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BÁO CÁO  
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO GI ỐNG MÍA M ỚI  

VÀ BI ỆN PHÁP THÂM CANH TRONG V Ụ 2007-2008  
 
1. Hiện trạng công tác giống và sản xuất mía ñường 

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, chuyển giao giống mía và biện 
pháp thâm canh tiếp tục ñược Nhà nước, các Bộ, ngành mía ñường, các ñịa 
phương, các doanh nghiệp mía ñường và người trồng mía quan tâm; còn hệ thống 
tổ chức, cơ sở vật chất và lực lượng cán bộ nghiên cứu khoa học công nghệ chuyên 
ngành mía ñường tiếp tục ñược ñầu tư, tăng cường cả về số lượng và chất lượng. 
Chính vì vậy, việc nghiên cứu, chuyển giao các giống mía mới và biện pháp thâm 
canh ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh, dần dần ñi vào thế ổn ñịnh, mang lại 
hiệu quả rõ rệt cho ngành mía ñường.  

Trong vụ mía 2007-2008, một số ñơn vị trong nước ñã tích cực hợp tác với 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía ðường tiến hành du nhập, tổ chức khảo 
nghiệm và nhân nhanh các giống mía mới cung cấp cho sản xuất, ñồng thời tiến 
hành áp dụng thử nghiệm các biện pháp thâm canh tiên tiến và ñã thu ñược những 
kết quả rất khả quan. Nổi bật trong số này phải kể ñến các ñơn vị như Công ty cổ 
phần ðường Khánh Hòa, Công ty cổ phần ðường Ninh Hòa, Công ty liên doanh 
Mía ðường Nghệ An Tate & Lyle, Công ty cổ phần ðường Kontum, Công ty 
TNHH công nghiệp KCP, Công ty cổ phần ðường Tuy Hòa, Công ty Cổ phần 
Nhiệt ðiện Mía ðường Gia Lai, Công ty cổ phần ðường Nước Trong, Công ty cổ 
phần ñường La Ngà, Trung tâm Khuyến Nông Long An, Trung tâm Giống cây 
Trồng Sóc Trăng,...  Chính vì vậy, trong vụ mía 2007-2008, năng suất mía ở nhiều 
vùng ñã tăng lên ñáng kể, như Nghệ An ñạt năng suất bình quân trên 60 tấn/ha, Phú 
Yên ñạt 53 tấn/ha (tăng 7,8 tấn/ha so với năm trước), Kon Tum ñạt 65 tấn/ha, Sóc 
Trăng (Cù Lao Dung) bội thu với 100 – 120 tấn/ha,... Về chất lượng mía, nhìn 
chung có phần ñược cải thiện, tỷ lệ tiêu hao ước tính trong vụ 2007-2008 là 10,61 
mía/ñường (ép 12,1 triệu tấn mía, thu ñược 1.140.000 tấn ñường) so với vụ trước là 
10,86 mía/ñường (ép 12,5 triệu tấn mía, thu ñược 1.151.000 tấn ñường) (Nguồn: Theo 
các tờ Tin mía ñường năm 2007 và  2008).  

Do ñược quan tâm, ưu tiên ñầu tư nhiều nên công tác giống mía có tiến bộ rõ 
rệt nhất, một số giống mía mới sau khi ñược công nhận chính thức hoặc cho phép 
sản xuất thử như DLM24, VN84-422, VN85-1427,... ñã nhanh chóng ñược chuyển 
giao cho sản xuất, bổ sung vào cơ cấu giống mía ở một số vùng sinh thái. Trong khi 
ñó, các giống mía tốt, phổ biến trong sản xuất như My55-14, K84-200, VN84-
4137,... vẫn tiếp tục khẳng ñịnh ñược chỗ ñứng của mình trong sản xuất nhờ tính ổn 
ñịnh và hiệu quả kinh tế (nếu ñược phục tráng sẽ còn ñem lại hiệu quả cao hơn 
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nhiều) so với các giống mía mới nhập nội ồ ạt trong thời gian qua (chủ yếu từ 
Trung Quốc). Hàng loạt các dòng, giống mía mới nhập nội từ nước ngoài trong các 
năm 2006-2008, như từ Thái Lan (K, KK, KU, Suphanburi); từ Trung Quốc (Việt 
ðường, Quế ðường, Viên Lâm, Phúc Nông, ROC,...); từ Cuba (C, My); từ Úc (Q); 
từ Philipin (Phil, VMC),... và các giống mía lai tạo trong nước (VN96, VN99),... 
tiếp tục ñược ñưa ñi khảo nghiệm ở nhiều vùng sinh thái khác nhau trên cả nước ñể 
sớm có kết luận cuối cùng, làm cơ sở ñề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn công nhận cho phép sản xuất thử hoặc công nhận giống chính thức và cho 
phép phổ biến nhanh vào sản xuất ñại trà. 

Tuy nhiên, hiện nay, theo thống kê, các giống mía tốt mới vẫn chiếm một tỷ 
lệ diện tích khá khiêm tốn torng cơ cấu giống ở các vùng nguyên liệu tập trung 
(khoảng từ 30 – 65% tùy theo vùng), chưa ñáp ứng ñủ và kịp thời yêu cầu phát 
triển của sản xuất. Trong khi các biện pháp thâm canh tiên tiến vẫn ít ñược quan 
tâm ñầu tư ñúng mức. ðiều này cho thấy giống mía và biện pháp thâm canh tiên 
tiến vẫn tiếp tục là những yêu cầu hàng ñầu và liên tục của người sản xuất mía. 
Khoảng cách giữa nhu cầu và khả năng ñáp ứng kịp thời các nhu cầu ñó vẫn còn 
khá rộng ñể chúng ta cùng suy nghĩ, hành ñộng nhằm tìm cách thu hẹp lại trong 
thời gian tới, giúp nhanh chóng nâng cao năng suất, chất lượng mía, cũng như hiệu 
quả sản xuất chế biến mía ñường, góp phần ổn ñịnh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của ngành mía ñường Việt Nam. ðây chính là nhiệm vụ và cũng là là thách 
thức lớn nhất ñối với cả hệ thống nghiên cứu – chuyển giao KHCN và sản xuất, chế 
biến, kinh doanh mía ñường nước ta hiện nay và trong thời gian tới.. 

2. Kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm giống mía mới và biện pháp thâm canh 
trong vụ 2007-2008 
2.1 Kết quả sản xuất thử, công nhận giống mía mới  

Sau khi ñược triển khai sản xuất thử từ năm 2002 - 2005, vào cuối năm 
2007, 02 giống mía VN84-422 và VN85-1427 do Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Mía ðường lai tạo ñã ñược Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công 
nhận giống chính thức và cho phép phổ biến rộng rãi vào sản xuất ở các tỉnh ðông 
Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên (theo Quyết ñịnh số 3222 Qð/BNN-TT, 
ngày 23/10/2007). ðây là 02 giống mía do Việt Nam lai tạo ñược công nhận giống 
chính thức tiếp sau giống VN84-4137 ñã ñược công nhận giống chính thức trước 
ñó (năm 1998), góp phần làm phong phú và tăng thêm tỷ lệ các giống mía nội ñịa 
trong cơ cấu giống mía ở các vùng nguyên liệu hiện nay, ñồng thời tiếp tục khẳng 
ñịnh xu thế phát triển tất yếu về việc sử dụng giống mía là diện tích các giống mía 
lai nội ñịa sẽ dần dần tăng lên, thay thế các giống mía nhập nội, và ñến một lúc nào 
ñó sẽ chiếm diện tích gần như tuyệt ñối trong sản xuất như hầu hết các quốc gia sản 
xuất mía ñường tiên tiến, lâu ñời trên thế giới (ví dụ: Úc, Brasil, Ấn ðộ, Thái Lan, 
Nam Phi, Cuba,...). Tiến trình này ở Việt Nam diễn ra nhanh hay chậm phụ thuộc 
chủ yếu vào năng lực nghiên cứu, lai tạo và chọn dòng của Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển Mía ðường, cơ quan nghiên cứu chuyên ngành mía ñường duy nhất 
hiện nay có thể tiến hành lai tạo giống mía mới. Sau khi tổng kết, ñánh giá lại hiệu 
quả công tác lai tạo, chọn dòng mía mới của Trung tâm trong hơn 20 năm qua (kể 
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từ khi Trung tâm tiến hành tổ hợp mía lai ñầu tiên tại vùng Bến Cát), trên cơ sở các 
kết quả nghiên cứu về yêu cầu vĩ ñộ và ñộ cao nơi thực hiện các tổ hợp lai, kết hợp 
với việc tham khảo kinh nghiệm và kết quả lai tạo giống mía mới của các nước sản 
xuất mía ñường hàng ñầu trên thế giới như Thái Lan, Ấn ðộ, Cuba, Úc,... từ năm 
2007 Trung tâm ñã có quyết ñịnh ñột phá là chuyển toàn bộ các các giống bố mẹ 
của các tổ hợp lai năm 2008 lên trồng ở ñộ cao trên > 800 m so với mực nước biển 
của tỉnh Lâm ðồng (theo ñúng yêu cầu về ñộ cao ñối với vĩ ñộ vùng miền Nam 
Việt Nam), song song với việc tiếp tục ñầu tư xây dựng hệ thống nhà xử lý ra hoa 
nhân tạo – lai tạo – dưỡng cờ thu hạt tại vùng Bến Cát. Mặc dù ñến nay chưa có kết 
quả ñánh giá cuối cùng về mặt hiệu quả, nhưng chúng tôi tin tưởng và chắc chắn 
rằng trong thời gian tới công tác lai tạo và chọn dòng của Trung tâm sẽ có tiến bộ 
rất rõ rệt, ñáp ứng ñược nhu cầu về giống mía mới ngày càng tăng của sản xuất, 
hướng tới mục tiêu giảm thời gian từ lúc lai tạo ñến lúc phóng thích giống xuống 
còn 7-9 năm so với 12-14 năm hiện nay, hàng năm phóng thích ñược từ 1- 2 giống 
mía mới cho sản xuất. 

2.2 Kết quả khảo nghiệm giống mía và biện pháp thâm canh 
Trong giai ñoạn 2006-2010, Trung tâm ñã và ñang chủ trì triển khai thực 

hiện 01 ñề tài thuộc Chương trình chọn tạo giống cây trồng nông lâm nghiệp và 
giống vật nuôi, 01 ñề tài ñộc lập cấp Nhà nước, 02 ñề tài cấp cơ sở, 03 ñề tài nghiên 
cứu thường xuyên cấp Trung tâm và trên 20 hợp ñồng hợp tác nghiên cứu song 
phương với các cơ quan chuyên môn (sở KHCN, trung tâm khuyến nông, trung tâm 
giống cây trồng,...) của các ñịa phương, các doanh nghiệp mía ñường trên toàn 
quốc, chủ yếu tập trung vào khâu khảo nghiệm giống mía và biện pháp quản lý cây 
trồng tổng hợp (ICM), trong ñó trọng tâm là các biện pháp thâm canh. ðến thời 
ñiểm báo cáo, bước ñầu Trung tâm ñã thu ñược một số kết quả cụ thể như sau: 

2.2.1 Giống mía triển vọng trong khảo nghiệm cơ bản: 
- Tại vùng mía Thanh Hóa – Nghệ An:  
+ FR91-397, C89-148, Qð90-95 và C132-81 (ñạt trên 85,10 tấn 10 

CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I) tương ñương so với giống ñối chứng My5514. 
+ Qð21, KK2 và ROC27 (96,2 – 135,5 tấn 10 CCS/ha/vụ tơ) cao hơn ñáng 

kể so với giống ñối chứng My55-14 (80,7 tấn 10 CCS/ha/vụ tơ). Tuy nhiên, trong 
số ñó, Qð21 nhiễm nhiều bệnh than ở vụ gốc I (17,8% bụi bị bệnh). 

- Tại vùng mía Quảng Ngãi – Khánh Hòa:  
+ Phil80-13 ñạt trên 82 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I. 
+ Suphanburi 7, LK92-11 và K95-156 có năng suất cao và chất lượng tốt ở 

vụ tơ. Thế nhưng, cần ñánh giá thêm khả năng chống chịu sâu hại của LK92-11. 
- Tại vùng mía ðồng Nai – Tây Ninh:  
+ Phil80-13 ñạt 70 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I, tương ñương 

giống ñối chứng VN85-1427. 
+ K88-92 và K95-156 nổi bật về năng suất và chất lượng mía (trên 120,63 so 

với giống ñối chứng VN84-4137 102,40 tấn 10 CCS/ha). Tương ñương ñối chứng có 
ROC27 (99,74 tấn 10 CCS/ha). 
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- Tại vùng mía Long An – Bến Tre:  
+ C1324-74, C85-212 vượt ñối chứng (87,4 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và 

vụ gốc I) trên 25%. 
+ K95-156, ROC27, KU60-1, KU00-1-61 và Suphanburi 7 vượt 10,49 – 

25,91% so với giống ñối chứng (131,6 tấn 10 CCS/ha), nổi bật nhất là K95-156 vừa 
có năng suất cao vừa có chất lượng tốt. 

- Tại vùng mía Hậu Giang – Sóc Trăng:  
+ Vð85-177, Vð54-412 và CoC671 là những giống cho năng suất và chất 

lượng cao (trên 120 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I), nổi bật là Vð85-177 
với cây to và nặng, hợp thị hiếu người trồng mía trong vùng nhưng có nhược ñiểm 
trổ cờ khá nhiều (trên 30% ở vụ gốc I). 

+ Các giống có năng suất và chất lượng vượt ñối chứng (156,3 tấn 10 
CCS/ha/vụ tơ) từ 14% trở lên gồm K95-156, Suphanburi 7, KK2 và Qð21. Tuy 
nhiên, các giống này cũng có một số yếu ñiểm như K95-156 và Qð21 trổ cờ; 
Suphanburi 7 nhiễm bệnh trắng lá với tỷ lệ thấp; KK2 hơi nhỏ cây, không hợp thị 
hiếu của người trồng mía và mẫn cảm với sâu hại. Các giống ñược chuộng gồm 
K88-65 (cây to, nặng, không trổ cờ) và ROC27 (làm lóng sớm, có chất lượng cao, 
không trổ cờ). 

2.2.2 Giống mía triển vọng trong khảo nghiệm sản xuất: 
- Tại vùng mía Thanh Hóa – Nghệ An: C90-127 (ñạt khoảng 103 tấn 10 

CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I) là giống mía tốt nhưng cần lưu ý bệnh chồi cỏ. 
- Tại  vùng mía Quảng Ngãi – Khánh Hòa: C85-212 và CR74-250 ñạt trên 

80 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I. 
- Tại vùng mía ðồng Nai – Tây Ninh: VN96-08 và VN96-07 là những giống 

mía tốt (trên 60 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I), ñặc biệt là VN96-08. 
- Tại vùng mía Long An – Bến Tre: Vð85-177 và K88-65 là các giống tốt 

(trên 100 tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I) nhưng có các nhược ñiểm ñáng 
lưu ý là Vð85-177 nhiễm bệnh ñốm lá khá nặng, trổ cờ sớm và khá nhiều; K88-65 
sinh trưởng chậm trong giai ñoạn ñầu. 
 - Tại vùng mía Hậu Giang – Sóc Trăng: C1324-74 và CR74-250 ñạt trên 118 
tấn 10 CCS/ha/vụ qua vụ tơ và vụ gốc I; tuy nhiên, 2 giống này có nhược ñiểm trổ 
cờ khá nhiều (trên 25% ở vụ gốc I). 

2.2.3 Biện pháp thâm canh: 
ðể nâng cao hiệu quả và tính cạnh tranh của sản xuất mía ñường, bên cạnh 

việc phải tăng cường ñầu tư cho công tác giống, việc ñi sâu nghiên cứu nhằm tìm ra 
các biện pháp thâm canh tăng nhanh năng suất mía và chữ ñường (CCS) trên cơ sở 
hạ giá thành sản phẩm mía nguyên liệu cũng rất quan trọng. Sau ñây là một số biện 
pháp thâm canh mía cần chú ý áp dụng: 

1/ Tăng cường bón vôi (khoảng 1.000 kg/ha) hoặc Dolomic (khoảng 2.000 
kg/ha) trước khi làm ñất lần cuối, kết hợp không ñốt lá sau thu hoạch, chỉ băm lá 
cày vùi ñể nâng ñộ pH lên 6,0 – 7,5 (tối thiểu 5,5). Trên ñất thấp, ngoài bón lót vôi, 
tro cần kết hợp thoát thủy rửa phèn. Biện pháp này rất quan trọng bởi không những 
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nâng ñược ñộ pH mà còn tăng hoạt ñộng của vi sinh vật cố ñịnh ñạm. Theo kết quả 
nghiên cứu của Ando và CTV (2001), trên ruộng mía, trong ñiều kiện thuận lợi, vi 
sinh vật có thể cố ñịnh ñược từ 180 – 250 kg N/ha/năm.  

2/ Áp dụng phương pháp làm ñất tối thiểu ñể giảm chi phí sản xuất, bảo vệ 
ñất, chống xói mòn, rửa trôi: Sau khi trồng luân canh từ 1 – 3 vụ cây họ ñậu hoặc 
cây luân canh khác, tiến hành dùng máy kéo có ñộng lực lớn (ví dụ máy kéo MTZ 
892 – 110 HP) và cày không lật 2 tầng cải tiến (có trống bừa theo sau) cày từng 
hàng theo vị trí dự kiến rạch hàng sau này (không cày toàn bộ ruộng), sau ñó rạch 
hàng theo ñường cày không lật và tiến hành trồng mía bình thường. 

3/ Tăng cường chất hữu cơ cho ñất trồng mía bằng các biện pháp bón lót 
phân hữu cơ (như phân ủ, phân chuồng, bã bùn,... lượng bón từ 10-20 tấn/ha), luân 
canh (khi cây luân canh ñạt sản lượng chất xanh tối ña thì cày vùi toàn bộ, ñể làm 
phân trước khi trồng mía), hoặc trồng xen với cây họ ñậu (khi mía chớm có lóng, 
nhổ toàn bộ cây phân xanh ấp vào gốc mía khi vun luống lần thứ nhất). Ngoài ra, 
tùy theo ñiều kiện, có thể sử dụng bùn ao, phù sa sông, bùn lọc, tủy bã của các nhà 
máy ñường hoặc bã hèm của các phân xưởng cồn, mì chính, phân bắc, nước tiểu, 
phân ngâm,... làm phân bón bổ sung chất hữu cơ cho ñất trồng mía. Bón ñầy ñủ 
chất hữu cơ là biện pháp tối ưu ñể bảo vệ và bồi dưỡng ñộ phì nhiêu của ñất, ñúng 
theo hướng xây dựng một nền nông nghiệp bền vững mà hiện nay rất nhiều người 
ñang quan tâm.  

4/ Chỉ sử dụng hom giống mía sạch sâu bệnh, rõ nguồn gốc làm giống, ñược 
sản xuất theo hệ thống 3 cấp (cấp 1- sản xuất giống gốc; cấp 2- sản xuất giống xác 
nhận; cấp 3- sản xuất giống thương phẩm) tại các Viện, trung tâm, trạm, trại sản 
xuất – nhân giống mía cấp trung ương, cấp vùng, cấp tỉnh hoặc cấp công ty. Không 
nên lấy hom từ ruộng mía thịt, không rõ nguồn gốc làm giống, làm như vậy sẽ tạo 
ñiều kiện cho dịch hại mía lây lan không kiểm soát ñược, ảnh hưởng kéo dài ñến 
năng suất mía và hiệu quả của cả chu kỳ mía sau này. 

5/ Bón ñầy ñủ các chất dinh dưỡng và cân ñối lượng phân. Chú ý lượng phân 
ñạm bón thâm canh có hiệu quả thay ñổi 200 – 250 kg N/ha, theo tỷ lệ: 4 N – 3 
P2O5 – 4 K2O (tăng lân) hoặc 2 N – 1 P2O5 – 3 K2O (tăng kali). Lựa chọn các loại 
phân thích hợp, ngoài hàm lượng dinh dưỡng NPK, còn có thêm các chất phụ (S, 
Ca, Mg). Mía tơ bón 3 lần (1 lót 2 thúc), mía gốc bón 2 lần. Vụ ñầu mùa mưa hoặc 
ñông xuân có tưới bón phân N dứt ñiểm 3-4 tháng sau trồng. Vụ cuối mưa phải chờ 
mưa ñủ ẩm mới bón, bón dứt ñiểm N trong khoảng 7-8 tháng sau trồng. Chọn cách 
bón tăng tỷ lệ hữu hiệu. Tất cả các loại phân cần ñược bón chôn vào ñất. Nếu có 
ñiều kiện phun tưới nên bón phân qua lá. Tạo ñiều kiện cho bộ rễ phát triển tốt, hấp 
thu mạnh trước lúc bón phân. Ðể xác ñịnh mức ñộ dinh dưỡng làm cơ sở cho việc 
bón phân, nếu có ñiều kiện chúng ta có thể dùng phương pháp chẩn ñoán dinh 
dưỡng theo bảng dưới ñây: 

Chẩn ñoán dinh dưỡng qua lá mía 
Hàm lượng dinh dưỡng 

Chất (ñơn vị tính) 
Thiếu Trung bình Thừa 

N (%) < 1,5 1,5 – 1,75 > 2 
P (%) < 0,18 0,18 – 0,22 > 0,26 
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K (%) < 1,25 1,25 – 1,75 > 2,0 
Fe (ppm) < 5 40 – 100 > 200 
Mn (ppm) < 25 40 – 250 > 400 
Zn (ppm) < 10 20 – 100 - 
Cu (ppm) < 4 5 – 15 - 
B (ppm) < 4 5 – 15 - 
Mo (ppm) 0,04 – 0,08 0,08 – 0,8 - 

6/ Trồng dày hợp lý kết hợp ñiều khiển mật ñộ cây/ha: Khoảng cách hàng 
cách hàng thích hợp là từ 0,9 – 1,1 m, trung bình là 1,0 m. Trên hàng cứ 1 m tới ñặt 
3-4 hom nối tiếp hoặc so le, mật ñộ 25.000 – 40.000 hom/ha. Trường hợp giống 
mía mới + bón nhiều phân + chăm sóc tốt + cơ giới nên mở rộng khoảng cách trồng 
1,2 – 1,4 m với mật ñộ 25.000 – 30.000 hom/ha. ðiều khiển mật ñộ cây bằng cách 
vun cao gốc + bón phân kali sớm với li ều cao + cắt tỉa cây khi mỗi lần bón phân. 
Bảo ñảm mật ñộ cây lúc thu hoạch ñạt 70.000 – 82.000 cây/ha.  

7/ Thực hiện chăm sóc, làm cỏ tốt trong thời gian mía còn nhỏ, chưa giao 
tán. Trong khoảng thời gian từ 3 – 7 ngày sau trồng, có thể sử dụng thuốc Ansaron 
80WP, Gesapax 500 FW hoặc các loại tương tự (liều lượng: 3 – 4 kg (L)/ha), còn 3 
– 4 tháng sau trồng có thể sử dụng thuốc Gramoxone 20 SL (liều lượngphun 2,5 
L/ha) ñể chủ ñộng phòng trừ cỏ dại sớm, tiết kiệm kinh phí, thay vì phải sử dụng 
công lao ñộng làm cỏ bằng tay (khó chủ ñộng).  

8/ Phòng trừ tốt các dịch hại mía nguy hiểm: Cần thường xuyên kiểm tra 
ñồng ruộng, phát hiện sớm và tổ chức phòng trừ kịp thời một số ñối tượng dịch hại 
mía nguy hiểm như sâu ñục thân, rệp bông trắng, rầy ñầu vàng, bệnh than, bệnh 
thối ñỏ, bệnh mía gốc cằn và bệnh xoắn cổ lá. Chủ yếu dùng biện pháp phòng trừ 
tổng hợp (IPM) bao gồm sử dụng giống kháng, vệ sinh ñồng ruộng, nhân nuôi và 
thả ong mắt ñỏ và bọ ñuôi kìm; ñiều khiển giảm ñộ ẩm trong ruộng mía, xử lý hom, 
phun xịt thuốc trừ sâu bệnh vi sinh, hoặc thuốc trừ sâu bệnh hóa học theo cách chọn 
lọc (phun theo ñiểm/bụi mía bị hại, không phun phủ toàn diện tích) lúc mía còn 
nhỏ, kết hợp bón phân cân ñối, tưới nước hợp lý.  

9/ Xử lý một số hóa chất ñể nâng cao nâng cao năng suất và chất lượng mía: 
 Có thể sử dụng K-Humate phun 2 lần cách nhau 1 tháng vào giai ñoạn ñầu 
vươn cao (liều lượng: 2 Lít/ha/lần phun), hoặc sử dụng phân NPK Growmore phun 
2 lần cách nhau 1 tuần vào giai ñoạn giữa vươn cao (liều lượng 1,5 kg/ha/lần phun) 
ñể bổ sung dinh dưỡng qua lá, tăng cường khả năng sinh trưởng của mía. Kết hợp 
với việc phun Glyphosate (0,3 kg a.i./ha, lượng nước phun 600 lít/ha/lần phun.), 
phun 1 lần vào ñầu thời kỳ chín của mía, trước khi mía tượng cờ ñể tăng cường tốc 
ñộ chuyển hóa và khả năng tích lũy ñường sớm ñầu vụ, rải vụ thu hoạch và chế 
biến. 

10/ Chăm sóc mía gốc ban ñầu: Chỉ lưu gốc những ruộng mía có năng suất 
cao, ít bị sâu bệnh, tỷ lệ mất khoảng < 20%. Sau khi thu hoạch xong phải tiến hành 
vệ sinh ñồng ruộng kịp thời. Dùng cuốc, dao ñể bạt những gốc cao, cây mầm, cây 
bị sâu bệnh hay cỏ dại sót lại từ vụ trước. Nếu thu hoạch vào các tháng cao ñiểm 
của mùa khô, nên che phủ ruộng mía lưu gốc hoàn toàn bằng nguồn ngọn, lá mía; 
tiến hành gom ngọn lá mía xung quanh ruộng vào trong ñể tạo khoảng cánh phòng 
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chống cháy. Nếu thu hoạch khi ñất ñủ ẩm. Có thể gom ngọn, lá mía từng hàng xen 
kẽ, kết hợp dùng trâu, bò cày xả hai bên luống ñể làm ñứt các rễ già và xới vun 
luống, hoặc gom ngọn lá, mía cách 2 hàng kết hợp cày xả và xới vun luống bằng cơ 
giới, sau ñó phủ ngọn lá mía trở lại toàn bộ mặt ruộng. Sau khi cày xả và trước khi 
xới vun luống, tiến hành bón phân lần 1 cho ruộng mía gốc với 100% phân lân phối 
trộn với 100% phân hữu cơ, 1/3 lượng phân ñạm và 1/2 lượng phân kali. ðối với 
mía trồng trên ñất chủ ñộng tưới, sau khi thu hoạch xong, có thể tiến hành ñốt hoàn 
toàn ngọn, lá mía và vệ sinh ñồng ruộng kịp thời. Sau ñó tiến hành cày hoặc cuốc 
xả và xới vun hai bên luống kết hợp với việc bạt những gốc mía cao, chỉnh trang 
hàng mía, phá váng và làm cho ñất tơi xốp kích thích sự tái sinh các mầm gốc dưới 
mặt ñất, hoặc sau khi thu hoạch từ 3 - 7 ngày, tiến hành gom toàn bộ ngọn, lá ra 2 
rìa liếp mía (hay gom lá xen kẽ 2 hàng ñối với ñất ruộng không lên liếp), bón phân 
thúc sớm (toàn bộ lân, 1/3 lượng N và 1/2 lượng kali), cày, cuốc xả, bạt gốc cao, 
vun luống, sau ñó phủ ngọn lá mía trở lại toàn bộ mặt liếp (hàng mía), tưới ñủ ẩm 
giúp mía tái sinh tốt. Cần chú trọng phòng trừ sự phá hại của chuột bằng các 
phương pháp ñặt bẫy hoặc dùng bã thuốc. Sau khi áp dụng các biện pháp chăm sóc 
mía gốc ban ñầu như trên và khi thấy mía tái sinh ñều, cần tiến hành kiểm tra và 
dặm những chỗ mất khoảng ≥ 0,8 m. Phương thức dặm tương tự như ở vụ mía tơ, 
nhưng phải lưu ý ñảm bảo ñủ ẩm cho bụi mía sau khi trồng dặm. 

3. ðề xuất các giải pháp ñể ñẩy nhanh việc khảo nghiệm và chuyển giao giống 
mía vào sản xuất 

- Cần tăng cường sự ñầu tư lâu dài cho công tác nghiên cứu giống mía và 
phát triển vùng nguyên liệu mía ổn ñịnh, bền vững; ñặc biệt là sự ñầu tư của các 
nhà máy ñường và sự hợp tác chặt chẽ của các nhà máy ñường với các nhà nghiên 
cứu. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học công nghệ thông qua việc ñầu tư, 
hỗ trợ kinh phí; tăng cường cơ sở vật chất, máy móc và trang thiết bị; ñào tạo và 
bồi dưỡng nguồn nhân lực; xây dựng kế hoạch và ñịnh hướng nghiên cứu cũng như 
cần có các chính sách hợp lý nhằm thúc ñẩy khoa học công nghệ phát triển. 

- Xây dựng chương trình chọn tạo giống mía dựa trên kiểu khí hậu, kiểu ñất 
ñai và ñặc ñiểm của từng vùng mía. 

- Công tác chọn tạo giống mía mới trong nước cần ñược tiến hành thường 
xuyên, liên tục và ngày càng ñược chú trọng cải tiến nhằm mang lại hiệu quả cao 
(giảm thiểu chi phí, rút ngắn thời gian, xác suất rủi ro thấp, mức ñộ thích nghi môi 
trường của giống cao). 

- Bên cạnh việc chọn tạo giống mía mới trong nước, cần nhập nội giống có 
ñịnh hướng và thận trọng (khả năng giống phù hợp với ñiều kiện sinh thái trong 
nuớc cao, tránh ñược tình trạng lây lan các loại sâu bệnh hại lạ, nguy hiểm cho sản 
xuất ñại trà) ñể phục vụ kịp thời cho việc khảo nghiệm giống. 

- Mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế ñể có thể kế thừa các thành tựu 
khoa học của thế giới, tiếp cận nhanh các kỹ thuật tiên tiến và công nghệ cao, học 
tập và ñúc kết kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ về ñầu tư trang thiết bị khoa học 
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tiên tiến của nước ngoài, tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc nâng cao năng lực ñội ngũ 
cán bộ khoa học và công nghệ theo tiêu chuẩn quốc tế. 

- Nghiên cứu thiết lập hệ thống sản xuất và cung cấp mía giống ñủ tiêu 
chuẩn ở từng vùng mía, ñây là một trong những trọng trách của nhà máy ñường mà 
nó chưa ñược quan tâm ñúng mức trong nhiều năm qua. 

- Cần ñầu tư khảo nghiệm kỹ thuật ngay sau khi khảo nghiệm giống. 
 - Các nhà máy ñường cần quan tâm chia sẻ lợi nhuận hợp lý, tháo gỡ những 
khó khăn, tồn tại trong sản xuất với người trồng mía ñể tạo ñược mối liên kết hữu 
cơ giữa nông dân và nhà máy cũng như cần có chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
người trồng mía ñầu tư, mở rộng sản xuất thâm canh giống mía mới và cần phát 
huy hơn nữa vai trò cầu nối tiện ích giữa nhà nghiên cứu và người trồng mía. 
 - Nghiên cứu tối ưu hóa về mặt kinh tế các biện pháp kỹ thuật thâm canh phù 
hợp cho từng giống mía, từng tiểu vùng sinh thái ñể khắc phục ñược nhược ñiểm 
của giống và các hạn chế của sản xuất, phát huy tối ña ưu ñiểm của giống, phục vụ 
phát triển bền vững vùng nguyên liệu mía và nâng cao năng lực cạnh tranh cho 
ngành mía ñường./. 
       
 


