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1. Nhóm tác giả: Nguyễn Đức Quang, Cao Anh Đương, Nguyễn Thị Rạng và 

Đỗ Đức Hạnh. 

2. Cơ quan tác giả: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía Đường, Viện Khoa 
học kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. 

 3. Nguồn gốc, xuất xứ: 

 - Từ kết quả nghiên cứu: “Hoàn thiện quy trình sản xuất giống mía tại vùng Nam 
Trung bộ”. 

- Thuộc Dự án: “Phát triển giống mía năng suất chất lượng cao giai đoạn 2006- 
2010”. 

 4. Phạm vi áp dụng: Các tỉnh vùng Nam Trung bộ. 

 5. Đối tượng áp dụng: Các tổ chức, các nhân tham gia sản xuất mía giống. 
 

NỘI DUNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIỐNG MÍA TẠI VÙNG NAM TRUNG BỘ: 
 

1- Chọn đất và địa điểm trồng: 
- Địa điểm trồng: phải thuận tiện về giao thông, đi lại dễ dàng. 
- Đất có pHKCl dao động từ 4-6, đảm bảo tơi xốp, thoát nước tốt, địa hình bằng 

phẳng, tầng canh tác dày từ 30 cm trở lên. 

2- Thời vụ trồng: 
- Vụ 1 (vụ Hè): Trồng tháng 4-5 dương lịch, khi có mưa giông đầu vụ, thu hoạch 

làm giống trồng vụ cuối mưa (tháng 12).  
- Vụ 2 (vụ Hè Thu): Trồng tháng 7-8 dương lịch, thu hoạch giống trồng vụ đầu 

mưa. Tuỳ theo đặc điểm từng giống mía mà bố trí thời điểm trồng cho thích hợp, những 
giống sinh trưởng chậm nên trồng tháng 7 để mía có thời gian sinh trưởng dài hơn, cho 
năng suất cao. 

3- Chuẩn bị đất trồng: 
- Đất trồng mía phải đảm bảo yêu cầu: bằng phẳng, tơi xốp, sạch cỏ dại. Đặc biệt 

phải loại bỏ hoàn toàn gốc mía vụ trước còn sót lại để đảm bảo không bị lẫn giống. 
- Cày đất: Đất phải tiến hành cày dàn 3 chảo 2 lần, cày 7 chảo 1 lần, bừa 2 lần. 

Độ sâu cày > 25 cm, cày lần sau vuông góc với lần cày trước, thời gian giữa 2 lần cày 
10-15 ngày. 

- Rạch hàng: Sau lần bừa cuối cùng tiến hành rạch hàng. Hàng phải thẳng, độ sâu 
khoảng 25 cm, rãnh rộng 30-35 cm, khoảng cách hàng 1,0 m. Hàng mía phải vuông góc 
với hướng dốc chính của ruộng. 
 



4- Chuẩn bị hom giống: 
- Mía giống phải được lấy từ các ruộng mía trồng làm giống và đảm bảo các tiêu 

chuẩn sau: 
+ Tuổi mía: 6-8 tháng tuổi. 
+ Loại mía: Mía tơ hoặc gốc I. 
+ Độ thuần: Trên 98%. 
+ Độ khoẻ: Mía sinh trưởng tốt, không bị vống lốp hoặc cằn cỗi, không bị bệnh 

than, không có triệu chứng bệnh khảm, bệnh trắng lá, bệnh cằn gốc, bệnh vàng lá, bệnh 
đâm chồi ngọn và rệp hại. 

- Từ ruộng giống tốt, chọn ra cây tốt, hom tốt với tiêu chuẩn sau: 
+ Hom có 3 mắt mầm tốt (mầm phía ngọn có đầy đủ bộ phận, có sắc tố đặc 

trưng; mầm phía gốc có sắc tố, vẩy mầm chưa hoá gỗ; mắt mầm không bị khô hoặc xây 
xát, dập nát; tỷ lệ rễ khí sinh dưới 10% số điểm rễ). 

+ Không lẫn các giống mía khác. 
+ Không bị nhiễm sâu, bệnh, không bị cong queo. 
+ Đường kính thân và độ dài lóng phải đặc trưng của giống. 
- Xử lý hom giống trước khi trồng: ra hom 3 mắt mầm, sau ngâm trong dung 

dịch Benlate-C (oxychloride đồng 25% + benomyl 25%) có nồng độ 5‰ trong 30 phút, 
vớt ra cho vào bao, vận chuyển ngay đến nơi trồng. Chú ý không làm dập mắt mầm, 
không lẫn giống, nếu đi xa cần che mát để hom giống không bị khô. 

- Hom giống nên trồng ngay sau khi xử lý, nếu chưa kịp trồng thì chỉ được bảo 
quản giống tối đa không quá 24 giờ sau khi xử lý. Cần chống ẩm ướt để hom giống 
không ra rễ, chống nắng gió để hom giống không bị khô, chống sự gia tăng nhiệt độ làm 
thối hom và hạn chế sự thối ở các vết chặt. 

5- Kỹ thuật trồng: 
- Mật độ trồng: sử dụng 35.000 hom 3 mắt mầm/ha 
- Cách đặt hom: Đặt hom theo kiểu nối đuôi, đặt bằng và thẳng hàng, mắt mầm 

hướng về hai bên, phần gốc (hoặc ngọn) hom nọ nối tiếp vào ngọn (hoặc gốc) hom kia, 
ấn chặt hom vào đất. Hai đầu hàng mía nên đặt hom đôi ngược chiều nhau. 

- Lấp hom: Hom giống đặt đến đâu lấp đến đó, lấy đất bột 2 bên rãnh phủ lên 
hom, đất lấp phải mịn, ẩm, lấp dày 3-5 cm tuỳ thuộc vào thời tiết và độ ẩm đất lúc 
trồng, đất khô lấp dày hơn. 

6- Vật tư, phân bón và kỹ thuật bón phân: 
- Số lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tính cho 1 ha: 
+ Phân hữu cơ: 30 tấn bã bùn (hoặc 2 tân hữu cơ vi sinh) 
+ Vôi bột:              1 tấn 
+ Đạm:                185 kg N 
+ Lân:        100 kg P2O5 
+ Kali:             180 kg K2O 
+ Thuốc trừ sâu:         20 kg Diaphos 10 H (diazinon) 
- Kỹ thuật bón: 
+ Bón vôi: Rải đều trên mặt ruộng trước khi cày, bừa lần cuối cùng. Đảm bảo 

vôi được bón vào đất trước khi trồng 10-15 ngày. 
+ Bón lót: Toàn bộ phân hữu cơ vi sinh, 100% phân lân, 1/3 phân đạm, 1/2 phân 

kali, toàn bộ lượng thuốc trừ sâu dạng bột. Trộn đều các loại phân vô cơ với nhau rồi 
bón vào đáy rãnh. Thuốc trừ sâu được trộn đều với đất bột và bón vào đáy rãnh. Ngay 



sau khi bón phân lót, nên phủ lên phân một lớp đất bột dày 0,5-1cm sau đó đặt hom 
giống.  

+ Bón thúc 1: Bón 1/3 lượng phân đạm, thời điểm bón thích hợp khi mía kết thúc 
mọc mầm hoặc sau trồng 40-45 ngày, kết hợp xới xáo để vùi lấp phân. 

+ Bón thúc 2: Bón 1/3 phân đạm và 1/2 lượng phân kali còn lại khi mía bắt đầu 
làm lóng hoặc sau khi bón lần 1 từ 35-40 ngày. Kết hợp xới xáo để vùi lấp phân. 

Chú ý: Các lần bón phân ruộng mía phải sạch cỏ dại, đất phải đủ ẩm. 

7- Chăm sóc mía: 
- Làm cỏ, bón phân và vun xới: 
+ Lần 1: Sau khi trồng 2-5 ngày phun thuốc trừ cỏ 2,4 kg Ansaron 80 WP 

(diuron) hoặc 2,5 lít Antaco Gold 500 ND (acetochlor) pha trong 600 lít nước phun cho 
1 ha. Lưu ý khi phun thuốc đất phải đủ ẩm.. 

+ Lần 2: Thời gian tiến hành từ 40-45 ngày sau trồng, yêu cầu làm sạch cỏ trong 
gốc và trên hàng mía. Sau khi làm cỏ, tiến hành bón phân thúc lần 1, kết hợp xới xáo 
vùi lấp phân. 

+ Lần 3: Tiến hành sau khi bón thúc lần 1 được 35 - 40 ngày, yêu cầu làm sạch 
cỏ trong gốc và trên hàng mía. Sau đó tiến hành bón phân thúc lần 2, kết hợp xới xáo 
vùi lấp phân. 

+ Lần 4: Sau khi bón phân thúc lần 2 khoảng 35 - 40 ngày, tiến hành làm sạch cỏ 
trong gốc và trên hàng mía. Kết hợp xới xáo, cắt và tiêu huỷ những cây bị chết do sâu 
bệnh hại hoặc những cây bị lẫn giống. 
  - Sau các lần chăm sóc làm cỏ, cần kiểm tra ruộng mía nếu thấy có nhiều cỏ dại 
phải tiến hành làm cỏ kịp thời. Đảm bảo ruộng mía luôn sạch cỏ dại cho đến khi thu 
hoạch giống. Đặc biệt phải chăm sóc kỹ, kịp thời giai đoạn từ sau trồng đến khi mía 120 
ngày tuổi. 
 - Tưới nước: Trong các tháng mùa khô từ tháng 1 – 8 hàng năm, cần tưới bổ 
sung 1 lần/tháng, lưu lượng tưới 400 - 450 m3/ha/lần tưới (tưới tràn theo rãnh). Trước 
khi trồng nếu đất quá khô có thể dẫn nước vào rãnh để đảm bảo đủ độ ẩm cho đất, sau 
đó mới bón phân, đặt hom và lấp hom. Trong suốt quá trình sinh trưởng của mía, nếu 
ruộng mía bị úng cục bộ cần khơi thông ngay để cây mía không bị úng, đảm bảo cho 
mía sinh trưởng tốt sau này. 

8- Phòng trừ sâu bệnh: 
* Giai đoạn trước khi trồng đến kết thúc mọc mầm: 
- Đối tượng gây hại là mối, bọ hung và các loại sâu đục thân mình tím, 4 vạch, 5 

vạch, sâu đục ngọn. 
- Cách phòng trừ 
+ Xử lý hom giống trước khi trồng theo hướng dẫn ở phần chuẩn bị hom giống 
+ Bón lót thuốc trừ sâu Padan 4 H (cartap) hoặc Vibasu 10 H (diazinon), liều 

lượng 20 kg/ha xuống rãnh trước khi đặt hom giống. 
* Giai đoạn đẻ nhánh: 
- Đối tượng gây hại: Các loại sâu đục thân mình hồng, mình tím, 4 vạch và các 

loại rầy chích hút. 
- Cách phòng trừ: 
+ Khi trên ruộng mía có những triệu chứng biểu hiện bên ngoài như héo lá bên 

(do loài mình tím gây hại), lốm đốm trắng ở ngọn (do loài 4 vạch gây hại) tiến hành rải 
lên ngọn mía thuốc Padan 4H (cartap), liều lượng 10 g/1 m dài hoặc phun dung dịch 



thuốc Vibasu 50 ND (diazinon) nồng độ 0,3% hay Padan 95 SP (cartap) nồng độ 0,25% 
ở những bụi mía bị hại định kỳ 15 ngày/lần.  

+ Nếu có rầy chích hút có thể dùng Vibasa 50 ND (diazinon) pha theo tỷ lệ 40 
ml thuốc/bình 8 lít, phun đẫm lên lá ngọn. 

+ Cắt cây bị sâu hại có triệu chứng khô ngọn, định kỳ 15 ngày 1 lần. 
+ Khi phát hiện có bệnh than hoặc bệnh trắng lá phải đào cả gốc bụi mía bị bệnh 

đem đi tiêu huỷ. 
* Giai đoạn bắt đầu vươn lóng đến thu hoạch giống (4-8 tháng sau trồng): 
- Đối tượng gây hại là sâu đục thân 4 vạch, sâu mình tím và sâu mình hồng. 
- Cách phòng trừ: Khi có triệu chứng bị sâu hại, tiến hành phòng trừ như giai 

đoạn đẻ nhánh. 
* Lưu ý: Trong suốt thời kỳ sinh trưởng của mía, cần thăm đồng ruộng thường 

xuyên để phát hiện sâu bệnh hại sớm và phòng trừ kịp thời. 

9-  Thu hoạch, vận chuyển và bảo quản mía giống: 
- Xác định độ tuổi để thu hoạch làm giống hoặc phải dựa vào đặc điểm của từng 

giống sao cho mía giống đạt tiêu chuẩn và mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên thời gia 
xác định để thu hoạch mía giống không dưới 5 tháng và không quá 8 tháng sau khi 
trồng. 

- Cách thu hoạch giống đúng kỹ thuật là dùng dao sắc chặt dứt điểm, không làm 
dập nứt thân và mầm mía, giữ nguyên bẹ lá trên thân mía, bó thành bó < 15 kg và buộc 
lại thật chặt. 

- Mía giống cần phải được vận chuyển nhanh đến nơi trồng, tránh làm lẫn giống, 
bốc xếp giống nhẹ nhàng, gọn gàng và khi vận chuyển đường dài nên che mát. 

- Các ruộng nhân giống nhất thiết phải được luân canh với cây họ đậu và không 
trồng xen canh. 

10- Chăm sóc mía lưu gốc: 
- Chỉ lưu gốc những ruộng có năng suất cao, ít bị sâu bệnh, ít mất khoảng. 
- Vệ sinh đồng ruộng và bạt gốc ngay sau khi thu hoạch. 
- Để lá và gom gọn phòng chống cháy. 
- Dặm những chỗ mất khoảng trên 0,6 m bằng cách đào bứng mía từ chỗ mọc 

dày và đảm bảo đủ ẩm cho mía trồng dặm. 
- Xả gốc, bón thúc lần 1 với toàn bộ lượng lân, 1/2 lượng đạm và 1/2 lượng kali 

(số lượng sử dụng tương tự ở vụ tơ), xới xáo, vô chân ấm. 
- Bón thúc lần 2 vào thời điểm sau khi thu hoạch 3 tháng, (khi mía bắt đầu có 

lóng) với 1/2 lượng đạm và 1/2 lượng kali kết hợp làm cỏ, xới xáo lấp phân. 
- Chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch tương tự vụ tơ, phòng trừ chuột 

bằng các phương pháp đặt bẫy hoặc dùng bã thuốc. 
 

 


