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GIỐNG MÍA VN84-4137  
 

ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP GIỚI THIỆU 
Mọc mầm và đẻ nhánh mạnh, sớm, 

tập trung. Tỷ lệ mọc mầm khá, sức đẻ 
nhánh cao, mật độ cây hữu hiệu cao (nếu 
mật độ cây quá cao cây sẽ nhỏ). Tốc độ 
vươn lóng khá. Khả năng tái sinh tốt, lưu 
gốc được nhiều năm. 

VN84-4137 là giống mía do Viện 
Nghiên Cứu Mía Đường Bến Cát lai tạo 
năm 1984, có năng suất khá, chất lượng 
cao, chín trung bình, thích ứng rộng. 

- Năm công nhận tạm thời: 1994 
- Năm công nhận chính thức: 1998 
- Bố mẹ: Ja60-5 x đa giao 

 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
Thân to trung bình, phát triển thẳng, 

lóng hình chùy ngược, vỏ màu xanh ẩn tím. 
Đai sinh trưởng rộng trung bình, đai rễ có 3 
hàng điểm rễ xếp không thứ tự. Mắt mầm 
hình tròn hoặc hình hến tròn, không có rãnh 
mầm. 

          
           Tai lá        Thân lóng 

Bụi mía 

                        

Chịu hạn tốt, kháng sâu bệnh. Ưa 
thâm canh và khả năng thích ứng rộng. 
Năng suất nông nghiệp trung bình đạt trên 
80 tấn/ha, ở vùng đất đủ ẩm có thể đạt trên 
100 tấn/ha. 

Chín trung bình, CCS trên 11%. 
Hàm lượng đường cao ở đầu vụ, có 

thể đưa vào ép đầu vụ (CCS đầu vụ đạt 
khoảng 9 – 10%). 

         Mắt mầm                   Ngọn lá  

Phiến lá rộng trung bình, màu xanh 
đậm. Bẹ lá có nhiều lông, màu phớt tím, cổ 
lá hình sừng bò, lá thìa cong đều. Có một 
tai lá nhỏ. Lá đứng, dáng ngọn thẳng. 

 Nếu cần tư vấn thêm, xin liên lạc theo địa chỉ: 
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