
 

KN-ISCR 
No.204 

 
GIỐNG MÍA VN85-1859  
 
 

GIỚI THIỆU 
Là giống mía do Viện Nghiên Cứu 

Mía Đường Bến Cát lai tạo, chọn lọc từ 
năm 1985, có năng suất cao, chất lượng 
khá, chín trung bình. 

- Năm công nhận tạm thời: 2000 
- Bố mẹ: CP49-116 x tự do 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
Thân to, các lóng nối nhau zig-zag, 

màu tím ẩn vàng. Lóng hình chùy. Mầm 
tròn, nhỏ, cánh mầm nhỏ. Đai sinh trưởng 
rộng, hơi vồng lên ở mắt mầm. Đai rễ có 3 
hàng điểm rễ xếp không thứ tự. 

    
                   Cổ lá (nhìn trên)           Cổ lá (nhìn dưới) 

Phiến lá xanh đậm, rộng, lá trên 
ngọn thẳng đứng, lá dưới gốc hơi cong ở 
ngọn lá. Bẹ lá màu phớt tím, có nhiều lông, 
dễ bóc lá. Cổ lá hình tam giác. Có một tai lá 
hình răng. Ngọn hơi xòe. 

      

ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP 
Mọc mầm nhanh và đều. Đẻ nhánh 

khá. Làm lóng – vươn cao trung bình khá. 
Mật độ cây hữu hiệu khá cao. Để gốc tốt. 
Có trổ cờ. Chịu hạn khá, ít bị sâu hại, có 
bệnh đốm lá, dễ đổ ngã vì ngọn mía nặng. 
Thích hợp đất màu, đất pha thịt. 

   
 Bụi mía        Ngọn lá 

Năng suất bình quân 80 tấn/ha, đạt 
trên 120 tấn/ha ở những vùng đủ ẩm. Chín 
trung bình, CCS từ 10 % trở lên. 
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