
ĐẶC ĐIỂM CỦA BỘ GIỐNG MÍA 

ĐANG TRỒNG PHỔ BIẾN Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

 

GIỐNG MÍA K88-65 

 

 

 
Đặc điểm hình thái 

 Lá màu xanh hơi dài, rộng, dài và cứng. 

 Bẹ lá có nhiều lông, ôm sát thân,dễ bóc bẹ. 

 Tai lá trong hình răng cưa. 

 Thân rất to, thẳng, có màu xanh vàng, phủ một lớp sáp dầy. 

 Lóng hình chóp, đai sinh trưởng rộng, đai rễ hẹp, có 3 hàng điểm rễ. 

 Mắt mầm hình tròn hơi lồi, nằm sát sẹo lá, cánh mầm rộng. 

 Không có rãnh mầm. 

 Đặc điểm Công - Nông nghiệp 

 Nẩy mầm khá, đẻ nhánh tập trung. 

 Bị sâu đục thân, ít trổ cờ. 

 Khả năng tái sinh, lưu gốc tốt, ít đổ ngã. 

 Thời gian thu hoạch trên 12 tháng. 

 Năng suất trên 150 tấn/ha. 

 Chữ đường 10-11. 

 



GIỐNG MÍA K88-92 

 

 

 

 
Đặc điểm hình thái 

 Lá màu xanh nhạt, phiến lá rộng, dài và cứng. 

 Bẹ lá không có lông, ôm sát thân, tai lá trong hình ngọn giáo, tai ngòai hình răng cưa, 

dễ bóc lá. 

 Thân rất to, thẳng, trước khi bóc bẹ có màu trắng ẩn vàng, phơi ra nắng có màu tím 

nâu, phủ một lớp sáp muội. 

 Lóng dài hình trụ, đai sinh trưởng rộng, có 2 hàng điểm rễ thẳng đều. 

 Mầm hình tròn, lớn, nằm sát sẹo lá, cánh mầm rộng. 

 Không có rãnh mầm. 

Đặc điểm Công - Nông nghiệp 

 Nẩy mầm khá, tập trung, đẻ nhánh trung bình. 

 Ít sâu đục thân, ít trổ cờ. 

 Khả năng tái sinh, lưu gốc kém, thích hợp trồng rãi vụ. 

 Thời gian thu hoạch trên 12 tháng. 

 Năng suất trên 150 tấn/ha. 

 Chữ đường 10-12. 

 



GIỐNG MÍA PHÁP (Fr?) 

 

 
 
Đặc điểm hình thái 

 Lá rộng và đầy,đứng,lá già hơi cong ở ngọn.  

 Bẹ lá màu phớt tím ít lông,dễ bong  

 Thân to, lóng hơi dích dắc,màu xanh ẩn vàng,sáp phủ đầy,loang lổ.  

 Lóng hìn trụ.  

 Mầm hình hến hơi tròn,cánh mầm rộng,có rãnh mầm nhỏ,có chùm lông ở đỉnh mầm.  

 
Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Nẩy mầm chậm,tỷ lệ mọc mầm khá.  

 Giai đoạn đầu sinh trưởng hơi chậm,về sau mạnh.  

 Chịu hạn khá,chịu được phèn,chống chịu sâu bệnh.  

 Tái sinh lưu gốc tốt.  

 Ít trổ cờ.  

 Năng suất 120 - 150 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 11 - 12 tháng.  

 Chữ đường trên 11.  



GIỐNG MÍA VN85 – 1859 (CHÍN SỚM) 

 

Đặc điểm hình thái 

 Lá to trung bình,màu xanh đậm,gốc lá nhỏ.  

 Bẹ lá có ít lông,màu phớt tím,tự bóc lá.  

 Có một tai lá.  

 Thân to màu tím ẩn vàng.  

 Lóng hình chóp cụt nối nhau dích dắc.  

 Không có rãnh mầm.  

 Mầm hơi tròn nhỏ,cánh mầm nhỏ,mầm nhô cao khỏi mấu lá.  

 
 Đặc điểm hình công - nông nghiệp 

 Nẩy mầm,đều;đẻ nhánh mạnh,tốc độ vươn lóng trung bình.  

 Không nhiễm bệnh than.Ít bị sâu hại,không bị đỗ ngã.Chịu hạn khá.  

 Khả năng tái sinh,lưu gốc tốt,ít trổ cờ.  

 Chữ đường trên 11.  

 Năng suất 120 - 150 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 10 - 11 tháng.  



GIỐNG MÍA ROC22(CHÍN SỚM) 
 

 
 
Đặc điểm hình thái: 

 Lá màu xanh,thân lá trung bình,chiều rộng lá hẹp,lá rủ hình cung,dễ bóc lá.  

 Thân trước khi bóc lá có màu xanh ẩn vàng,cây thẳng đứng.  

 Lóng hình trống.Rãnh mầm rõ.  

 Mắt mầm trung bình hình trứng, đai sinh trưởng hơi nhô ra.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Nẩy mầm tốt,tỷ lệ mọc đạt 85%,sinh trưởng tốt,đẻ nhánh khỏe.  

 Giai đoạn dầu phát triển hơi chậm,giai đoạn giữa và cuối phát triển nhanh.  

 Kháng sâu bệnh tốt.  

 Khả năng lưu gốc tốt.  

 Không bị đổ ngã,ít trổ cờ.  

 Năng suất 120 - 150 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch:10 -11 tháng.  

 Chữ đường trên 12  



GIỐNG MÍA ROC25(CHÍN SỚM) 
 

 
 

Đặc điểm hình thái 

 Thân to trung bình,trước khi bóc lá có màu vàng nhạt,khi ra nắng có màu tím nhạt.  

 Lóng hình tròn,phủ lớp phấn trắng.  

 Mắt mầm hình tam giác,màu tím sậm,gốc mầm dính sát vào chân lá.  

 Phiến lá rộng trung bình và đều nhau,màu xanh  sẫm,ngọn lá cong xoắn lại,lá già hơi có 

màu tím.  

 Bẹ lá màu xanh có ít phấn.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Mọc mầm khá,đẻ nhánh mạnh,vươn lóng nhanh và tái sinh tốt.  

 Kháng sâu bệnh,chịu hạn tốt.  

 Ít trổ cờ.Ít đổ ngã,khả năng lưu gốc tốt.  

 Năng suất có thể đạt trên 100 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 8 -12 tháng.  

 Chữ đường trên 13 CCS  



GIỐNG MÍA ROC16(CHÍN SỚM) 
 

 

Đặc điểm hình thái 

 Thế lá thẳng đứng,ngọn hơi rũ;có màu xanh.  

 Bẹ lá ít lông;lúc còn non màu tím nhạt.  

 Thân to trung bình;trước khi bóc bẹ có màu xanh vàng;sau khi bóc bẹ,phơi nắng có màu 

tím nhạt.  

 Lóng hình ống tròn.Có rãnh mầm.  

 Mầm hình trứng,đỉnh mầm bằng đai sinh trưởng.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Nẩy mầm đều,sinh trưởng nhanh.  

 Thích nghi đất  trung bình,tốt,không chịu phèn.  

 Kháng sâu đục thân.  

 Không đổ ngã.Khả năng tái sinh,lưu gốc tốt.  

 Năng suất trên 120 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 10 - 11 tháng.  

 Chữ đường trên 11.  



GIỐNG MÍA QĐ93 - 159 (CHÍN SỚM) 
 

 
 

Đặc điểm hình thái 

 Thế lá thẳng đứng,ngọn hơi rủ;có màu xanh lục nhạt.  

 Bẹ lá ít lông;màu xanh ẩn vàng,có những vệt màu nâu đỏ chạy dọc theo bẹ lá.Dễ bóc bẹ.  

 Thân to trung bình;trước khi bóc bẹ có màu xanh ẩn vàng;sau khi bóc bẹ ,phơi nắng có 

màu vàng xanh,phủ lớp phấn trắng.  

 Lóng hình tròn.  

 Mầm hình ròn,nhỏ,đỉnh mầm không vượt khỏi mấu lá.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Mọc mầm khá,đẻ nhánh mạnh.  

 Thích nghi đất trung bình,tốt,không chịu phèn.  

 Ít sâu bệnh,dễ trổ cờ.  

 Khả năng tái sinh,lưu gốc tốt.  

 Năng suất trên 120 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 8 - 10 tháng.  

 Chữ đường trên 10.  



GIỐNG MÍA VIỆT ĐƯỜNG (VĐ) 86 - 368 (CHÍN TRUNG BÌNH) 
 

 

 

Đặc điểm hình thái 

 Lá to màu xanh,phiến lá dài,hẹp.  

 Bẹ lá màu vàng ẩn tím,có ít lông.  

 Thân hình dáng thân hơi dích dắc.  

 Lóng hình chùy,màu tím hơi ẩn vàng,sáp phủ đầy.  

 Rãnh mầm không rõ.  

 Mầm hình tròn,lồi có cánh mầm.  

Đặc điểm công - nghiệp 

 Nẩy mầm nhanh,tỷ lệ mọc mầm khá.  

 Giai đoạn đầu và giữa phát triển nhanh.  

 Kháng sâu,nếu lưu gốc nhiều năm dễ bị bệnh than tấn công.  

 Ít trổ cờ.  

 Năng suất trên 150 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch từ 11 - 12 tháng.  

 Chữ đường trên 10  



GIỐNG MÍA DLM 24 (CHÍN TRUNG BÌNH) 
 

 

 

Đặc điểm hình thái 

 Thân to trung bình,màu xanh ẩn vàng,khi ra nắng có màu đỏ tía.  

 Lóng hình chùy ngược,có nhiều sáp phủ,nối nhau thẳng.  

 Không có vết nứt,không có rãnh mầm.  

 Đai sinh trưởng rộng.  

 Mắt mầm hình tròn,nhỏ,lồi,nằm sát sẹo lá.  

 Phiến lá rộng trung bình,xanh đậm.  

 Bẹ lá màu xanh,có ít lông.  

 Dáng ngọn chụm xiên,dáng bụi thẳng.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Mọc mầm trung bình,đẻ nhánh khá,vươn lóng nhanh và tái sinh tốt.  

 Kháng sâu bệnh.  

 Ít trổ cờ.  

 Năng suất trên 120 tấn/ha.  

 Thời gian thu hoạch 11 - 12 tháng.  

 Chữ đường trên 10.  



GIỐNG MÍA R570 (CHÍN MUỘN) 
 

 

 

Đặc điểm hình thái 

 Lá dài,rộng trung bình,ngọn hơi rủ.  

 Bẹ lá không có lông,ôm sát thân khó bóc.  

 Tai lá trong hình tam giác tù.  

 Thân to,dích dắc,có màu xanh vàng,phủ một lớp sáp muội.  

 Lóng dài hình trụ.  

 Mầm hình tròn.  

Đặc điểm công - nông nghiệp 

 Nẩy mầm mạnh,tập trung,đẻ nhánh trung bình.  

 Thích nghi vùng đất xám.,chịu hạn tương đối  

 Kháng sâu đục thân.  

 Khả năng lưu gốc tốt.  

 Thời gian thu hoạch trên 12 tháng.  

 Chữ đường 10 - 11.  

 


