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GIỐNG MÍA K84-200 
 
GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP Là giống mía do Thái Lan chọn tạo, 
được Cục Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp 
và hợp tác xã Thái Lan phóng thích vào sản 
xuất đại trà từ năm 1995. 

Mọc mầm chậm, tỷ lệ mọc mầm khá. 
Sức đẻ nhánh khá. Giai đoạn đầu sinh 
trưởng chậm, sau đó phát triển nhanh hơn. 
Tỷ lệ cây hữu hiệu cao. Không hoặc ít trỗ 
cờ. Để gốc tốt. Khả năng thích ứng rộng. 
Chịu phèn tốt. Chịu hạn trung bình khá. 
Kháng sâu hại, không bị nhiễm bệnh than. 
Không đổ ngã.  

- Năm công nhận tạm thời: 1998 
- Năm công nhận chính thức: 2002 
- Bố mẹ: ROC1 x CP63-588 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
 Thân to, mọc thẳng. Lóng hình trụ. 

Vỏ thân có màu xanh ẩn vàng, khi già rọi 
nắng có màu vàng, có phủ một lớp sáp 
mỏng. Mầm nhỏ, hình tròn. Gốc mầm nằm 
sát sẹo lá. Cánh mầm rộng. Đai sinh trưởng 
rõ. Đai rễ có 3 hàng điểm rễ xếp không thứ 
tự. 

     

      
              Bụi mía           Thân lóng 

Ở điều kiện có mùa khô và không có 
nước tưới, năng suất khá cao trên 80 
tấn/ha. Ở điều kiện đủ nước, năng suất rất 
cao > 100 tấn/ha. 

       Cổ lá (nhìn trên và dưới)               Mắt mầm  

Phiến lá to, hơi ngắn và rũ, có màu 
xanh vàng. Tán lá xòe. Bẹ lá có màu xanh, 
ít lông, có nhiều phấn, bẹ lá dày và ôm sát 
thân từ gốc đến ngọn, khó bóc lá. Cổ lá có 
màu phớt tím, hình lưỡi. Có 1 tai lá dài và 1 
tai lá ngắn, hình mác. Dáng ngọn xòe. 

Chín trung bình. Thời gian giữ 
đường dài, có thể thu hoạch ở cuối vụ ép. 

Hàm lượng đường cao, CCS ≥ 10%. 

 

   

Ruộng mía gốc 1 

                 Bẹ lá                   Thân ngọn và thân lóng 
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