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1. GIỚI THIỆU: 

 
Giám định chính xác sản lượng cây trồng đóng vai trò quan trọng đối với các lợi ích 
về nông nghiệp, kinh doanh và môi trường của trang trại. Phương pháp giám định sản 
lượng thu hoạch đáng tin cậy không những góp phần giúp cho người sản xuất cũng 
như các quản lý nhóm có thể quản lý trang trại tốt hơn, mà còn hướng dẫn áp dụng 
quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp phù hợp, và mang lại tính minh bạch cho 
chuỗi cung ứng. Hơn nữa, có được những số liệu chính xác về khối lượng được chứng 
nhận là điều cần thiết góp phần nâng cao mức độ tin cậy của chương trình chứng 
nhận và hệ thống quản lý truy nguyên của Rainforest Alliance.  
 
Hướng dẫn này áp dụng cho những sản phẩm cây trồng khác nhau và phạm vi sản 
xuất thực tế. Các nguyên tắc cơ bản được đề cập để có thể giám định/ước tính sản 
lượng chính xác hơn, đồng thời cũng ghi nhận  những phương pháp tiếp cận (phương 
pháp luận) khác nhau và chi tiết hơn có khả năng thực hiện và hiện đang được áp 
dụng ở một số hoàn cảnh thực tế. 
 
Ước tính khối lượng chính xác có thể giúp nhà sản xuất: 

• Quản lý quá trình sản xuất tốt hơn  
• Ước tính vật tư đầu vào cần thiết (ví dụ như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật)  
• Hiểu rõ hơn về việc quản lý trang trại  
• Quan sát tác động của những phương pháp canh tác hiệu quả và tối ưu hóa 

sản lượng.  
• Quản lý hiệu quả các mối quan hệ thị trường  

• Ước tính nguồn cung ứng sản phẩm được chứng nhận cho năm tới. 
• Nâng cao sự tin tưởng giữa nhà sản xuất và người mua bằng cách đưa ra một 

cách chính xác hơn khả năng sản xuất được bao nhiêu để bán ra. Quản lý sinh 
kế tốt hơn  

• Ước tính một cách chính xác khoản thu nhập để có thể quản lý tài chính hộ gia 
đình hiệu quả hơn. 

• Tăng khả năng tiếp cận các khoản vốn vay/ tín dụng từ những tổ chức tài chính.  
 
Yêu cầu 2.1.1 chỉ rõ rằng khối lượng ước tính cho năm chứng nhận sắp tới được xác 
định hàng năm dựa trên phương pháp tin cậy được áp dụng bởi quản lý nhóm hoặc 
trang trại. Ngoài ra, đối với việc quản lý nhóm, tại mỗi chu kỳ chứng nhận, các thanh 
tra viên nội bộ sẽ kiểm tra tại hiện trường một mẫu đại diện các thành viên nhóm và 
giám định sản lượng cây trồng dựa trên phương pháp tin cậy.    
 
Sau khi đợt thanh tra thường niên do Đơn vị thanh tra chứng nhận thực hiện, nhằm 
xác minh về sản lượng và khối lượng cây trồng ước tính cũng như mức độ tin cậy của 
phương pháp đã sử dụng, nhóm sẽ nhận được các khối lượng ước tính trên hệ thống 
quản lý truy nguyên của Rainforest Alliance, cho phép các nhóm bán sản phẩm chứng 
nhận của mình đến người mua.    
 
Sau khi việc xác minh khối lượng trong quá trình thanh tra bên ngoài, nhóm khai báo 
tổng khối lượng thu hoạch được trên hệ thống quản lý truy nguyên. Nhóm so sánh 
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khối lượng thu hoạch thực tế với khối lượng ước tính để kiểm tra phương pháp giám 
định sản lượng này xem có thực tế hay không.  
 
Để chắc chắn rằng phương pháp luận có độ tin cậy được sử dụng, điều cần thiết là:  

• Thử nghiệm phương pháp luận.  
• Đào tạo người sử dụng. 
• Xác minh rằng việc giám định phản ánh những gì được quan sát tại thực tế 

hiện trường. 
• Liên tục giám sát quá trình sản xuất và những yếu tố ảnh hưởng đến phương 

pháp này (sâu bệnh hại, các điều kiện thời tiết).  
• Vào cuối năm chứng nhận, so sánh giám định khối lượng với khối lượng thu 

hoạch thực tế. 
• Đối với mỗi năm chứng nhận mới, so sánh khối lượng ước tính với khối lượng 

thu hoạch thực tế trước đây. 
• Đo lường bằng cách sử dụng hệ thống đo lường thập phân (ki-lo-gram hoặc 

kg) hoặc héc-ta (ha)  
 
Bản hướng dẫn giám định sản lượng này đề cập đến việc thực hiện yêu cầu của tiêu 
chuẩn 1.2.10 vì yêu cầu này nêu rõ về diện tích sản xuất và yêu cầu 2.1.1 và 2.1.2    
 

2. LẤY MẪU HIỆU QUẢ ĐỂ GIÁM ĐỊNH SẢN LƯỢNG   

 
Sản lượng cây trồng là khối lượng cây trồng được trồng trên một đơn vị diện tích đất 
đai hoặc trên một cây trồng trong năm. Dựa trên từng loại cây trồng, sản lượng có 
thể xác định bằng cách sử dụng các loại sản phẩm khác nhau (ví dụ: cà phê nhân/cà 
phê thóc, chè lá tươi/chè lá khô). 
 

Cây trồng 
hàng hóa  

Giám định sản 
lượng  

Các loại sản phẩm 
trong hệ thống quản lý 
truy nguyên Rainforest 
Alliance  

Đơn vị đo 
lường  

Cà phê  Cà phê quả tươi  Cà phê quả tươi, cà phê 
thóc, cà phê nhân  

Kg 

Cacao  Cacao hạt khô  Cacao hạt khô Kg 

Chè   Chè lá  Chè khô/chè nguyên liệu Kg 

 
Phương thức độc canh  
Trong trường hợp cây trồng được trồng theo phương thức độc canh, nói chung khoảng 
cách giữa các cây là như nhau trên toàn bộ lô. Với những trường hợp này, việc giám 
định khối lượng có thể được thực hiện bằng cách nhân diện tích cây trồng được chứng 
nhận của nông dân đó với giám định sản lượng trung bình của các lô của nông dân 
đó:  
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Hình ảnh về phương pháp tính toán 1: Khối lượng chứng nhận ước tính cho mỗi 
thành viên nhóm theo phương thức độc canh  
 
Các hệ thống canh tác đa dạng hóa  
Trong các hệ thống canh tác đa dạng cây trồng, tổng sản lượng được chứng nhận 
không thể tính toán bằng cách chỉ dựa vào toàn bộ diện tích sản xuất. Do đó, nó được 
giám định dựa trên sản lượng trên mỗi cây hoặc bụi cây. Sau đó, tổng khối lượng 
chứng nhận được tính bằng cách nhân số lượng cây/ bụi cây với số sản lượng trung 
bình ước tính trên mỗi cây/bụi cây.  
 

 
 
Hình ảnh về Phương pháp tính toán 2: Khối lượng chứng nhận ước tính cho mỗi 
nhóm nhà sản xuất trên số lượng cây/bụi cây  
 
Cho dù việc ước tính khối lượng cho mỗi nhà sản xuất được thực hiện dựa trên sản 
lượng mỗi cây/bụi cây hay trên sản lượng mỗi diện tích được chứng nhận (sản lượng), 
cuối cùng Ban quản lý nhóm vẫn có thể nhân khối lượng chứng nhận trung bình của 
một mẫu đại diện các thành viên trong nhóm cho tổng số các thành viên nhóm: 
 

 
 

Hình ảnh minh họa phương pháp tính toán 3: Khối lượng chứng nhận ước tính 
cho mỗi nhóm sản xuất bằng mẫu đại diện  
 

Một lưu ý quan trọng để đạt được một ước lượng chính xác ở cấp độ nhóm là một 

phương pháp tin cậy để chọn một mẫu đại diện các thành viên trong nhóm. Tại đây, 

bạn có thể biết được các bước cơ bản để chọn mẫu có hiệu quả:  

 

1. Chọn kích thước mẫu.  
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Cỡ mẫu có thể phụ thuộc vào tổng diện tích sản xuất và tính đồng đều của nó. Ở các 
diện tích đa dạng hơn, kích thước mẫu cần phải lớn hơn để phản ánh tính đại diện 
đầy đủ của khu vực sản xuất đấy. Cỡ mẫu có thể chiếm từ 5% đến 10% tổng diện 
tích.  
 

2. Chọn các thành viên nhóm để đưa vào  
Khi chuẩn bị một mẫu các thành viên nhóm, tối thiểu bao gồm các yếu tố sau: 

- Những người sản xuất đại diện cho nhóm có sản lượng cao hơn và thấp hơn trên 

một đơn vị hec-ta trong nhóm nông dân dựa trên khối lượng giám định sản lượng 

trước đó và khối lượng thực tế, nếu có thông tin này có sẵn. 

- Những người sản xuất có diện tích nhỏ hơn hoặc lớn hơn. 

- Những người sản xuất ở các vùng diện tích chứng nhận có đặc điểm địa lý và khí 

hậu khác nhau. 

- Nếu có thể, hãy chọn những người sản xuất đã có những ước lượng sản lượng 

chính xác trong những năm trước đây, miễn là diện tích của họ đủ lớn để đại diện 

cho toàn bộ diện tích. 

 

Đối với chuẩn bị mẫu, tốt hơn hết là không bao gồm những điều sau: 

- Những người sản xuất cho thấy có sự chênh lệch đáng kể giữa sản lượng giám 

định và sản lượng thu hoạch thực tế của vụ trước, điều này cho thấy việc ước 

lượng sản lượng của họ không chính xác 

- Những người sản xuất đã có những điểm không tuân thủ liên quan đến việc ước 

tính khối lượng vì thông tin của họ có thể không chính xác hoặc không đáng tin 

cậy. 

- Những nhóm người sản xuất này trước tiên cần được tập huấn phương pháp để 

ước lượng sản lượng chính xác và cần được kiểm tra trong quá trình thanh tra nội 

bộ. 

 
3. Thực hiện phương pháp giám định sản lượng với mẫu các nông hộ 
Bước này được thực hiện bằng cách sử dụng các phương pháp đề cập ở các chương 
dưới đây.  
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3. GIÁM ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHÍNH XÁC  

Độ chính xác của khối lượng chứng nhận dựa trên hai thông số: sản lượng trên đơn 
vị diện tích hoặc trên mỗi cây/bụi cây và diện tích được chứng nhận. Các yếu tố cơ 
bản quyết định đến sản lượng là như sau: 

• Số lượng tất cả các mảnh đất trang trại, 
• Vị trí và qui mô các vườn cây để xác định diện tích được chứng nhận của trang 

trại (thường được đo bằng các thiết bị GPS), 
• Số lượng và tuổi của cây trồng, 
• Khoảng cách giữa các cây trồng, 

• Các loại /giống cây trồng được sử dụng. 
 
Khi xác định diện tích được chứng nhận, sử dụng thiết bị GPS được phổ biến rộng rãi 
và được xem là phương pháp đáng tin cậy khi được áp dụng 1 cách hiệu quả (tham 
khảo Phụ lục). Thiết bị này cho phép thu thập dữ liệu chính xác và nhất quán hơn là 
ước tính các vị trí/địa điểm hay diện tích bằng cách sử dụng bản đồ giấy hoặc la bàn 
và các phép đo lường khoảng cách.  
 
Ở một số quốc gia, các cơ quan chính phủ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất 
chính thức nêu rõ biết quy mô của trang trại. Các tài liệu được công nhận chính thức 
này cũng được coi là một phương pháp đáng tin cậy để xác định quy mô diện tích 
được chứng nhận cho mỗi nhà sản xuất. Tuy nhiên, ban quản lý nhóm nên xác minh 
trong quá trình kiểm tra nội bộ rằng trang trại đã không bị chia tách hoặc bán đi kể 
từ khi được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất chính thức đó. 
 
Độ chính xác của sản lượng phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm điều kiện môi trường 
và các thực hành nông nghiệp mà người sản xuất thực hiện. Cho dù sử dụng phương 
pháp nào đi chăng nữa, việc giám định cuối cùng phải được điều chỉnh dựa trên các 
thông tin sau: 

- Nếu có, sản lượng trung bình tại địa phương hoặc sản lượng tiềm năng của 
diện tích đó có thể sử dụng cho các mục đích so sánh đối chiếu (ví dụ do Sở 
Nông nghiệp, các dịch vụ khuyến nông, v.v. cung cấp) 

- Thực hiện các thực hành quản lý sâu bệnh hại tổng hợp (IPM)  

- Độ phì đất và quản lý dinh dưỡng đất 

- Tình trạng vệ sinh vườn cây (áp lực về sâu bênh hại và cách quản lý của những 

nông hộ này) 

- Hệ thống cây trồng (xen canh hoặc đơn canh - mật độ của cây trồng chứng 

nhận sẽ ảnh hưởng đến sản lượng) 

- Các thực hành nông nghiệp (mức độ cắt tỉa cành, làm cỏ, tưới nước, v.v.). 

- Các điều kiện khí hậu và hình thái mưa (lượng mưa) 

- Số lượng ngày công lao động. 

- Phương pháp thu hoạch. 

- Những yêu cầu về chất lượng của sản phẩm thu hoạch, ví dụ: Đối với trà: hai 

lá và một búp hoặc ba lá và một búp v.v. Đối với cà phê hoặc toàn bộ quả chín 

/hỗn hợp/quả khô. 
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Những yếu tố này có ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng cây trồng. Đây là một trong 
những lý do giải thích sự chênh lệch đáng kể giữa các quốc gia, khu vực, các trang 
trại và ngay cả trong các vườn cây. Việc đánh giá cẩn thận từng thông số trong những 
thông số này cuối cùng sẽ có kết quả các ước tính về sản lượng cây trồng tốt hơn. 
 
Đối với các nhóm, để tăng độ chính xác của các kết quả giám định, Rainforest Alliance 
khuyến khích sử dụng các phương pháp sau: 

- Số hóa và lưu trữ tập trung toàn bộ thông tin liên quan (xem phần sau của 
hướng dẫn này). 

- Cơ sở dữ liệu lịch sử về khối lượng sản phẩm đã thu hoạch cho từng lô của 
trang trại, cũng có thể lưu theo định dạng số hóa. Một trong những mục đích 
khác, việc ày là để đối chiếu các số liệu ghi chép của vườn cây với các ước 
lượng sản lượng cây trồng địa phương do các viện nghiên cứuvà/hoặc các đơn 
vị khuyến nông tại địa phương thực hiện. 

- Các loại bản đồ. 
 

4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN VIỆC ƯỚC TÍNH KHỐI LƯỢNG CHỨNG 
NHẬN CỦA BẠN? 

Mặc dù quá trình ước tính (giám định) sản lượng và khối lượng có cần nhiều cán bộ 
trong quản lý nhóm hoặc trang trại tham gia vào, nhưng quan trọng là phải có một 
cán bộ có khả năng bao quát về toàn bộ quá trình để đảm bảo rằng phương pháp đó 
được thực hiện một cách hiệu quả và rằng các thông tin dữ liệu, kết quả quan sát và 
kiến thức thu được không bị thiếu. Cán bộ này cần có kiến thức tốt về sản xuất trồng 
trọt, cũng như biết và thông thạo với việc phân tích số liệu. 
 
Cán bộ phụ trách về qui trình giám định sản lượng và khối lượng phải chịu trách nhiệm 
thực hiện các bước được nêutrong hình dưới đây. 
 
Mặc dù quy trình này có đề cập đến trách nhiệm của  những cán bộ  khác nhau trong 
quản lý Nhóm hoặc trang trại, nhưng điều quan trọng là phải có một cán bộ  có khả 
năng bao quát về toàn bộ quy trình để đảm bảo phương pháp đó được thực hiện một 
cách hiệu quả và rằng các thông tin dữ liệu, kết quả quan sát và kiến thức thu được 
không bị thiếu. Cán bộ này cần có kiến thức tốt về sản xuất trồng trọt, cũng như biết 
và thông thạo với việc phân tích số liệu.  
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Ảnh 1: Làm thế nào để cải thiện việc giám định khối lượng chứng nhận  
 
Các bước trong ảnh 1 được mô tả chi tiết hơn ở đây: 
1. Thiết lập một phương pháp tin cậy để tính toán diện tích và sản lượng  được chứng 

nhận của mỗi nhà sản xuất 
2. Thực hiện phương pháp đó:  

a) Kiểm tra phương pháp đó 
b) Tập huấn cho (những) người chịu trách nhiệm tham gia việc giám định khối 

lượng 
c) Tính toán khối lượng cho một mẫu đại diện của các đơn vị trang trại và các 

trang trại. 
So sánh dữ liệu 
Kiểm tra chéo khối lượng được chứng nhận của từng nhà sản xuất/nông dân với (các) 
vụ thu hoạch năm trước, tổng khối lượng bán ra của mỗi nông hộ  và các báo cáo 
thanh tra nội bộ (yêu cầu 1.4.1). Cần lưu ý đến các rủi ro có thể ảnh hưởng đến các 
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kết quả ước tính/giám định khối lượng. Việc kiểm tra này cũng cần xem xét cả đến 
những rủi ro từ chuỗi cung ứng: các rủi ro mà có thể ảnh hưởng đến độ chính xác dữ 
liệu của bạn, màcó thể nằm trong các trung tâm thu thập, trong chính chuỗi cung ứng 
của bạn hoặc trong  đa chứng nhận của các thành viên nhóm của công ty bạn.  
 

Theo dõi sản lượng thực tế 

Thiết lập một hệ thống để xác minh sản lượng thực tế. Điều này có thể được thực 
hiện chẳng hạn như bằng cách kiểm tra thường xuyên một số lượng nhà sản xuất/nông 
hộ đại diện để thu thập thông tin về tình trạng của cây trồng và khối lượng đã sản 
xuất. 
 

Phân tích dữ liệu: 

Sau mùa thu hoạch, sản lượng thực tế cần được so sánh với sản lượng ước tính. Nếu 

phát hiện có sự chênh lệch giữa hai loại sản lượng này : 

- Xác định nguyên nhân của sự chênh lệch này và đưa ra các biện pháp để ngăn 

chặn sự chênh lệch đó xảy ra. Điều này có thể đưa vào việc cải thiện phương 

pháp mà bạn đang áp dụng (bước 1) và tiến hành tập huấn cho thanh tra viên 

nội bộ của công ty bạn (bước 1) 

- Điều chỉnh khối lượng chứng nhận giám định/ước tính trong danh sách thành 

viên nhóm (2.1.1) của đơn vị mình cho chu kỳ chứng nhận mới.  
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5. GIÁM ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHÍNH XÁC ĐỐI VỚI CACAO  

Phương pháp giám định sản lượng và khối lượng như được giải thích dưới đây mất  
nhiều thời gian. Ban quản lý nhóm/trang trại trước tiên nên đánh giá những tháng 
phù hợp nhất để thực hiện phương pháp đó. Vì phương pháp này dựa trên việc đếm 
quả, thời điểm tốt nhất là ngay trước khi bắt đầu thu hoạch khi quả không quá nhỏ 
và bởi vì khi quả chưa đạt đến độ chín thì sẽ dẫn đến việc giám định không chính xác. 
 
Sau khi đánh giá được những tháng tốt nhất để thực hiện phương pháp này và sau 
khi xác định được diện tích chứng nhận bằng công cụ GPS (khoanh vùng/giải thửa) 
hoặc bằng các tài liệu công bố chính thức, việc giám định sản lượng và khối lượng 
được tính như sau: 
 
Bước 1: Mật độ cây cacao có năng suất tại các trang trại lấy mẫu.  
 
Bước đầu tiên để xác định mật độ cây có năng suất (số lượng cây trồng có năng suất 
trên một héc-ta) có thể được thực hiện trên trang trại của mỗi thành viên trong nhóm. 
Ngoài ra, nó có thể được tính toán cho một mẫu đại diện của các trang trại (ví dụ: số 
căn bậc hai của tất cả các thành viên trong nhóm). Sau đó, số trung bình của những 
cây có năng suất trên một héc-ta của các trang trại được lấy mẫu này sẽ được tính 
toán và áp dụng cho tất cả các thành viên trong nhóm. Các giải thích dưới đây dựa 
trên một số nông dân được lấy mẫu: 
 
Mật độ cây có năng suất có thể được xác định dựa trên (những) diện tích lấy mẫu. 
Đối với điều này, một hoặc nhiều diện tích 10 mét x 10 mét (100m2) được xác định 
dựa trên một phần đại diện của mỗi trang trại được lấy mẫu. 
 
Theo hướng dẫn chung, nếu trang trại không đồng đều, diện tích mẫu không được ở 
những khu vực không có năng suất như: 

a. Những vườn cây trồng mới. 
b. Những vườn cây bị bỏ hoang. 

Nên bỏ diện tích vườn cây không có năng suất ra khi tính toán tổng sản lượng.  
  
Trong mỗi diện tích mẫu, số lượng cây có năng suất sẽ được đếm. Nếu xác định được 
nhiều hơn một diện tích mẫu thì tính toán số trung bình các cây có năng suất trên một 
diện tích mẫu. 
 
Việc đếm số lượng này sẽ cho ra số cây có năng suất trên 100m2. Sau đó, con số này 
cần được nhân với 100 để ra được mật độ cây có năng suất trên một héc-ta.  
 

 
Hình ảnh minh hoạ phép tính 4: Mật độ cây có năng suất trên các trang trại được 
lấy mẫu 
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Bước 2: Mật độ cây có năng suất cho toàn bộ nhóm 
 
Sau khi xác định được số trung binh của các cây có năng suất trên một héc-ta cho 
mỗi trang trại lấy mẫu, thì có thể tính giá trị trung bình của tất cả các trang trại được 
lấy mẫu này để có được mật độ trung bình cây có năng suất cho cả nhóm. 
 

 
Hình ảnh minh họa phép tính 5: Số trung bình các cây có năng suất cho toàn bộ 
nhóm.  
  
Lưu ý: Qui mô mật độ mà tại đó sản lượng của vườn cây sẽ được tối ưu hóa là 800 
đến khoảng 1.300 cây cacao/héc-ta (giả sử trang trại không được trồng xen với các 
loại cây khác). Dưới qui mô này, các nhà sản xuất không tận dụng tối đa khoảng cách 
trong các vườn cây và được khuyến khích để cải tạo vườn cây của mình. Nếu với qui 
mô nêu trên, các cây cacao cạnh tranh với nhau về các nguồn lực (như ánh sáng, chất 
dinh dưỡng, nước) và khả năng bị sâu bệnh sẽ tăng lên. Người sản xuất cần được 
khuyến khích loại bỏ một số cây để đạt được qui mô mật độ cây tốt nhất. 
 
Bước 3 và 4: Đếm quả trên cây có năng suất cho mỗi thành viên trong nhóm 
Khi mật độ cây đã được xác định và áp dụng cho tất cả các thành viên trong nhóm, 
sau đó cần đếm quả trên những cây có năng suất để xác định sản lượng  và khối 
lượng ước tính. 
Việc đếm số quả được thực hiện tại trang trại của mỗi thành viên trong nhóm trên 
một số lượng đại diện của các cây có năng suất liền kề nhau. Số lượng những cây để 
đếm quả dựa trên mật độ cây có năng suất của cả nhóm chia cho 100 (kết quả đại 
diện cho số lượng cây có năng suất được tìm thấy trên diện tích lấy mẫu 10m x 10m). 
 

 
Hình ảnh minh họa cho phép tính 6: Đếm quả trên những cây có năng suất cho 
mỗi trang trại 
  
Sau đó, các quả trên số cây có năng suất được lấy mẫu này sẽ được đếm tại trang 
trại của mỗi thành viên trong nhóm: 
 

Cây  Số quả trên mỗi cây có năng suất  

Cây 1  

Cây 2  
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Cây 3  

Cây 4  

Cây …  

Cây …  

TỔNG SỐ QUẢ TRÊN CÁC CÂY CÓ 
NĂNG SUẤT ĐƯỢC LẤY MẪU  

 

 
Không nên đưa những quả rất nhỏ (gọi là quả non/cherelles - dài khoảng 5cm) vào 
đếm vì xác suất đạt độ chín của chúng là tương đối thấp. Nếu việc đếm quả được 
thực hiện khi hầu hết các quả đã đạt độ chín, điều quan trọng là phải hỏi nông dân 
về số lượng tương đối ca cao đã thu hoạch được trong vài tuần qua để đưa khối lượng 
này vào việc giám định. 
 
Bước 5 và 6: Tính toán sản lượng ca cao ước tính   
 
Khi đã đếm các quả trên cây có năng suất được lấy mẫu, có thể giám định được sản 
lượng cacao. 
 
Đầu tiên, số lượng quả trên mỗi cây được xác định dựa trên tổng số quả được đếm 
trên các cây có năng suất được lấy mẫu: 
 

 
Hình ảnh minh họa phép tính 7: Số quả trung bình trên mỗi cây có năng suất 
 
Sau đó, số quả trung bình trên một cây được sử dụng để tính sản lượng ca cao hạt 
trung bình trên một cây, biết rằng trung bình một quả tương đương với 0,04kg ca cao 
hạt: 
 

 
Hình ảnh minh họa phép tính 8: Số quả trung bình trên mỗi cây có năng suất  
  
Cuối cùng, sản lượng ca cao hạt trên một cây được nhân với mật độ cây trên một héc-
ta để thu được sản lượng: 
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Hình ảnh minh họa phép tính 9: Sản lượng giám định  
 
Bước 7: Tính toán khối lượng ước tính và điều chỉnh cho phù hợp với các 
điều kiện của địa phương 
 
Bước cuối cùng, sản lượng trên một héc-ta được nhân với tổng diện tích được chứng 
nhận để thu được khối lượng giám định và sau đó được điều chỉnh dựa trên các yếu 
tố được đề cập trong chương 3 của tài liệu này. 
 

 
Hình ảnh minh họa phép tính 10: Số lượng cacao hạt trung bình được sản xuất  
 
Ví dụ không có bất kì biện pháp kiểm soát sâu bệnh hại (chẳng hạn như ít hoặc không 
cắt tỉa cành và/hoặc làm cỏ, hoặc loại bỏ các quả bị sâu bệnh), có thể tiên liệu rằng 
sẽ có một phần của quả bị thất thu và do đó, cần phải trừ ra khỏi tổng khối lượng ước 
tính hàng năm. 
 

 
 
Hình ảnh minh họa phép tính 11: Số lượng cacao hạt cuối cùng được sản xuất 
 
Các bước 3 đến 7 cũng có thể được thực hiện với một mẫu đại diện các nhà sản xuất 
(lý tưởng nhất là trên cùng một diện tích mẫu được sử dụng để giám định mật độ cây 
- Bước 1), sau đó được ngoại suy cho các thành viên khác trong nhóm có các điều 
kiện canh tác tương tự. Điều đặc biệt quan trọng trong trường hợp này là so sánh và 
điều chỉnh giá trị của khối lượng ước tính ngoại suy dựa trên những quan sát trực tiếp 
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tại hiện trường của các thanh tra viên nội bộ và các thông tin về sản lượng của năm 
trước. 
 
Sử dụng phương pháp áp dụng quan sát trực quan để giám định sản lượng 
đối với cây cacao 
 
Đối với ca cao, phương pháp giám định sản lượng là phương pháp áp dụng trực quan. 
Người sở hữu chứng chỉ được khuyến khích sử dụng phương pháp này khi có thể. 
Phương pháp được mô tả ngắn gọn bên dưới. 
 
Phương pháp này có thể mang lại giám định sản lượng thiết thực nhưng việc sử dụng 
phương pháp này trước tiên cần được đào tạo thích hợp. 
Hướng dẫn thêm về việc sử dụng phương pháp này sẽ có sẵn trên Hệ thống  phổ cập 
kiến thức của Rainforest Alliance thông qua https://learn.ra.org/  
 
Việc xây dựng phương pháp áp dụng trực quan được hỗ trợ bởi Mars Wrigley như một 
cách để quan sát các thực hành và điều kiện tại trang trại có tương quan với  các mức 
sản lượng phổ biến hay không.  
 
Phương pháp luận này bao gồm hai bước chính: 
 
Bước 1: Thiết lập lô: 
Khi bắt đầu làm việc với phương pháp áp dụng quan sát trực quan lần đầu tiên, trang 
trại được chia thành ''các lô đồng đều với nhau'' Đây là các phần của một trang trại 
mà các điều kiện của các cây thì giống nhau và tất cả các cây này đều cần các biện 
pháp can thiệp giống nhau để đạt được sản lượng cao. Một lô có thể được thể hiện 
trên bản đồ phác thảo bằng giấy hoặc tốt hơn là trên bản đồ số. Thường thì các bản 
đồ số mô tả cho toàn bộ trang trại, trong trường hợp này chỉ cần bổ sung thêm các 
ranh giới giữa các lô trong trang trại đó. Nếu toàn bộ trang trại đều đồng nhất thì chỉ 
cần có một lô được chỉ định cho toàn bộ diện tích của trang trại. 
 
Bước 2: Thu thập thông tin áp dụng quan sát trực quan: 
Người quan sát kiểm tra lô đã xác định và thực hiện 14 quan sát dựa trên các tiêu chí 
cụ thể: 
Nguyên liệu thực vật, 
1. Vật tư cây trồng, giống cây  
2. Tuổi cây 
3. Mật độ cây 
4. Sức khỏe của cây 
5. Bệnh làm cây suy yếu  
6. Cắt tỉa cành 
7. Sâu, bệnh hại và vệ sinh vườn cây 
8. Làm cỏ 
9. Thu hoạch 
10. Quản lý cây che bóng  
11. Điều kiện tự nhiên của đất đai trong trang trại 
12. Dinh dưỡng đất đất 
13. Các công thức bổ sung phân bón và chất dinh dưỡng hữu cơ 

https://learn.ra.org/
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14. Sử dụng phân bón và dinh dưỡng hữu cơ 
 
14 quan sát được phân loại là Tốt / Xấu hoặc Tốt / Trung bình / Xấu tùy theo mỗi 
quan sát. Hệ thống bắt đầu với giả định rằng có thể đạt được tiềm năng sản lượng 
đạt được lý tưởng là 1,5 hoặc 2,0 tấn ca cao / năm / héc-ta. 

• Mọi quan sát cho thấy nếu được đánh giá Tốt sẽ hỗ trợ tiềm năng sản lượng 
mục tiêu cần đạt được. 

• Các quan sát được xếp hạng Trung bình hoặc Xấu sẽ làm giảm tiềm năng theo 
một số tỷ lệ nhất định tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của chúng. 

Sản lượng giám định cuối cùng trên một lô xuất phát từ việc giảm khả năng xảy ra 
đối với mọi can thiệp có mức độ đánh giá thấp hơn Tốt và tổng sản lượng của cả vườn 
cây được xác định bằng cách cộng các khối lượng của tất cả các lô. 
 
  



 

SA-G-SD-8-V1 
18 

6. GIÁM ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHÍNH XÁC ĐỐI VỚI CÂY CÀ PHÊ 

Sau khi lập bản đồ diện tích, các chủ sở hữu chứng nhận có thể tiến hành giám định 
sản lượng bằng cách thực hiện các bước sau cho mỗi thành viên nhóm. Phương pháp 
này có thể được sử dụng khi vườn cà phê ra quả  
 
Nếu có nhiều hơn một vụ thu hoạch vào mỗi năm, việc giám định sản lượng sẽ bao 
gồm hết tất cả các vụ thu hoạch. 
 
Bước 1: Đếm cây để tính mật độ cây cà phê 
Đếm số cây có năng suất trong một héc-ta. Xem Phụ lục 1 để tìm hiểu ví dụ về phương 
pháp luận. 
Trong ví dụ này, có 1500 cây/héc-ta.  
 
Bước 2: Thiết lập mẫu 
Trong một biểu đồ, hãy vẽ một đường cắt ngang/đường thẳng tưởng tượng. Đường 
cắt ngang này phải đi qua các diện tích đại diện của trang trại liên quan đến giống 
cây,tuổi cây và chất lượng đất. Trên đường thẳng này, hãy xác định ba điểm có có sự 
đa dạng về các mức sản lượng khác nhau. Tại mỗi thời điểm, chọn năm cây tiêu biểu 
về sản lượng và thực hiện các bước tiếp theo. 
 

 
HÌNH ẢNH ĐƯỜNG CẮT NGANG 1  
 
Bước 3: Đếm cành và quả cà phê tươi 
Việc đếm số lượng này nên diễn ra trong thời gian thu hoạch. Đối với mỗi cây, đếm 
số cành và viết ra giấy. Sau đó, chọn bốn cành có kích thước trung bình theo bốn 
hướng, đếm tất cả các quả cà phê trên các cành này và tính giá trị trung bình. Khi 
bạn đã có số lượng quả cà phê trên mỗi cành và số lượng cành trên mỗi cây, bạn có 
thể tính được số quả cà phê trên mỗi cây. Hoàn thành bảng sau: 
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. 
Bước 4: Ước tính sản lượng  
Để xác định khối lượng cà phê nhân trên một cây, ta thực hiện phép tính sau. 
 
Bước đầu tiên là tính trọng lượng trung bình của quả cà phê tươi trên mỗi cây. Điều 
này có thể được thực hiện bằng cách cân các quả tươi đã đếm và chia trọng lượng 
cho số quả cà phê tươi. 
 
Trong ví dụ này, chúng tôi đã lấy1/600kg làm trọng lượng của một quả cà phê tươi. 
 

 
 
Hình ảnh minh họa phép tính 12: Trọng lượng trung bình của quả cà phê tươi trên 
mỗi cây  
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Bước thứ hai là tính trọng lượng cà phê nhân trên mỗi cây bằng cách sử dụng tỷ lệ 
chuyển đổi từ 1 đến 7,7. Ví dụ: số kg cà phê nhân trên một cây = 3,4 / 7,7 = 0,486kg 
cà phê nhân trên mỗi cây 
  

 
 
Hình ảnh minh họa phép tính 13: Trọng lượng cà phê nhân trên một cây 
 
Để ước tính sản lượng trên một héc-ta, hãy nhân với số lượng cây đã xác định ở Bước 
1: 
 

 
 
 
Hình ảnh minh họa phép tính 14: Giám định sản lượng trên một héc-ta 
 
Bước 5: Giám định khối lượng 
Bước cuối cùng là nhân số giám định sản lượng và quy mô diện tích được chứng nhận 
để có được khối lượng giám định. 
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7. GIÁM ĐỊNH SẢN LƯỢNG CHÍNH XÁC ĐỐI VỚI CÂY CHÈ   

Không giống như các mặt hàng khác đã đề cập, chè là cây trồng được thu hoạch liên 
tục (hoặc gần như liên tục) quanh năm ở hầu hết các vùng. Nó cũng có đặc trưng bởi 
chu kỳ cắt tỉa dài từ 3 đến 5 năm. Sản lượng chè thay đổi theo năm của chu kỳ cắt 
tỉa trong lô. 
  
Sản lượng được tính cho năm dương lịch, từ tháng 1 đến tháng 12 hoặc trong 12 
tháng tùy thuộc vào năm tài chính của từng tổ chức sản xuất, ví dụ: tháng 7-tháng 6 
/tháng 4 - tháng 3. 
 
Thông thường đối với các vườn cây , sản lượng được tính bằng kg chè nguyên liệu/chè 
khô trên một héc-ta. Các nông trại nhỏ cũng có thể thực hiện việc tính toán theo kg 
chè lá trên mỗi bụi chè, có thể được chuyển đổi thành kg chè lá trên một héc-ta hoặc 
mẫu. Sau đó, nó có thể được chuyển đổi thành chè nguyên liệu/chè khô trên mỗi héc-
ta dựa trên tỷ lệ chuyển đổi của nhà máy. 
 
Giám định sản lượng chè thường dựa trên dữ liệu lịch sử. Việc giám định sản lượng 
còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố bao gồm: 

- Phương pháp thu hoạch (thu hoạch bằng máy hoặc thủ công). 
- Chất lượng mong muốn của vụ thu hoạch, ví dụ: hai lá và một búp hoặc ba lá 

và một búp và số lần hái / khoảng cách (thay đổi từ 1 đến 4 lần hái / tháng / 
khóm). 

- Tuổi của các khóm chè. 
- Giai đoạn chu kỳ cắt tỉa của các khóm chè đã thu hoạch, độ cao cắt tỉa và các 

thực hành chăm sóc khác bao gồm tạo độ cao của tán cây cho phép. 
- Kế hoạch bón phân (loại và số lượng phân bón sử dụng, thời điểm và các điều 

kiện bón phân, phương pháp bón, chia nhỏ các lần bón hoặc hàng năm, v.v.). 
- Độ che phủ của các bụi cây trên vườn chè (Toàn bộ vườn chè có được che phủ 

hay có những khoảng trống, ví dụ như vì thiếu bụi cây, cây bóng mát, các yếu 
tố khác trong vườn chè đó?) 

- Các loại dòng lai vô tính  
- Khoảng cách trồng. 
- Thời gian từ khi thu hoạch đến khi cân (mùa cũng ảnh hưởng đến điều này, ví 

dụ: mùa khô so với mùa mưa). 
 
Giám định sản lượng có thể được tiến hành bằng cách thực hiện các bước 
sau đây  
 
Bước 1: 
Ước tính sản lượng bắt đầu từ bản đồ của nông trại theo Yêu cầu 1.2.10. Bản đồ này 
(đối với các trang trại qui mô nhỏ, cũng đăng ký nhóm) có thể được sử dụng để xác 
định các diện tích có thể có đặc điểm khác nhau ảnh hưởng đến sản lượng dựa trên 
các khía cạnh đã đề cập ở trên. 
 
Bước 2: 
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Đối với những nông trại qui mô lớn hơn, việc tính toán sản lượng dựa trên diện tích 
dưới vườn cây, điều này sẽ được làm rõ từ các chi tiết giải thửa của GPS, và dựa trên 
các mức sản lượng lịch sử và các yếu tố khác như đã đề cập ở trên. 
 
Trong các trang trại qui mô rất nhỏ, không có chia lô rõ ràng  để tính toán diện tích, 
thì việc tính toán sản lượng dựa trên số lượng bụi chè. Đếm số bụi cây cho mỗi lô 
được xác định và phân loại dựa trên các đặc điểm liên quan bao gồm cả chu kỳ cắt 
tỉa. Điều này được thực hiện cho tất cả các trang trại và các lô đã xác định. 
 
Bước 3: 
Dựa trên các ghi chép được thực hiện ở cấp nhà máy về năng suất bình quân trên 
một bụi chè, người sản xuất tính ra số kg sản lượng trung bình trên một bụi chè. 
 
Khối lượng giám định cho mùa hiện tại được tính toán bằng cách nhân số kg trung 
bình của sản lượng chè lá mỗi cây (bước 3) cho số khóm chè đã được đếm ở bước 2. 
 
Sản lượng giám định cho mỗi lô được cộng lại để cuối cùng thu được tổng khối lượng 
chè lá. 
 
Bước 6: 
Chè lá được chuyển đổi thành chè nguyên liệu/chè khô bằng cách sử dụng tỷ lệ quy 
đổi địa phương. 
 
Bảng với những con số ví dụ: 
 

Lô Diện 
tích 
(héc- 
ta) 

Số lượng 
khóm chè  
(#) 

Sản lượng trung bình 
mỗi khóm chè trên 
một chu kỳ cắt 
tỉa/năm 
(kg/khóm/năm) 
 

Tổng khối lượng 
giám định trên lô 
này (kg) 
 

Lô 1 0.3 1200 1.8 1200x 1.8 =2160 

Lô 2 0.6 2000 1.7 2000 x 1.7 = 3400 

Lô 3     

Lô 4     

Lô …     

Lô …     

 
Trong tình hình thực tế của vườn cây  
Đối với việc thu hoạch bằng cơ giới hoặc thu hoạch bằng kéo cắt tỉa, có thể thêm 
phần dư còn lại vào sản phẩm thu hoạch. Để có làm sạch dữ liệu khối lượng chè thu 
hoạch được, bạn nên cân lại khối lượng một lần nữa sau khi làm sạch hoặc sử dụng 
phương pháp để tính toán tỷ lệ chuyển đổi. Điều quan trọng là phải ghi lại phương 
pháp chuyển đổi đó vào tài liệu phương pháp giám định sản lượng.  
 
 


