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CÁC TỪ VIẾT TẮT
CH = Đơn vị sở hữu chứng nhận
FPIC = Sự đồng ý tự nguyện, được trao đổi trước và có cân nhắc
HCV = (Khu vực) có Giá trị Bảo tồn Cao
HCVRN = Mạng lưới Tài nguyên có Giá trị Bảo tồn Cao
IFL = Cảnh quan Rừng còn nguyên vẹn
IMS = Hệ thống Quản lý Nội bộ
KBA = Khu vực Đa dạng Sinh học Chính
PA = Khu vực Phòng hộ
* Lưu ý: trong toàn bộ tài liệu này, các từ được gạch chân biểu thị các thuật ngữ được định nghĩa
trong bảng Thuật ngữ Tiêu chuẩn. Các định nghĩa này không được lặp lại trong hướng dẫn này, vì
vậy điều quan trọng khi bạn thực hiện các tiêu chí chuẩn là phải tham khảo bảng thuật ngữ.
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GIỚI THIỆU
Bảo tồn hệ sinh thái và thảm thực vật tự nhiên hỗ trợ bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các dịch vụ
hệ sinh thái như thụ phấn, kiểm soát sâu hại, lọc nước, bảo vệ và bảo tồn đất, khả năng chống chịu
của cây trồng, điều hòa vi khí hậu, hấp thụ carbon và khả năng chống chịu tổng thể trước tác động
của biến đổi khí hậu.

Hệ sinh thái tự
nhiên
HCV
Thảm thực vật tự
nhiên

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn để thực hiện
các Mục 6.1, 6.2 và 6.3 trong Tiêu chuẩn Nông
nghiệp Bền vững năm 2020 của Rainforest
Alliance. Ba phần này của Chương 6 đề cập đến
các hệ sinh thái tự nhiên, các khu vực có giá trị
bảo tồn cao (HCV), thảm thực vật tự nhiên và
vùng đệm ven sông. Hướng dẫn cho các phần
6.1- 6.3 được trình bày cùng nhau vì các chủ đề
được đề cập trong ba phần này có tính kết nối
cao và liên quan với nhau: Hệ sinh thái tự nhiên
và vùng đệm ven sông chứa thảm thực vật tự
nhiên, và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, thảm thực
vật tự nhiên và vùng đệm ven sông có chức năng
bảo vệ và giảm thiểu rủi ro đối với các khu vực có
HCV (Hình 1).

Hình 1. Mối quan hệ giữa thảm thực vật tự nhiên, hệ sinh thái tự nhiên và các khu vực HCV.

CÁCH TIẾP CẬN DỰA TRÊN RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC HỆ SINH THÁI
TỰ NHIÊN
Chương trình Chứng nhận của Rainforest Alliance năm 2020 áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên
rủi ro và bao gồm các đánh giá rủi ro nhằm cung cấp thông tin cho việc quản lý trang trại và chuẩn bị
cho thanh tra đánh giá. Có hai công cụ chính được sử dụng để đánh giá rủi ro:
1. Bản đồ rủi ro do Rainforest Alliance lập và bao gồm các rủi ro đối với các vấn đề chính như
phá rừng và xâm lấn vào các khu bảo tồn/ khu vực phòng hộ ở cấp đơn vị sở hữu chứng
nhận và cấp trang trại . Các bản đồ này kết hợp dữ liệu định vị với dữ liệu bên ngoài để giúp
thanh tra viên nội bộ và kiểm toán viên xác định xem trang trại có tuân thủ các yêu cầu của
tiêu chuẩn hay không. Thông tin từ bản đồ rủi ro sẽ thúc đẩy các quyết định quản lý trang trại
và xây dựng kế hoạch quản lý. Hướng dẫn này thảo luận về các bản đồ rủi ro cho các yêu
cầu tiêu chuẩn 6.1.1 liên quan đến xử lý nạn phá rừng và 6.1.2 liên quan đến giải quyết tình
trạng xâm lấn các khu bảo tồn/khu vực phòng hộ.
2. Công cụ đánh giá rủi ro do Đơn vị sở hữu chứng nhận điền vào và cung cấp thông tin cho việc xây
dựng kế hoạch quản lý. Công cụ đánh giá rủi ro có sẵn trong Phụ lục S3 của Tiêu chuẩn Trang trại của
Rainforest Alliance (Công cụ Đánh giá Rủi ro Trang trại). Hướng dẫn này tập trung vào việc đánh giá
rủi ro liên quan đến các khu vực có Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) (yêu cầu 6.1.3-6.1.4) và các hệ sinh thái
tự nhiên (yêu cầu 6.2.1).
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PHẠM VI
Hướng dẫn này gồm ba phần chính như được minh họa bên dưới:
Phần 1: Bản đồ rủi ro - Phần này cung cấp thông tin về cách lập bản đồ và đánh giá rủi ro phá rừng
và xâm lấn đất rừng. Liên quan đến các yêu cầu 6.1.1 và 6.1.2.
Phần 2: Đánh giá rủi ro - Phần này cung cấp thông tin về cách xác định và chuẩn bị cho các hoạt
động cần đưa vào kế hoạch quản lý trang trại dựa trên các câu trả lời trong công cụ đánh giá rủi ro.
2a: Rủi ro đối với HCV. Liên quan đến các yêu cầu 6.1.3 và 6.1.4
2b: Rủi ro đối với hệ sinh thái tự nhiên. Liên quan đến yêu cầu 6.2.1.

Phần 3: Thu thập dữ liệu chỉ báo - Phần này cung cấp thông tin về cách thu thập dữ liệu chỉ báo và
đặt mục tiêu cho các yêu cầu về thảm thực vật tự nhiên và vùng đệm ven sông. Liên quan đến các
yêu cầu 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5 và 6.2.6.
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1. BẢN ĐỒ RỦI RO
1.1 CHUYỂN ĐỔI HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ SẢN XUẤT TRONG CÁC
KHU VỰC PHÒNG HỘ
Các yêu cầu 6.1.1 và 6.1.2 của Tiêu chuẩn đề cập đến vấn đề chuyển đổi các hệ sinh thái tự nhiên
và sản xuất trong các khu bảo tồn/khu vực phòng hộ. Bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên và các khu
bảo tồn/khu vực phòng hộ là vấn đề nền tảng của Tiêu chuẩn.

➢

Yêu cầu cốt lõi

Yêu cầu 6.1.1 Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi, rừng tự nhiên và các hệ sinh thái tự nhiên
khác không được chuyển sang mục đích sản xuất nông nghiệp hoặc sử dụng đất khác.

➢ Yêu cầu cốt lõi
Yêu cầu 6.1.2 Không được tiến hành các hoạt động sản xuất hoặc chế biến trong các
khu bảo tồn/khu vực phòng hộ hoặc khu vực được chính thức qui hoạch làm vùng
đệm, trừ khi phù hợp với luật hiện hành.
Bản đồ rủi ro của Rainforest Alliance giúp người Đơn vị Sở hữu chứng nhận, thanh tra viên nội bộ và
kiểm toán viên xác định các trường hợp chuyển đổi rừng và hệ sinh thái sau năm 2014 và các trường
hợp sản xuất trong các khu bảo tồn/khu vực phòng hộ. Các bản đồ này chỉ ra những người sản xuất
và các khu vực có liên quan đến việc phá rừng hoặc xâm lấn vào các khu bảo tồn trong quá khứ.
Nếu bản đồ rủi ro xác định được khả năng mất rừng hoặc xâm lấn vào các khu bảo tồn/khu vực
phòng hộ trong quá khứ trong một trang trại hoặc nhóm trang trại, rủi ro này phải được thanh tra viên
nội bộ điều tra và kiểm toán viên sẽ xác minh.
Nếu phát hiện thấy các rủi ro tiềm ẩn, Đơn vị sở hữu Chứng nhận phải mô tả trong kế hoạch quản lý
về các hoạt động họ sẽ thực hiện để chống lại nạn phá rừng hoặc xâm lấn trong tương lai (xem bên
dưới). Nếu tình trạng phá rừng hoặc lấn chiếm bất hợp pháp được xác minh trong quá trình kiểm
toán và / hoặc thanh tra đánh giá nội bộ, các trang trại liên quan sẽ không đủ điều kiện được chứng
nhận.
Để biết thêm thông tin về việc thu thập dữ liệu vị trí địa lý và cách tiếp cận lập bản đồ rủi ro, hãy xem
Hướng dẫn D: Yêu cầu về Dữ liệu Vị trí địa lý và Bản đồ Rủi ro. Thông tin thêm về nạn phá rừng
có trong Phụ lục S12: Chi tiết Bổ sung về Yêu cầu Không chuyển đổi.

Đánh giá kết quả bản đồ rủi ro
Khi bản đồ rủi ro cho thấy nguy cơ phá rừng hoặc xâm lấn vào các khu bảo tồn/khu vực phòng hộ,
thanh tra viên nội bộ phải đánh giá các vấn đề này ở cấp hiện trường, ở cấp hệ thống quản lý nội bộ
(IMS) và ở cấp nhà máy nếu thích hợp. Ví dụ, các thanh tra viên sẽ điều tra xem có dấu hiệu của vụ
phá rừng gần đây hoặc khai thác gỗ trái phép hay không và đã được ghi lại hay chưa.
Trong trường hợp thanh tra nội bộ hoặc kiểm toán viên nghi ngờ nạn phá rừng đã xảy ra, ngay cả khi
không có bằng chứng từ bản đồ rủi ro của Rainforest Alliance (ví dụ: dựa trên các báo cáo bên ngoài
hoặc dấu vết thực tế tại các trang trại), họ có thể tiến hành phỏng vấn chính quyền địa phương, các
trang trại lân cận và các thành viên cộng đồng để xác định xem nạn phá rừng có thực sự xảy ra hay
không. Nếu có ít nhất hai nguồn xác nhận khả năng mất rừng (ví dụ: bản đồ rủi ro + bằng chứng tại
hiện trường, bằng chứng tại hiện trường + phỏng vấn, phỏng vấn + kiểm tra cấp IMS), thì tình trạng
không phù hợp/không tuân thủ cần được nêu ra. Bảng 1 đưa ra các ví dụ về rủi ro và các hành động
tương ứng cần được thực hiện trong quá trình thanh tra nội bộ.
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Ví dụ về rủi ro

Các hoạt động cần tiến hành trong thanh tra nội bộ
•

•

•

Rủi ro trung
bình/cao đối
với một vị trí
trong khu vực
phòng hộ/khu
bảo tồn

•

•

•
•

Nguy cơ mất
rừng trung
bình

•

Nguy cơ mất
rừng cao

Trước khi kiểm tra / đánh giá nội bộ: nghiên cứu và làm quen với bản đồ của các
khu bảo tồn/khu vực phòng hộ để đảm bảo tất cả các khu bảo tồn liên quan được
ghi nhận trên bản đồ. Ngoài ra, hãy chắc chắn rằng bạn đã nắm rõ kế hoạch quản lý
các khu bảo tồn/ khu vực phòng hộ của cơ quan hữu quan.
Thanh tra nội bộ/kiểm toán sẽ xác minh xem liệu thực sự có sự chồng lấn giữa trang
trại với khu vực phòng hộ hay không (nghĩa là các điểm GPS hoặc đường ranh giới
chu vi cho thấy rằng tất cả hoặc một phần của trang trại nằm trong khu bảo tồn/khu
vực phòng hộ hoặc vùng đệm).
Nguy cơ chồng lấn dựa trên bản đồ khu vực phòng hộ do Cơ sở dữ liệu thế giới về
các khu bảo tồn (World Database on Protected Areas - WDPA) cung cấp. Bản đồ
WDPA liên tục được cập nhật với bản đồ quốc gia của các nước. Dựa trên những
bản đồ này, ranh giới chính xác của các khu bảo tồn sẽ được xác minh trên thực địa
và xem xét liệu trang trại có xâm lấn khu bảo tồn hay không (ví dụ: xác minh dữ liệu
vị trí địa lý, kiểm tra các bản đồ chính thức gần đây, tài liệu hoặc giấy phép cho
phép sản xuất trong khu vực).
Nếu khu vực được xác định là “Khu vực được phép” trên bản đồ rủi ro, có nghĩa là
được phép sản xuất theo luật hiện hành (có mức độ rủi ro trung bình): nhưng cần
đảm bảo sản xuất tuân thủ các quy định do luật hiện hành hoặc kế hoạch quản lý
đặt ra; hoặc liệu có cần giấy phép để sản xuất hay không (ví dụ, các trang trại được
chấp nhận ở Ghana):
- kiểm tra giấy phép sản xuất cho trang trại hoạt động trong ranh giới khu
bảo tồn
- kiểm tra thời hạn hiệu lực của bất kỳ giấy phép nào
Nếu trang trại có sự chồng lấn với khu vực phòng hộ “không được phép”, có nghĩa
là không được phép sản xuất (mức độ rủi ro cao) và thành viên nhóm hoặc đơn vị
sản xuất này sẽ không được chứng nhận.
Đánh giá độ tuổi của cây trồng:
o Các lô mà tất cả cây được trồng sau năm 2014 có nguy cơ được thiết lập
trên đất rừng bị chặt phá cao hơn
Xác minh xem có dấu hiệu phá rừng ở những khu vực được xác định hay không.
Các dấu hiệu của tình trạng phá rừng gần đây bao gồm:
- Những cây nằm trong ranh giới của các khoảnh rừng có dấu hiệu thay đổi
mới đây như các cành non mọc về hướng mảng trống
- Những gốc cây non hiện diện trong khu vực sản xuất mới
- Dấu hiệu hủy hoại do đốn hạ cây lớn
- Các dải đất bị phát quang trong rừng hoặc tại các điểm sản xuất
- Những khoảng trống bị xâm chiếm bởi các loài rêu, địa y, cỏ và các loài
tiên phong (Cecropia peltate) dễ mọc trên đất trống, có thể cho thấy rằng
cây cối ở khu đất này vừa bị chặt hạ gần đây.
Đánh giá bằng chứng về tình trạng phá rừng gần đây như đã mô tả ở trên; Trong
các trường hợp rủi ro cao, cần giả định rằng đã có sự chuyển đổi đất rừng và cần
có bằng chứng để phản bác những phát hiện chỉ ra trên bản đồ rủi ro. Bằng chứng
đó có thể bao gồm:
- Giải thích lý do tại sao việc chuyển đổi được chỉ ra trong bản đồ rủi ro là
không chính xác (ví dụ: rừng trồng được khai thác và chuyển sang mục
đích sử dụng cho nông nghiệp; khai thác cây che bóng)
- Bằng chứng cho thấy khu vực trang trại có nguy cơ chuyển đổi cao đã
được thiết lập trước ngày khóa sổ.

Bảng 1. Ví dụ về các hoạt động xác minh trong quá trình thanh tra nội bộ đối với các mức độ rủi ro
khác nhau.
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Xây dựng các hoạt động giảm thiểu rủi ro để đưa vào kế hoạch quản lý
Các trường hợp không tuân thủ
Nếu phát hiện trường hợp không tuân thủ các yêu cầu 6.1.1 và 6.1.2 (tức là phá rừng từ năm 2014
hoặc sản xuất trái phép trong khu bảo tồn), Đơn vị Sở hữu chứng nhận sẽ phải loại trừ thành viên
nhóm hoặc đơn vị sản xuất không tuân thủ khỏi chương trình chứng nhận.
Các trang trại lớn vẫn có thể đăng ký chứng nhận nếu diện tích chuyển đổi nhỏ hơn 1% tổng diện tích
trang trại hoặc không quá 10 ha (xem thêm: Quy tắc Chứng nhận và Thanh tra đánh giá năm
2020; Phụ lục S12. Chi tiết bổ sung về yêu cầu không chuyển đổi). Trong trường hợp này, việc
chuyển đổi phải được đền bù bằng cách phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên và / hoặc cung cấp các lợi
ích bảo tồn đền bù như sau:
• Kế hoạch phục hồi / bồi thường phải được xây dựng với sự cộng tác của một nhà sinh thái
học. Kế hoạch này phải tuân theo các thông số về phục hồi và bảo tồn môi trường hiệu quả
như được nêu trong Khung Trách nhiệm Giải trình1. Việc phục hồi theo kế hoạch phải:
- Theo Tỷ lệ: Diện tích cần khôi phục ít nhất phải bằng diện tích chuyển đổi. Yêu cầu
này có thể được đáp ứng bằng cách đưa khu vực đã chuyển đổi ra khỏi sản xuất để
phục hồi, hoặc phục hồi và/hoặc cung cấp các lợi ích bảo tồn bù đắp cho một khu
vực gần đó;
-

Tương đương: Hệ sinh thái được phục hồi phải tương đương với hệ sinh thái tự
nhiên đã mất về giá trị sinh thái. Nếu giá trị của khu vực được phục hồi thấp hơn
hoặc sẽ thấp hơn giá trị của khu vực chuyển đổi, thì phải khôi phục lại diện tích lớn
hơn;

-

Bổ sung: Các hoạt động phục hồi phải bổ sung cho các hoạt động khác trong kế
hoạch, bao gồm việc tuân thủ các yêu cầu của Rainforest Alliance về thảm thực vật
tự nhiên;

-

Lâu bền: Các hoạt động khôi phục phải được thiết kế theo cách mà có thể đảm bảo
khả năng tồn tại lâu dài, bao gồm kinh phí, trách nhiệm quản lý, phân định chức năng
và quyền sử dụng đất rõ ràng;

Kế hoạch phải bao gồm các mục tiêu trung hạn, trách nhiệm rõ ràng đối với các hoạt động đề
ra, và có kế hoạch giám sát ít nhất ba năm một lần. Kế hoạch phải được kiểm định ngay từ
đầu và tiến độ thực hiện phải được theo dõi và báo cáo ít nhất mỗi năm một lần và được xác
minh trong quá trình thanh tra đánh giá.

Nếu trang trại của bạn lớn và có tỷ lệ chuyển đổi dưới 1% hoặc 10 ha tổng diện tích trang trại,
kế hoạch quản lý của bạn phải bao gồm:
 Bản mô tả kế hoạch khôi phục / bồi thường

1

https://accountability-framework.org/
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Các trường hợp không tuân thủ có thể xảy ra trong tương lai
Trong một số trường hợp nhất định, Đơn vị Sở hữu chứng nhận phải làm việc với các hộ sản xuất để
ngăn ngừa nguy cơ không tuân thủ trong tương lai. Đó là:
i)

ii)

Các trường hợp mà bản đồ rủi ro và các cuộc thanh tra nội bộ xác định có tình trạng
chuyển đổi hoặc mở rộng sang các khu bảo tồn ở khu vực gần đó nhưng không thuộc
(các) trang trại được chứng nhận;
Các trường hợp các thành viên nhóm / đơn vị sản xuất không tuân thủ bị loại trừ
nhưng Đơn vị Sở hữu chứng nhận có các hộ sản xuất khác ở khu vực gần đó.

Nếu trang trại hoặc nhóm trang trại của bạn có nguy cơ không tuân thủ trong tương lai liên
quan đến phá rừng hoặc lấn chiếm, kế hoạch quản lý của bạn nên bao gồm các hoạt động để:
 Thu thập dữ liệu GPS đường ranh giới chu vi cho tất cả các thành viên trong nhóm hoặc các
khu vực sản xuất gần khu vực có nguy cơ trung bình / cao để kiểm tra nguy cơ chuyển đổi
hoặc lấn chiếm;
 Thông báo trực tiếp cho tất cả các hộ sản xuất rằng không được phép chuyển đổi và lấn
chiếm và phải có bản thỏa thuận với các hộ sản xuất để đảm bảo rằng họ sẽ không chuyển
đổi hoặc lấn chiếm rừng;
 Tổ chức các hoạt động và đào tạo nâng cao nhận thức về phòng chống phá rừng, chuyển đổi
hệ sinh thái tự nhiên và lấn chiếm các khu bảo tồn;
 Tổ chức các hoạt động trồng rừng ở khu vực lân cận.

2. ĐÁNH GIÁ RỦI RO
2.1 RỦI RO ĐỐI VỚI CÁC KHU VỰC CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO (HCV)
Các khu vực có giá trị bảo tồn cao (HCV) là những điểm nổi bật về môi trường và xã hội có tầm quan
trọng đặc biệt. Mạng lưới Tài nguyên HCV (HCVRN) xác định sáu giá trị bảo tồn cao: đa dạng loài; hệ
sinh thái cấp cảnh quan, hệ sinh thái và sinh cảnh địa phương; dịch vụ hệ sinh thái; nhu cầu của cộng
đồng; và các giá trị văn hóa.2. HCV là một khái niệm được thống nhất quốc tế mà nhiều công ty và tổ
chức phi chính phủ quốc tế tuân thủ.
Đơn vị Sở hữu chứng nhận Rainforest Alliance được kỳ vọng sẽ duy trì và nâng cao các giá trị đó
thông qua các hoạt động quản lý và giám sát thích hợp. Nhiều yêu cầu tiêu chuẩn đề cập đến các
chủ đề liên quan đến HCV. Để bảo vệ hơn nữa những khu vực này, Rainforest Alliance đã làm việc
với HCVRN để phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro đối với HCV để giúp Đơn vị Sở hữu
chứng nhận xác định và giảm thiểu các mối đe dọa đối với HCV ngay tại hoặc gần khu vực sản xuất
và chế biến của họ. Để ngăn chặn các hoạt động nông trại ảnh hưởng đến HCV, nông dân phải xác
định nguy cơ đối với HCV bằng cách trả lời các câu hỏi trong công cụ đánh giá rủi ro (Yêu cầu 6.1.3 /
6.1.4).
Nếu đánh giá rủi ro cho thấy trang trại hoặc nhóm trang trại có tác động thấp đến HCV, thì việc tuân
thủ các tiêu chí tiêu chuẩn khác được coi là đủ để bảo vệ bất kỳ HCV nào có thể có mà không cần
đánh giá thêm hoặc có các hành động phòng ngừa.
Nếu trang trại được xác định là có nguy cơ cao đối với HCV, cần có các biện pháp bổ sung để giảm
thiểu và ngăn ngừa các mối đe dọa như đã nêu trong đánh giá rủi ro. Các biện pháp này phải được
nêu chi tiết trong kế hoạch quản lý của Đơn vị Sở hữu chứng nhận.

2

https://hcvnetwork.org/how-it-works/
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Yêu cầu 6.1.3 Yêu cầu cốt lõi (đối với các trang trại lớn)
➢

Yêu cầu 6.1.4 Cải tiến bắt buộc L1 (đối với quản lý nhóm)

Quản lý bao gồm các biện pháp giảm thiểu từ Công cụ Đánh giá Rủi ro trong 1.3.1 liên quan đến
Khu vực có Giá trị Bảo tồn Cao (HCV) trong Kế hoạch Quản lý (1.3.2). Ban quản lý thực hiện các
biện pháp này.

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 1: Khu vực lân cận với Cảnh quan Rừng Nguyên vẹn
Cảnh quan rừng nguyên vẹn (IFLs) là những khu vực rừng và khảm rừng rộng lớn, chịu ảnh hưởng ít
nhất từ hoạt động của con người và không có dấu hiệu khai thác gỗ, khai thác mỏ hoặc cơ sở hạ
tầng có thể nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh. IFL lưu trữ một lượng lớn carbon trong cây và đất và là
môi trường sống quan trọng cho động vật hoang dã trong khu vực. Tất cả các IFL đều được coi là
các khu vực có Giá trị Bảo tồn Cao.
Mặc dù các trang trại được chứng nhận không nằm trong IFL, nhưng chúng có thể ở gần đó. Trong
những trường hợp như vậy, nông dân cần nhận thức được các hoạt động có thể làm suy thoái IFL,
chẳng hạn như mở các tuyến đường tiếp cận mới, khai thác gỗ, mở rộng vườn nhà và xây dựng các
khu định cư tạm thời.

Câu hỏi 1: Trang trại (hoặc bất kỳ trang trại nào trong một nhóm) có nằm cách Cảnh quan Rừng Nguyên
vẹn dưới 5km không?
 Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, bạn cần xây dựng danh sách tất cả các
hoạt động của nông dân (và bất kỳ nhân viên tại chỗ nào) liên quan đến chặt cây, đốt/dọn
thực bì, chăn thả gia súc và săn bắt/thu hái ở khu vực bên ngoài trang trại.
Dựa vào danh sách này, hãy đưa những điều sau vào kế hoạch quản lý của bạn:
 Kế hoạch ngừng hoặc chuyển hướng bất kỳ hoạt động nào có thể làm suy giảm cấu trúc hoặc
thành phần loài của IFL

Câu hỏi Đánh giá rủi ro 2: Vùng lân cận với các khu bảo tồn, các khu đa dạng
sinh học chính, các khu Ramsar, hoặc các Di sản Thế giới được UNESCO
công nhận
Câu hỏi này nhằm đề cập rủi ro đối với “các thuộc tính bảo tồn” đặc biệt có giá trị. Các thuộc tính bảo
tồn là các loài và giá trị chính mà các khu bảo tồn ưu tiên (như khu vực được bảo vệ, Khu đa dạng
sinh học trọng điểm, khu Ramsar và khu UNESCO) được thiết kế để bảo vệ. Các trang trại gần
những khu vực này cũng có thể cung cấp môi trường sống cho các loài thuộc tính bảo tồn.
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Câu hỏi 2: Trang trại (hoặc bất kỳ trang trại nào trong nhóm) có nằm trong hoặc cách với khu bảo tồn được
chỉ định, Khu đa dạng sinh học trọng điểm, khu Ramsar, hoặc Di sản thế giới được UNESCO công nhận dưới
2km không?
Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa nội dung sau vào kế hoạch quản lý
của bạn (sử dụng ‘Mẫu: Bảng thuộc tính bảo tồn’ ở cuối tài liệu hướng dẫn này và thông tin
trong các phần sau để giúp thực hiện công việc này):

 Xác định và liệt kê các thuộc tính bảo tồn của các khu bảo tồn có liên quan, các Khu đa dạng
sinh học chính, các khu Ramsar và các khu di sản của UNESCO
 Xác định các điều kiện cần thiết để duy trì các thuộc tính đó
 Đánh giá tác động tiềm ẩn của bạn và đưa các hoạt động vào kế hoạch quản lý của bạn để
tránh hoặc giảm thiểu tác động của bạn

Những phần sau cung cấp thông tin chi tiết về các khu bảo tồn ưu tiên (khu vực phòng hộ, Khu đa
dạng sinh học chính, khu Ramsar và các khu Di sản thế giới của UNESCO) và cách xác định thông
tin về các thuộc tính bảo tồn có liên quan.

Bước 1: Xác định các khu vực bảo tồn ưu tiên
Các khu vực phòng hộ (PA)
Thông tin về một Khu vực phòng hộ cụ thể có thể được thu thập thông qua các cơ quan bảo tồn địa
phương, khu vực hoặc quốc gia và / hoặc Cơ sở dữ liệu thế giới về các khu được bảo vệ/khu bảo tồn
(www.protectedplanet.net). Trên trang web này, bạn có thể xác định vị trí của một Khu bảo tồn cụ thể
trên bản đồ toàn cầu và nhấp vào khu bảo tồn đó để truy cập thông tin về diện tích, phân loại theo
IUCN và các chi tiết khác. Bạn cũng có thể liên hệ với cơ quan bảo vệ thiên nhiên địa phương có liên
quan để có thêm thông tin về những hoạt động nào được phép trong Khu bảo tồn và vùng đệm của
nó.
Nếu trang trại hoặc nhóm trang trại của bạn nằm gần khu vực được bảo vệ, hãy kiểm tra xem khu
vực này có phải là Khu đa dạng sinh học trọng điểm hay khu Ramsar không (xem bên dưới).
Các khu vực đa dạng sinh học Trọng yếu (KBA)
Các Khu Đa dạng Sinh học Trọng yếu (KBA) có vai trò quan trọng đối với việc bảo tồn đa dạng sinh
học toàn cầu trong các hệ sinh thái trên cạn, nước ngọt và biển. KBA được xác định thông qua các
quy trình tham vấn có sự tham gia, dựa trên các tiêu chí của IUCN về đa dạng sinh học bị đe dọa, đa
dạng sinh học hạn chế về mặt địa lý, tính toàn vẹn sinh thái, các quá trình sinh học và tính không thể
thay thế.
Để tìm thông tin về một KBA cụ thể, hãy xem Cơ sở dữ liệu thế giới về các khu vực đa dạng sinh học
trọng yếu (www.keybiodiversityareas.org/home). Trên trang web này, chọn bản đồ toàn cầu, sau đó
tìm kiếm KBA có liên quan. Hầu hết các KBA đều quan trọng đối với các loài chim cũng như các sinh
vật khác, và nếu vậy, sẽ có một liên kết đến “BirdLife DataZone IBA Factsheet” trong mục “Thông tin
thêm”. Các bảng thông tin của BirdLife thường chứa đủ thông tin cho mục đích thực hiện các đánh
giá rủi ro HCV. Khi thiếu các tờ thông tin này, ta có thể tìm kiếm các nguồn thông tin khác trên
internet hoặc thu thập thông qua các cơ quan bảo tồn quốc gia hoặc khu vực hoặc các tổ chức xã hội
dân sự (ví dụ: Tổ chức phi chính phủ đại diện cho BirdLife International tại các quốc gia).
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Các khu Ramsar
Các khu Ramsar là vùng đất ngập nước nước ngọt, nước lợ hoặc biển có tầm quan trọng quốc tế đối
với việc bảo tồn đa dạng sinh học, được chỉ định theo Công ước về đất ngập nước (Công ước
Ramsar), một hiệp ước liên chính phủ. Dữ liệu về các khu Ramsar có sẵn thông qua Dịch vụ Thông
tin về các Khu Ramsar (https://rsis.ramsar.org). Trên trang web này, hãy chọn khu vực và quốc gia có
liên quan trong “Khám phá bằng bộ lọc (Explore by filters)”. Các khu Ramsar được hiển thị dưới
dạng các chấm màu cam. Nhấp vào một khu để tạo một tờ thông tin với nhiều thông tin hơn và một
bản đồ vệ tinh của khu vực. Các Bảng Thông tin Chi tiết về khu Ramsar với các mô tả về sinh thái,
thành phần loài, dịch vụ hệ sinh thái, các mối đe dọa và biện pháp bảo tồn có sẵn trong mục “Tài liệu
Tải xuống (Download)”. Ngoài ra còn có bản đồ thảm thực vật và cơ sở hạ tầng của điểm Ramsar và
khu vực xung quanh.
Các vùng đất ngập nước quy định là khu Ramsar phải có Kế hoạch Quản lý Ramsar bao gồm thông
tin về toàn bộ hoặc một phần lưu vực đầu nguồn, vùng đệm, các biện pháp phục hồi, những hạn chế
về sử dụng đất, v.v. Cơ quan bảo tồn thiên nhiên khu vực của bạn sẽ có thể cung cấp Kế hoạch
Quản lý Ramsar.
Các khu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận
Các khu Di sản Thế giới được UNESCO công nhận là những địa điểm có giá trị văn hóa hoặc thiên
nhiên phổ quát nổi bật được xác định trong một công ước quốc tế từ năm 1972 và được hầu hết các
quốc gia công nhận. Bản đồ tương tác về các Di sản Thế giới có trên trang
(https://whc.unesco.org/en/list/). Trên trang web này, các hình dạng và màu sắc biểu tượng đại diện
cho các khu di sản văn hóa, tự nhiên và hỗn hợp, đồng thời cho biết các khu di sản nào có nguy cơ
(màu đỏ). Nhấp vào biểu tượng “thư viện” bên cạnh tên của khu di sản để truy cập trang thông tin (có
sẵn bằng tám ngôn ngữ) với mô tả ngắn gọn và tóm tắt về các giá trị, tính toàn vẹn và tình trạng bảo
tồn của khu vực.

Bước 2: Xác định các thuộc tính bảo tồn
Các thuộc tính bảo tồn là các loài và giá trị quan trọng mà các khu bảo tồn ưu tiên được mô tả ở trên
được thiết kế để bảo vệ. Nếu trang trại hoặc nhóm trang trại của bạn nằm gần khu vực bảo tồn ưu
tiên, nó có thể có các thuộc tính bảo tồn cần được bảo vệ. Khi bạn đã xác định được khu vực bảo tồn
ưu tiên nào nằm gần trang trại hoặc nhóm trang trại của mình thì cần phải đánh giá xem các thuộc
tính bảo tồn cụ thể nào hiện có và xác định các biện pháp để bảo vệ chúng.
Các loài sắp nguy cấp (VU) và nguy cấp (EN)
Để biết thông tin về các loài, hãy xem Danh sách Đỏ IUCN toàn cầu (www.iucnredlist.org), Danh sách
Đỏ quốc gia (www.nationalredlist.org), hoặc danh sách các đầu mối khu vực
(www.iucn.org/about/union/members/membership-focal-points). Sử dụng các trang web này để tìm
xem có loài sắp nguy cấp hoặc nguy cấp nào được xác định trong nghiên cứu của bạn về các khu
vực bảo tồn ưu tiên:
1. Tra cứu loài bằng cách nhập tên thông dụng (tiếng Anh) hoặc tên khoa học (Latinh) vào hộp
tìm kiếm;
2. Xác định thông tin về nguy cơ tuyệt chủng của loài, sự phân bố và quy mô quần thể;
3. Điền bất kỳ thông tin liên quan nào vào Bảng Thuộc tính Bảo tồn (Conservation Attribute
Sheet) ở cuối hướng dẫn này…
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Ví dụ: Leopard (Panthera Pardus)
Tìm kiếm “Leopard” trong Sách đỏ của IUCN cho thấy loài động vật có vú này được xếp vào loại “sắp
nguy cấp” và quần thể toàn cầu đang giảm. Bằng cách nhấp vào “xem trên bản đồ”, bạn cũng biết rằng
báo hoa mai từng có mặt ở tất cả các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới của Châu Phi, Trung Đông và Châu
Á, nhưng hiện nay chỉ chiếm chưa đến một nửa khu vực phân bố ban đầu của chúng.
Nhấp vào tên loài trong hộp sẽ tạo ra một bảng thông tin với các tóm tắt ngắn gọn về môi trường sống
và sinh thái của báo gấm, các mối đe dọa và các biện pháp bảo tồn, cùng nhiều liên kết đến thông tin chi
tiết hơn.

Bước 3: Đánh giá các mối đe dọa
Ở giai đoạn này, Bảng thuộc tính Bảo tồn của bạn phải bao gồm bản tóm tắt các giá trị mà khu vực
đó được thiết kế để bảo vệ cùng với các mối đe dọa chính đối với các giá trị này. Bước tiếp theo bạn
phải đánh giá xem các hoạt động nông nghiệp và sử dụng cảnh quan của bạn có đe dọa bất kỳ thuộc
tính bảo tồn nào trong số này hay không. Điều này có thể xảy ra nếu bạn thực hiện hoặc tham gia
vào bất kỳ hoạt động nào được liệt kê là mối đe dọa hoặc nếu bạn có khả năng gây ra các tác động
tiêu cực khác mà mình ý thức được.
Nếu vậy, bạn phải xác định cách bạn sẽ thay đổi các hoạt động của mình để giảm thiểu các mối đe
dọa đối với các thuộc tính bảo tồn. Điều này có nghĩa là tránh các thực hành có khả năng gây ra tác
động tiêu cực, thay đổi một số thực hành nhất định để tránh các tác động bất lợi và / hoặc áp dụng
một số biện pháp mới để “an toàn”.
Nhập “các hành động” của bạn vào Bảng thuộc tính bảo tồn và đưa chúng vào kế hoạch quản lý của
bạn. Điều này cho phép bạn theo dõi và giám sát các nghĩa vụ HCV của mình và để chứng minh với
kiểm toán viên/thanh tra viên rằng bạn đã tuân thủ các quy trình.

Câu hỏi Đánh giá rủi ro 3: Cộng đồng địa phương
Các cộng đồng địa phương có thể có quyền di chuyển, tiếp cận hoặc sử dụng các hệ sinh thái tự
nhiên trong trang trại cho các mục đích cụ thể bao gồm tiếp cận nơi đánh bắt cá, nước cho gia súc
(khai thác vật liệu xây dựng, v.v. Việc này bao gồm tiếp cận nguồn nước, thức ăn gia súc, sản phẩm
tự nhiên hoặc các nguồn thực phẩm theo mùa. Đất trong trang trại của bạn cũng có thể được kết hợp
giữa quyền sở hữu và quyền sử dụng của cá nhân và tập thể.
Đơn vị sở hữu chứng nhận phải xác định tất cả các bên có quyền hợp pháp chính thức hoặc không
chính thức, các bên đòi hỏi quyền sử dụng đất hoặc tài nguyên trong trang trại, đồng thời nêu ra và
giải quyết các xung đột hoặc tranh chấp liên quan đến các yêu cầu hợp pháp thông qua quy trình
Đồng ý Tự nguyện, Được trao đổi trước và Có cân nhắc (FPIC).
Nếu các cộng đồng địa phương có quyền sử dụng đất hoặc tài nguyên theo luật tục hoặc hợp pháp
trong trang trại của bạn, bạn cũng cần phải xem xét xem có bất kỳ hoạt động nào của họ đe dọa các
thuộc tính bảo tồn không. Nếu vậy, bạn phải thông qua một quy trình FPIC với cộng đồng và cùng
thống nhất về các biện pháp sẽ được thực hiện để giảm thiểu tác động của họ đối với các thuộc tính
bảo tồn.
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Câu hỏi 3: Cộng đồng địa phương có bất kỳ quyền hợp pháp hoặc quyền luật tục nào đối với trang trại
không?

Nếu bạn trả lời "có" cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, bạn cần:
 Lập bản đồ sử dụng đất của cộng đồng địa phương trên trang trại có sự tham gia và hòa nhập
với cộng đồng bị ảnh hưởng
 Xác định và giảm thiểu bất kỳ tác động trực tiếp và gián tiếp nào từ các hoạt động canh tác
đối với các nguồn tài nguyên hoặc đối với sinh cảnh của các nguồn tài nguyên này
 Chính thức hóa các thỏa thuận với cộng đồng về việc sử dụng và quản lý các khu vực như vậy
bằng các nguyên tắc Đồng ý Tự nguyện, Được trao đổi trước và Có cân nhắc (FPIC), và ghi lại
quy trình này.
Đưa vào kế hoạch quản lý của bạn: bất kỳ hoạt động nào được xác định dựa vào những điều trên

Câu hỏi Đánh giá rủi ro 4: Sử dụng đất của cộng đồng
Đất cộng đồng thường cung cấp nhiều loại tài nguyên và dịch vụ hệ sinh thái cho cộng đồng rộng lớn
và có thể quan trọng đối với đa dạng sinh học. Những khu vực như vậy phục vụ lợi ích tập thể của
các gia đình làm nông và phi nông nghiệp như nhau. Các hoạt động liên quan đến canh tác có thể
làm suy thoái đất cộng đồng nếu không được quản lý hoặc kiểm soát tốt. Ví dụ, việc chăn thả gia súc
quá mức có thể làm đất bị nén chặt và ngăn cản quá trình tái sinh tự nhiên; Việc săn bắt thịt thú rừng
bởi lao động làm thuê có thể làm cạn kiệt nguồn protein cho cộng đồng địa phương. Nếu đất đai của
cộng đồng bị thoái hóa, hoặc tài nguyên của đất bị suy giảm, chúng có thể mất giá trị cho cả cộng
đồng rộng lớn và cho người nông dân.
Bước đầu tiên, nông dân nên hướng tới việc giảm thiểu bất kỳ tác động trực tiếp nào lên đất cộng
đồng bằng cách liệt kê các mục đích sử dụng hiện tại hoặc quy hoạch của họ và xem xét cẩn thận
những yếu tố này ảnh hưởng đến thảm thực vật và việc sử dụng đất của cộng đồng rộng lớn hơn. Ví
dụ, việc khai thác gỗ để xây dựng các công trình trang trại làm thay đổi cấu trúc rừng và suy giảm các
lâm sản ngoài gỗ thiết yếu hoặc các nguồn tài nguyên khác mà những người khác trong cộng đồng
dựa vào. Trong ví dụ này, để tránh tác động tiêu cực này đến cộng đồng địa phương, người nông
dân nên tìm kiếm một nhà cung cấp gỗ có nguồn gốc hợp pháp cho việc xây dựng theo kế hoạch.
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Ngoài ra, nông dân được khuyến khích tham gia hoặc khởi xường các quy trình cấp cộng đồng trong
đó toàn thể cộng đồng cùng thống nhất về cách quản lý và duy trì các vùng đất cũng như các
phương thức canh tác được chấp nhận và không được chấp nhận. Việc hợp tác với các tổ chức học
thuật địa phương hoặc các tổ chức phi chính phủ có thể tạo điều kiện tiếp cận hỗ trợ kỹ thuật về các
dự án quản lý và phục hồi tài nguyên thiên nhiên dựa vào cộng đồng.
Câu hỏi 4: Bạn có sử dụng đất cộng đồng cho các mục đích liên quan đến sản xuất hoặc chế biến cây trồng
đã được chứng nhận, ví dụ như lấy gỗ không?
Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, bạn cần phải:
 Xác định và mô tả tất cả các thực hành hiện tại hoặc được lên kế hoạch liên quan đến canh
tác hoặc chế biến các loại cây trồng được chứng nhận, chẳng hạn như phơi/sấy , xây dựng
nhà kho, v.v. có sử dụng tài nguyên từ đất cộng đồng
 Đánh giá xem các hoạt động này có ảnh hưởng đến cấu trúc thảm thực vật, việc sử dụng đất
của cộng đồng hoặc ảnh hưởng đến giá trị tôn giáo/linh thiêng đối với cộng đồng hay không
 Tìm cách giảm thiểu tác động tiêu cực và tránh phụ thuộc vào các nguồn tài nguyên của đất
cộng đồng khi mở rộng hoặc đa dạng hóa các hoạt động canh tác
Đưa vào kế hoạch quản lý của bạn:
 bất kỳ hành động nào được xác định dựa vào những điểm nêu trên

Câu hỏi Đánh giá rủi ro 5: Quy mô trang trại và/hoặc nhóm trang trại (ha)
Quy mô của trang trại hoặc nhóm trang trại kết hợp với câu trả lời của các câu hỏi đánh giá rủi ro
trước đó sẽ xác định xem một trang trại hoặc nhóm có cần tham gia vào đánh giá rủi ro HCV đầy đủ
hay không. Các trang trại lớn (>10.000 ha) trong hoặc gần các khu vực bảo tồn ưu tiên được mô tả ở
trên, hoặc những khu vực/trang trại ảnh hưởng đến quyền luật tục của cộng đồng địa phương, có
nhiều khả năng giữ những giá trị bảo tồn cao (HCV) hơn. Chúng cũng gây ra rủi ro lớn hơn đối với
HCV từ các hoạt động trang trại.
Trong những tình huống như vậy, Rainforest Alliance yêu cầu đánh giá HCV đầy đủ bởi Chuyên gia
đánh giá HCV được cấp phép. Nhóm này và quản lý trang trại cần liên hệ với Mạng lưới tài nguyên
HCV (https://hcvnetwork.org/) để xác định xem có HCV không và ở đâu, và những mối đe dọa trực
tiếp hoặc gián tiếp đối với các giá trị này là gì. Người đánh giá HCV cũng đưa ra các khuyến nghị về
cách quản lý và giám sát HCV ở trang trại cũng như trong bối cảnh rộng lớn hơn. Đánh giá được
thực hiện thông qua sự kết hợp giữa đánh giá trong văn phòng (qua tài liệu), dữ liệu thu thập tại hiện
trường và tham vấn các bên liên quan với cộng đồng địa phương và các chuyên gia.
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2.2 RỦI RO ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN TRONG TRANG TRẠI
Phần 6.2 của tiêu chuẩn Rainforest Alliance đề cập đến các hệ sinh thái và thảm thực vật tự nhiên.
Mục đích của phần này là đo lường và theo dõi mức độ, chất lượng của các hệ sinh thái tự nhiên để
có thể quản lý, bảo tồn chúng một cách hiệu quả (Yêu cầu 6.2.1) và tối đa hóa số lượng cũng như sự
đa dạng của thảm thực vật tự nhiên trong trang trại nhằm tăng sinh cảnh và hỗ trợ sức khỏe hệ sinh
thái (Yêu cầu 6.2.3-6.2.6).
Nhiều thuật ngữ được sử dụng trong phần này, bao gồm "hệ sinh thái tự nhiên" và "bảo tồn," được
định nghĩa và mô tả trong bảng chú giải trong Phụ lục S1 của tiêu chuẩn; Người dùng được khuyến
khích xem lại tài liệu đó. Lưu ý rằng các hệ sinh thái tự nhiên bao gồm phần lớn các hệ sinh thái tự
nhiên nguyên sinh cũng như các hệ sinh thái tự nhiên được tái tạo, quản lý hoặc bị suy thoái một
phần.
➢

Yêu cầu cốt lõi

Yêu cầu 6.2.1 Ban quản lý xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên. Kế
hoạch dựa trên bản đồ yêu cầu trong mục 1.2.9 và phần hệ sinh thái tự nhiên của Công cụ đánh
giá rủi ro trong mục 1.3.1 và được cập nhật hàng năm.

Phần này bao gồm hướng dẫn giải quyết các câu hỏi từ đánh giá rủi ro liên quan đến hệ sinh thái tự
nhiên. Các câu hỏi đánh giá rủi ro này chỉ áp dụng nếu như có những vấn đề còn tranh cãi liên quan
đến hệ sinh thái tự nhiên (ví dụ: rừng, đất ngập nước, v.v.) trong trang trại hoặc nhóm trang trại của
bạn.

Câu hỏi Đánh giá rủi ro 1: Rừng tự nhiên
Mục đích của câu hỏi đánh giá rủi ro này là để đánh giá xem các khu rừng trong trang trại hoặc nhóm
trang trại của bạn có giống rừng tự nhiên (hoặc đang tái sinh tự nhiên) hay không hoặc liệu có những
khía cạnh nào của các hệ sinh thái này đòi hỏi các hoạt động quản lý bổ sung để bảo tồn và nâng
cao chất lượng của chúng. Đơn vị sở hữu Chứng nhận nên sử dụng các đặc điểm sau để hiểu rõ
hơn về chất lượng rừng trong trang trại của họ: độ phủ tán, số lượng tầng rừng và liệu sự tăng
trưởng của rừng có bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của dây leo hay không. Những điều này được giải
thích dưới đây:

Độ tàn che/phủ tán
Độ tàn che là ước tính về mật độ hoặc mức độ đầy đủ của hệ sinh thái rừng. Độ phủ tán tạo môi
trường sống quan trọng cho các loài sống trong rừng, hỗ trợ cân bằng nước trong hệ sinh thái và có
vai trò như một chỉ báo cho một trong những lợi ích có thể lượng hóa được của cây – hô hấp hút khí
carbonic. Cấu trúc và độ đầy đặn của tán cũng ảnh hưởng đến sự phát triển và tỷ lệ sống của cây.
Mức độ tàn che thích hợp sẽ phụ thuộc vào loại thực vật bản địa có trong rừng tự nhiên trong khu
vực của bạn nhưng nhìn chung ít nhất là 40%. Để biết chi tiết về việc đo tán hoặc độ tàn che, hãy
xem phương pháp luận trong tài liệu này Ở phần 3.1. Thảm thực vật tự nhiên trong hệ thống nông
lâm kết hợp.

Địa tầng rừng
Rừng tự nhiên khỏe mạnh có nhiều lớp hoặc tầng ngang, phản ánh tính toàn vẹn về cấu trúc của
rừng và góp phần vào hoạt động của hệ sinh thái. Các tầng chính bao gồm:
•
•
•
•

Tầng thảm mục/tầng đáy rừng (bao gồm đất, tàn lá, mảnh vụn gỗ, v.v.),
Tầng dưới tán/tầng thảm tươi (bao gồm cây thân thảo, cây bụi, và cây non),
Tầng giữa hoặc tầng tán chính (ở trên tầng dưới tán, khoảng 15-30m so với tầng đáy rừng,
thường có thực vật rậm rạp; phổ biến là dây leo thân thảo và cây leo thân gỗ), và
Tầng vượt tán hoặc tán nhô cao (đạt độ cao từ 30 mét trở lên, các cây cao vượt trội mọc
phân tán với các tán vượt lên trên tầng tán chính).
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Mỗi tầng đóng một vai trò trong chức năng của rừng, bao gồm điều tiết ánh sáng, làm giàu đất và
sinh cảnh (Hình 2).
Rừng tự nhiên thường có 4-5 tầng ngang khỏe mạnh. Bạn có thể ước tính số tầng trong các khu
rừng trong trang trại của mình thông qua các quan sát thực địa đơn giản: Tìm một điểm đại diện trong
khu rừng mà diện tích rừng xung quanh tương đối đồng nhất và lưu ý xem có bất kỳ tầng rừng nào bị
thiếu hoặc kém phát triển hay không. Dựa trên quan sát của bạn và sơ đồ trong Hình 2, hãy xác định
xem có bất kỳ khoảng trống rõ ràng nào trong cấu trúc dọc của khu rừng hoặc có bất kỳ lớp dọc nào
dày đặc hơn nhiều so với những lớp khác không. Lặp lại quan sát này tại nhiều điểm trong khu vực
có rừng để xác định số lượng tầng đại diện.

Hình 2. Sơ đồ chỉ ra 4 tầng chính trong một khu rừng tự nhiên khỏe mạnh

Dây leo thân thảo và Cây leo thân gỗ
Dây leo và cây leo thân gỗ có nhiều trong các khu rừng nhiệt đới và cận nhiệt đới và chiếm một số
lượng đáng kể trong thảm thực vật. Những cây này phát triển nhanh và không phát triển các cấu trúc
hỗ trợ, thay vào đó chúng mọc dựa vào các cây hiện có. Kết quả là, dây leo và các loại cây leo thân
gỗ khác làm chậm sự phát triển của cây, tác động tiêu cực đến sự tích tụ sinh khối và hấp thụ
carbon. Tuy nhiên, dây leo là một phần tự nhiên của rừng nhiệt đới và khi sự phát triển của chúng
được kiểm soát, chúng sẽ giúp hệ sinh thái hoạt động bằng cách cung cấp thức ăn và lối đi từ tán
cây này đến tán cây khác cho các loài sống trên cây.
Nhìn chung, dây leo và cây leo thân gỗ có đường kính thân lớn hơn 5 cm được coi là yếu tố có lợi
của rừng nhiệt đới tự nhiên, trong khi dây leo và cây leo thân gỗ có thân nhỏ hơn thường ảnh hưởng
tiêu cực đến cây mà chúng đang sinh trưởng. Một khu rừng có cấu trúc tốt với những cây cao và có
tán che phủ sẽ tích tụ ít dây leo và cây leo thân gỗ hơn vì môi trường râm mát của nó. Do đó, sự dư
thừa quá nhiều của các loại dây leo và cây leo thân gỗ nhỏ báo hiệu chất lượng rừng bị giảm sút.
Từ quan sát thực địa và kiến thức của nông dân, hãy xác định xem có sự tồn tại quá mức của các
loại dây leo và cây leo thân gỗ nhỏ trong hệ sinh thái rừng tự nhiên tại trang trại hay không. Câu trả
lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào sau đây đều có thể cho thấy sự phát triển quá mức của dây leo.
1. Dây leo và cây leo thân có đang phát triển nhanh chóng hoặc gia tăng số lượng theo thời
gian không?
2. Sự phát triển của bất kỳ cây non hoặc cây trưởng thành nào có bị cản trở hoặc ảnh
hưởng bởi sự hiện diện vật lý của các loại dây leo và cây leo thân gỗ lớn không?
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3. Số cây bị dây leo và cây leo thân gỗ bám vào có trên 50% không?
4. Các loại dây leo và cây leo thân gỗ có tập trung ở các tán cây bị leo không?
Nếu vậy, kế hoạch quản lý của bạn nên bao gồm các biện pháp loại bỏ một số loại dây leo hoặc giảm
tác động của sự phát triển quá mức của dây leo và cây leo thân gỗ lên hệ sinh thái rừng.
Sử dụng lưu đồ này để giúp bạn xác định câu trả lời cho câu hỏi đánh giá rủi ro:

Câu 1: Rừng có giống rừng tự nhiên về độ tàn che, tầng rừng và sự hiện diện của dây leo hoặc cây leo thân
gỗ?
Nếu bạn trả lời “không” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này thì đưa những nội dung sau vào kế
hoạch quản lý:
 Lập kế hoạch quản lý độ tàn che, tầng rừng và dây leo hoặc cây leo thân gỗ (ví dụ, bằng cách
tạo khoảng trống, trồng thêm các loài khác và hạn chế khai thác hoặc chăn thả nếu cần thiết)
để tạo điều kiện cho rừng tự nhiên tái sinh và tăng trưởng

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 2: Đất ngập nước
Đất ngập nước là những vùng mặt nước duy nhất có khả năng bảo vệ chống lại lũ lụt. Đất ngập nước
chứa đất xốp và thảm thực vật đặc thù cho phép chúng thích nghi với các chế độ thủy văn thất
thường. Ví dụ, trong những trận mưa lớn, các vùng đất ngập nước hấp thụ và tích trữ lượng nước dư
thừa và từ từ giải phóng ra ngoài, giảm thiểu lũ lụt. Vì đất ngập nước không phải lúc nào cũng bị
ngập hoàn toàn, điều quan trọng là phải xác định phạm vi không gian của vùng ngập nước để các
hoạt động nông nghiệp hoặc phát triển khác không ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát lũ của đất
ngập nước.
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Lưu ý, có các yêu cầu khác trong Tiêu chuẩn Rainforest Alliance cũng phải được xem xét khi quản lý
đất ngập nước (ví dụ, xem các yêu cầu về vùng đệm ven sông (6.3.1, 6.3.2, 6.3.3) và các vùng không
áp dụng hóa chất nông nghiệp (4.6.6). Ở đây, chúng ta tập trung vào các vùng đất ngập nước và vai
trò của chúng trong việc giảm thiểu lũ lụt.

Vùng đồng bằng ngập lũ là gì?
Ngập lụt xảy ra khi các con sông hoặc các dòng chảy khác nhận được một lượng nước lớn trong một
khoảng thời gian ngắn, thường là do lượng mưa lớn, do đắp đập, hoặc do tuyết tan. Các khu vực xung
quanh bị ngập lụt thường xuyên hoặc định kỳ được gọi là vùng đồng bằng ngập lũ và là một phần tự nhiên
của các con sông lành mạnh. Vùng đồng bằng ngập lũ tạo ra sinh cảnh đất ngập nước theo mùa hoặc định
kỳ rất quan trọng đối với các loài chim và động vật hoang dã khác. Chúng cũng mang lại lợi ích cho các
cộng đồng lân cận bằng cách hấp thụ nước lũ và làm chậm tốc độ của nó. Đồng bằng ngập lũ, chẳng hạn
như đầm lầy ngập triều, cũng nhiều ở vùng ven biển. Những vùng đất ngập nước này có vai trò kiểm soát
lũ lụt trong các trận thủy triều lớn, bão hoặc do mực nước biển dâng. Mặc dù các vùng đồng bằng ngập
nước chỉ có thể hoạt động trong những mùa hoặc khoảng thời gian nhất định, việc bảo vệ và phục hồi các
khu vực này là rất quan trọng để duy trì các lợi ích của chúng và tránh các tác động tàn phá hơn của lũ lụt.

➢

Câu hỏi 2: Các vùng đất ngập nước có tích trữ hoặc chuyển tải nước lũ vào bất kỳ thời điểm nào trong
năm không?

Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế hoạch
quản lý của bạn:
 Lập kế hoạch khoanh vùng và quản lý đất ngập nước và vùng ngập lũ chủ động, và đảm bảo
rằng các hoạt động sản xuất hoặc chế biến không xâm phạm vào vùng ngập
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Câu hỏi Đánh giá rủi ro 3: Rủi ro xói mòn
Các hệ sinh thái tự nhiên có diện tích đất trống rộng lớn hoặc có độ dốc lớn dễ bị xói mòn và mất lớp
đất mặt. Xói mòn làm giảm năng suất đất, tăng lượng phù sa trong các vùng nước mặt và kênh tưới
tiêu, đôi khi tác động đến các cộng đồng canh tác và đánh cá ở xa dưới hạ lưu. Những sườn dốc cao
cũng có thể bị sạt lở, có nguy cơ gây thương vong về người và thiệt hại cho các khu định cư và cơ
sở hạ tầng của người dân ở phía dưới chân dốc.
Các khu vực (lớn hơn 0,1 ha) có độ dốc lớn với mức chênh cao hơn 1 mét trong khoảng 3 mét dài thì
có nguy cơ xói mòn cao (Hình 3). Ngoài ra, đối với các khoảnh đất trống rộng lớn (lớn hơn 0,1 ha)
trong các hệ sinh thái đồng cỏ, đất chăn thả, đồng cỏ xa van và sa mạc có nguy cơ bị xói mòn và cần
có các phương án ổn định bề mặt chống xói mòn như lớp phủ mặt đất, thảm thực vật, hàng rào cây
xanh hoặc lớp phủ mùn v.v...

Hình 3. Biểu đồ thể hiện các mái dốc dễ bị xói mòn (độ dốc lớn với mức chênh cao >1 mét trong khoảng 3 mét
dài)

Có thể giảm thiểu rủi ro xói mòn bằng cách duy trì bền vững thảm thực vật bao gồm cỏ, cây bụi hoặc
cây có rễ ổn định để che phủ bề mặt đất. Các khu vực dốc cũng có thể được ổn định bằng cách tạo
các bậc thang để san bằng độ dốc. Tuy nhiên, ruộng bậc thang đòi hỏi nhiều công sức ban đầu để
thiết lập và cần được bảo dưỡng liên tục để tránh thoái hóa, do đó, hầu hết chỉ áp dụng để thâm canh
các loại cây có giá trị kinh tế cao ở những khu vực đông dân cư. Duy trì và/hoặc phục hồi thảm thực
vật phòng hộ ở khu đất dốc đòi hỏi ít nỗ lực hơn và có thể thực hiện bằng cách thiết lập vườn cây
hoặc sản xuất nông lâm kết hợp giữa cây che bóng và cây lâu năm (ví dụ: cà phê hoặc ca cao).

Câu hỏi 3: Đồng cỏ/đất chăn thả hoặc các vùng hoang mạc không tự nhiên có nhiều diện tích đất trống trọc
có nguy cơ xói mòn xuống các dòng chảy gần đó không?
 Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế
hoạch quản lý của bạn:
 Trồng thêm lớp phủ bề mặt bằng các loài bản địa (cỏ, cây bụi, cây cối) và thực hiện các biện
pháp khác để bảo vệ chống xói mòn
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Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 4: Tái sinh cây trên đất bỏ hóa
Đất bỏ hóa
Những khu vực trước đây được sử dụng cho mục đích nông nghiệp nhưng đã không còn canh tác
nữa được gọi là đất hoang hóa. Có thể tạm thời ngưng canh tác những khu vực này để làm giàu đất
(ví dụ, thông qua quá trình phong hóa hoặc bón phân tự nhiên từ thực vật và phân động vật) hoặc
ngưng vĩnh viễn để tái tạo thảm thực vật tự nhiên. Nếu đất bỏ hóa trước đây là rừng hoặc nằm trong
khu vực có thể hỗ trợ sinh trưởng rừng, thì thường có thể phục hồi về trạng thái có rừng và mang lại
những lợi ích đáng kể đối với chu trình thủy văn và dinh dưỡng, chất lượng đất, kiểm soát xói mòn,
tạo sinh cảnh và giảm thiểu biến đổi khí hậu. Theo dõi tái sinh rừng trên đất bỏ hóa cho ta biết những
chỉ dấu về chất lượng đất và giúp nông dân đo lường tiến độ xây dựng hoặc tái tạo rừng.
Người/Đơn vị sở hữu chứng nhận cũng có thể sử dụng đất bỏ hóa lâu dài để đạt mức 10% hoặc 15%
thảm thực vật tự nhiên như mô tả trong yêu cầu 6.2.4. Trong trường hợp này, các khu vực hoang hóa
nên được để dành cho tái sinh tự nhiên với các biện pháp quản lý nhằm hỗ trợ cải thiện chất lượng
thảm thực vật và đa dạng sinh học. Nông dân và người quản lý nhóm có thể đánh giá chất lượng đất
bỏ hóa và xác định các phương thức quản lý phù hợp bằng cách xác định thời gian đất bỏ hóa và
mức độ tái sinh tự nhiên của thảm thực vật.
Dựa trên hồ sơ canh tác, kiến thức của bạn và các quan sát khác, xác định thời điểm đất được sử
dụng lần cuối cho mục đích nông nghiệp và từ thời điểm đó đất có được để tái sinh tự nhiên hay
không. Dựa vào quan sát thực địa, xác định xem cây có đang tái sinh trên đất bỏ hóa hay không và
xác định các hoạt động quản lý mà bạn có thể thực hiện để hỗ trợ tái sinh (ví dụ: trồng cây bản địa,

Câu hỏi 4: Cây có tái sinh tự nhiên trên đất hoang hóa vĩnh viễn không?

Nếu bạn trả lời “không” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế hoạch
quản lý của bạn:
 Tái lập thảm thực vật trên đất bỏ hóa bằng cách trồng cỏ, cây bụi và các loài cây bản địa theo
diễn thế phù hợp.
 Đảm bảo khu đất bỏ hóa không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón
(thuốc bị phát tán theo gió khi phun hoặc hóa chất nông nghiệp bị rửa trôi theo dòng chảy bề
mặt)

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 5: Kết nối hệ sinh thái
Mặc dù việc bảo tồn các hệ sinh thái tự nhiên là rất quan trọng, nhưng cấu trúc không gian của các
hệ sinh thái trong trang trại hoặc nhóm trang trại có thể ảnh hưởng đến chất lượng và chức năng của
chúng. Sự phân mảnh môi trường sống - quá trình một sinh cảnh lớn bị chia cắt thành các mảnh
ngày càng nhỏ hơn, thường do hoạt động của con người - có tác động tiêu cực đáng kể đến đa dạng
sinh học. Nghiên cứu cho thấy rằng sự chia cắt các hệ sinh thái tự nhiên làm giảm đa dạng sinh học
tới 75% và làm suy yếu các chức năng chính của hệ sinh thái, bao gồm chu kỳ dinh dưỡng và tích lũy
sinh khối.
Các hệ sinh thái bị phân mảnh thường phơi lộ và chịu tác động bởi các hoạt động sử dụng đất của
con người dọc ven rìa. Khi sự phân mảnh tăng lên, số lượng các sinh cảnh bị xáo trộn cũng tăng lên.
Nếu các mảng sinh cảnh bị cô lập với nhau, sự di chuyển của động vật giữa các mảng có thể chậm
lại hoặc dừng lại, đặc biệt nếu vùng đất xen kẽ không thích hợp cho sự di chuyển của động vật (ví dụ:
đất trống, bạc màu hoặc đất nông nghiệp). Hệ quả là, sự phân mảnh ảnh hưởng đến cả chức năng
ngắn hạn và dài hạn của hệ sinh thái.
Bạn có thể tham khảo bản đồ vệ tinh hoặc bản đồ phác thảo của khu đất để xác định xem các mảng
của hệ sinh thái tự nhiên trong trang trại của bạn có được kết nối với nhau bằng các hành lang cảnh
quan hay không. Hình 4 minh họa các mảnh của hệ sinh thái tự nhiên liên tục, tách biệt và kết nối.
Mục đích là tạo ra các hệ sinh thái tự nhiên kết nối hoặc liên tục. Nếu các khu vực trong hệ sinh thái
tự nhiên trong khu đất của bạn hiện đang là các mảnh tách biệt, bạn có thể kết nối chúng bằng cách
trồng các hành lang thực vật bản địa. Bạn có thể tham khảo ý kiến của các cơ quan bảo tồn thiên
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nhiên địa phương và các tổ chức có liên quan khác trong khu vực của bạn để được tư vấn về các
đặc điểm chính của hành lang cảnh quan và cách hỗ trợ chúng.

Hình 4. Sơ đồ các hệ sinh thái tự nhiên trong trang trại cho thấy một hệ sinh thái liên tục (bên trái), các mảng hệ sinh
thái tách biệt (giữa) và các mảng liên kết (bên phải).

Câu hỏi 5: Các khu vực của hệ sinh thái tự nhiên có kết nối với nhau bằng các hành lang cảnh quan không?
Nếu bạn trả lời “không” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế hoạch
quản lý của bạn:
 Lập kế hoạch kết nối các mảng hệ sinh thái hiện có với các sinh cảnh hoặc hành lang cảnh quan
 Duy trì và tăng cường các vùng đệm xung quanh các mảng hệ sinh thái hiện có để ngăn chặn
sự xâm lấn của các hoạt động nông trại và thực hiện “vùng không phun” hóa chất nông nghiệp.

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 6: Các loài thực vật bản địa
Các vùng đệm ven sông, các khu rừng, hàng rào và hàng cây (“hàng rào sống”) đều góp phần làm
tăng sự phong phú và đa dạng của các loài thực vật bản địa trong trang trại của bạn. Các loài bản địa
là những loài xuất hiện trong phạm vi tự nhiên của chúng và thích nghi với các điều kiện môi trường
nơi chúng sinh trưởng tự nhiên. Do đó, các loài bản địa thường chỉ có khả năng phát triển mạnh
trong một môi trường nhất định và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ động vật hoang dã bản
địa, bao gồm các loài chim, động vật có vú và các loài thụ phấn mà thức ăn và môi trường sống dựa
vào loài thực vật bản địa.
Người dân nên tận dụng các cơ hội để tăng số lượng và sự đa dạng của các loài thực vật bản địa
trong các hệ sinh thái hoàn toàn tự nhiên và bán tự nhiên tại trang trại hoặc nhóm trang trại. Các loài
thực vật bản địa có thể được trồng làm hàng rào sống, được sử dụng để ổn định bờ suối và vùng
đệm ven sông, hoặc trồng trên đất tái sinh hoặc trong rừng. Việc trồng và bảo tồn các loài thực vật
bản địa cũng sẽ giúp bạn đáp ứng các tiêu chí về thảm thực vật tự nhiên của Tiêu chuẩn (yêu cầu
6.2.3-6.2.6).
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Câu hỏi 6: Bạn có mong đợi tất cả các hệ sinh thái tự nhiên trong nông trại, bao gồm hàng rào, hàng cây,
vùng đệm ven sông và rừng, có chứa các loài bản địa không?
Nếu bạn trả lời “không” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế
hoạch quản lý của bạn:
 Các biện pháp tăng cường số lượng và sự đa dạng của các loài thực vật bản địa trong các hệ
sinh thái tự nhiên trong trang trại; các biện pháp có thể bao gồm trồng các loài bản địa trong
vùng đệm ven sông, khu vực tái sinh, đất bỏ hóa hoặc làm các luống hoa, hàng rào và hàng
cây.
 Tìm kiếm cơ hội để tăng sự đa dạng và phong phú của các loài bản địa trong trang trại hoặc
nhóm trang trại

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 7: Mở rộng khu vực sản xuất
Người/Đơn vị sở hữu Chứng nhận nên theo dõi những thay đổi về không gian trong các khu vực
được sử dụng để sản xuất và chế biến để đảm bảo tính toàn vẹn của các hệ sinh thái tự nhiên trong
trang trại không bị đe dọa bởi các hoạt động dịch chuyển sản xuất. Để bảo vệ các hệ sinh thái tự
nhiên, các hoạt động sản xuất và chế biến không được mở rộng đến gần rìa của các hệ sinh thái tự
nhiên; việc duy trì vùng đệm xung quanh các hệ sinh thái tự nhiên đảm bảo rằng các khu vực này
được bảo vệ khỏi tác động của việc sử dụng hóa chất nông nghiệp, không bị xáo trộn, cũng như
không bị ảnh hưởng bởi giao thông qua lại và các hoạt động đi kèm với sản xuất và chế biến nông
sản.

Câu 7: Các khu vực sản xuất có đang chuyển dịch hay mở rộng?

Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào
kế hoạch quản lý của bạn:
 Đảm bảo rằng người lao động biết cần phải duy trì thảm thực vật tự nhiên và các hệ

sinh thái tự nhiên thông qua nâng cao nhận thức và giám sát thường xuyên
 Đánh dấu rõ ràng ranh giới của các hệ sinh thái tự nhiên trong nông trại và vùng đệm

của chúng và đảm bảo rằng các hoạt động sản xuất và chế biến, bao gồm cả sử dụng
hóa chất nông nghiệp, không xâm phạm vào các khu vực này.

Câu hỏi Đánh giá Rủi ro 8: Khai thác lâm sản
Tiêu chuẩn không cho phép sử dụng các hệ sinh thái tự nhiên cho sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên
nông dân và gia đình họ cũng như các thành viên cộng đồng có thể thu hoạch sản phẩm cho mục
đích phi thương mại. Các sản phẩm thu hoạch có thể bao gồm gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp ngoài
gỗ như các loại hạt, quả mọng và cây thuốc. Nếu bất kỳ hoạt động nào trong số này đang diễn ra,
người nông dân hoặc người quản lý trang trại nên xây dựng kế hoạch khai thác bền vững để đảm
bảo rằng chất lượng rừng và các hệ sinh thái khác không bị đe dọa hoặc suy thoái. Là một phần của
quá trình này, người nông dân hoặc người quản lý nhóm trang trại nên đánh giá và giám sát mức
độ/phạm vi và mức độ thường xuyên của các hoạt động thu hoạch.
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Câu hỏi 8: Có bất kỳ hoạt động khai thác lâm sản nào, bao gồm cả gỗ và lâm sản ngoài gỗ, từ các hệ sinh
thái tự nhiên trong trang trại hoặc nhóm trang trại không?
Nếu bạn trả lời “có” cho câu hỏi đánh giá rủi ro này, hãy đưa những nội dung sau vào kế hoạch
quản lý của bạn:
 Mô tả các hoạt động khai thác bao gồm kế hoạch duy trì bền vững các hoạt động khai thác
này; Xác định bất kỳ mối đe dọa tiềm ẩn nào từ các hoạt động khai thác đối với chất lượng
hoặc phạm vi không gian của các hệ sinh thái tự nhiên
 Nâng cao năng lực cho người lao động và các thành viên cộng đồng về khai thác bền vững và
các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ
 Thiết lập hệ thống giám sát khai thác đơn giản nhưng hiệu quả nhằm đảm bảo rằng việc khai
thác được tiến hành bền vững

3. THU THẬP DỮ LIỆU CÁC CHỈ SỐ
3.1 THẢM THỰC VẬT TỰ NHIÊN
Thảm thực vật tự nhiên đề cập đến thảm thực vật được tạo thành chủ yếu từ các loài thực vật bản
địa giống về mặt cấu trúc và thành phần loài với những thảm thực vật có thể xuất hiện trong điều kiện
không có sự can thiệp của con người. Thảm thực vật tự nhiên đã phát triển theo thời gian cùng với
động vật hoang dã bản địa để tạo thành một quần thể phù hợp với điều kiện đất đai, nhiệt độ không
khí, chế độ ẩm và các yếu tố khí hậu khác của địa phương. Bởi vì thảm thực vật tự nhiên thích nghi
với môi trường địa phương, những thực vật này thường ít cần chăm sóc hơn và ít đầu tư hơn so với
thảm thực vật được nhập nội. Thảm thực vật tự nhiên cũng tạo môi trường sống quan trọng cho động
vật hoang dã bao gồm cả côn trùng, những loài có thể có các chức năng quan trọng trong việc thụ
phấn và kiểm soát dịch hại.
➢

Cải tiến Bắt buộc L2

Yêu cầu 6.2.4 Có thảm thực vật tự nhiên
• Ít nhất 10% tổng diện tích trang trại trồng các loại cây trồng không chịu bóng
• Ít nhất 15% tổng diện tích cho các trang trại trồng các loại cây trồng chịu bóng

➢

Yêu cầu cốt lõi

Yêu cầu 6.2.2 Trang trại giữ lại tất cả các cây rừng còn sót lại, trừ khi những cây này gây nguy
hiểm cho con người hoặc cơ sở hạ tầng. Các cây bản địa khác trong trang trại và việc khai thác
chúng phải được quản lý bền vững sao cho số lượng và chất lượng cây trong trang trại luôn được
duy trì như cũ trong trang trại.
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➢

Thước đo thông minh bắt buộc

Yêu cầu 6.2.3 Người sản xuất duy trì, quản lý và theo dõi độ che phủ thực vật tự nhiên và báo cáo các chỉ số hàng
năm từ năm thứ nhất trở đi.
Nếu có ít hơn 10% tổng diện tích có thảm thực vật tự nhiên hoặc dưới 15% đối với các trang trại trồng các loại cây
trồng chịu bóng, ban quản lý đặt ra các mục tiêu và thực hiện các hành động để các trang trại đạt được các
ngưỡng yêu cầu trong 6.2.4.
Thảm thực vật tự nhiên là thảm thực vật được tạo thành chủ yếu từ các loài bản địa hoặc loài thích nghi với điều
kiện địa phương, giống về thành phần loài và cấu trúc của thảm thực vật xuất hiện khi không có sự can thiệp của
con người. Thảm thực vật tự nhiên có thể bao gồm một hoặc nhiều loại sau (không loại trừ):
• Vùng đệm ven sông
• Các khu bảo tồn trong trang trại
• Thảm thực vật tự nhiên trong các hệ thống nông lâm kết hợp
• Trồng rừng dọc ranh giới, hàng rào xanh và hàng rào xung quanh nhà ở và cơ sở hạ tầng, hoặc theo những
cách khác
• Các khu vực bảo tồn và phục hồi rừng bên ngoài trang trại được chứng nhận có thể bảo vệ hiệu quả, lâu dài
những khu vực liên quan (trong ít nhất 25 năm) và tạo ra giá trị bảo tồn và chức năng bảo vệ bổ sung so với
hiện trạng
Chỉ số: % tổng diện tích trang trại có thảm thực vật tự nhiên

Bảo vệ và tăng cường thảm thực vật tự nhiên làm tăng chất lượng đất, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo
vệ nguồn nước, giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua hấp thụ carbon và duy trì các quá trình sinh
thái. Do đó, Tiêu chuẩn yêu cầu tất cả các Đơn vị Sở hữu Chứng nhận phải thiết lập, duy trì và quản
lý bền vững thảm thực vật tự nhiên trong trang trại hoặc nhóm trang trại (yêu cầu 6.2.2). Các yêu cầu
6.2.3 và 6.2.4 đòi hỏi các Đơn vị Sở hữu Chứng nhậnduy trì một mức tối thiểu độ che phủ thực vật tự
nhiên (10% hoặc 15%, tùy thuộc vào việc có các loại cây trồng chịu bóng hay không) trong các trang
trại vào năm 6. Điều này có nghĩa là các Đơn vị Sở hữu Chứng nhận phải: i) đo lường và giám sát số
lượng thảm thực vật tự nhiên trong trang trại hoặc nhóm của họ trang trại, và ii) nếu thảm thực vật tự
nhiên hiện có không đạt ngưỡng 10% hoặc 15%, hãy đặt ra các mục tiêu trung hạn và thực hiện các
hành động để đạt ngưỡng này vào năm thứ 6.
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về độ che phủ thực vật tự nhiên tối thiểu, Đơn vị Sở hữu Chứng
nhận được khuyến khích đạt được độ tàn che tối ưu cho cây trồng chịu bóng (thước đo thông minh
tự chọn 6.2.5) và tăng số lượng thảm thực vật tự nhiên trong trang trại hoặc nhóm trang trại của họ
lên cao hơn và vượt quá yêu cầu (thước đo thông minh tự chọn 6.2.6).
➢

Thước đo thông minh tự chọn

Yêu cầu 6.2.5 Các trang trại với các loại cây trồng chịu bóng cần thiết lập các hệ thống nông lâm kết
hợp với độ tàn che tối ưu và đa dạng loài theo các thông số tham khảo về Độ tàn che và đa dạng loài
Các chỉ số:
•

% che bóng được tính trung bình trên một phần của trang trại hoặc nhóm trang trại trồng các loài
cây trồng chịu bóng

➢

Thước đo thông minh tự chọn

Yêu cầu 6.2.6 Các trang trại tăng diện tích có thảm thực vật tự nhiên cao hơn yêu cầu của tiêu chí 6.2.3
Chỉ số:
•

Tỉ lệ % diện tích trang trại được che phủ bởi thảm thực vật tự nhiên
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Những yêu cầu này đưa ra cách tiếp cận từng bước để duy trì, gia tăng và cải thiện số lượng và chất
lượng thảm thực vật tự nhiên trong trang trại nhằm tối đa hóa lợi ích cho trang trại và hệ sinh thái
xung quanh.
Yêu cầu 6.2.3 cũng đòi hỏi Đơn vị sở hữu Chứng nhận giám sát thảm thực vật tự nhiên để đo lường
tiến bộ và do đó có thể thực hiện các hành động thích hợp để đạt được những cải tiến cần thiết.

Duy trì thảm thực vật tự
nhiên hiện hữu (6.2.2, 6.2.3)

Nâng cao độ phủ thảm thực vật tự
nhiên để đạt được ngưỡng vào
năm thứ 6 (6.2.4)

Cải thiện để vượt
được ngưỡng tối
thiểu (6.2.6)

Theo dõi độ che phủ thảm thực vật tự nhiên (6.2.3)

Đo đếm độ che phủ thảm thực vật tự nhiên
Thảm thực vật tự nhiên bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên, vùng đệm ven sông, thực vật tự nhiên và
cây trồng trong các hệ thống nông lâm kết hợp. Do đó, thảm thực vật tự nhiên có thể xuất hiện trên
đất dành cho bảo tồn hoặc có thể được đưa vào khu vực sản xuất như một lớp che bóng trong nông
lâm kết hợp. Nông dân cũng có thể đạt đến ngưỡng yêu cầu về thảm thực vật tự nhiên bằng cách kết
hợp giữa diện tích dành riêng cho bảo tồn với nông lâm kết hợp. Trong trường hợp một nhóm trang
trại, độ che phủ thực vật tự nhiên được tính bằng cách lấy trung bình giữa các thành viên trong
nhóm.
Phần này mô tả cách đo đếm thảm thực vật tự nhiên trong đất dành cho bảo tồn và trong các khu
vực sản xuất (chẳng hạn cây che bóng nông lâm kết hợp).
Ví dụ 1: Một trang trại rộng 21 ha, có 1 ha khu bảo tồn (đất rừng), một khoảnh 10 ha trồng cà phê có
bóng râm 10% và một khoảnh 10 ha trồng cà phê có nắng hoàn toàn. Tổng cộng, trang trại này có 2 ha
thảm thực vật tự nhiên trong tổng số 21 ha đất, tương đương 9,5% diện tích là thảm thực vật tự
nhiên
Trang trại này KHÔNG đáp ứng yêu cầu về độ phủ thực vật tự nhiên
Vì trang trại này đang trồng cà phê (một loại cây trồng chịu bóng) nên độ che phủ thực vật tự nhiên
phải đạt 15% vào năm thứ 6. Trang trại được khuyến khích hướng tới độ che bóng nông lâm kết hợp
là 40%, mức tối ưu cho cà phê.

Ví dụ 2: Một nhóm sản xuất ca cao có 30 thành viên với các mức che bóng nông lâm kết hợp khác
nhau trong trang trại của họ. Mười trang trại có độ che bóng 30%, mười trang trại có độ che bóng 0%
và mười có độ che bóng 15%. Tỷ lệ che bóng nông lâm kết hợp trung bình ở nhóm này là 15%.
Trang trại này đáp ứng yêu cầu về lớp phủ thực vật tự nhiên
Mặc dù không phải mọi trang trại trong nhóm đều có độ che bóng tối thiểu là 15%, nhưng trung bình
các thành viên trong nhóm đạt ngưỡng che bóng 15%. Các thành viên trong nhóm được khuyến khích
tăng độ che bóng nông lâm kết hợp lên 40%, mức tối ưu cho ca cao.
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Thảm thực vật tự nhiên trong các khu vực dành riêng cho bảo tồn
Có hai phương pháp chính để tính toán thảm thực vật tự nhiên trong các khu dành cho bảo tồn có
thể được sử dụng để đo lường sự tuân thủ các tiêu chí 6.2.3 và 6.2.4.
1. Lưới điểm
Lưới điểm (dấu chấm) có thể được sử dụng để ước tính diện tích lớp phủ thực vật tự nhiên từ bản đồ
phác thảo hoặc bản đồ vệ tinh (xem ví dụ bên dưới).

1

2

Bản đồ thể hiện đường ranh giới của một trang trại
được Chứng nhận của Rainforest Alliance.

3

Trong bản đồ này, khu vực có thảm thực vật tự nhiên
được làm nổi bật. Mục tiêu của chúng ta là xác định bao
nhiêu phần trăm tổng diện tích trang trại được bao phủ
bởi thảm thực vật tự nhiên.

4

Tổng diện tích thảm thực vật tự nhiên tính theo phần
trăm tổng diện tích trang trại có thể được ước tính bằng
cách chồng một lưới các dấu chấm.

Sử dụng lưới có số lượng điểm chấm nhiều hơn, kích
thước điểm nhỏ hơn (bên trái) sẽ giúp ước tính chính xác
hơn về độ che phủ của thực vật bản địa.

Để tính lớp phủ thực vật tự nhiên, hãy chia số điểm trong
diện tích thảm thực vật tự nhiên cho số điểm trên toàn
trang trại:

% thảm thực vật tự nhiên =
ቆ

# điểm trong diện tích thực vật tự nhiên
ቇ × 100%
Tổng số điểm của trang trại
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2. Các chương trình Google Earth, My Maps hoặc Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS)
Đối với các trang trại lớn, Đơn vị sở hữu Chứng nhận nên khoanh vùng bản đồ giải thửa không
gian/bản đồ định vị chu vi (đường ranh bao) của tổng diện tích trang trại và khu vực có thảm thực vật
tự nhiên bằng cách sử dụng công nghệ viễn thám như Google Earth, My Maps hoặc các phần mềm
GIS khác. Các phần mềm GIS có thể được sử dụng để tính toán diện tích được bao phủ bởi thảm
thực vật tự nhiên bằng cách đo kích thước của các ranh giới chu vi (polygon). Để biết thêm thông tin
về cách tạo bản đồ, hãy xem Hướng dẫn F: GPS & Định vị chu vi.

Ví dụ về một ranh giới chu vi/bản đồ giải thửa (polygon)cho một trang trại cà phê lớn chỉ ra các khu
vực được bao phủ bởi thảm thực vật tự nhiên
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Thảm thực vật tự nhiên trong các hệ thống nông lâm kết hợp
Ngoài các khu dành riêng cho bảo tồn, thảm thực vật tự nhiên cũng có thể xuất hiện trong các hệ
thống nông lâm kết hợp với vai trò cây che bóng. Lưu ý rằng lớp phủ nông lâm kết hợp chỉ có thể
được tính trong yêu cầu thảm thực vật tự nhiên nếu nó giống - về thành phần và mức độ đa dạng loài
– với thảm thực vật xuất hiện trong khu vực mà không có sự can thiệp của con người. Điều này có
nghĩa là cây che bóng mát chỉ được tính nếu chúng chủ yếu bao gồm các loài bản địa và nếu sự đa
dạng của các loài giống với một hệ thống tự nhiên (Bảng 1). Hệ thống nông lâm kết hợp chỉ có một
trong hai loài cây che bóng thì không được coi là thảm thực vật tự nhiên; tuy nhiên, hệ thống này có
thể được cải tạo để đạt được yêu cầu về thảm thực vật tự nhiên bằng cách trồng thêm các loài bản
địa và tăng tính đa dạng của loài.
Cây trồng chịu
bóng
Cà phê

Ca cao
Đinh hương,
Vani
Tiêu

Vùng

Độ phủ tán
tối thiểu (%)

Số loài cây che bóng tối thiểu

Châu Phi, Châu Á,
Châu Mỹ Latinh và
Caribe
Tây Phi, Đông Phi,
Đông Nam Á, Mỹ Latinh
và Caribe

40%

12

40%

5

Đông Phi

40%

12

Nam Á

20%

12

Bảng 1. Ngưỡng che bóng theo các thông số của Rainforest Alliance về độ tàn che và sự đa dạng của loài.

Bởi vì độ tàn che khó ước tính, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng hệ thống phân loại sau để đánh
giá độ tàn che:
1. Độ tàn che 0-10%: bóng râm thưa thớt, không đủ để tuân theo yêu cầu bắt buộc L2 6.2.3;
cần cải tiến để tăng độ tàn che.
2. Độ tàn che 10-25%: độ tàn che trung bình thấp; phù hợp với yêu cầu 6.2.3; Để phù hợp với
yêu cầu cải tiến tự chọn 6.2.5, cần tăng độ tàn che (ví dụ, đối với cà phê và ca cao, ngưỡng
che bóng tối thiểu là 40%)
3. Độ tàn che 25-35%: độ tàn che trung bình - cao; gần tuân thủ với yêu cầu cải tiến tự chọn
6.2.5
4. Độ tàn che 35-45%: độ tàn che cao; tuân thủ với yêu cầu cải tiến tự chọn 6.2.5
5. Độ tàn che >45%: độ tàn che quá mức; đề nghị tỉa thưa có chọn lọc bằng cách khai thác cây
thương phẩm
Chi tiết dưới đây là các phương pháp đề xuất có thể giúp bạn xác định loại che bóng của trang trại
hoặc nhóm trang trại của bạn.
Để biết thêm thông tin về ước tính độ tàn che trong các hệ thống nông lâm kết hợp, hãy xem các tài
liệu sau (Bằng tiếng Tây Ban Nha):
•

FNC: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas
agroforestales con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)
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1. Đo độ tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp sử dụng ảnh chụp
Sử dụng ảnh để đánh giá độ tàn che là phương pháp có độ chính xác vừa phải và cần một số kinh
nghiệm để thực hiện. Phương pháp này được khuyến nghị cho các loại cây trồng có thể dễ dàng
quan sát được tán che bóng (ví dụ, các đồn điền cà phê hoặc ca cao tương đối thoáng).
•

•

Sử dụng một ứng dụng điện thoại thông minh như HabitApp3, CanopyCapture4, or Canopeo5, để đo độ
phủ tán trong hệ thống nông lâm kết hợp của bạn. Các ứng dụng này hoạt động bằng cách chụp ảnh
các phần đại diện của tán cây và tự động tính toán độ che phủ của tán cây. Chúng cần được hiệu chỉnh
trước khi đo độ tàn che nhưng cung cấp một phương pháp đơn giản và chính xác để đo chỉ số này
(Hình 5, bên trái).
Nếu các ứng dụng điện thoại thông minh không có sẵn, chỉ cần chụp ảnh độ che của tán cây và so
sánh chúng với công cụ ước tính độ che phủ (Hình 5, bên phải).

Hình 5. (trái) Ví dụ về một bức ảnh được chụp qua HabitApp cho thấy độ tàn che 76%; (bên phải) ví dụ về lưới
tham chiếu độ tàn che có thể được sử dụng để ước tính độ tàn che dựa trên ảnh chụp và quan sát hiện trường

2. Đo độ tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp sử dụng dữ liệu về các loài cây và độ phong
phú
Sử dụng các loài cây và dữ liệu về độ sum suê có thể là một phương pháp chính xác để ước tính độ
tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp. Nếu có dữ liệu đáng tin cậy, có thể ước tính độ tàn che
bằng cách đếm số lượng loài cây và ghi lại loài và tuổi / kích thước của chúng (đường kính ngang
ngực).
Có ba cách tiếp cận chính để đo độ tàn che của mô hình nông lâm kết hợp sử dụng dữ liệu về mật độ
và độ sum suê của các loài cây cụ thể:
•

Nếu có sẵn các ứng dụng hỗ trợ trên điện thoại thông minh (ví dụ: ứng dụng CanOvaLator ở
Ghana), hãy sử dụng các ứng dụng này để tính toán phần trăm độ tàn che dựa trên dữ liệu
do người dùng nhập

•

Trong trường hợp không có ứng dụng hỗ trợ, hãy sử dụng các bảng tham chiếu biểu thị mối
quan hệ giữa mật độ cây và phần trăm độ tàn che cho các loài cây cụ thể, nếu có.

•

Bạn cũng có thể sử dụng một phép tính đơn giản dựa trên mật độ cây trồng và cây che bóng
để ước tính độ tàn che trong mô hình nông lâm kết hợp - ước tính số lượng cây che bóng
trên một ha và chia cho số cây trồng trên một ha. Ví dụ: nếu trang trại của bạn có 800 cây ca

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.scrufster.habitapp&hl=en
https://nikp29.github.io/CanopyCapture/
5 http://canopeoapp.com/#/login
3
4
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cao/ha, thì khoảng 120 cây che bóng sẽ chiếm 15% độ che phủ thực vật tự nhiên (800 x
0,15).
3. Đo độ che phủ nông lâm kết hợp sử dụng lưới chấm
Sử dụng hình ảnh vệ tinh và lưới điểm để ước tính độ tàn che trong các lô nông lâm kết hợp. Xem ví
dụ trên trong phần Thảm thực vật tự nhiên trong các khu dành riêng cho bảo tồn 1. Lưới điểm.
4. Đo độ tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp sử dụng tiết diện ngang của cây
Tiết diện ngang đáy là kết quả đo mặt cắt ngang của thân cây. Sử dụng tiết diện ngang có thể là một
phương pháp ước tính độ tàn che đơn giản và đáng tin cậy nếu có sẵn các bảng tham chiếu đáng tin
cậy. Tiết diện ngang được ước tính với sự trợ giúp của thước đo góc (Hình 6). Để tính tiết diện
ngang, hãy cộng tất cả các cây che bóng trong từng nhóm kích thước.

Hình 6. (Trái) Ví dụ về thước đo góc và (phải) một bảng tham chiếu cho thấy mối quan hệ giữa tiết diện ngang và
độ phủ tán ở Côte d’Ivoire (nguồn: https://www.nitidae.org/en). Ở đây, bảng tham chiếu được phát triển với sự trợ
giúp của ứng dụng canovalator.

5. Đo độ tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp bằng máy đo mật độ (densiometer) hoặc
máy quang phổ
Nếu có sẵn, máy đo mật độ hoặc máy đo quang phổ là những công cụ có thể giúp người dùng đánh
giá chính xác về độ tàn che, đặc biệt là trong điều kiện tán cây thoáng và dễ nhìn thấy (ví dụ: hệ
thống nông lâm kết hợp cà phê). Mật độ kế/quang phổ kế là dụng cụ bỏ túi sử dụng một gương cầu
lồi có lưới gồm 24 ô vuông. Độ phủ tán được tính bằng cách ghi số ô vuông trên gương có đầy thảm
thực vật.
Để biết thêm thông tin về ước tính độ tàn che trong các hệ thống nông lâm kết hợp, hãy xem các tài
liệu sau (Bằng tiếng Tây Ban Nha):
• FNC: Evaluación de herramientas para valorar el porcentaje de sombra en sistemas agroforestales
con café (https://www.cenicafe.org/es/publications/AVT0472.pdf)
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Thời gian thu thập dữ liệu thảm thực vật tự nhiên
Lớp phủ thực vật tự nhiên được đo hàng năm trong quá trình kiểm tra nội bộ. Tuy nhiên, độ tàn che
thường thay đổi quanh năm. Do đó, các yêu cầu của Tiêu chuẩn Rainforest Alliance dựa trên các
ước tính về độ tàn che được thu thập vào thời điểm trong năm khi tán lá cây rậm rạp nhất (ví dụ:
trong mùa mưa) và không bao giờ thu thập ngay sau khi cắt tỉa.
Vì độ tàn che biến động theo không gian trong toàn trang trại, nên việc thu thập dữ liệu phải được lặp
lại ở các vị trí khác nhau trong toàn trang trại. Số lượng mẫu cũng phụ thuộc vào phương pháp được
sử dụng: Nếu ước tính dựa trên số lượng cây hoặc thông tin về sự phân bố cây che bóng cụ thể, thì
việc lấy mẫu phải bao gồm toàn bộ trang trại.

Gia tăng và phục hồi lớp phủ thực vật tự nhiên
Để bảo vệ thảm thực vật tự nhiên, các yêu cầu 6.2.3 và 6.3.3 của bộ Tiêu chuẩn yêu cầu các nhà
quản lý nông trại và quản lý nhóm xây dựng một kế hoạch với một lịch trình cố định để thực hiện các
cải thiện trong những trường hợp sau:
•

Trang trại hoặc nhóm trang trại thành viên không tuân thủ ngưỡng thảm thực vật tự nhiên bắt
buộc trên toàn trang trại (10% hoặc 15% đối với cây trồng chịu bóng)

•

Các vùng đệm ven sông (khu vực tiếp giáp với các hệ sinh thái thủy sinh) không được duy trì
theo các thông số về độ rộng vùng đệm của Rainforest Alliance.

Trong những trường hợp này, người quản lý trang trại và nhóm phải đưa ra một lịch trình được xác
định rõ ràng để cải thiện trong kế hoạch quản lý trang trại của họ. Đối với ngưỡng thảm thực vật tự
nhiên, kế hoạch cải tạo phải được thiết lập vào năm 0 và hoàn thành vào năm thứ 6 (yêu cầu 6.2.4,
Cải tiến Bắt buộc L2), và đối với vùng đệm ven sông, việc cải thiện phải được hoàn thành vào năm 3
(yêu cầu 6.3.3, Cải tiến bắt buộc L1).
Nếu trang trại hoặc nhóm trang trại của bạn không đáp ứng các tiêu chí tối thiểu về thảm thực
vật tự nhiên hoặc chiều rộng vùng đệm ven sông, kế hoạch quản lý của bạn phải có lịch trình
thực hiện các cải tiến sau:
 Phục hồi và tăng cường thảm thực vật tự nhiên ở các vùng đệm ven sông (liền kề với các hệ
sinh thái thủy sinh)
 Phục hồi các khu vực canh tác có năng suất thấp thành các hệ sinh thái tự nhiên
 Kết hợp trồng các loài thực vật tự nhiên dọc theo ranh giới, trồng làm hàng rào xung quanh
nhà ở và cơ sở hạ tầng, làm hàng rào xanh và cây che bóng trong mô hình nông lâm kết hợp
 Kết nối các khu vực của hệ sinh thái tự nhiên với các hành lang thảm thực vật tự nhiên

Xác định các cơ hội phục hồi và thiết lập hệ thống nông lâm kết hợp
Trước khi xây dựng kế hoạch tăng độ che phủ thực vật tự nhiên, xác định các cơ hội tiềm năng để
phục hồi và thiết lập hệ thống nông lâm kết hợp dựa trên điều kiện và cảnh quan địa phương, chúng
ta cần:
•

Thu thập các bản đồ về phạm vi chứng nhận và cảnh quan

•

Thu hút sự tham gia của các bên liên quan đến cảnh quan bao gồm nông dân, cơ quan
lâm nghiệp hoặc cơ quan môi trường địa phương, các thành viên cộng đồng địa phương
và người dân bản địa, v.v.
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•

Xem xét chi phí và lợi ích cho từng loại hình phục hồi - đánh giá giá trị của khu đất, lợi ích
của việc phục hồi (ví dụ: các dịch vụ hệ sinh thái), các phương pháp đề xuất và loại hình
phục hồi cần thiết (ví dụ: khôi phục hệ sinh thái tự nhiên so với phát triển một hệ thống
nông lâm kết hợp)

•

Xem xét các hoạt động chăm sóc bảo vệ nào cần thiết để hỗ trợ thảm thực vật tự nhiên,
chẳng hạn như tưới nước, bảo vệ cây non khỏi cháy rừng và chăn thả gia súc, v.v.

•

Cân nhắc lợi ích của đa dạng sinh học. Ví dụ, khôi phục các hành lang thảm thực vật tự
nhiên kết nối hai hệ sinh thái tự nhiên giúp động vật hoang dã di chuyển giữa các vùng
sinh cảnh.

•

Kết nối với các viện nghiên cứu địa phương, các cơ quan chính phủ và các dịch vụ hỗ trợ
khác để biết thêm thông tin về các hoạt động phục hồi có thể phù hợp với khu vực của
bạn

Phục hồi các diện tích canh tác có năng suất thấp
Thảm thực vật tự nhiên có thể được thiết lập trên các vùng đất bỏ hóa và các khu vực canh tác có
năng suất thấp để giúp các Đơn vị sở hữu Chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của Bộ Tiêu chuẩn về
thảm thực vật tự nhiên. Các phương pháp sau có thể được sử dụng để khôi phục các khu vực này:
•

Tái lập thảm thực vật với các loài thực vật bản địa

•

Loại bỏ các loài xâm lấn và các loài không phải bản địa khác

•

Quản lý đất đai để tạo điều kiện thuận lợi cho diễn thế sinh thái tự nhiên trong các hệ sinh
thái đã bị phá hủy hoặc suy thoái trước đó

Một khi thảm thực vật tự nhiên đã được thiết lập ở những khu vực này, nó cần được quản lý theo yêu
cầu 6.2.1 và dựa vào các kết quả phát hiện được từ Công cụ Đánh giá Rủi ro.
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Tăng độ tàn che trong hệ thống nông lâm kết hợp
Các kế hoạch tăng độ tàn che cần tính đến những điểm sau:
•

Cơ hội kết hợp những cây che bóng mới – các cây mới nên được đưa vào trong thời gian
tái canh, trồng lại hoặc khi các khu vực mới đang được trồng.

•

Thiết kế nông lâm kết hợp - thiết kế phải phù hợp với điều kiện địa phương; ví dụ, trong
điều kiện khí hậu ẩm ướt, hệ thống nông lâm kết hợp dày đặc có thể tạo điều kiện cho nấm
bệnh lây lan. Trong những điều kiện như vậy, cây che bóng có thể được trồng thành từng
cụm xung quanh khu đất để không khí có thể lưu thông trong suốt vụ mùa; nếu áp dụng
phương pháp thu hoạch hoặc tỉa cành bằng máy móc thì có thể trồng cây che bóng theo
hàng để thuận tiện cho việc di chuyển của máy móc.

•

Các loài cây - các loài khác nhau có các chức năng khác nhau; thông thường, cây xanh
được phân biệt bằng sản phẩm chúng cung cấp là dịch vụ, quả hay gỗ: cây dịch vụ cung cấp
dịch vụ hệ sinh thái như cố định đạm, giữ nước hoặc tạo chất hữu cơ; cây ăn quả cung cấp
quả hoặc hạt; và cây gỗ được sử dụng để khai thác lâm sản gỗ. Cây ăn quả thường cạnh
tranh với cây trồng khác về chất dinh dưỡng và nước, vì vậy các loài cây dịch vụ và lấy gỗ có
thể được ưu tiên hơn trong một số bối cảnh…

•

Lợi ích cho nông dân - cây che bóng có thể tạo ra các lợi ích khác nhau cho nông dân như
tạo chu trình dinh dưỡng, thức ăn cho động vật, và các sản phẩm bổ sung và cơ hội sinh kế
bao gồm trái cây, quả hạch và gỗ.

•

Quản lý cây che bóng - hệ thống nông lâm kết hợp cần được quản lý ở mọi giai đoạn; ví dụ,
những cây non có thể cần được bảo vệ và tưới nước, và những cây trưởng thành nên được
cắt tỉa để chúng không phát triển quá mức lấn át cây trồng khác - kiểu quản lý này tuân thủ
Tiêu chuẩn của Rainforest Alliance mặc dù nó có thể tạm thời làm giảm độ phủ tán cây.

Xây dựng các mục tiêu và hành động cho kế hoạch quản lý của bạn
Xem thêm Hướng dẫn B: Mẫu Kế hoạch Quản lý
Ví dụ dưới đây minh họa các loại mục tiêu mà người quản lý trang trại và quản lý nhóm có thể đặt ra
để gia tăng thảm thực vật tự nhiên trong trang trại hoặc nhóm trang trại của họ:

Hoạt động

Mốc thời gian

Trồng 300 cây bản địa che
bóng trong lô cà phê
Khôi phục các khu vực ven
sông giữa hai hệ sinh thái tự
nhiên thông qua việc hỗ trợ
sự phát triển tự nhiên của cây
bằng việc cắt tỉa, v.v.

Nguồn lực

Người chịu
trách nhiệm
Trợ lý kỹ thuật

2 năm

Dời các loại cây trồng ra khỏi
vùng ranh giới dành cho phục
hồi hệ sinh thái tự nhiên
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3.2 CÁC VÙNG ĐỆM VEN SÔNG
Vùng đệm ven sông là những dải thực vật tự nhiên rộng giữa rìa mặt nước và các khu vực được sử
dụng để sản xuất hoặc chế biến. Những khu vực này nên để phát triển tự nhiên không bị xáo trộn để
làm vùng đệm giữa các khu vực hoạt động của trang trại và vùng nước hoặc nguồn nước. Diện tích
của các vùng đệm ven sông cũng được tính vào các yêu cầu về thảm thực vật tự nhiên của Tiêu
chuẩn (xem ở trên).
Vùng đệm ven sông phục vụ các chức năng sinh học, hóa học, vật lý và sinh thái quan trọng. Ví dụ,
vùng đệm ven sông lọc các chất ô nhiễm bao gồm thuốc trừ sâu, nitơ, phốt pho và các hóa chất khác
được sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Các vùng đệm ven sông cũng giữ lại trầm tích do xói mòn
và dòng chảy từ các cánh đồng bị xáo trộn, làm giảm lượng bồi lắng xuống sông suối. Do đó, vùng
đệm ven sông đặc biệt quan trọng khi ở gần khu vực nông nghiệp.
Ngoài vai trò của chúng trong việc giữ lại các chất ô nhiễm và trầm tích, vùng đệm ven sông còn tạo
sinh cảnh và nguồn thức ăn quan trọng cho động vật không xương sống, cá và các động vật hoang
dã khác, đồng thời điều hòa nhiệt độ nước nhờ bóng mát. Cuối cùng, vùng đệm ven sông kiểm soát
xói mòn dọc theo bờ suối, sông và hồ bằng cách ổn định đất. Chúng có thể đóng vai trò như những
hành lang sinh học tự nhiên kết nối các sinh cảnh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của
động vật.
➢

Yêu cầu cốt lõi

Yêu cầu 6.3.1 Các trang trại duy trì các vùng đệm ven sông hiện có liền kề với các hệ sinh thái
dưới nước

➢

Yêu cầu cốt lõi

Yêu cầu 6.3.2 Người sản xuất duy trì các biện pháp bảo vệ bổ sung sau đây để bảo vệ nguồn
nước uống trong trường hợp trang trại nằm gần nguồn nước uống <50 m.
Xung quanh nguồn:
•

Duy trì hoặc thiết lập vùng đệm ven sông >10 m

•

Duy trì vùng không sử dụng thuốc trừ sâu >20 m

•

Duy trì một khu vực bổ sung >40 m, trong đó thuốc trừ sâu chỉ được phun bằng dụng cụ có
hỗ trợ bằng tay hoặc phun có mục tiêu.

Nếu các trang trại nằm gần nguồn nước uống <50 m, Đơn vị sở hữu Chứng nhận phải đảm bảo áp
dụng các biện pháp bổ sung để bảo vệ chất lượng nước uống (Yêu cầu 6.3.2).

Chiều rộng của đệm ven sông phải phù hợp với kích thước của dòng nước hoặc vùng nước như đã
nêu trong Yêu cầu 6.3.3. Nói chung, các vùng đệm ven sông càng rộng càng mang lại nhiều lợi ích
sinh học và sinh thái;
Các hướng dẫn dưới đây nên được xem là chiều rộng tối thiểu (Hình 7).
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Hình 7. Chiều rộng tối thiểu cho các đệm ven sông liên quan đến kích thước của dòng nước.

trang trại
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Figure 7.Nếu
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of required
riparian
buffer
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vùng đệm ven
Thesông,
buffer
phải
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đưa vào
illustrated
kế hoạch
here
quản
should
lý của
bebạn
considered
lịch trình minimum
thực hiện requirements.
các cải tiến sau:
 Phục hồi và tăng cường thảm thực vật tự nhiên trong vùng đệm ven sông

 Trồng các loại thực vật tự nhiên ở các khu vực gần hệ sinh thái thủy sinh để tăng chiều rộng
vùng đệm thực vật giữa khu sản xuất, chế biến và hệ sinh thái thủy sinh
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MẪU: BẢNG CÁC THUỘC TÍNH BẢO TỒN
Loại khu vực ưu tiên bảo tồn:
Tên và địa điểm:

Các thuộc tính bảo tồn chính:
1_______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________
(Các) nguồn thông tin thuộc tính bảo tồn (đường link web, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, tài liệu):
1 _______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________

Các mối đe dọa tiềm ẩn từ trang trại / canh tác đối với các thuộc tính bảo tồn này:
1_______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3_______________________________________________________________________________

Các biện pháp nông dân phải thực hiện để tránh, giảm thiểu hoặc giảm nhẹ các mối đe dọa đối với từng
thuộc tính bảo tồn:
1______________________________________________________________________________

2_______________________________________________________________________________

3______________________________________________________________________________

