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GIỚI THIỆU Phiến lá rộng, lá đứng hơi rũ ở ngọn. 

Cổ lá hình sừng bò, lá thìa cong đều. Bẹ lá 
non có màu phớt tím, không lông. Không tai 
lá. Ngọn hơi chụm. 

Là giống mía do Viện Nghiên cứu 
Đường Đài Loan chọn tạo. Nhập nội giữa 
những năm 1990. Được phép phóng thích 
vào sản xuất ở Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông 
Nam Bộ; có triển vọng ở nhiều vùng sinh 
thái, đặc biệt trên các chân đất tốt có tưới 
và không có mầm mống bệnh than. 

ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP 
Mọc mầm mạnh. Đẻ nhánh trung 

bình, tập trung. Tốc độ làm lóng, vươn cao 
nhanh. Không hoặc ít trổ cờ.   - Năm công nhận chính thức: 1998 

 

- Bố mẹ: F171 x 74-575 
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 

Cây phát triển thẳng. Thân to, vỏ 
màu xanh ẩn tím, khi dãi nắng có màu tím, 
sáp phủ dày. Lóng hình chùy ngược. Mầm 
hình tròn, cánh mầm trung bình, rãnh mầm 
sâu và dài. Đai sinh trưởng hẹp. Đai rễ rộng, có 
2 – 3 hàng điểm  rễ  mờ. 

    
          Tai lá (ngoài và trong)                Mắt mầm 

       

Bụi mía lớn 
 Chịu hạn và nhiễm sâu bệnh, nhất là 
bệnh thối đỏ và bệnh than; tái sinh khá. 
Chịu thâm canh. Năng suất ở vùng không 
tưới trên 70 tấn/ha, ở vùng đất đủ ẩm trên 
100 tấn/ha. 
 Chín trung bình sớm, giàu đường, 
CCS từ 11 – 13%, có thể đưa vào ép đầu 
vụ.  

      Thân lóng                           Bụi mía nhỏ 
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