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TS. Cao Anh ðương 

Phó Giám ñốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía ðường 
(Dð: 0.913.171843 – Email: cao_anh_duong@yahoo.com) 

 
Trong khuôn khổ triển khai, thực hiện các ñề tài, dự án nghiên cứu KHCN cấp 

Nhà nước, cấp Bộ, cấp ngành, cấp tỉnh và cấp cơ sở, cũng như các ñề tài hợp tác song 
phương với các công ty, nhà máy ñường trong vùng, từ năm 2006 -2008 Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Mía ðường ñã ñưa ñi khảo nghiệm 29 giống mía mới ở vùng 
ðông Nam bộ, tập trung chủ yếu ở các vùng ñất cao, không có tưới của tỉnh Tây Ninh, 
ðồng Nai và tại Trung tâm. Từ kết quả khảo nghiệm ban ñầu, chúng tôi ñã xác ñịnh 
ñược một số giống mía mới triển vọng, có năng suất, chất lượng cao, ít nhiễm sâu bệnh 
hại, ñặc biệt là sâu ñục thân, bệnh thối ñỏ và bệnh than, chịu hạn, tái sinh và lưu gốc tốt, 
phù hợp với ñiều kiện sinh thái của vùng gồm: KK2, K88-65, K88-200, K88-92, K93-
219, K95-156, KU60-3, Phil80-13 và U-Thong 3. 

Danh sách các giống ñang khảo nghiệm ở vùng ðông Nam bộ 2006-2008 

TT Tên giống mía Nguồn gốc ðang nghiên cứu ở bước 
1 C132-81 Nhập nội từ Cuba Khảo nghiệm cơ bản 
2 C89-148 Nhập nội từ Cuba Khảo nghiệm cơ bản

 

3 Ty70-17 Nhập nội từ Cuba Khảo nghiệm cơ bản
 

4 COC671 Nhập nội từ Ấn ðộ Khảo nghiệm cơ bản
 

5 FR91-397 Nhập nội từ Pháp Khảo nghiệm cơ bản
 

6 K88-200 Nhập nội từ Thái Lan Khảo nghiệm cơ bản
 

7 K88-65 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm sản xuất 
 

8 K88-92 Nhập nội từ Thái Lan Khảo nghiệm cơ bản
 

9 K90-54 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

10 K93-219 Nhập nội từ Thái Lan Sắp chuyển khảo nghiệm sản xuất
 

11 K95-156 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm sản xuất
 

12 K95-84 Nhập nội từ Thái Lan Khảo nghiệm cơ bản
 

13 KK1 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

14 KK2 Nhập nội từ Thái Lan Khảo nghiệm sản xuất
 

15 KU60-2 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

16 KU60-3 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

17 LK92-11 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

18 Thái Lan 2 Nhập nội từ Thái Lan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

19 U-thong 3
 

Nhập nội từ Thái Lan
 

Sắp chuyển khảo nghiệm sản xuất
 

20 ROC26 Nhập nội từ ðài Loan Khảo nghiệm cơ bản
 

21 ROC27 Nhập nội từ ðài Loan
 

Khảo nghiệm cơ bản
 

22 Phil80-13
 

Nhập nội từ Philippin Khảo nghiệm sản xuất
 

23 Qð24 Nhập nội từ Trung Quốc Khảo nghiệm cơ bản
 

24 Vð54-412 Nhập nội từ Trung Quốc Khảo nghiệm cơ bản
 

25 Viên Lâm 3 Nhập nội từ Trung Quốc Khảo nghiệm cơ bản
 

26 Viên Lâm 6 Nhập nội từ Trung Quốc Khảo nghiệm cơ bản
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27 VN96-06 Lai tạo tại Vi ệt Nam Khảo nghiệm cơ bản
 

28 VN96-07 Lai tạo tại Vi ệt Nam Khảo nghiệm cơ bản
 

29 VN96-08 Lai tạo tại Vi ệt Nam Khảo nghiệm cơ bản
 

 
Từ kết quả nghiên cứu, khảo nghiệm giống trong giai ñoạn 2006-2008 và thời 

gian trước ñó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Mía ðường có nhận xét chung rằng: 
Các giống mía có nguồn gốc từ Việt Nam như VN84-4137, VN85-1427,... và các giống 
mía có nguồn gốc từ Thái Lan như K84-200, K88-65, K88-92, K95-156, LK92-11, 
KU60-3 tỏ ra thích hợp và có tính bền vững cao nhất ñối với ñiều kiện khí hậu, ñất ñai, 
ñịa hình, thủy văn của vùng ðông Nam bộ so với các nhóm giống khác như các giống 
có nguồn gốc từ Trung Quốc (Việt ðường, Quế ðường, Viên Lâm,...) hoặc ðài Loan 
(ROC, F,...). ðiều này cũng dễ lý giải, vì hầu hết các giống mía thuộc 02 nhóm giống 
này ñều ñược lai tạo và tuyển chọn trong ñiều kiện vĩ ñộ, thời tiết, khí hậu, ñất ñai,… gần 
tương tự như ở vùng ðông Nam bộ, có khả năng kháng sâu bệnh cao, khả năng chịu hạn, 
ít trổ cờ, tái sinh tốt, năng suất cao và chất lượng tốt, phù hợp với tiêu chí chọn giống mía 
của vùng ðông Nam bộ. Chính vì vậy, hiện nay 2 nhóm giống có nguồn gốc từ Việt Nam 
và Thái Lan ñang chiếm tỷ lệ khá cao trong cơ cấu giống mía ở vùng ðông Nam bộ 
(khoảng trên 70%). Nhờ có các giống mía này (ví dụ như giống VN84-4137) mà Công ty 
Cổ phần Mía ðường Nước Trong luôn sản xuất có lãi và thường vào vụ chế biến sớm và 
kéo dài  hơn các nhà máy khác trong vùng khoảng gần 1 tháng. Hay, nhờ giống mía K84-
200 và một số giống mía khác, tỉnh Tây Ninh ñã thành công khi chuyển hướng sản xuất 
mía nguyên liệu xuống vùng ñất thấp, ñưa năng suất mía tăng lên gấp 1,5 – 2 lần so với 
vùng ñất cao.  

Sau ñây chúng tôi xin giới thiệu cụ thể về một số giống mía tốt mới, có triển vọng 
cho vùng ðông Nam bộ hiện nay và thời gian tới: 

1. Giống mía Phil80-13 (CAC71-312 x Phil64-2227): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Philippin, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2002. 
- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi hơi xòe, ngọn xòe xiên. Thân trung bình, ñều 

cây, lóng hình trụ, nối zigzag, màu xanh ẩn vàng, già màu vàng, dãi nắng nâu ñỏ, nhiều 
sáp, lóng gốc thưa, ít rễ phụ. Mầm hình trứng, không có chùm lông, có rãnh mầm dài. 
ðai sinh trưởng hẹp, lồi. ðai rễ mờ, có 2 – 3 hàng ñiểm rễ xếp không ñều. Bẹ lá màu 
xanh có vệt tím, có sáp phủ, có nhiều lông. Không có tai lá. Cổ lá to hình chữ nhật, có 
chùm lông dài, cổ lá non có màu nâu sáng. Phiến lá dài, rộng trung bình, mỏng, mềm, 
mép lá không sắc. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Tỷ lệ mọc mầm trung bình - khá, ñẻ nhánh trung bình, 
vươn lóng  nhanh, có khả năng chống chịu sâu ñục thân, không bị nhiễm bệnh than và 
bệnh thối ñỏ, không bị ñổ ngã, không trỗ cờ, chịu hạn, khả năng tái sinh của mía gốc 
khá. Năng suất khá, có thể ñạt 75 tấn/ha trong ñiều kiện không có tưới ở vùng ðông 
Nam bộ.  

- ðặc ñiểm công nghiệp: Là giống chín sớm. hàm lượng ñường cao, CCS ñạt 12 
– 14%. 

- Lưu ý khi canh tác: Trồng dày hơn bình thường ñể ñảm bảo mật ñộ sau mọc 
mầm. Khi trồng vụ ñầu mưa, nên tranh thủ trồng sớm ñể mía có ñủ thời gian sinh 
trưởng. Nên trồng trên chân ñất tốt, có ñiều kiện thâm canh cao. 
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2. K88-92 (U-Thong 1 x PL310): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2005. 
- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, nhiều rễ phụ, dáng ngọn chụm 

xiên. Thân to, ñều cây, lóng hình trụ có nhiều sáp phủ, nối zigzag, màu xanh ẩn vàng. 
Mầm hình to, hình chữ nhật, nằm sâu vào sẹo lá, ñỉnh mầm không có chùm lông, có 
cánh mầm to ñóng ở nửa trên của mầm, không có rãnh mầm. ðai sinh trưởng lồi, màu 
sáng trong. ðai rễ có hai – ba hàng ñiểm rễ xếp ñều, ñiểm rễ rõ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá ít lông, 
màu phớt tím, không tự bong lá. Có hai tai lá, tai lá trong ngắn, hình cựa, tai lá ngoài 
dài, hính mác. Lá thìa ngắn. Cổ lá hình tam giác, non màu hơi hồng. Phiến lá dài, rộng 
trung bình, lá dày, cứng, mép lá sắc, màu xanh ñậm. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, ñẻ nhánh tốt, tốc ñộ vươn lóng nhanh, 
mật ñộ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu bệnh hại, bị ñổ ngã nhẹ, không trỗ cờ, khả năng 
lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, ñất ñủ ẩm ñạt 100 tấn/ha. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng ñường khá, CCS ñạt trên 
10 %. 

3. K88-200 (ROC1 x CP63-588): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2005. 
- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi hơi xòe, lóng gốc sít, rễ phụ trung bình, dáng 

ngọn xòe xiên, lá già hơi bị cong. Thân cây trung bình-to, lóng hình trụ, lóng nối hơi 
zigzag, màu xanh ẩn vàng, rãi nắng màu vàng, có nhiều sáp phủ, không có vết nứt sinh 
trưởng. Mầm hình tròn, ñỉnh mầm không có chùm lông, có cánh mầm rộng ñóng nửa 
trên của mầm, có rãnh mầm dài, nông. ðai sinh trưởng hẹp, lồi. ðai rễ có ba – bốn hàng 
ñiểm rễ xếp không ñều, ñiểm rễ rõ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh ẩn vàng, có sáp phủ, rất ít 
lông, không tự bong lá. Có hai tai lá, tai lá trong dài, hình mác, tai lá ngoài ngắn, hình 
tam giác. Lá thìa dài, giữa vồng lên. Cổ lá hình tam giác, màu hồng. Phiến lá dài, hơi 
rộng, mỏng, mềm, mép lá sắc, màu xanh sáng. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khá, ñẻ nhánh tốt, tốc ñộ vươn lóng chậm 
giai ñoạn ñầu, giai ñoạn sau nhanh, mật ñộ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu bệnh hại, bị ñổ 
ngã nhẹ, không trỗ cờ, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, ñất ñủ ẩm ñạt trên 
80 tấn/ha. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng ñường khá cao, CCS ñạt 
trên 10 - 12 %. 

4. K93-219 (U-thong 1 x Ehaew): 

- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 
năm 2005. 

- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, rễ phụ trung bình, dáng ngọn 
xòe xiên. Thân cây trung bình, lóng hình trụ, lóng nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, rãi 
nắng màu ñỏ tía, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình trứng, ñỉnh mầm không có 
chùm lông, có cánh mầm, có rãnh mầm ngắn, nông, hẹp. ðai sinh trưởng màu sáng 
trong, không lồi. ðai rễ có hai – ba hàng ñiểm rễ xếp không ñều, ñiểm rễ rõ. Sẹo lá rõ. 
Bẹ lá màu phớt tím, có sáp phủ, rất ít lông, tự bong lá. Có hai tai lá một dài, một ngắn, 
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hình tam giác. Lá thìa ngắn. Cổ lá nhẵn hình tam giác. Phiến lá dài, hẹp, mỏng, mềm, 
mép lá không sắc, màu xanh sáng. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, ñẻ nhánh mạnh, tốc ñộ vươn lóng 
nhanh, mật ñộ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu bệnh hại, bị bệnh ñốm lá nhẹ, bị ñổ ngã 
nhẹ, không trỗ cờ, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, ñất ñủ ẩm ñạt từ 80-100 
tấn/ha. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng ñường cao, CCS ñạt trên 11%. 

5. U-Thong 3 (Uthong 1 x Uthong 2): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2005. 

- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi hơi xòe, lóng gốc sít, ít rễ phụ, dáng ngọn chụm 
xiên. Thân trung bình, ñều cây, lóng hình trụ, lóng nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, dãi 
nắng màu ñồng, sáp phủ nhiều, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình thoi, ñỉnh mầm 
có chùm lông, có cánh mầm, có rãnh mầm không rõ. ðai sinh trưởng lồi, có màu xanh 
vàng. ðai rễ có 2 hàng ñiểm rễ xếp theo thứ tự, ñiểm rễ mờ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh 
ẩn tím, có sáp phủ, không có lông, không tự bong lá. Có hai tai lá to, một hình tam giác, 
một hình cựa. Lá thìa trung bình. Cổ lá to hình chữ nhật. Phiến lá trung bình, dày, cứng, 
mép lá sắc, màu xanh ñậm.  

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mía mọc mầm khá, tập trung, mầm to khỏe, ñẻ nhánh 
khá, tốc ñộ vươn lóng trung bình, mật ñộ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu ñục thân, không 
bị ñổ ngã, khả năng lưu gốc tốt. ðất ñủ ẩm năng suất có thể ñạt trên 80 tấn/ha. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Hàm lượng ñường khá, CCS ñạt 10 – 12%. 

6. K95-156 (PL310 x Uthong 1): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2005. 
- ðặc ñiểm hình thái: Thân to, không ñều cây, lóng hình trụ, nối zig-zag, màu 

xanh ẩn vàng. Mầm hình trứng, ñỉnh mầm có chùm lông, có cánh mầm hẹp, mầm nằm 
cách sẹo lá tạo thành vết lõm, không có rãnh mầm. ðai sinh trưởng rộng, lồi, màu sáng 
trong. ðai rễ có 3 – 4 hàng ñiểm rễ rõ. Bẹ lá màu xanh, dày, có sáp phủ, rất ít lông. Có 
2 tai lá ngắn, tai lá trong dài hình cựa, tai lá ngoài hình tam giác. Cổ lá to hình tam giác, 
màu hồng, có chùm lông ở mép. Phiến lá hơi ngắn, rộng, lá dày, cứng, mép lá sắc, màu 
xanh ñậm.  

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, ñồng ñều, ñẻ nhánh khá, tốc ñộ vươn 
lóng nhanh, mật ñộ cây cao, có khả năng chống chịu sâu ñục thân, bệnh than; chịu hạn, 
ít bị ñổ ngã, lưu gốc tốt. Năng suất cao, ñủ ẩm năng suất có thể ñạt trên 100 tấn/ha. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Hàm lượng ñường cao, CCS ñạt trên 11 – 13%.  

7. KK2 (85-2-352 x K84-200): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2003. 
- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, nhiều rễ phụ, dáng ngọn chụm 

xiên. Thân trung bình, ñều cây, lóng hình cong, nối zigzag, màu xanh ẩn vàng. Mầm 
hình ngũ giá, to, lồi, có cánh mầm ñóng ở nửa trên của mầm, không có rãnh mầm. ðai 
sinh trưởng rộng và, lồi. ðai rễ có 3 – 4 hàng ñiểm rễ mờ. Bẹ lá màu xanh, có sáp phủ, 
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không có lông, bẹ lá dày. Không Có tai lá Cổ lá to hình tam giác, màu tím hồng. Phiến 
lá dài trung bình, rộng trung bình, lá dày, cứng, mép lá sắc, màu xanh ñậm.  

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, nhanh, tỷ lệ mọc mầm khá, ñẻ nhánh 
khá, tốc ñộ vươn lóng nhanh, ít bị ñổ ngã, lưu gốc tốt, không trổ cờ. Năng suất nông 
nghiệp cao ñạt trên 80 tấn/ha trong ñiều kiện không có tưới ở vùng ðông Nam bộ. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Hàm lượng ñường cao, CCS có thể ñạt 11 – 14%. 

8. K88-65 (Co775 x PL310): 
- Nguồn gốc: Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, nhập nội vào Việt Nam 

năm 2005. 
- ðặc ñiểm hình thái: Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, ít rễ phụ, dáng ngọn xòe xiên 

(lá già hơi rũ ngọn nhưng lá non ñứng). Thân to, ñều cây, lóng hình chùy ngược, lóng 
hơi ngắn, nối zigzag, màu xanh ẩn vàng. Mầm hình tròn, to, lồi, ñỉnh mầm không có 
chùm lông, có cánh mầm ñóng ở nửa trên của mầm, không có rãnh mầm. ðai sinh 
trưởng rộng trung bình, lồi, màu vàng xanh. ðai rễ có hai – ba hàng ñiểm rễ xếp không 
ñều, ñiểm rễ mờ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá dày, màu xanh, có sáp phủ, có nhiều lông cứng, tự 
bong lá. Có một tai lá trong ngắn, hình cựa. Lá thìa ngắn. Cổ lá to hình chữ nhật, non 
màu hơi hồng, bị nhăn, hai bên cổ lá có lông. Phiến lá dài trung bình, rộng, lá dày, 
cứng, mép lá sắc, màu xanh ñậm. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, ñẻ nhánh khá, tốc ñộ vươn lóng giai 
ñoạn ñầu chậm, mật ñộ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu bệnh hại, bị bệnh ñốm lá nhẹ, 
không bị ñổ ngã, không trỗ cờ hoặc trổ cờ ít, khả năng lưu gốc khá, năng suất mía cây 
cao, ñất ñủ ẩm ñạt 100 tấn/ha . 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng ñường khá, CCS ñạt trên 10 %. 

9. Giống mía KU60-3 (Co775 x K84-200): 
- Nguồn gốc: Là giống mía ñột biến phóng xạ (Cobalt 60) do Trường Kasertsat 

University (Thái Lan) lai tạo và tuyển chọn, ñược Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Mía ðường nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 2005.  

- ðặc ñiểm hình thái: Thân cây to (ñường kính thân từ 2,8-3,3 cm), lóng hình 
trụ, nối hơi zigzag, màu xanh ẩn vàng. Mầm hình tròn, dẹt, ñỉnh mầm có chùm lông, có 
cánh mầm rộng ñóng nửa trên của mầm, không có rãnh mầm. ðai sinh trưởng hẹp, lồi. 
ðai rễ có 2 - 3 hàng ñiểm rễ xếp không ñều, ñiểm rễ rõ. Bẹ lá màu xanh, có sáp phủ, có 
ít lông, tự bong. Có 2 tai lá trong ngắn, hình tam giác. Cổ lá hình sừng bò. Lá thìa ngắn. 
Phiến lá dài , rộng, lá dày, cứng, mép lá sắc, lá ñứng, màu xanh ñậm. 

- ðặc ñiểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, mầm to, ñẻ nhánh mạnh, tốc ñộ vươn 
lóng nhanh, mật ñộ cây cao, có khả năng chống chịu sâu ñục thân; kháng bệnh ñốm 
vàng, rỉ sắt, kháng trung bình bệnh than; chịu hạn, chịu úng khá, không bị ñổ ngã, ít trỗ 
cờ, khả năng tái sinh của mía gốc rất tốt. Năng suất cao, kết quả khảo nghiệm ở Bình 
Dương ñạt từ 90 - 110 tấn/ha trong ñiều kiện không có tưới. 

- ðặc ñiểm công nghiệp: Hàm lượng ñường cao, kết quả khảo nghiệm ở Bình 
Dương có CCS ñạt từ 11,7 – 13,6%. 

 
      Tây Ninh, ngày 23/10/2008 


