony roślin.

Wymaganie
drugorzędne

FV 5.8.9

Uzasadnienie stosowania?

W każdym zapisie stosowania po zbiorze środków biobójczych, wosków
i środków ochrony roślin udokumentowano zwyczajową nazwę
szkodnika lub choroby, przeciwko którym stosowana była obróbka.

Wymaganie
drugorzędne

FV 5.8.10

Czy każde zastosowanie po zbiorze środka ochrony roślin uwzględnia
również punkt CB.7.6?

Istnieje udokumentowany dowód, wykazujący, że przy każdym
zastosowaniu po zbiorze środków biobójczych i środków ochrony roślin
producent uwzględnia i przestrzega wymagań zawartych w Punkcie
Kontroli CB.7.6.

Wymaganie
podstawowe
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ANEKS FV 1 WYTYCZNE GLOBALG.A.P. / ZAGROŻENIA MIKROBIOLOGICZNE W CZASIE UPRAWY I POSTĘPOWANIA Z PRODUKTEM PO ZBIORZE
NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK ZAWIERA OBOWIĄZKOWE DRZEWO DECYZYJNE DOTYCZĄCE PLANU POBIERANIA PRÓBEK WODY STOSOWANEJ W
OKRESIE PRZED ZBIOREM (5.1.1)

1. WPROWADZENIE
Rośliny uprawne rosną w środowisku, w którym występuje szeroki zakres mikroorganizmów. W glebie, na przykład, znajdują się duże ilości mikroflory będącej w bezpośrednim
kontakcie z częściami roślin przez wiekszą część lub cały okres cyklu życia roślin. Woda, wiatr, zwierzęta i inne czynniki zapewniają mechanizmy poruszania się i przywierania
mikroorganizmów. Dlatego też rośliny są zwykle kojarzone z populacją naturalnych i nieszkodliwych drobnoustrojów. Jednak jest też możliwe, że w środowisku obecne są inne
organizmy chorobotwórcze (mogące powodować choroby u ludzi) oraz takie, które mogą spowodować zanieczyszczenie produktów.
Zanieczyszczone świeże produkty uznaje się za przyczynę powstawania ognisk zatruć pokarmowych w wielu częściach świata. Stanowią odzwierciedlenie nie tylko rosnącej
konsumpcji świeżych produktów, ale także zmian w sposobach produkcji czy dystrybucji (bardziej skoncentrowane łańcuchy dostaw) i wzorów kształtowania się konsumpcji (więcej
produktów spożywa się na surowo lub po lekkim obgotowaniu).
Według Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), 219 ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową w UE było związanych z żywnością pochodzenia innego niż
zwierzęce w okresie od 2007-2011, co doprowadziło do 10,453 zgłoszonych przypadków chorobowych, 2,798 hospitalizacji i 58 zgonów. Dane te prawdopodobnie są bardzo ostrożnie
liczone, ponieważ większość przypadków zatruć pokarmowych nie jest zgłaszana.
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Owoce i warzywa często wywołują obawy co do zanieczyszczeń mikrobiologicznych z następujących powodów:


Często są spożywane na surowo.



Zanieczyszczenie może wystąpić poprzez wiele dróg w trakcie produkcji i pakowania, w tym: zanieczyszczoną wodę, kontakt z odchodami zwierząt i ludzi, poprzez zarażonych
pracowników mających kontakt z roślinami uprawnymi, a także kontakt ze zwierzętami i szkodnikami



Mycie i dezynfekcja mogą zmniejszyć liczebność mikroorganizmów (włącznie ze wszelkimi obecnymi zarazkami chorobotwórczymi), ale nie mogą wyeliminować
mikroorganizmów ani za każdym razem zagwarantować zmniejszenia zanieczyszczenia mikrobiologicznego do akceptowalnego poziomu.

Dlatego tak ważne jest zmniejszenie możliwości wprowadzenia mikroorganizmów lub wystąpienia zakażenia krzyżowego w czasie wzrostu, obróbki lub wykorzystania roślin.
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Standard GLOBALG.A.P. i związane z nim wytyczne (wraz z niniejszym dokumentem) uznaje, że skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem świeżego produktu musi zaczynać się na
polu od identyfikacji i kontroli potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych dla bezpieczeństwa żywności na każdym etapie produkcji w celu zminimalizowania ryzyka, zarówno dla
konsumenta, jak i biznesu.
2. CEL
Owoce i warzywa, które często są spożywane na surowo powinny być produkowane zgodnie z dobrymi praktykami rolniczymi, które ograniczają możliwości bezpośredniego
wprowadzenia organizmów chorobotwórczych lub pośrednio w drodze zanieczyszczeń krzyżowych w czasie uprawy, postępowaniai po zbiorze i wykorzystania roślin. Efektywne
zarządzanie bezpieczeństwem żywności powinno rozpoczynać się na polu od identyfikacji i kontroli potencjalnych zagrożeń mikrobiologicznych dla bezpieczeństwa żywności na
wszystkich etapach produkcji.
Celem niniejszych wytycznych dla producentów i auditorów jest ułatwienie identyfikacji, zrozumienia i reagowania na zagrożenia mikrobiologiczne związane z produkcją świeżych
owoców i warzyw. Informacje podane w niniejszym załączniku stanowią z jednej strony wytyczne, a z drugiej wspierają Punkty Kontroli i Kryteria Zgodności GLOBALG.A.P. Dokument
ten powinien być rozpatrywany w połączeniu z innymi, stosownymi pomocami opracowanymi przez GLOBALG.A.P., włącznie z Zestawem Narzędzi GLOBALG.A.P. do Oceny Ryzyka
Mikrobiologicznego przy Produkcji Rolnej Świeżych Owoców i Warzyw.
3. OCENA RYZYKA
Świeże owoce i warzywa są uprawiane i zbierane w wielu różnorodnych warunkach klimatycznych i geograficznych z wykorzystaniem szerokiej gamy środków do produkcji rolniczej i
technologii w gospodarstwach rolnych o zróżnicowanej wielkości. Zagrożenia (i ryzyko) mogą się różnić znacząco w zależności od rodzaju systemu produkcji. Dlatego powinno się w
każdym konkretnym przypadku zastosować ocenę ryzyka, w celu określenia prawidłowych praktyk przy produkcji bezpiecznych świeżych owoców i warzyw. (Patrz załącznik AF1 w
sprawie zaleceń dotyczących procesu oceny ryzyka).
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GLOBALG.A.P. wymaga wykonania oceny ryzyka w odniesieniu do możliwych zagrożeń mikrobiologicznych w następujących punktach kontrolnych:







AF 1.2.1 - Zarządzanie miejscem produkcji
AF 3.1 - Higiena
CB 4.4.2 - Nawóz organiczny
FV 1.1.1 - Zarządzanie miejscem produkcji
FV 4.1.1 - Jakość wody stosowanej w trakcie działań następujących przed zbiorem
FV 5.1.1 - Zasady higieny podczas zbiorów i działań po zbiorze (postępowanie z produktem)

Ocena ryzyka doprowadzi do potrzeby rozwiązania zidentyfikowanych zagrożeń. Powinny zostać opracowane i wdrożone procedury zarządzania ryzykiem. Ocena ryzyka jest
konieczna w celu określenia zagrożeń. Sekcja 4 poniżej opisuje niektóre z zagrożeń, których rozważenie może okazać się konieczne.
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4. ZAGROŻENIA SPECYFICZNE

Drobnoustroje chorobotwórcze mogą przeżyć i (w niektórych przypadkach) rozwijać się w środowisku. W związku z tym zanieczyszczenia w gospodarstwie mogą pochodzić z wielu
źródeł. Wszystkie procedury związane z produkcją rolną powinny być prowadzone zgodnie z dobrymi praktykami higienicznymi i zminimalizować potencjalne zagrożenia dla świeżych
warzyw i owoców. Uważa się, że istnieje pięć podstawowych przyczyn zanieczyszczeń mikrobiologicznych, które należy rozważyć w trakcie oceny i zarządzania ryzykiem. Każde z
tych źródeł może potencjalnie stanowić źródło zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia krzyżowego zarazkami chorobotwórczymi (np. obornik lub nawozy organiczne mogą
zanieczyścić źródła wody). W związku z tym każde zagrożenie powinno być rozważone w kontekście całego gospodarstwa.

5.1.
Woda

5.2.
Obecność
zwierząt,
ptaków,
gadów i
kurzu

5.3.
Obornik i
nawozy
organiczne
pochodzenia
zwierzęcego

5.4.

5.5.

Higiena
osobista

Urządzenia
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ZANIECZYSZCZENIA KRZYŻOWE

PRODUKT

Mapy gospodarstwa stanowią użyteczne narzędzie i mogą być pomocne w lokalizacji oraz zrozumieniu zagrożeń w gospodarstwie. Zaleca się, aby w ramach każdej oceny ryzyka
były stosowane mapy gospodarstwa, celem rejestracji zidentyfikowanych zagrożeń i wybrania podejścia w zarządzaniu ryzykiem.
Poniższe rozważania mają na celu przekazanie informacji oraz pokierowanie procesem oceny ryzyka. (Wytyczne do oceny ryzyka są zawarte w Załączniku AF1 Moduł Bazowy
dla Gospodarstw).

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
Punkty Kontroli I Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy Owoce i Warzywa
Strona: 138 z 158

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

5. PORADNIK IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ I SPOSOBY ICH OGRANICZENIA W GOSPODARSTWIE
Poniższe rozdziały mają dopomóc w identyfikacji najbardziej rozpowszechnionych zagrożeń i podawać przykłady alternatywnych działań, które powinny być dostosowane do
specyfiki danego gospodarstwa. Producenci powinni uważać je za wytyczne pomocne przy opracowaniu oceny ryzyka, a nie za wyczerpującą listę wszystkich zagrożeń.
5.1 Woda
Mikrobiologiczne ryzyko związane z wodą powstaje, gdy jest ona zanieczyszczona zarazkami chorobotwórczymi przenoszonymi na ludzi, a następnie wchodzi w kontakt z
roślinami uprawnymi lub zebranym produktem. Zanieczyszczenia pochodzące z wody mogą występować w dowolnym momencie od jej pobrania ze źródła do jej wykorzystania /
ujścia i może mieć wpływ na rośliny uprawiane na polu lub podczas postępowania z produktem po zbiorze / pakowania produktu.
5.1.1

Woda w okresie przed zbiorem

Producenci powinni przygotować ocenę ryzyka obejmującą jakość wody używanej do wszystkich czynności w okresie przed zbiorem (tzn. nie stosuje się do wody pitnej lub do
innych czynności niezwiązanych z uprawą roślin). Na poziom ryzyka będzie mieć wpływ wiele czynników, takich jak jakość wody, jej czystość w systemach doprowadzania wody,
czas stosowania, metody aplikacji i rodzaj rośliny uprawnej. Poniższa tabela przedstawia wytyczne i nie stanowi wyczerpujacej listy zagrożeń i rozwiązań mających je ograniczyć.
Źródło zagrożenia
(Przykłady)
Rodzaj uprawy: woda wchodzi
w kontakt z częściami roślin
stanowiącymi plon lub
owocami z drzewa.

Sposoby zmniejszenia zagrożeń (przykłady)

•
•
•
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•

Metoda stosowania: nie aplikować wody do nawadniania tak, aby wchodziła w bezpośredn i kontakt z z częściami roślin
stanowiącymi plon.
Nie używać wody do nawadniania bezpośrednio do aplikowania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych tam, gdzie części
roślin stanowiące plon wchodzą w kontakt z wodą.
Do nawadniania upraw, gdzie części roślin stanowiące plon są w kontakcie z wodą, należy używać wody oczyszczonej z użyciem
środka dezynfekującego, dozwolonego w ramach lokalnych przepisów.
Jakość używanej wody: stosuje się normę <1000 jednostek tworzących kolonie (Jtk) E. coli na 100 ml w przypadku roślin które
mogą być spożywane na surowo.

Woda ze studni

•
•

Studnie powinny być zamykane i przykrywane.
Rury oraz pompy wodociągowe powinny być zamknięte i utrzymywane w czystości.

Woda z otwartych kanałów

•
•
•
•
•
•

Cotygodniowy przegląd czystości kanałów i przewodów wodnych.
Nie dopuszczać zwierząt (domowych lub innych) do kanałów wodnych. Jeśli to konieczne, należy stosować ogrodzenia lub inne
metody zapobiegające przedostawaniu się zwierząt do źródeł wody.
Nie myć urządzeń, narzędzi do zbioru itp. w kanałach lub przewodach wodnych.
Kanały wodne muszą być oddzielone od urządzeń sanitarnych.
Stosowanie nawadniania kropelkowego (tam, gdzie to wykonalne przy danej uprawie).
Odprowadzanie ścieków do cieku wodnego.

•

Jakość wody jest takiej samej jakości jak w przypadku bezpośredniego kontaktu z częściami roślin stanowiącymi plon.

Woda do ochrony przed
mrozem lub skierowania
ciepła, która styka się z z
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częściami roślin lub drzewa
stanowiącymi plon.
Źródło wody jest "wrażliwe",
czyli takie, gdzie jest możliwe
do przewidzenia ryzyko
skażenia fekaliami

Zanieczyszczenie krzyżowe

•
•

Unikaj wypasu zwierząt w górnym biegu przed punktem poboru wody z rzeki.
W przypadku stawów stosuj ogrodzenie lub inne metody zapobiegające przedostawaniu się zwierząt do wody.
Jeśli woda styka się z częściami roślin/drzew stanowiącymi plon, stosuj wodę uzdatnioną przy pomocy środków odkażających
dopuszczonych przez lokalne przepisy.
Dokonuj przeglądu i rejestruj obecność nadmiernej ilości fauny występującej naturalnie w pobliżu źródeł wody.
Rozważ ryzyko przelania się ścieków wraz z nadmiarem wody deszczowej do źródła poboru wody.

•
•

Obornik powinien być składowany i zabezpieczony przed przeciekami, w kierunku ujęcia źrodła wody
Przynajmniej raz w tygodniu, przeprowadzaj inspekcje wszystkich źródeł wody w celu wykrycia zagrożeń.

•
•
•

Po zidentyfikowaniu zagrożeń w gospodarstwie i podjęciu środków ostrożności w celu ograniczenia ryzyka oczekuje się, że producenci przeprowadzą analizę ryzyka dla wody
stosowanej w okresie przed zbiorem (CB 5.3.2 oraz FV 4.1.1). W zależności od rodzaju roślin uprawnych i zidentyfikowanych zagrożeń może być konieczny lub zalecany
program badania laboratoryjnego wody w celu sprawdzenia, że jej jakość mikrobiologiczna jest akceptowalna. Obecność bakterii E-coli jest powszechnie uznawana jako
wskaźnik zanieczyszczenia fekaliami.
Standard GLOBALG.A.P. określa wymagania minimalne dla badań wody, wymagając zachowania zgodności z lokalnie obowiązującymi limitami dla mikrobiologicznej jakości
wody (w przypadku owoców i warzyw) w punkcie kontroli FV 4.1.2. Według punktu kontroli CB 5.3.3, analiza wody powinna być wykonywana z częstotliwością określoną w
zależności od wyników oceny ryzyka.
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Ważne jest rozważenie, czy samo okresowe badanie wody wystarczą aby udowodnić, że jakość wody jest zawsze do przyjęcia. Dlatego zawsze powinny być wdrożone dobre
praktyki w odniesieniu do zarządzania ryzykiem związanym z wodą. Badanie wody może dać pewność, że źródło jest wystarczające i jest zrozumienie co do zmienności jakości
wody oraz że wdrożone dobre praktyki zachowania jakości wody są skuteczne.
Jeśli wykonuje się analizę mikrobiologiczną, próbki muszą być pobierane w punkcie wyjścia z systemu nawadniania lub w najbliższym praktycznym punkcie pobierania próbek.
W przypadku, gdy rolnik spełnia wymagania przedstawione przez określonego klienta, musi być w stanie wykazać, że wymagania te są co najmniej równoważne z wymaganiami
standardu GLOBALG.A.P.
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Mając na względzie pomoc dla producentów i auditorów, GLOBALG.A.P. uważa, że poniższy schemat to prosty i skuteczny sposób identyfikacji potrzeb w zakresie badania
laboratoryjnego wody:
Czy produkt będzie
ZAWSZE gotowany przed
spożyciem?
NIE
Czy woda wchodzi w kontakt z jadalną
częścią rośliny uprawnej (włącznie z
1
roślinami korzeniowymi)?

TAK

TAK

NIE

Czy źródło wody jest podatne na
2

zanieczyszczenia?
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NIE

Nie jest wymagana minimalna
częstotliwość badania
laboratoryjnego

TAK

Minimalna częstotliwość
badania mikrobiologicznego
w ciągu roku w okresie

Minimum stanowią 3 badania
mikrobiologiczne w okresie wzrostu

wzrostu roślin

roślin

3

4

Czy ocena ryzyka w oparciu o
wyniki badań wskazuje na
ryzyko nie do przyjęcia?
NIE

Kontynuacja planu
monitorowania wody
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1

Woda wchodzi w kontakt z częściami roślin uprawnych stanowiącymi plon,co może mieć miejsce powyżej gleby lub w glebie. Na przykład, przy nawadnianiu marchwi działkiem
wodnym woda styka się z częścią rośliny stanowiącąplon, a nie jest tak przy nawadnianiu jabłoni metodą kropelkową. W czasie oprysku jabłoni środkiem owadobójczym po
zawiązaniu się owoców, woda wchodzi w kontakt z częściami roślin uprawnych które są zbierane jako plon.
2
Źródło wody jest podatne na zagrożenia wtedy, gdy można przewidzieć ryzyko zanieczyszczenia fekaliami (np. wypas zwierząt w górnym biegu przed punktem poboru wody z
rzeki, przelanie na skutek przeciążenia oczyszczalni ścieków wodą deszczową). Źródła podatne na zanieczyszczenia to np. wody otwarte (rzeki, jeziora, stawy), otwarte kanały
wodne, zbiorniki wodne zasilane wodą studzienną lub deszczową, wody gruntowe zebrane z płytkich studni. Inne źródła mogą być podatne na zanieczyszczenia w konkretnych
okolicznościach, a stopień takiej podatności powinien zostać ustalony w ocenie ryzyka przygotowanej przez rolnika.
3
Coroczne testy przeprowadza się w okresie, w którym woda jest wykorzystywana do uprawy.
4
Badanie przeprowadza się przed pierwszym zbiorem w ciągu bieżącego sezonu produkcyjnego, a później wykonuje się ich jeszcze co najmniej dwa w trakcie dalszego sezonu
produkcji. Powinny być dostępne wyniki dla co najmniej dwóch sezonów (czyli minimum 6 analiz, po 3 w każdym sezonie), stanowiąc podstawę oceny ryzyka oraz decyzji na
temat działań, które należy podjąć aby zapobiec zanieczyszczeniu produktów. Kiedy już zmienność stanie się zrozumiała, producenci mogą stosować niższą częstotliwość
pobierania próbek, zlecając wykonanie przynajmniej jednego badania rocznie.
Gdy woda jest poddawana oczyszczaniu celem uzyskania odpowiedniej czystości mikrobiologicznej, wymagane jest jako minimum jedno badanie mikrobiologiczne na rok, z
wyjątkiem wody z sieci wodociągowej, w którym to przypadku powinno się uwzględnić potrzebę potwierdzenia skuteczności jej oczyszczania, a także brak jej powtórnego
zanieczyszczenia w systemie nawadniającym. Woda z sieci wodociągowej zostanie uznana za zdatną do użytku przez kompetentne w tym względzie organy i/lub w przeciągu
ostatnich 12 miesięcy musiała zostać przeprowadzona analiza wody na wejściu do aparatury oczyszczającej. Poziomy analizowanych parametrów znajdują się w granicach
wyznaczonych przez Światową Organizację Zdrowia lub zostały uznane przez kompetentne w tym względzie organy za bezpieczne dla przemysłu żywieniowego. Chemiczne
badania laboratoryjne potwierdzające skuteczność procesu oczyszczania wody stanowią dobrą alternatywę badania mikrobiologicznego.
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Jak wskazano w FV 4.1.2, producenci powinni przestrzegać lokalnych obowiązujących limitów dla mikrobiologicznej jakości wody. W przypadku braku takich lokalnych limitów,
producenci GLOBALG.A.P. powinni przestrzegać zalecanych wytycznych WHO * w zakresie czystości mikrobiologicznej przy bezpiecznym stosowaniu oczyszczonych ścieków w
rolnictwie, tj. stosować się do najbardziej surowych limitów z zaleceń WHO z 2006 roku, tzn. 1000 jtk (jednostek tworzących kolonie) (lub NPL-Najbardziej Prawdopodobnej
Liczby) E.coli / 100ml (CFU:; MPN:). GLOBALG.A.P. uznaje E. coli za wskaźnik zanieczyszczenia fekaliami.
W przypadku, gdy ocena ryzyka oparta na wynikach badań laboratoryjnych wody wskazuje na ryzyko zanieczyszczenia produktu, producenci powinni wdrożyć niezbędne środki
wystarczające aby zapobiec / lub organiczyć zanieczyszczenie produktu na skutek wykorzystania wody, ale to nie oznacza, że powinno się wykonywać więcej badań
laboratoryjnych wody.
* Wytyczne WHO z 2006 r. dotyczące bezpiecznego użytkowania ścieków, ekskrementów i ścieków szarych, Vol. 4: odchody i wykorzystanie szarych ścieków w rolnictwie, P62.
5.1.2

Stosowanie wody do działań następujących po zbiorze (oraz podczas zbioru) (włącznie z rehydratacją, myciem itp.)

Woda stosowana do obróbki lub mycia produktów podczas zbioru i po zbiorze (FV 5.3.1 (M) i FV 5.7.1 (M) i FV 5.8.5. (M)), powinna pochodzić z bezpiecznych źródeł, które
spełniają normy mikrobiologiczne dla wody pitnej (lub ogłoszonej jako odpowiednia do tego celu przez przez właściwy organ). W przypadku wody z obiegu zwrotnego, powinna
ona być poddana odpowiedniemu oczyszczaniu. Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej typowych zagrożeń w wodzie stosowanej po zbiorze i
podaje kilka przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki operacji w danym gospodarstwie. Producenci powinni uważać je za
wskazówki, a nie za wyczerpującą listę zagrożeń.
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Źródło zagrożenia (Przykłady)

Sposoby zmniejszenia zagrożeń (przykłady)

Woda nie pochodzi z sieci
wodociągowej (lub wodociągów
miejskich)




Źródlo wody powinno być tak zaprojektowane, zbudowane i utrzymane, aby zapobiegać potencjalnym zanieczyszczeniom.
Rozważenie dodawania do wody dopuszczonego środka dezynfekującego.

Stosowanie wody do
nawadniania do mycia lub
odświeżenia produktu.




Używanie wody do nawadniania do mycia i odświeżania produktu nie jest dozwolone.
Źródło wody do mycia lub odświeżania produktu powinno dostarczać wodę o jakości wody pitnej (lub równoważnej pod
względem mikrobiologicznym).

Obieg zwrotny wody w
urządzeniach



Woda powinna być uzdatniana za pomocą środka dezynfekującego dopuszczonego na mocy lokalnych przepisów (FV 5.7.2
(FV 5.7.2 (M)).
Zastanów się nad częstotliwością wymiany wody.


Zapisy i kontrola wody
stosowanej na etapie
pozbiorczym
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Monitorowanie środka dezynfekującego wodę z częstotliwością gwarantującą zachowanie warunków sanitarnych.
Zapisy dotyczące uzdatniania wody (środki dezynfekujące itp.) powinny być prowadzone i weryfikowane przez przełożonego
co najmniej raz dziennie.
Częstotliwość monitorowania i działań naprawczych powinna być jasno określona i przestrzegana.

Czyszczenie pojemników,
przewodów i pomp do mycia






Urządzenia powinny być czyszczone codziennie i suszone aż do następnego dnia.
Przełożony powinien dokonywać codziennie przeglądu czystości urządzeń, a wyniki powinny być rejestrowane.
Powinny być prowadzone zapisy czystości i poziomu sanitarnego.
Urządzenia powinny być dezynfekowane zgodnie z oceną ryzyka, z uwględnieniem rodzaju roślin uprawnych, urządzeń,
źródła wody, itd.

Ponowne napełnianie wodą



Ponowne napełnianie tylko wodą spełniającą wymagania dla wody pitnej (FV 5.3.1 (M), FV .5.7.1 (M), FV 5.8.5 (M)).

Wykorzystanie lodu do
chłodzenia lub przechowywania
(lub na każdym innym etapie w
okresie po zbiorze)





Lód powinien pochodzić tylko od znanych dostawców.
Dostawcy lodu są w stanie wykazać, że został wyprodukowany z wody o odpowiedniej jakości (wody pitnej).
Lód powinien zawsze pochodzić ze źródeł wody spełniających normy mikrobiologiczne dla wody pitnej (FV 5.3.1 (m)).

Przechowywanie lodu w
gospodarstwie




Lód powininien być ładowany w odpowiednich warunkach sanitanrych, aby zapobiec zanieczyszczeniom (FV 5.3.1 (M)).
Lód powininien być magazynowany w przykrytym zbiorniku lub podobnym pojemniku, w celu uniknięcia przypadkowego
zanieczyszczenia przez zwierzęta lub ptaki.
Lód nigdy nie powininien stykać się z glebą ani innymi potencjalnymi źródłami zanieczyszczeń.
Wszystkie narzędzia używane do załadunku lub kruszenia lodu powinny być utrzymywane w czystości i odpowiednio
przechowywane.
Woda niespełniajaca norm mikrobiologicznych dla wody pitnej nigdy nie powinna być używana do mycia lub przechowywania
lodu.
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Drzewo decyzyjne do oceny zagrożeń związanych z występującym po zbiorze zanieczyszczeniem mikrobiologicznym pochodzącym z wody.
Czy urządzenia do mycia /
chłodzenia są myte codziennie?
Czy urządzenia do mycia /
chłodzenia muszą być codziennie
myte?

NIE

TAK

Czy woda / lód pochodzą ze źródeł, które
dostarczają / wykorzystują wodę pitną?
NIE

TAK

Badanie wody na obecność bakterii z grupy coli.
Czy wykryto bakterie z grupy coli?

Czy źródło wody, zbiorniki, system dystrybucji mogą być
zanieczyszczone przez odchody zwierząt lub ptaków?
TAK

NIE

Czy woda jest wymieniana przed
każdym myciem?
TAK
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NIE

Wszystkie miejsca w systemie stanowiące
punkt wejścia zanieczyszczeń są
odizolowane lub zamknięte

Małe prawdopodobieństwo zagrożenia

Czy woda zawracana podlega dezynfekcji?
TAK

NIE

Woda przed użyciem musi być uzdatniona lub
należy zmienić źródło wody

Czy stosuje się środki kontroli,
działania korygujące i zapisy?
TAK
NIE

Musi być wdrożona kontrola stężenia środków
dezynfekujących oraz prowadzone zapisy

Małe prawdopodobieństwo zagrożenia

Podstawa „Wytyczne dla bezpieczeństwa żywności w gospodarstwie dla świeżych produktów. Rząd Australii”. Departament Rolnictwa, Rybołówstwa i Leśnictwa.
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5.1.3

Woda podczas wydarzeń niekontrolowanych takich jak powodzie czy gwałtowne nawałnice

Niebezpieczne substancje zanieczyszczające mogą osadzać się w miejscu upraw po powodzi (np. toksyczne odpady, fekalia, martwe zwierzęta itp), co ma bezpośredni lub
pośredni wpływ na uprawy na skutek zanieczyszczenia gleby, cieków wodnych, urządzeń itp. Jeżeli istnieje uzasadnione ryzyko powodzi, producenci są zobowiązani do
wdrożenia strategii, które by ograniczyły tego rodzaju zagrożenia. (Uwaga: sadzawki powstałe na skutek opadów, pękniete przewody nawadniające itp, co do których istnieje
uzasadnione prawdopodobieństwo, że nie zawierają mikroorganizmów o istotnym zagrożeniu dla zdrowia publicznego, nie są uważane za "zalanie" przez powodź). Poniższa
tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najczęstszych zagrożeń związanych z wodą po niekontrolowanych wydarzeniach i podaje kilka przykładów dzialań je
ograniczających, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej danego gospodarstwa.
Źródła zagrożeń (przykłady)

Sposoby zmniejszenia zagrożeń (przykłady)

Zalanie w okresie uprawy (jeśli
rośliny mogą być spożywane na
surowo (tzn. bez skutecznej
obróbki cieplnej)).



Gleba została zalana przed
nasadzeniem roślin



Zanieczyszczenia krzyżowe
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Osad lub gleba z pogłębiania [koryt
rzek].
5.1.4



Rośliny uprawne z zalanego obszaru nie nadają się do zbioru z przeznaczeniem do spożycia na surowo. (Uwaga: FDA
[Agencja Żywności i Leków USA] uważa wszystkie rośliny, które miały kontakt z wodą powodziową za artykuły spożywcze
"zafałszowane" i jako takie nie mogą być sprzedawane do spożycia przez ludzi).
Po powodzi woda do nawadniania (studnia, rzeka, zalew, itd.) powinna podlegać badaniu laboratoryjnemu, aby mieć
pewność, że nie istnieje znaczące ryzyko obecności w wodzie patogenów groźnych dla ludzi.
Należy zachować odstęp pomiędzy cofnięciem się fali powodziowej a siewem/sadzeniem. GLOBALG.A.P. zaleca minimalny
odstęp wynoszący 60 dni. Inny okres może być odpowiedni, jeśli zostanie poddany ocenie ryzyka.
Zapobieganie dzięki czyszczeniu i dezynfekcji każdego urządzenia, które ewentulanie mogło mieć kontakt z zalaną wcześniej
glebą.
Tereny, które były wcześniej zalane, w danym sezonie nie pownny być wykorzystywane jako miejsca magazynowania
produktu lub materiałów opakowaniowych.
Osad może zawierać zanieczyszczenia mikrobiologiczne i dlatego ziemi wydobytej przy pogłębianiu nie należy składować na
terenach, gdzie prowadzi się uprawę lub postępowanie po zbiorze.

Protokół badań laboratoryjnych wody

Jeśli ocena ryzyka lub inne wymagania wskazują, że pobieranie probek wody do badania mikrobiologicznego jest odpowiednim działaniem, należy rozważyć następujące
aspekty:





Osoba odpowiedzialna za pobieranie próbek wody powinna być odpowiednio przeszkolona, co zapewni prawidłową technikę pobierania próbek i pozwoli uniknąć
nieumyślnego zanieczyszczenia próbek.
Do zbierania próbek powinny być używane tylko sterylne pojemniki.
Próbki należy przechowywać w chłodzie (najlepiej poniżej 2 ° C).
Próbki powinny być dostarczone w ciągu 24 godzin do właściwego laboratorium funkcjonującego zgodnie z ISO 17025 lub inną równoważną normą.
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5.2 OBECNOŚĆ ZWIERZĄT, PTAKÓW, GADÓW, OWADÓW I KURZU
Zwierzęta, ptaki, gady i ich odchody, owady i pył mogą przetransportować drobnoustroje chorobotwórcze, które mogą zanieczyścić świeże produkty i źródła wody. Należy podjąć
uzasadnione środki ostrożności (patrz przykłady w tabeli poniżej), aby zminimalizować ryzyko wynikające z tego zagrożenia w gospodarstwie podczas zbioru i postępowaniu z
produktem po zbiorze. Ocena ryzyka dla miejsca produkcji wymagana w AF 1.2.1 (M) zobowiązuje producenta do rozważenia zagrożeń mikrobiologicznych. Ważne jest
uwzględnienie zarówno bezpośrednich jak i pośrednich dróg zanieczyszczeń. Przykłady pośrednich zanieczyszczeń to:



nagromadzenie obornika lub kompostu (które mogą być oddalone od jakiejkolwiek populacji zwierząt), z których odpady mogą spływać dlo miejsc gdzie znajduje się
produkt lub odbywa się postępowanie po zbiorze.
zanieczyszczenie systemów wodnych przez populację zwierząt lub obornikiem: Woda może zostać zanieczyszczona przed jej zastosowaniem na uprawy/produkty.
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Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń, związanych z obecnością zwierząt, ptaków, gadów, owadów i kurzu, a także
podaje kilka przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Zawiera jedynie wytyczne
i nie jest to wyczerpująca ani jedyna właściwa lista. Producent powinien przynajmniej rozważyć czy w danym gospodarstwie występują poniższe zagrożenia:
Źródła zagrożeń (przykłady)

Sposoby zmniejszenia zagrożeń (przykłady)

Sposób wykorzystanie pobliskich
gruntow (ogólnie).

Zapobieganie potencjalnemu zanieczyszczeniu uprawianych obszarów na skutek działalności prowadzonej na pobliskich gruntach,
tam gdzie zagrożenia zostały zidentyfikowane, obejmuje działania, które powinny być podjęte w celu zarządzania tymi zagrożeniami
(AF 1.2.2 (M)). Strategie ograniczenia zagrożeń obejmują zwykle:

Odległość: założenie, że zwiększenie odległości pomaga zmniejszyć ryzyko jest uzasadnione, ale samo zachowanie odległości
nie gwarantuje ‘braku ryzyka’.

Bariery: ograniczenie ryzyka do minimum może wymagać fizycznych barier, takich jak żywopłoty, ogrodzenia, mury oporowe,
rowy i innego rodzaju strategie kontroli obecności zwierząt. Bariery mogą być stosowane do zgromadzenia zwierząt
gospodarskich w jednym miejscu / ograniczenia dostępu dzikich zwierząt i / lub w celu zapobiegania przeciekaniu
zanieczyszczeń na pola uprawne i miejsca postępowania po zbiorze.
• Określenie lokalizacji populacji zwierząt w odniesieniu do produkcji roślinnej i ich odległości od pól uprawnych.
• Określenie konkretnych miejsc zgromadzenia zwierząt (tzn. koryta z wodą/wodopoje lub stacje paszowe), w pobliżu upraw i
podjęcie specjalnych środków działania na obszarze pól uprawnych, na które mają one wpływ, zwłaszcza podczas zbioru.
• Stosowanie skutecznych ogrodzeń lub innych barier. Ogrodzenie powinno być solidne i dostosowane do wielkości populacji
zwierząt i skali działalności rolniczej.
• Identyfikacja potencjalnych dróg zanieczyszczeń w celu podjęcia określonych działań zapobiegawczych.
• Studnie i źródła wody powinny być przykryte i zabezpieczone aby zapobiec obecności zwierząt
• Stałe przeglądy ogrodzeń w celu sprawdzenia ich stanu.
• Kąt nachylenie przyległego terenu (tzn. czy są zanieczyszczenia, które mogą spływać w kierunku do obszaru uprawy lub
oddalać się od niego).
• Przeważające kierunki wiatrów. (Czy istnieją duże szanse, że zanieczyszczenia mogą zostać naniesione z wiatrem na pole
uprawne?)
• Zabezpieczenia celem uniknięcia ześlizgnięcia się obornika / kompostu do źródła wody i na rośliny uprawne.

Obecnośc populacji zwierząt lub ich
działalności w pobliżu upraw z
pobliskich gospodarstw, gdzie
odbywa się towarowa produkcja
żywca.

Obecność miejsc kompostowania /
stert obornika w gospodarstwie lub w
na pobliskich gruntach.
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Obecnośc/bliskość działalności która
może przyciągać zwierzęta, gryzonie,
ptaki.
Zwierzęta domowe/robocze

Stałe przeglądy zabezpieczeń aby wykryć przemieszczanie się obornika.

•
•
•

Unikaj obecności zwierząt domowych w gospodarstwie lub na obszarach pól uprawnych.
Zwierzęta robocze powinny być pod kontrolą.

Zebrane rośliny uprawne powinny być trzymane w miejscach, które są pod kontrolą.
Zebrane rośliny uprawne powinny znajdować się w magazynie/przechowalni pod koniec dnia.

Czy aktualny plan zwalczania szkodników został wdrożony i czy jest on okresowo przeglądany pod kątem infrastruktury
gospodarstwa, gdzie może być potrzebny (magazyny, budynki, miejsca przechowywania maszyn itp.)
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Gatunki szkodników (np. gryzoni,
ptakow, much).

•
•
•
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Drzewo decyzyjne do ustalenia zagrożeń spowodowanych obecnością zwierząt podczas zbioru

Do identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka można wykorzystać drzewo decyzyjne, choć stanowi ono jedynie wskazówkę. Poniższy przykład może nie pasować do wszystkich możliwych
scenariuszy. W tych przypadkach, np kiedy producent chce wykorzystać zwierzęta gospodarskie do działalności rolniczej, producent powinien przeprowadzić podobną ocenę.
Czy w pobliżu pól znajduje się hodowla
zwierząt?
Należy zamontować bariery fizyczne i
wdrożyć środki uniemożliwiające wyciek
odchodów zwierzęcych

TAK: Wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia

NIE

Czy w gospodarstwie prowadzi się
hodowlę zwierząt?
NIE

TAK

Zwierzęta są zamknięte

Obecność zwierząt domowych na polu jest zabroniona i istnieją środki
pozwalające na uniknięcie ich obecności

TAK
NIE: Wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia

TAK
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NIE

Należy podjąć środki na unikanie
obecności zwierząt domowych w
gospodarstwie, szczególnie w trakcie
zbioru. Zwierzęta robocze muszą być
pod kontrolą

Zwierzęta robocze są kontrolowane w trakcie ich przemieszczania
się w gospodarstwie, a ich odchody są natychmiast usuwane
NIE
TAK

Nie stwierdza się nadmiaru organizmów dzikich (ptaki itp.) lub mogą
one być kontrolowane
NIE: Wysokie prawdopodobieństwo zagrożenia

TAK

W gospodarstwie występuje niskie ryzyko związane ze zwierzętami
Tam, gdzie pola uprawne i sady owocowe znajdują się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń, lub jeśli w pobliżu odbywa się postępowanie z produktem po zbiorze,
producenci powinni umieć wyjaśnić, dlaczego poziom ryzyka jest do przyjęcia, a czynniki ograniczające to ryzyko zapewnią akceptowalny poziom.
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5.3 STOSOWANIE OBORNIKA I NAWOZÓW ORGANICZNYCH
Obornik i inne nawozy naturalne są potencjalnym źródłem zagrożeń mikrobiologicznych. Producenci są zobowiązani do przeprowadzenia oceny ryzyka w zakresie stosowania
nawozów organicznych (CB 4.4.2 (M)) i podjęcia odpowiednich działań w celu zarządzania ryzykiem.
Ryzyko związane z obecnością patogenów jest mniejsze w przypadku stosowania nawozu lub kompostu poddanego kontrolowanemu procesowi kompostowania z zachowaniem
odpowiedniego reżimu "czasu i temperatury". Z tego powodu, kompostowanie nawozów naturalnych stanowi sposób zmniejszenia ryzyka związanego z zarazkami
chorobotwórczymi.
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W przypadku, gdy producenci stosują stały lub płynny obornik zwierzęcy, który nie został poddany kompostowaniu ani przerobiony w inny sposób w celu zapewnienia, że
patogeny szkodliwe dla ludzi zostały w nim zniszczone (surowy obornik), należy postępować według poniższego drzewa decyzyjnego (FV 4.2.1 (M)).

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
Punkty Kontroli I Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy Owoce i Warzywa
Strona: 149 z 158

180312_GG_IFA_CPCC_FV_V5_1_pl

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Kod ref: IFA V5.1_July17, wersja polska
Punkty Kontroli I Kryteria Zgodności – Moduł Bazowy Owoce i Warzywa
Strona: 150 z 158

Tłumaczenie: Dorota Tomala, weryfikacja: Barbara Rzepecka.
Zatwierdzone przez Polską Techniczną Grupę Roboczą ds. GLOBALG.A.P.

Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych ze stosowaniem obornika i nawozów organicznych. Podaje także, kilka
przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci, powinni uważać je wyłącznie
za wytyczne, a nie wyczerpującą czy też jedyną właściwą listę.
Źródło zagrożeń (przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Zastosowanie surowych
nawozów organicznych
(obornika).

•

Powinien być umieszczony w glebie przed pęknięciem pąków (dla uprawy drzew) lub przynajmniej na 60 dni przed zbiorami dla
pozostałych upraw [FV 4.2.1 (M)]. Wyjątkowo dla uprawy drzew surowy obornik może być stosowany w krótszych okresach, jeśli
dokonano oceny ryzyka (patrz CB.4.2.2), która usprawiedliwia takie zastosowanie i nie zagraża bezpieczeństwu żywności. Okres ten w
każdym przypadku nie powinien być krótszy niż 60 dni przez zbiorami. Patrz drzewo decyzyjne powyżej.

Przechowywanie zarówno
surowego jak i
przetworzonego nawozu
organicznego, kompostu lub
obornika.

•

Stosowanie kompostu lub
przetworzonego obornika.

•

Nawóz powinien być umieszczony z dala od źródeł wody. Bariery fizyczne mogą pomóc zahamować odcieki, aby zapobiec ich
przedostawaniu się do systemów wodnych.
Nawóz powinien być zabezpieczony przed deszczami w celu uniknięcia odcieków roznoszonych przez wiatr, zwierzęta itd
Należy unikać poruszania się ludzi, zwierząt i maszyn po surowych nawozach organicznych.
Nie należy wyznaczać miejsca, do przechowywania nawozu naturalnego w sąsiedztwie obszarów produkcji świeżych warzyw i owoców
lub miejsc wykorzystywanych do przechowywania narzędzi i materiałów do zbierania plonów.
W czasie kompostowania, wystawienie na działanie temperatury powyżej 55 °C przez 3 dni wystarcza aby zabić drobnoustroje
chorobotwórcze. Należy obracać stertę/stos obornika aby mieć pewność, że wszystkie części są wystawione na działanie powyższego
reżimu temepraturowego.
Jeśli kompost lub przetworzony obornik jest kupowany, dostawca powinien zagwarantować jego przetworzenie.
Umieszczenie stosowanego obornika wewnątrz gleby może pomóc w zmniejszeniu spływu i ryzyka zanieczyszczenia cieków wodnych i
sąsiednich pól itp. Praktyka ta jest zalecana.
Należy rozważyć, przerwę pomiędzy aplikacją i zbiorem plonu. Upływ czasu pomiędzy zastosowaniem kompostowanego obornika a
zbiorem świeżych warzyw i owoców powinien być maksymalnie wydłużony.
Producenci powinni być w stanie wykazać, że kompost podlega kontrolowanemu procesowi przetwarzania. Zapisy mogą obejmować:
szczegóły na temat reżimu kompostowania, daty przetwarzania, osiągnięte temperatury wewnątrz sterty obornika.
Nie należy, wyznaczać miejsca do przechowywania lub przetwarzania nawozu naturalnego, w sąsiedztwie obszarów produkcji świeżych
warzyw i owoców lub miejsc wykorzystywanych do przechowywania narzędzi i materiałów do zbierania plonu.
Bariery fizyczne moga pomóc zapobiegać odciekom i ich przedostaniu się do cieków wodnych.

•
•
•

•
•
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•
Kompostowanie lub
przetwarzanie obornika w
gospodarstwie.

Urządzenia wykorzystywane
do przetwarzania lub
aplikowania surowego lub
przetworzonego obornika.

•
•
•
•

Sprzęt (taki jak ciągniki, samochody ciężarowe i dostawcze) i narzędzia mogą zanieczyścić uprawy na skutek przemieszczenia z miejsc
przetwarzania kompostu, lub składowania obszarów obornika, lub miejsc jego aplikowania. Wszystkie urządzenia, które wchodzą w
kontakt z nieprzetworzonym obornikiem (np. ciągniki, narzędzia) powinny być czyszczone przed wejściem na pola uprawne.

Stosowanie obornika
(przetworzonego lub nie na
sąsiednich gruntach).

•

Unikać ewentualnego zanieczyszczenia obornikiem z sąsiednich pól. Poszukać odcieków lub zanieczyszczeń z kanałów nawadniających.
Intensywne opady deszczu na sterty nawozu mogą spowodować, że odcieki dojdą do uprawianych obszarów przed zbiorem lub podczas
zbioru roślin uprawnych.

Rodzaj roślin uprawnych.

•

Niskorosnące rośliny uprawne, mogą zostać spryskane kawałkami gleby, podczas nawadniania lub intnesywnych opadów deszczu;
wówczas uznaje się je za "grupę podwyższonego ryzyka", ponieważ patogeny z obornika (lub innych źródeł) mogą utrzymywać się w
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glebie. Produkt, gdzie części roślin stanowiące plon na ogół nie wchodzą w kontakt z glebą charakteryzuje mniejsze prawdopodobieństwo
zanieczyszczenia.
5.4

HIGIENA OSOBISTA (pracownicy i goście)

Właściwa higiena wśród pracowników (i odwiedzających) jest ważnym elementem bezpieczeństwa żywności dla każdej operacji produkcyjnej przy produkcji rolnej . Co istotne,
punkt kontroli AF 3.1 (m) dotyczy właściwej oceny ryzyka, a wymagania przy zbiorze produktow są omówione w punkcie FV 5.1.1 (M).
Przestrzeganie odpowiednich środków higieny przez pracowników może być ułatwione, jeżeli:

•
•
•
5.4.1

Pracownicy mają dostęp do infrastruktury i zaplecza sanitarnego.
Wszystkim pracownikom zapewnia się dostęp do informacji oraz szkoleń
Osoby z nadzoru zapewniają przestrzeganie instrukcji.

Infrastruktura Sanitarna dla Pracowników

Pracownicy powinni mieć możliwość korzystania z poszczególnych instalacji i urządzeń, co pozwala im przestrzegać podstawowych aspektów higieny.
a) Toaleta i zaplecze do mycia rąk (terenowe obiekty sanitarne ). Wszyscy pracownicy pracujący w polu powinni mieć dostęp do odpowiednich urządzeń sanitarnych w celu
zapobiegania zagrożeniom,a pracownicy wykonujący prace przy zbiorze POWINNI mieć dostęp do czystych toalet w pobliżu miejsca pracy (FV 5.2.2 (m)).
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Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z infrasturktura sanitarną dla pracowników oraz podaje kilka
przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci powinni uważać je
wyłącznie za wytyczne a nie wyczerpującą listę.
Źródło zagrożeń (przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Ilość toalet

•

Liczba sanitariatów powinna być wystarczająca dla liczby osób pracujących na polu, powinna również spełniać wymagania
miejscowych regulacji prawnych.

Umiejscowienie toalet

•
•
•
•
•
•
•
•

Umiejscowienie i system sanitariatów stosowanych na polu może zależeć od lokalnych przepisów.
Sanitariaty powinny znajdować się w rozsądnej odległości od miejsca pracy.
Sanitariaty muszą być położone z dala od cieków wodnych, studni, stawów i zbiorników.
Sanitariaty nie powinny znajdować się w miejscach, gdzie występują często powodzie.
Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do sanitariatów zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami.
Wszyscy pracownicy powinni mieć prawo do korzystania z toalet w razie potrzeby.
Sanitariaty powinny być wykonane ze zmywalnego materiału lub być nim pokryte
Urządzenia powinny być regularnie kontrolowane w celu zapewnienia ich czystości oraz odpowiedniego zaopatrzenia (np. w czystą
wodę, ręczniki papierowe itp). Najlepiej, gdyby były dostępne zapisy z kontroli.
Obiekty sanitarne powinny być w utrzymane dobrym stanie technicznym, czyste, co pozwoli uniknąć zanieczyszczenia gleby, wody,
roślin i pracowników.

Dostępność
Stan sanitariatów

•
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Stanowiska do mycia rąk

•
•
•
•
•

Odpady i ścieki

•
•
•
5.4.2

Stanowiska do mycia rąk, powinny być zapewnione wewnątrz lub obok toalet i w innych miejscach, w zależności od potrzeb.
Na miejscu, powinna znajdować się czysta woda oraz mydło dla pracowników do mycia rąk (to wymóg dotyczący pracowników
pracujących przy zbiorze (FV 5.2.1 (M) i pracowników z obsługi (FV.5.2.3 (M)).
Na miejscu, powinny być zamocowane widoczne znaki wskazujące, że po skorzystaniu z toalety trzeba umyć ręce.
Osoby z nadzoru powinny sprawdzać przestrzeganie tej instrukcji.
Odpady i ścieki z toalet, stanowisk do mycia rąk powinny być zbierane do utylizacji w taki sposób, aby można było wykluczyć
zanieczyszczenia obszarów uprawnych, gruntów, produktów lub materiałów.
Usuwanie odpadów i ścieków powinno odbywać się codziennie lub w razie potrzeby częściej w zależności od liczby pracowników i
wydajności systemu.
Zbiornik na odpady powinien być dokładnie myty z częstotliwością zależną od specyfiki gospodarstwa.
Odpadów nie powinno się nigdy zrzucać do cieków wodnych, stawów itp.

Odzież ochronna

Odpowiednia odzież wierzchnia powinna być noszona przez wszystkich pracowników (FV 5.1.3 (M)). Należy wdrożyć odpowiednią politykę celem zapewnienia odpowiedniej
odzieży roboczej przy wykonywaniu określonych prac (w tym sadzenia, kontroli produktu przed zbiorem, zbioru, kontroli po zbiorze itp).
Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z Osobistą Odzieżą Ochronną oraz podaje kilka przykładów
rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci powinni uważać je wyłącznie za
wytyczne, a nie wyczerpującą listę zagrożeń.
Źródło zagrożeń (przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Odzież robocza.

•

180312_GG_IFA_CPCC_FV_V5_1_pl

•

Podczas zbioru, odpowiednie systemy powinny zapewnić czystość odzieży w zależności od rodzaju pracy i ochronę odzieży zapobiegającą
znaczącemu potencjalnemu zanieczyszczeniu podczas wykonywania codziennych czynności.
Jeśli odzież zostanie zabrudzona środkami chemicznymi stosowanymi w rolnictwie, odchodami, błotem, krwią itp. powinna zostać
zmieniona (wymieniona), aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu.

Skaleczenia,
uszkodzenia skóry i
krwawienie.

•

Ludzie i organy nadzoru powinny być informowane o tym, co robić w przypadku rozlania krwi z powodu przypadkowych skaleczeń itp

Ciała obce.

•

Noszenie biżuterii, kolczyków i innych luźno zawieszonych przedmiotów może stanowić fizyczne (lub potencjalnie mikrobiologiczne) ryzyko
zanieczyszczenia. Podczas zbiorów nie należy ich nosić, tam, gdzie stanowią potencjalne zagrożenie .
W razie potrzeby i w zależności od rośliny uprawnej, w czasie zbiorów powinny być używane ochronne nakrycia głowy aby zapobiec
zanieczyszczeniu poroduktu.

•
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5.4.3

Informowanie i szkolenie wszystkich pracowników na temat higieny i zdrowia

Wszyscy pracownicy oraz osoby z nadzoru powinny uzyskać informacje na temat podstawowych zasad higieny i odbyć odpowiednie szkolenie z uwzględnieniem
następujących aspektów:
a) podstawowy zestaw instrukcji dotyczących higieny powinien obejmować wszystkie aspekty higieny, które mogą mieć znaczenie w zależności od gospodarstwa,
uprawianych roślin i warunków zbioru.
b) Pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni, aby zrozumieć ryzyko związane z sytuacją, gdy jako osoby chore mają kontakt z produktem i jakie znaczenie
ma zgłaszanie takiego stanu zarządcy gospodarstwa. Powinny istnieć ustalenia dotyczące powrotu do pracy po chorobie.
c) Osoby z nadzoru powinny także zostać przeszkolone na temat sposobu postępowania w określonych stanach/warunkach i wykrywaniu braku sanitarnych warunków
na polach (obecność ptaków, gryzoni - dowody ich obecności, zwierzęta domowe, jak postępować ze śmieciami).
d) Osoby z nadzoru powinny jasno wiedzieć o swoim obowiązku stosowania się do wdrożonych procedur higienicznych i otrzymanych instrukcji.
5.5

Urządzenia

Urządzenia obejmują maszyny do zbioru, pojemniki i narzędzia. Jeżeli sprzęt ma kontakt z zagrożeniami mikrobiologicznymi, mogą one przenieść się na produkt w drodze
zanieczyszczenia krzyżowego. Z tego powodu powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie.
5.5.1

Pojemniki i narzędzia do zbioru
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Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy zidentyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z pojemnikami i narzędziami używanymi podczas zbioru
oraz podaje kilka przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci
powinni uważać je wyłącznie za wytyczne, a nie wyczerpującą i jedyną właściwą listę.
Źródło zagrożeń (przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Stosowanie
niewyczyszczonych
pojemników i narzędzi.

•
•
•
•

Powinny być utrzymywane w czystości i dobrym stanie tak, aby nie mogły zanieczyścić ani uszkodzić produktów (FV 5.2.4
(M)). Powinna być stosowana inspekcja wizualna w celu sprawdzenia ich przydatności.
Pojemniki na produkty powinny być przeglądane przed użyciem i przemywane jeśli kontrola wykaże, że są brudne.
Narzędzia używane do zbierania plonów i przycinania produktów po zbiorze powinny być okresowo dezynfekowane, w razie
potrzeby i zgodnie z charakterem danej czynności, rośliny uprawnej itp (Należy zauważyć, że narzędzi z drewnianymi
uchwytami nie można całkowicie zdezynfekować).
Uszkodzone pojemniki na zebrane produkty których nie da się już wyczyścić lub które stanowiłyby zagrożenie wprowadzenia
obcego materiału nie powinny być stosowane do pakowania produktów.
Narzędzia i kontenery wykorzystywane do zbiorów i przycinania przy zbiorze nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z
glebą. Można używać kartonowych arkuszy jako podkładek, plastikowych płacht lub innych barier odzielających opakowania
od gleby

Kontakt pojemników i narzędzi
z glebą

•

Nieprzeszkoleni pracownicy

•

Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu korzystania tylko z czystych pojemników i narzędzi, w dobrym stanie.;
pracownicy powinni usuwać z przyczep i skrzyń wszelkie zabrudzenia, które da się usunąć w przerwie między poszczególnymi
zbiorami, kiedy nie są one w użyciu.

Kontakt z zanieczyszczeniami

•

Jeśli podejrzewa się, że jakikolwiek pojemnik lub narzędzie zetknęło się z obornikiem i lub odchodami ludzkimi lub
zwierzęcymi, krwią lub odchodami ptaków, każdy z nich przed ponownym użyciem powinien być umyty i zdezynfekowany.
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Inne zastosowanie
pojemnikow do zbierania
plonów.

•
•

Pojemniki do zbierania plonów nie powinny być używane do żadnego innego celu.
Pracownicy rolni powinni być przeszkoleni w tym zakresie.

Śmieci/odpady

•

Ze śmieciami/odpadami powstałymi w wyniku pakowania produktu należy tak postępować, aby nie stwarzać zagrożenia
zanieczyszczenia produktu.
Pojemników do zbierania plonów nie powinno stosować się do gromadzenia śmieci czy odpadów.
Pojemniki na odpady, produkty uboczne i czy substancje niebezpieczne lub z częściami roślin które nie stanowią plonu
powinny być oznakowane.
Pojemniki na odpady nie powinny być używane do trzymania w nich świeżych warzyw lub owoców czy też materiałów
opakowaniowych przeznaczonych do świeżych warzyw i owoców.

•
•
•

5.5.2

Maszyny i urządzenia do zbioru
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Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z maszynami i urządzeniami używanymi podczas zbioru
oraz podaje kilka przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci
powinni uważać je wyłącznie za wytyczne, a nie wyczerpującą i jedyną właściwą listę.
Źródło zagrożeń
(przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Uszkodzenie produktu

•

Jeśli używa się maszyn do zbioru, powinny one być odpowiednio skalibrowane i obsługiwane tak, aby uniknąć uszkodzeń fizycznych
produktów.

Czystość maszyn do zbioru.

•
•
•
•
•
•

Maszyny do zbioru powinny być czyszczone i myte zgodnie z zaleceniami producenta oraz specyfiką warunków pracy.
Urządzenia do zbioru powinny być w stanie uchronić produkt przed zanieczyszczeniem (FV 5.2.4 (M)).
Maszyny powinny być codziennie przeglądane aby mieć pewność, że wewnątrz urządzenia nie zostały żadne rośliny.
Każdy pojazd powinien zostać dostatecznie wyczyszczony i zdezynfekowany, jeśli trzeba, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.
Nigdy nie należy korzystać z brudnego pojazdu.

Czystość podczas
transportu.
Zanieczyszczenia krzyżowe

•

5.5.3

Należy wystrzegać się tego, aby maszyny i pojazdy transportowe przejeżdżały przez potencjalnie zanieczyszczone tereny (np. tereny,
gdzie, jak sądzimy, był stosowany nieprzetworzony obornik) zanim dotrą do miejsc zbierania produktów.
Pojazdy stosowane do transportu świeżych i pakowanych owoców i warzyw nie powinny być wykorzystywane do transportu substancji
niebezpiecznych pod względem sanitarnym.

Tymczasowe przechowywanie zebranego produktu

Przechowywanie świeżych produktów powinno odbywać się w miejscach, gdzie produkt znajduje się w kontrolowanych warunkach w celu uniknięcia zagrożeń, uszkodzeń i
zanieczyszczeń. Ocena ryzyka powinna uwzględniać wszystkie miejsca przechowywania i postępowania z produktem.
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Poniższa tabela jest narzędziem pomocnym przy identyfikacji najbardziej powszechnych zagrożeń związanych z tymczasowym przechowywaniem zebranego produktu
oraz podaje kilka przykładów rozwiązań ograniczających ryzyko, które powinny być dostosowane do specyfiki działalności rolniczej w danym gospodarstwie. Producenci
powinni uważać je wyłącznie za wytyczne, a nie wyczerpującą i jedyną właściwą listę.
Źródło zagrożeń (przykłady)

Działania ograniczające ryzyko (przykłady)

Przechowywanie w
niekontrolowanych warunkach

•

Wszystkie produkty pakowane lub przygotowywane do sprzedaży bezpośrednio na polu, w sadzie lub szklarni powinny być zabierane z
pola na noc.

Czystość miejsca

•

Zebrane produkty powinny zawsze być przechowywane w czystym miejscu i chronione przed upałem, zwierzętami i innymi źródłami
ewentualnego zanieczyszczenia.
Należy okresowo sprawdzać stan pomieszczeń aby mieć pewność, że warunki są tam odpowiednie.
Budynki powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym, że nie stwarzają zagrożenia sanitarnego dla zebranego produktu.
Przewody, rury i konstrukcje napowietrzne, o ile istnieją, powinny być zainstalowane i utrzymywane w taki sposób, aby krople wody na
skutek kondensacji nie padały na produkty, surowce lub powierzchnie mające kontakt z żywnością.
Woda z chłodniczych zbiorników odprowadzących wodę powinna być odprowadzana i usuwana z dala od produktu i powierzchni w
kontakcie z produktem.
Wloty powietrza nie powinny znajdować się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń (aby nie stanowiły zagrożeń
mikrobiologicznych).
Przeciekające dachy powinny być niezwłocznie identyfikowane, skontrolowane i naprawione.

Utrzymanie budynków lub
szop w których przechowuje
się produkt

•
•
•
•
•

Odpady
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Szkodniki w miejscu
przechowywania produktu lub
postępowania z produktem po
zbiorze

•
•
•
•
•
•

Pojemniki na odpady czy kosze na śmieci powinny być zamykane (w miarę możliwości) i położone z dala od wejścia do obiektu i miejsc
postępowania z produktem czy jego magazynowania.
W miejscach, gdzie magazynuje się owoce lub prowadzi postępowanie po zbiorze należy zwalczać szkodniki zgodnie z Puntem Kontroli
FV 5.6.3(m).
Czynności aplikowania pestycydów (np. środków owadobójczych, na gryzonie) powinny odbywać się zgodnie ze wszystkimi stosownymi
przepisami.
Obowiązki zwalczania szkodników powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego pracownika zajmującego się zwalczaniem
szkodników (lub licencjonowanego operatora, jeśli wymaga tego obowiązujące rozporządzenie).
W pomieszczeniach magazynowych nie powinny znajdować się przedmioty/artykuły w których mogłyby się zagnieździć
szkodniki/zwierzęta (np. Czy ma miejsce odpowiednia kontrola chwastów wokół tego miejsca?)

6. INNE PRZYDATNE INFORMACJE
6.1 TYPY PATOGENÓW
Zatrucia pokarmowe spowodowane spożyciem owoców i warzyw należą do rzadkości. Jeśli zdarzały się takie przypadki, były one zwykle związane ze stosunkowo małą grupą
mikroorganizmów-bakterii, wirusów lub pasożytów. Tabela 1 poniżej zawiera przykłady najczęściej występujących drobnoustrojów powodujących ogniska chorób. (Należy
pamiętać, że lista nie jest wyczerpująca).
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Tabela 1: Lista i charakterystyka pewnych zarazków chorobotwórczych powodujących powstanie ognisk chorób w produktach.
DROBNOUSTRÓJ

CZĘSTO GŁÓWNE ŹRÓDŁO

ZARAZKI
Escherichia coli O157:H7 i
inne szczepy

Odchody zwierzęce, zwłaszcza bydła, jeleni i fekalia ludzkie. Zanieczyszczenia krzyżowe poprzez zanieczyszczoną wodę
stosowaną do nawadniania lub innych celów. Ludzie, którzy nie myją rąk po skorzystaniu z toalety.

Salmonella spp.

Odchody zwierzęce i fekalia ludzkie. Zanieczyszczenia krzyżowe poprzez zanieczyszczoną wodę stosowaną do nawadniania
lub innych celów

Shigella spp.

Fekalia ludzkie, zanieczyszczona woda stosowana do nawadniania lub innych celów

Listeria monocytogenes

Gleba, mokre miejsca w środowisku gdzie jest produkowana żywność.

WIRUSY
Hepatitis A

Fekalia i mocz ludzki. (Nie jest znane zwierzęce źródło tego patogenu). Zanieczyszczenia krzyżowe poprzez zanieczyszczoną
wodę stosowaną do nawadniania lub innych celów. Ludzie, którzy nie myją rąk po skorzystaniu z toalety

Norovirus (wcześniej
znany jako Norwalk wirus)

Ludzkie fekalia i wymiociny. (Nie jest znane zwierzęce źródło tego patogenu). Zanieczyszczona woda stosowana do
nawadniania lub innych celów. Ludzie, którzy nie myją rąk po skorzystaniu z toalety.

PASOŻYTY
Cryptosporidium spp.

Fekalia ludzkie i zwierzęce.

Cyclospora spp.

Fekalia ludzkie od ludzi będących nosicielami tego pasożyta. Zanieczyszczona woda stosowana do nawadniania, stosowania
środków ochorny roślin lub do innych celów.
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Na podstawie: www.fda.gov
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Opis zmian
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FV 4.1 — tekst usunięty w tytule;
FV 4.1.2 — zmiany w poziomach;
FV 4.2.1 CC — tekst dodany do drugiego paragrafu;
FV 5.1.1 CC — jedno słowo usunięte z drugiego paragrafu;
FV 5.1.6 CC — jedno słowo dodane do drugiego paragrafu;
FV 5.4.5 CC — tekst usunięty;
FV 5.5.1 CC — tekst usunięty;
Załącznik FV 1 — tekst dodany do 5.3 w tabeli pod grafiką.
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FV 4.1.2 – CPCC podzielono na 4.1.2a oraz 4.1.2b
FV 4.1.2a (CP) – dodano tekst
FV 4.1.2a – zmiana poziomu
FV 4.1.2b – dodano nowe CPCC
FV 4.2.1 (CC) – dodano i zmieniono tekst
FV 5.7.3 – zmiana poziomu
Aneks FV 1, 5.1.1 (pod drzewem decyzyjnym) – dodano i
zmieniono tekst
Aneks FV 1, 5.3 – dodano tekst do drzewa decyzyjnego

Aby otrzymać więcej informacji na temat zmian w tym dokumencie, prosimy zapoznać się z Version/Edition Update Summary lub skontaktować się z sekretariatem
GLOBALG.A.P. — adres e-mail: translation_support@globalgap.org.
Jeśli zmiany nie mają wpływu na akredytację normy, pozostaje wersja „5.0” i aktualizacja edycji będzie oznaczona jako „5.0-x”. Jeśli zmiany mają wpływ na akredytację normy,
nazwa wersji zostanie zmieniona na „5.x”. Nowa wersja, np. V6.0, V7. itd., zawsze będzie miała wpływ na akredytację normy.
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