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2. Việc thu gom, vận chuyển phụ phẩm cây trồng không ảnh hưởng 

tới hoạt động sản xuất nông nghiệp tại khu vực canh tác, giao thông; không 

gây ô nhiễm môi trường, lan truyền sinh vật gây hại.  

3. Khuyến khích sử dụng kỹ thuật tiên tiến trong thu hoạch, thu 

gom phụ phẩm cây trồng; khuyến khích sử dụng kỹ thuật, công nghệ ép, 

nén phụ phẩm trước khi vận chuyển. 

4. Tàn dư, phụ phẩm cây trồng trong vùng dịch hại thực vật thực hiện 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Điều 5. Xử lý phụ phẩm cây trồng  

1. Phụ phẩm cây trồng được xử lý như sau: 

a)  Cày vùi hoặc phay;  

b) Ép xanh theo rãnh hoặc phủ luống;  

c) Vùi trong hố đa năng hoặc che tủ gốc cây trồng; che phủ đất; 

d) Ủ làm phân bón hữu cơ truyền thống; 

đ) Phơi khô; 

e) Các giải pháp, biện pháp xử lý khác. 

2. Khuyến khích việc sử dụng chế phẩm sinh học, ứng dụng tiến bộ 

công nghệ, kỹ thuật mới trong quá trình xử lý phụ phẩm cây trồng. 

3. Việc xử lý phụ phẩm cây trồng bảo đảm không gây ô nhiễm môi 

trường, lan truyền sinh vật gây hại. 

Điều 6. Sử dụng phụ phẩm cây trồng  

1. Khuyến khích sử dụng phụ phẩm cây trồng làm nguyên liệu để 

sản xuất nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón hoặc làm 

nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác. 

2. Phụ phẩm cây trồng được sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất 

nấm; sản xuất thức ăn chăn nuôi, sản xuất phân bón, sản xuất sản phẩm, 

hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu của nhà sản xuất và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của Cục Trồng trọt  

1. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn việc thu gom, xử lý, sử dụng phụ 

phẩm cây trồng hiệu quả. 

2. Tổ chức xây dựng tài liệu hướng dẫn thu gom, xử lý phụ phẩm 

cây trồng. 






