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GIỐNG MÍA DLM24 (Dòng Lai Mỹ) 
 
GIỚI THIỆU 

Hạt lai nhập từ Mỹ, gieo hạt và chọn 
dòng vô tính tại Viện Nghiên Cứu Mía 
Đường Bến Cát. 

- Năm công nhận thử: 2002 
- Bố mẹ: Không rõ 

ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 
Gốc thân to trung bình khá, lóng hơi 

ngắn, ít rễ phụ. 
Thân to trung bình khá. Lóng hình 

chùy ngược, có sáp phủ nhiều, nối nhau 
thẳng, không có vết nứt và không có rãnh 
mầm. Màu xanh ẩn vàng, khi dãi nắng có 
màu đỏ tía. Đai sinh trưởng rộng, rõ, hơi lồi. 
Đai rễ có 3 – 4 hàng điểm rễ xếp không 
theo thứ tự. Sẹo lá to. Mầm hình tròn, nhỏ, 
lồi, nằm sát sẹo lá. 

  
Cổ lá (nhìn dưới và nhìn trên) 

                       
             Thân lóng                              Mắt mầm 

Phiến lá rộng trung bình, xanh đậm. 
Bẹ lá màu xanh, có nhiều lông. Có 1 tai lá 

trong hình tam giác. Cổ lá hình chữ nhật. 
Dáng ngọn chụm xiên, lá sít, dáng bụi thẳng. 
ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP 

Mọc mầm trung bình, đẻ nhánh khá, 
vươn lóng nhanh và tái sinh tốt. Kháng sâu 
đục thân khá. Không hoặc ít trỗ cờ. 

  

DLM24 

             Bụi nhỏ                             Bụi lớn 

Ở vùng đất thấp, chất lượng kém 
hơn ở vùng đất cao. 

Năng suất nông nghiệp đạt 70 – 80 
tấn/ha ở vùng đất khô hạn, không tưới; đạt 
100 tấn và  trên 100 tấn/ha ở vùng đất đủ 
ẩm, thâm canh. 

Chất lượng mía khá cao, CCS từ 10 
– 11%. Chín trung bình – muộn. 

 
Thế lá 

 Nếu cần tư vấn thêm, xin liên lạc theo địa chỉ: 
BỘ MÔN GIỐNG MÍA - VIỆN NGHIÊN CỨU MÍA ĐƯỜNG 
Phú An, Bến Cát, Bình Dương 
Tel: 0.650.580886 – Fax: 0650.562267 
E.mail: vn_cane@yahoo.com 
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