
       

 

 

  Trang 1 

Kỹ thuật trồng Tếch (Tên khác: Giá Tỵ) 

(Tài liệu sưu tầm tổng hợp) 
Tên khoa học: Tectona grandis Lin.f ; Họ thực vật:  Tếch (Verbenaceae), Giá Tỵ 

thường được mọi người biết đến với tên thân thuộc là Gỗ Tếch hay cây báng súng, là một 

trong những loại cây mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân.  

Trước đây, Giá Tỵ được biết đến nhiều ở các nước Myanmar, Ấn Độ, Thái Lan,… Dần 

dần, với năng suất và chất lượng gỗ cao, Giá Tỵ được triển khai trồng và chăm sóc ở nhiều 

nước trên thế giới, từ những nước Á, Âu đến các nước Mỹ La Tinh. 

Cây Giá Tỵ  
Việt Nam cũng nhanh chóng du nhập loại gỗ quý này. Trong đó, hai huyện đầu tiên 

trồng loại cây giống này là Vĩnh Cửu và Tân Phú tỉnh Đồng Nai. 

Giá tỵ không chỉ biết đến như là một loại cây cung cấp gỗ, chất đốt mà nó còn tạo và 

xây dựng cảnh quan. Đồng thời, đây còn là một loại dược liệu quý chữa được nhiều căn bệnh 

cho người dân. 

Với những công dụng như vậy, Giá tỵ được nhân rộng mô hình và bắt đầu trồng nhiều ở các 

tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên. Không ai có thể chối từ nét nên thơ, lãng mạng, thoải mái khi 

đi dưới những hàng Giá tỵ cổ thụ. 

Giá tỵ dễ dàng lọt vào mắt người xem bởi dáng thẳng tròn với vỏ màu xám. Lá Giá tỵ 

to, có nhiều hình dạng như hình trứng ngược hoặc hình trái xoan. Đặc biệt nổi bật hơn cả là 

những khóm hoa trắng li ti mọc thành chùm đối nhau. 

1. Đặc điểm hình thái 
Cây gỗ lớn, sống lâu năm, thân thẳng, cao 20-25m, đường kính trung bình 40-50cm ở 

tuổi 40-50 năm, cây trưởng thành có thể tới 1m. Vỏ màu xám trắng, gốc có bạnh vè ở chiều 

cao gần sát đất. Cành non vuông, cạnh có phủ lớp lông màu rỉ sắt. Lá đơn mọc đối, phiến lá 

rộng 15-20cm, dài 20-25cm, lá thường rụng vào mùa khô để lại cành nhánh trơ trụi. 

Tếch ra hoa tháng 5-6, hoa tự hình viên truỳ, hoa màu trắng, quả chín vào tháng 12-1 

năm sau. Quả hạch cứng, bên ngoài có vỏ lụa bao bọc. 1 kg quả có 1500-2000 hạt, là loại hạt 

trung bình. 

 

2. Đặc tính sinh thái 
Cây Tếch phân bố ở Ấn Độ, Myanma, Lào, Thái Lan, được nhập giống trồng ở Việt 

Nam từ những năm 1950. Tếch được trồng ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Đắc 

Lắc, Sơn La, Lai Châu, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Cạn. 

Tếch là loài cây ưa sáng, có khả năng chịu được rét và nhiệt độ cao, lượng mưa từ 

1200-2500mm, độ ẩm không khí bình quân năm 80%, có mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Tếch 

mọc tốt ở đất có tầng dầy phát triển trên đá mẹ bazan, granít, phù sa sông, phù sa cổ, có thành 

phần cơ giới nhẹ, đất ít chua đến trung tính hoặc hơi kiềm, đủ ẩm nhưng thoát nước. Tái sinh 

hạt và chồi tốt, có khả năng chịu lửa nên khi bị cháy chồi gốc vẫn phát triển mạnh. 

3. Giống và tạo cây con 
Áp dụng tiêu chuẩn ngành 04TCN-25-2001 – quy phạm kỹ thuật trồng rừng Tếch của 

Bộ NN&PTNT. 

Chọn cây 25-45 tuổi ở rừng giống chuyển hóa hay rừng giống đã được công nhận để 

lấy hạt giống. Cây mẹ là cây cao to, thẳng đẹp, tán đều không sâu bệnh, ít u bướu. Lấy giống 

vào tháng 2-3 khi quả chín, vỏ quả màu hơi vàng, nâu, xám nhạt. Quả thu hái về sát sạch vỏ, 
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quạt sạch, phơi thật khô, loại bỏ hạt nhỏ, hạt sâu. Lấy những hạt to đường kính 0,8-1cm. Hạt 

bảo quản khô thông thường. Nếu gieo ngay tỷ lệ nảy mầm cao hơn. 1kg có khoảng 2000 hạt. 

Chọn nơi đất tốt, bằng, thoát nước, gần đường giao thông, có hàng rào bảo vệ làm vườn 

ươm. Đất vườn ươm phải được cày bừa 3 lần cho đất nhỏ, tơi xốp. Lên luống rộng 1m, dài 

10m. Đất luống gieo phải đập nhỏ, nhặt sạch cỏ; đất chua phải khử chua bằng vôi. Đất luống 

gieo được bón lót bằng phân bón [gồm phân chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ mục (2 tấn) trộn 

HCVS Saitama JP Bacteria (200kg)+ Khumate (1kg) ]. Sau 2 tuần dùng phân hữu cơ vi 

sinh đã ủ khoảng 1 tháng bón lượng phân 1kg/m2. Trước khi gieo 1-2 tuần đất gieo phải được 

khử nấm bằng Epnon P520 pha 1 lít P520+ 400 lít nước; Tưới 1 lít dung dịch/m2. 

                                   
Cho hạt vào túi, bao, rồi ngâm trong nước nóng 80-1000C trong 14-15 giờ, vớt ra rửa 

chua, phơi nắng. Ngâm – phơi như vậy 4 ngày liền rồi đem gieo. Gieo hạt vào đầu mùa xuân 

hay đầu mùa mưa. 

Gieo theo hàng rạch, cách nhau 20cm. Hạt cách hạt 4-5cm. Gieo xong lấp đất vừa kín 

hạt. Cũng có thể gieo vãi, tốn hạt hơn và khi ấy phải tỉa dặm để điều chỉnh mật độ. Gieo xong 

cần che phủ bằng rơm, cỏ khô để giữ ẩm. Tưới đẫm nước, đảm bảo đất luôn đủ ẩm. Sau 

khoảng 1 tháng hạt nảy mầm. Thông thường tỷ lệ nảy mầm đạt 30-35%. Tưới nước hàng ngày 

đủ ẩm, liên tục 1,5 tháng đầu. Sau đó 2-3 ngày tưới 1 lần. 

Định kỳ làm cỏ phá váng 2lần/tháng, kết hợp tỉa cây mạ nơi dày cấy sang chỗ thưa. Từ 

tháng 6 đến tháng thứ 10 mỗi tháng 1 lần tưới đủ ẩm. Ngừng chăm sóc 2 tháng trước khi 

trồng. 

Cây con ít bị sâu bệnh. Nếu có sâu bệnh hại thì dùng các loại thuốc thích hợp có bán 

trên thị trường theo hướng dẫn ghi trên nhãn để tưới. 

Tiêu chuẩn cây con để tạo cây thân cụt: Cây con 1 tuổi, có đường kinh cổ rễ ³1cm, cao 

khoảng 0,5m, khoẻ mạnh, không bị sâu bệnh. 

Kỹ thuật tạo thân cụt: Tưới đẫm nước, rồi dùng bay, xẻng bứng cây nhẹ nhàng, không 

làm dập cây, bong vỏ. Dùng dao sắc, mỏng lưỡi, đòn kê phẳng để chặt. Chặt vát một góc 

nghiêng 30-45o theo phương thẳng đứng, cách cổ rễ 3-4cm và không được dập cây. Thân cụt 

nên trồng hết trong ngày. Nếu không hết phải để nơi râm mát, tưới đủ ẩm và không để quá 3 

ngày. Nếu địa bàn trồng rừng cách xa vườn ươm, nơi tạo thân cụt, phải tiền hành hồ rễ phân 

cho bộ rễ giữ ẩm và gói bọc bằng bao tải, nilon, trước khi vận chuyển tới nơi trồng. Vận 

chuyển không làm dập thân và rễ cây, không để lộ cây ngoài nắng. 

4. Trồng và chăm sóc rừng 
Tếch thích hợp ở nơi có khí hậu nóng ẩm, có hai màu mưa và khô rõ. Nhiệt độ bình 

quân năm 21-27oC. Nhiệt độ tối thấp tuyệt đối không dưới 1,7oC, nhiệt độ bình quân tối đa 

tháng nóng nhất là 400C, nhiệt độ bình quân tối thiểu tháng lạnh nhất là 13oC. Độ ẩm không 

khí bình quân năm 80-90%. Lượng mưa 1200-2500 mm/năm. Một năm có 3-5 tháng khô 

(lượng mưa <50mm/tháng). 

Tếch thích hợp phát triển trên đất tương đối bằng có độ dốc <25o, phát triển trên các 

loại đá mẹ bazan, grannit, phù sa ven sông, phù sa cổ, thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước, 

tầng dày ³50cm, có tỷ lệ mùn khá, ít chua đến kiềm nhẹ, độ pH=6,5-7,5. Tếch không thích 



       

 

 

  Trang 3 

hợp trồng trên đất mỏng bị kết von, đá ong, đất cát, đất xói mòn trơ sỏi đá, đất quá chua hoặc 

quá kiềm pHKCl dưới 4 hoặc trên 8, đất bị úng, sét nặng và glây. 

Trồng vụ Xuân Hè vào đầu mùa mưa sau khi có 1 trận mưa rào hoặc trồng vụ Hè Thu. Tuỳ 

vùng mà định tháng trồng phù hợp. 

Vào cuối năm, trước khi cuốc hố thực bì được phát toàn diện, chất thành nhiều đóng 

nhỏ cách xa nhau để đốt theo quy định phòng chống cháy, không để cháy lan. 

Cuốc hố với kích thước 40x40x40cm; lớp đất mặt vun riêng 1 bên hố để khi lấp đưa xuống 

dưới hố. Lấp hố tiến hành trước khi trồng 1 tháng, đất lấp cao hơn miệng hố. 

Phương pháp đảm bảo hiệu quả nhất là phương pháp trồng bằng cây thân cụt. 

-Trồng thuần loại hay trồng xen cây nông nghiệp.  

-Trồng xen cây nông nghiệp theo phương thức nông lâm kết hợp. Mật độ trồng Tếch 

1100 cây/ha (3x3m). Loài cây trồng xen có thể là một trong các loài: Đậu tương, Lạc, Ngô, 

Lúa nương, Đu đủ, Thuốc lá, Điều, Đậu tràm. Thời gian trồng xen là 2 năm.  

Trồng thuần loại với mật độ 1660 cây/ha hoặc 2200 cây/ha (3x2m; 3×1,5m), dùng cuốc 

trộn đều đất trong hố, lấp thêm đất, sau đó đào hố nhỏ sâu hơn 20cm, đặt stump vào cho đứng 

thẳng, dùng tay vun đất, nén chặt xung quanh, thân cụt nhô cao 2cm trên mặt đất. 

Chăm sóc liên tục trong 3 năm đầu: 

-Năm thứ nhất: Sau khi trồng 1 tuần đến 10 ngày, nếu cây chết phải được trồng dặm 

ngay. Đồng thời, Bà con cũng nên làm cỏ vun gốc 1 tháng sau khi trồng.  

Hàng năm định kỳ 6 tháng làm cỏ, bón phân, vun gốc một lần, lượng phân bón là 100 

gram NPK/lần bón, kết hợp bón thêm phân bón [gồm phân chuồng, tro, trấu, rơm rạ, cỏ 

mục (2 tấn) trộn HCVS Saitama JP Bacteria (200kg)+ Khumate (1kg)]. Sau 2 tuần dùng 

phân hữu cơ vi sinh đã ủ khoảng 1 tháng bón 1kg/cây.  

Bón phân trong 3 năm đầu. Thêm vào đó, bà con cũng nên sử dụng cơ giới để cày sạch 

cỏ giữa 2 hàng cây từ năm thứ nhất đến năm thứ 3, thực hiện 2 lần/năm. 

-Năm thứ hai: Chăm sóc hai lần như năm thứ nhất. 

-Năm thứ ba: Cũng chăm sóc hai lần như năm thứ hai. 

5. Khai thác, sử dụng 
Gỗ tếch có màu vàng nhạt, giác và lõi phân biệt, thớ gỗ thẳng, mịn có chứa dầu. Tỷ 

trọng gỗ 0,7, gỗ bền, ít co dãn, không bị cong vênh, nứt nẻ. Gỗ tếch không bị mối mọt và hà 

ăn. Gỗ tếch chịu lực cao nhưng lại dễ uốn vì thế có thể dùng đóng tầu, thuyền, toa xe, ô tô, 

làm nhà, cầu cống, chế biến gỗ dán, lạng. 

Nhiều vùng ở nước ta có điều kiện khí hậu và đất đai phù hợp để trồng Tếch. Có thể 

trồng rừng tập trung hoặc phân tán, thuần loại hoặc nông lâm kết hợp ở những nơi đất tốt như 

các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, trồng kết hợp với Cà phê, Ca cao, Đào lộn hột 

và các loại cây nông nghiệp khác trong 3-5 năm đầu. 

Tỉa thưa 3-4 lần theo cấp tuổi, có số cây để lại tuỳ theo cấp đất và điều kiện sử dụng. 

Lần 

tỉa 
Tuổi 

Số cây chừa lại theo cấp đất Phương pháp 

tỉa Tốt Trung bình Xấu 

1 5-10 800 1200 1400 Cơ giới 

2 10-15 400 600 800 Cơ giới 

3 15-20 200 300 400 Chọn lọc 

4 20-25 150 200 300 Chọn lọc 

Nơi trồng mật độ 1000-1250 cây/ha tỉa thưa 2-3 lần vào cấp tuổi 10-15; 15-20 và 20-25. 

6. Bảo vệ, phòng chống cháy rừng: 
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-Ngăn chặn trâu bò vào phá hoại cây trồng, tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân xung 

quanh vùng về ý nghĩa của việc bảo vệ rừng. 

-Phòng chống cháy rừng bằng cách cày làm sạch cỏ theo băng.  

-Trên mỗi hàng cây cần dãy sạch cỏ, làm đường ranh ngăn lửa, đặt biển báo cấm đốt 

lửa trong rừng ngay ngoài bìa rừng. 

 

 


