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Giới thiệu về vƣờn tiêu của 

bác Hoàng Hữu Phƣớc

• Vƣờn tiêu của gia đình đƣợc

thành lập vào năm 2000, là một

hợp phần trong tổng thể thiết kế

hệ thống trang trại gia đình

• Vƣờn tiêu đƣợc phát triển từng

bƣớc, đến nay vƣờn tiêu có 360

cây trong đó có 150 cây đang cho

thu hoạch

• Mỗi năm vƣờn tiêu mang lại thu

nhập cho gia đình hơn 24 triệu

đồng
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Đặc điểm của cây tiêu

• Tiêu là cây thân leo, thích leo lên

các loài cây có mũ bạc nhƣ mít,

mức hay hoa sữa (gọi là Nọc

sống)

• Tiêu là cây ƣu sáng, vì vậy Nọc

sống không đƣợc che bóng hoàn

toàn cây tiêu

• Ở gốc tiêu ẩm nhƣng không chịu

đƣợc úng

• Tiêu ra hoa vào tháng 7 (âm lịch)

và thu hoạch vào tháng 5 (âm

lịch) năm sau
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Cách chọn giống tiêu

Chọn giống từ cành đuôi lƣơn

• Chọn những cành mọc ra từ gốc

thân, mọc khỏe và lớn hơn những

cành khác

Ƣu và nhƣợc điểm

• Không làm ảnh hƣởng đến cây mẹ

• Mất nhiều thời gian để cho thu

hoạch (từ 2 đến 3 năm)

Chọn giống từ cành lớn

• Chọn những cành khỏe mạnh,

thân cành có màu xanh trên cây

đã lớn

Ƣu và nhƣợc điểm

• Làm mất năng suất của cây mẹ

• Nhanh cho thu hoạch (sau 1 năm

có thể cho thu hoạch)

Tiêu chủ yếu đƣợc giâm bằng cành, có hai loại cành đƣợc chọn để giâm: 

Cành đuôi lƣơn và cành lớn
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Bảo quản giống tiêu

• Nếu vận chuyển đi xa, tốt nhất

nên giâm tiêu vào bầu, sau khi

tiêu ra rễ thì chuyển đi

• Trong trƣờng hợp cần phải

chuyển cành thì gói cành tiêu vào

mo cau hoặc bẹ chuối, nếu chƣa

trồng trong một vài ngày thì cần

phải nhúng cành tiêu vào bùn (trừ

đoạn ngọn của cành)

• Chú ý:

o Phần rất quan trọng là ngọn tiêu,

vì nếu cành tiêu mất ngọn thì sẽ bị

rụng đốt.

o Không giâm cành vào mùa lạnh vì

cành tiêu sẽ dễ bị rụng đốt.

Hình ảnh bảo quản cành đuôi lươn
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Kỹ thuật trồng tiêu

• Đào hố hình lòng chảo có đƣờng

kính khoảng 40 cm

• Phơi hố 1 tuần

• Dùng phân chuồng, phân hoai

mục (tốt nhất là phân trâu bò hoai

mục, tiêu không phù hợp với phân

lợn) trộn với đất rồi cho vào hố

rồi san hố

• Trồng cành tiêu với độ sâu giống

nhƣ châm ngọn khoai lang

• Trồng tiêu cách Nọc 30 cm (có

nghĩa là khi đào hố mình đồng

thời phải tính toán về khoảng

cách này)
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Kỹ thuật trồng tiêu

• Bón tiếp một lớp phân và dùng

cây tấp tủ và che nắng (bằng giàn

hoặc cành cây) để giữ ẩm cho tiêu

• Lƣu ý: Có thể giâm tiêu tập trung

rồi mang đi trồng trong trƣờng

hợp thời tiết không thuận lợi

Làm giàn tiêu khi trời nắng nóng
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Kỹ thuật chăm sóc

• Sau khi tiêu lớn lên và leo lên

Nọc, bắt đầu phân nhánh thì cần

phải vùi thân tiêu xuống đất. Mục

đích là để tiêu có bộ rễ lớn, phân

nhánh mạnh và quả sẽ có từ gốc

dƣới đất lên đến ngọn (tăng tiết

diện ra quả của cây tiêu)

• Đào rãnh xung quanh thân tiêu,

gỡ rễ tiêu đã cắm vào Nọc rồi vùi

xuống rãnh đã đào

• Chú ý: Do tiêu đã ra nhánh nên

khi vùi thân tiêu thì mình tiến

hành cắt các cành nhỏ trên thân để

tránh hiện tƣợng thối các cành đó,

ảnh hƣởng đến toàn bộ cây tiêu.
Hình ảnh trước và sau vùi tiêu
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Kỹ thuật chăm sóc

• Thu hoạch: Tiêu thƣờng thu hoạch

vào tháng 5 âm lịch, chỉ hái phần

mang quả, không hái cành

• Sau khi thu hoạch cần phải tỉa lá,

tuy nhiên bƣớc này có thể làm

ngay khi hái tiêu để tiết kiệm thời

gian

• Dùng phân chuồng hoai mục bón

cho tiêu sau khi thu hoạch rồi

dùng các vật liệu xanh để tấp tủ

(Để cung cấp dinh dƣỡng kịp thời

khi tiêu ra hoa vào tháng 7 âm

lịch).
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Thảo luận

• Q: Khi bác trồng vƣờn tiêu này thì có đƣợc vay vốn ban đầu không?

• A: Ban đầu thì đƣợc hội tiết kiệm tín dụng xã cho vay 5 triệu – mức vay
cao nhất tại thời điểm đó. Ngoài ra, đƣợc CIRD cho đi tham quan, tập huấn
ở những nơi khác.

• Q: Thị trƣờng tiêu thụ ở đâu?

• A: Thị trƣờng dành cho sản phẩm tiêu rất dễ dàng, ngƣời mua đến tận nhà
mua hoặc mình mang đi nơi khác bán nếu nơi đó có giá cao hơn

• Q: Giá tiêu nhƣ thế nào? Năng suất cây tiêu đƣợc trồng trong vƣờn nhƣ thế
nào?

• A: Giá tiêu khô 120000 đ/kg. Mỗi năm với 150 cây đang cho thu hoạch thì
gia đình thu đƣợc hơn 2 tạ mỗi năm, tƣơng đƣơng với hơn 24 triệu đồng

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN NHỮNG CHIA SẺ CỦA BÁC!
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