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A.Khái quát về cây tiêu :

+Cây tiêu : Còn gọi là Cổ Nguyệt ( tên khoa học Piper Nigrum ) là một loại 
cây leo có hoa và thuộc họ Hồ tiêu ( piperaceae ) được trồng chủ yếu để lấy 
quả và hạt.

- Cây tiêu có nguồn gốc từ vùng Tây GHATS Ấn Độ, nhưng hiện nay nó được 
phát triển rộng khắp các vùng nhiệt đới.

- Câu tiêu là loại cây trồng lâu năm và có giá trị kinh tế cao. Tiêu là vua của 
các loại gia vị và là mặt hàng được giao dịch nhiều nhất trên thế giới, thường 
được nhắc tới với tên gọi “ vàng đen “.

- Tiêu được thu hoạch mỗi năm 2 lần, chia làm 2 loại tiêu đen và tiêu trắng
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Phần I : YÊU CẦU CHUNG

- Không cho phép nhiễm sâu mọt sống.

- Đóng gói phải phù hợp cho vận chuyển, lưu kho, bảo

quản nhân hạt điều :

+ Sạch, khô, không thấm, không rò rỉ.

+ Đủ chắc chắn để bảo quản tính nguyên vẹn của

nhân hạt điều.
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Phần I : YÊU CẦU CHUNG

- Độ ẩm của nhân hạt điều nên từ 3% - 5%(tham chiếu 
phương pháp AOAC).

- Nhân hạt điều nếu được đóng gói hút chân không thì 
không được phép đóng khối cứng ( kiểm soát độ ẩm 
của nhân hạt điều và áp suất hút chân không).

- Nhân hạt điều không được có các vật lạ cứng, nhọn 

và tóc.

Phần II : CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 1: (Nhân trắng)

+ Nhân nguyên: WW180, WW210, WW240, WW320, 
WW450.

+ Nhân vỡ:

- Vỡ dọc: WS

- Vỡ góc: WB

- Chất lượng loại 2: (Nhân sém vàng)

+ Nhân nguyên: SW210, SW240, SW320, SW450.

+ Nhân vỡ:

- Vỡ dọc: SS

- Vỡ góc: SB
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Phần II : CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 3:(Nhân nám )

+ Nám nhạt:

- Nguyên: LBW240, LBW320,...

- Vỡ: 

*Dọc: SS

*Góc: SB

+ Nám đậm:

- Nguyên: DW(BW)

- Vỡ:  

*Dọc

*Góc   
Thị trường Trung Quốc

Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 4: Nhân đốm rỗ

- Chất lượng thứ phẩm: Teo, non, tím, cháy vàng, nám
đậm đen, cạo gọt….
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Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 1: (Nhân trắng)

Nhân hạt điều có màu sắc đồng nhất, có thể có
trắng, vàng nhạt, ngà nhạt.

Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 2: (Nhân sém vàng)

Nhân hạt điều có thể có màu vàng, nâu nhạt, ngà
nhạt, xám tro nhạt hoặc ngà đậm.
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Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

Chất lượng loại 3:(Nhân nám) 
- Nhân hạt điều có thể màu vàng đậm, nâu, hổ phách hoặc 

xanh nhạt đến xanh đậm.

- Nhân nguyên nám nhạt (LBW): Nhân có thể màu nâu nhạt, 
ngà nhạt, xám tro nhạt, hoặc ngà đậm. Nhân có thể lốm đốm 
nâu nhạt hoặc nám trên bề mặt, miễn là không quá 40% nhân 
bị ảnh hưởng.

 - Nhân nguyên nám BW (DW): nhân có
thể vàng đậm, nâu, hổ phách, xanh nhạt
hoặc xanh đậm. Nhân có thể nhăn nhẹ, 
non hoặc lốm đốm nâu hoặc có nám trên
bề mặt miễn là không quá 60% nhân bị
ảnh hưởng.
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Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng loại 4: (Nhân đốm rỗ)

Nhân hạt điều như loại 1 hoặc loại 2, chấp nhận
chúng có những lỗ đốm.

Phần II: CHẤT LƯỢNG VÀ PHÂN LOẠI

- Chất lượng thứ phẩm: (Dessert – Chất lượng sau cùng)

Nhân hạt điều có thể bị vết dao, sém đậm, nhăn 
nheo, lốm đốm nâu đậm, lốm đốm đen, nám hoặc 
biến màu khác.
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Phần III:KÍCH CỠ

- Nhân nguyên :(W) 

Nhân hạt điều được xếp loại nguyên nếu có hình dáng 
đặc trưng của nhân điều và không quá 1/8 nhân điều 
bị vỡ.

Phần III:KÍCH CỠ

- Nhân vỡ góc:(B)

Nhân hạt điều bị vỡ ngang, phần còn lại nhỏ hơn 7/8 
của nhân nguyên và lớn hơn 3/8, hai lá mầm vẫn còn 
dính tự nhiên.
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Phần III:KÍCH CỠ

- Nhân vỡ dọc: (S)

Một nửa của nhân nguyên bị tách dọc theo chiều dài, 
làm cho hai lá mầm tách rời nhau và mỗi lá mầm
không bị vỡ quá 1/8.

Phần III:KÍCH CỠ
- Nhân vỡ mảnh: (Pieces)

Nhân hạt điều bị vỡ thành mảnh (xem phụ lục
bảng 3).

Nhân vỡ mảnh lớn
(LP)

Nhân vỡ mảnh nhỏ
(SP)
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Phần III : KÍCH CỠ

- Dưới cấp kích cỡ (Size) đối với nhân nguyên (Whole) 
không quá 10% trọng lượng.

- Dưới cấp kích cỡ (Size) liền kề trong loại mảnh vỡ
(Pieces) không quá 5% trọng lượng.

- Số lượng nhân vỡ hoặc mảnh vỡ trong loại nhân
nguyên (Whole) không được vượt quá 10% trọng
lượng.

- Số lượng mảnh vỡ trong loại vỡ ngang (Butts) và vỡ
dọc (Splits) không được vượt quá 10% trọng lượng.

Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

4.1 Hư hỏng nghiêm trọng:

- Các chất dính: bột điều hoặc tạp chất trên bề mặt của
nhân gây ra biến màu.

- Hư hỏng do sâu: do côn trùng (sống hoặc chết), chất
thải côn trùng.

- Hư hỏng do gậm nhấm. 

- Hư hỏng do chim.

- Mốc.

- Ôi dầu.

- Tạp chất: vỏ quả, vỏ lụa, đất, đá, cọng nhựa, giấy, 
cành, que, chỉ sợi, mảnh kính….
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Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

4.2 Lỗi:

- Sém vàng: (Scorching): Sự biến màu do nhiệt độ quá
cao trong quá trình gia nhiệt hoặc chao dầu.

- Nám hoặc biến màu (Blemish or discoloration): Các
vết đốm cộng gộp vượt quá 3mm xuất hiện trên nhân
gây ra không phải do quá trình chao dầu hoặc tách
vỏ.

- Hạt non (Immature): Nhân điều non chưa phát triển
hoàn toàn và không có hình dáng đặc trưng của nhân
điều.

Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Nhăn nhẹ (Slightly Shrivelled) Những vết nhăn nhẹ
xuất hiện ở bề mặt của nhân điều.

- Nhăn (Shirvelled): Nhân nhăn hoàn toàn làm biến

dạng hình dáng đặc trưng của nhân điều.
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Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Vết dao (Scraped): Hư hỏng bên ngoài nhân do dao
cạo cộng gộp > 5mm. Vết dao bên trong các vị trí
cong tự nhiên của nhân không tính là vết dao.

- Vết dao (Superficial damage): Vết cắt sâu trên bề mặt
của nhân làm thay đổi hình dáng đặc trưng của nhân
điều.

Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Vết dao sau khi chiên (Scrapes after roasting): Những
hư hỏng trên bề mặt nhân khi vỏ lụa hoặc những lỗi
khác được tách ra bởi dao. Những vết cắt này sẽ có
vết sáng lên sau khi chiên và làm cho mẫu chiên trở
nên không đồng đều.

- Đốm lỗ (Pitted spots): Đốm rỗ đen, nâu hoặc màu
khác lớn hơn 1mm gây ra do bị va đập trước khi thu
hoạch.
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Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Vết đốm sau khi chiên (Spotting after roasting): 
Những vết đốm nâu trên bề mặt của nhân sau
khi chiên mà không rõ ở nhân thô ban đầu. 

- Đóng khối (Blocking): Nhân dính chặt vào nhau
khi ở độ ẩm cao hoặc áp suất chân không cao.

Phần VI: CÁC ĐỊNH NGHĨA

- Dính vỏ lụa (Adhering testa): Vỏ lụa là lớp bao 
bọc tự nhiên bên ngoài của nhân điều. Nhân 
được tính là dính vỏ lụa khi vỏ lụa có đường 
kính lớn hơn 2mm (cộng gộp), nhưng khi dính 
vỏ lụa lớn hơn 1/16 diện tích bề mặt đối với 
nhân nguyên và 1/8 đối với nhân vỡ dọc và vỡ 
góc thì được xem là lỗi “Hư hỏng nghiêm trọng 
do dính vỏ lụa”.
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Dính vỏ lụa (Adhering testa)

Hư hỏng nghiêm trọng do dính vỏ lụa



9/12/2013

14

Hư hỏng nghiêm trọng do dính vỏ lụa

Phần V: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

5.1 Lấy mẫu

-Lấy mẫu tăng cường có thể gấp đôi số thùng được
chọn

-Đối với hàng giao thùng rời dùng phương án B.

Phương án Số thùng trong lô Số thùng chọn lấy mẩu

A <51 3

B 51 - 350 6

C 351 - 800 13

D 801 - 2100 21
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Phần V: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

5.2 Xác định nhiễm côn trùng và hư hỏng nghiêm
trọng:

- Xác định côn trùng sống hoặc chết bằng cách sàng
toàn bộ mẫu qua sàng số 14 (5,6 mm).

- Tính tỉ lệ (%) hư hỏng do côn trùng bằng cách:

+ Đếm hạt đối với nhân nguyên (250 hạt).

+ Cân trọng lượng đối với nhân vỡ (250 gam).

Phần V: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

5.3 Xác định cấp loại:

- Xác định tỉ lệ (%) nhân vỡ, lỗi trong mẫu 500 gam.

- Xác định tỉ lệ (%) nhân nhỏ hơn và lớn hơn trong
mẫu 500 gam. 

- Xác định tỉ lệ (%) kích cỡ trong loại mảnh vỡ
(Pieces) bằng sàng chuyên dụng và sàng 250 gam.

- Xác định tỉ lệ (%) lỗi sau khi chiên trong mẫu 500 
gam.
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Phần V: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

5.4 Xác định số hạt nguyên trên 1 pound bằng   

công thức:

Số hạt nguyên đếm x 453,6 (gam)

Số hạt nguyên/pound =

Trọng lượng hạt nguyên ( gam)

Phần V: PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

Lỗi Chất lượng loại 1 (%) Chất lượng loại 2 (%)

Hạt đốm 1.0 2.5

Sém đầu/biến màu 2.0 Không giới hạn

Sém đầu đậm 1.0 2.5

Tối màu 5.0 Không giới hạn

Đậm màu 2.0 10.0

Vết dao 5.0 Không giới hạn

Tổng lỗi tối đa 7.0 Không giới hạn

5.5 Xác định lỗi trên nhân sau khi chiên
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BẢNG 1: GIỚI HẠN CHO PHÉP ĐỐI VỚI CÁC LOẠI 
LỖI VÀ HƯ HỎNG (Áp dụng cho nhân điều không chiên)

Hư hỏng nghiêm trọng Loại 1
(%)

Loại 2 
(%)

Loại 3 
(%)

Thứ phẩm
(%)

Hư hỏng do sâu mọt 0.5 1.0 1.0 1.0

Mốc, ôi dầu, ải mục, dính tạp
chất

0.5 1.0 1.0 1.0

Tạp chất 0.01 0.01 0.01 0.01

Hư hỏng nghiêm trọng tối đa 1.0 2.0 2.0 2.0
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Lỗi

Loại 1
%

Loại 2
%

Loại 3
%

Thứ phẩm 
%

- Nhân sém loại 2 5.0 N/A N/A N/A

- Nhân nám loại 3 1.5 5.0 N/A N/A

+ Mảnh nhân nám nhạt 1.5 5.0 (20% lốm đốm 
nâu nhạt)

+ Nhân nguyên nám nhạt 1.5 5.0 (40% lốm đốm 
nâu nhạt )

+ Nhân nguyên nám 0.5 2.5 (60% lốm đốm 
nâu)

- Nhân thứ phẩm 0.5 2.5 7.5 N/A

- Vết dao 1.0 2.0 5.0 N/A

- Dính vỏ lụa/hư hỏng   
nghiêm trọng do dính    
vỏ lụa

3.0/1.5 3.0/1.5 3.0/1.5 3.0/1.5

- Nhân lốm đốm đen 0.05

- Tổng lỗi tối đa 8.0 11.0 14.0

BẢNG 2: Giới hạn cho phép đối với các loại lỗi và hư 
hỏng trong loại mảnh vỡ nhỏ.

Lỗi SP1-SSP1(G1) SP2-SSP2(G2) SP3-SSP3(G3)

Hư hỏng nghiêm trọng

Hư hỏng do sâu 0.5% 1.0% 1.0%

Mốc,ôi dầu,mục ải 0.5% 1.0% 1.0%

Tạp chất 0.01% 0.01% 0.01%

Hư hỏng nghiêm trọng tối đa 1.0% 2.0% 2.0%

Các loại lỗi

Nhân sém chất lượng loại 2 5.0% B B

Biến màu

Nhân sém đặc biệt chất lượng loại 3 2.0% 5.0% B

Biến màu

Chất lượng loại 4 0.5% 1.0% B

Thứ phẩm 0.5% 2.5% 10.0%

Hư hỏng bề mặt(vết dao) B B B

Dính vỏ lụa 3.0% 3.0% 5.0%

Tổng lỗi tối đa 10.0% 10.0% 12.0%
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BẢNG 3: MÔ TẢ KÍCH CỠ ĐỐI VỚI NHÂN MẢNH VỠ (PIECES)

Loại Tên Dưới sàng số Trên sàng số

LWP,SP,SPS,LP,DP,P1,P2,P3 Mảnh lớn Sàng số 2.5(USA 5/16) ,NMT 
50% , đường kính = 8.0mm.

Sàng số 0.25(USA 1/4) 
, đường kính = 6.3mm.

SWP,SSP,DSP,SP1,SP2,SP3 Mảnh nhỏ Sàng số 0.25(USA số 1/4) , 
đường kính = 6.3mm.

Sàng số 7(USA số 7) , 
đường kính = 2.8mm.

CHIPS,SSP1,SSP2,SSP3 Mảnh vụn 
hoặc mảnh 
nhỏ đặc biệt

Sàng số 7(USA số 7) ,đường 
kính = 2.8mm.

Sàng số 8(USA số 8) , 
đường kính = 2.36mm.

BB or G1,G2,G3 Mảnh vụn 
đầu cuống

Sàng số 8(USA số 8) ,đường 
kính = 2.36mm.

Sàng số 10(USA số 12) 
, đường kính = 1.7mm.

X (Hạt) Sàng số 10(USA số 12) ,     
đường kính = 1.7mm.

Sàng số 14(USA số 16) 
,đường kính = 1.18mm.

FE (Hạt) Sàng số 14(USA số 16) 
,đường kính = 1.18mm.

N/A

P1M,P2M,P3M Mảnh trộn Dưới sàng 6.3mm Trên sàng 4.75mm

CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ VỊ 
ĐÃ THEO DÕI !


