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GIỚI THIỆU 

Là giống mía của Trung Quốc, được 
phép sản xuất thử ở Nam Bộ, có triển vọng 
ở vùng Tây Nguyên và Trung Bộ, đặc biệt ở 
những nơi bệnh than bị khống chế.(F160 x 
VĐ71-210) 
ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI 

Dáng bụi hơi xòe, dáng ngọn xòe 
xiên. Đều cây.  

Thân to, hơi zig-zag, tím hơi ẩn 
vàng, nhiều sáp phủ. Lóng gốc dài, nhiều rễ 
phụ.  

 
Thân ngọc và thân lóng 

Lóng hình chùy. Mắt mầm tròn, nhỏ, 
cánh mầm rõ, rãnh mầm không rõ. Đai sinh 
trưởng hơi lồi. Điểm rễ có 2 – 3 hàng xếp 
không đều, hơi mờ. Sẹo lá rõ. 

      
             Mắt mầm                         Bụi mía nhỏ 

Phiến lá ngắn, hơi rộng, màu xanh. 
Phần non của bẹ lá màu xanh, già ẩn tím, 

có lông ở lưng bẹ lá, có sáp. Có một tai lá 
trong hình lưỡi liềm, tai lá ngoài không rõ. 
Cổ lá bị nứt, hình chữ nhật. 
ĐẶC ĐIỂM NÔNG, CÔNG NGHIỆP 

Trồng vào vụ thu, mía mọc mầm 
nhanh và đều, đẻ nhánh nhiều, tập trung. 
Để gốc khá, tái sinh nhanh và đều. Chịu 
hạn tương đối tốt. 

Giai đoạn đầu và giữa phát triển 
nhanh, ưu thế sinh trưởng trong toàn giai 
đoạn tốt (rất thích hợp cho vùng mía chạy 
lũ). Mía giao tán nhanh nên khống chế 
được cỏ dại. Không bị ảnh hưởng nhiều 
của thuốc diệt cỏ. 

 VĐ63-237 VĐ86-368 

So sánh giữa giống VĐ63-237 và VĐ86-368 
Khó nhiễm rệp bông, ít bị sâu, chống 

chịu bệnh khô lá rất tốt, chống chịu bệnh 
cháy lá, vàng lá và bệnh gỉ sắt. Mức độ 
nhiễm trung bình các bệnh đốm lá, bệnh 
than, cần lưu ý bệnh than trên mía gốc.  

Thích hợp với cả điều kiện quảng 
canh và thâm canh. Bộ rễ phát triển và hút 
nước tốt. Không trổ cờ. 

Năng suất nông nghiệp ở vùng đất 
cao 70 – 80 tấn/ha, đất đủ ẩm đạt trên 100 
tấn/ha. 

Chín sớm – trung bình. 
CCS từ 10 – 11%. 

 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 

Copyright@ 2005 

mailto:vn_cane@yahoo.com

	KN-ISCR
	No.208
	
	
	GI?NG MÍA VÐ86-368



	B? MÔN GI?NG MÍA - VI?N NGHIÊN C?U MÍA ÐU?NG
	
	
	
	
	
	
	
	Phú An, B?n Cát, Bình Duong











