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LÝ LỊCH 
CÁC GIỐNG MÍA MỚI ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  

SẢN XUẤT THỬ 2010 

 

1. K95-156 (bố mẹ PL310 x U-thong 1):  Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được 
nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 2005. 

- Đặc điểm hình thái: Thân to, không đều cây, lóng hình trụ, nối zigzag, màu xanh ẩn 
vàng. Mầm hình trứng, đỉnh mầm có chùm lông, có cánh mầm hẹp, mầm nằm cách sẹo lá tạo 
thành vết lõm, không có rãnh mầm. Đai sinh trưởng rộng, lồi, màu sáng trong. Đai rễ có 3 – 4 
hàng điểm rễ xếp đều, điểm rễ rõ. Bẹ lá màu xanh, 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 ngắn, rộng, lá dày, cứng, mép lá sắc, màu xanh đậm. 

- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, đồng đều, đẻ nhánh khá, tốc độ vươn lóng 
nhanh, mật độ cây cao, có khả năng chống chịu sâu đục thân, bệnh than; chịu hạn, không bị đổ 
ngã, lưu gốc tốt. Năng suất cao, có thể đạt trên 100 tấn/ha. 

- Đặc điểm công nghiệp: Hàm lượng đường cao, CCS có thể đạt 10 – 13% và chín 
trung bình 

2. K88-200 (ROC1 x CP63-588): Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhập nội 
chính thức vào Việt Nam năm 2005. 

-  Đặc điểm 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, dãi nắng màu vàng, có nhiều sáp phủ, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình tròn, 
đỉnh mầm không có chùm lông, có cánh mầm rộng đóng nửa trên của mầm, có rãnh mầm dài, 
nông. Đai sinh trưởng hẹp, lồi. Đai rễ có 3 – 4 hàng điểm rễ xếp không đều, điểm 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. 

-  Đặc điểm nông nghiệp: Tốc độ vươn lóng chậm giai đoạn đầu, giai đoạn sau nhanh, 

mật độ cây hữu hiệu cao. Kháng sâu bệnh hại, bị đổ ngã nhẹ, không hoặc ít trổ cờ, khả năng 

lưu gốc tốt, năng suất cao. 

-  Đặc điểm công nghiệp: Là giống chín muộn, chất lượng khá CCS có thể đạt 10-12%. 

3. Giống mía K93-219 (U-thong 1 x Ehaew): Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được 
nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 2005. 

- Đặc điểm tổng thể bụi mía: Dáng bụi xòe, lóng gốc sít, rễ phụ trung bình, dáng ngọn 
xòe xiên. 

- Đặc điểm hình thái: Thân trung bình, không đều cây, lóng hình trụ, lóng nối thẳng, 
màu xanh ẩn vàng, rải nắng màu đỏ tía, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình trứng, đỉnh 
mầm không có chùm lông, có cánh mầm, có rãnh mầm ngắn, nông, hẹp. Đai sinh trưởng màu 
sáng trong, không lồi. Đai rễ có hai đến ba hàng điểm rễ xếp không đều, điểm 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, 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. 
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- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, tái sinh tốt, đẻ nhánh mạnh, mật độ cây hữu 
hiệu cao, tốc độ vươn lóng khá nhanh, ít nhiễm sâu đục thân và bệnh trên lá nhẹ, không trổ cờ, 
đổ ngã trung bình, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao. 

- Đặc điểm công nghiệp:  Là giống chín trung bình, hàm lượng đường cao CCS có thể đạt 
11-13% . 
4. LK92-11 (K84-200 x Ehaew): Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhập nội 
chính thức vào Việt Nam năm 2005. 

- Đặc điểm hình thái: Dáng bụi gọn, lóng gốc sít trung bình, rất ít rễ phụ, dáng ngọn 
xòe xiên. Thân trung bình, đều cây, lóng hình trụ, nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, không có vết 
nứt sinh trưởng. Mầm hình trứng, không có chùm lông, có cánh mầm đóng nửa trên của mầm, 
mầm chớm đến đai sinh trưởng, có rãnh mầm dài, rộng. Đai sinh trưởng hẹp, lồi, có màu vàng 
sáng. Đai rễ có hai – ba hàng điểm rễ xếp không đều, điểm rễ mờ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh, 
có nhiều sáp phủ, có rất ít lông, bẹ lá không tự bong. Có một tai lá trong ngắn, hình cựa. Lá 
thìa dài. Cổ lá hình tam giác, màu nâu, có chùm lông ở mép. Phiến lá dài , rộng trung bình, lá 
dày, cứng, mép lá sắc, màu xanh đậm. 

- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, đẻ nhánh mạnh, mật độ cây hữu hiệu cao, tốc 
độ vươn lóng khá nhanh. Bị nhiễm sâu đục thân và bệnh trên lá nhẹ,  không hoặc trổ cờ ít, 
không bị đổ ngã, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao. 

- Đặc điểm công nghiệp:  Là giống chín trung bình, hàm lượng đường cao CCS có thể 
đạt 11-12% . 
5. Suphanburi 7 (85-2-352 x K84-200) 

Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 
2005. 

- Đặc điểm hình thái: Dáng bụi gọn, lóng gốc sít trung bình, ít rễ phụ, dáng ngọn 
xòe cong. Thân to, không đều cây, lóng hình chùy xuôi, nối thẳng, màu xanh ẩn vàng, 
không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình thoi, có cánh mầm, đỉnh mầm không có chùm 
lông, không có rãnh mầm. Đai sinh trưởng lồi. Đai rễ có ba – bốn hàng điểm rễ xếp 
không đều, điểm rễ rõ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh ẩn vàng, có sáp phủ, không có lông, 
bẹ lá không tự bong. Có hai tai lá, tai lá trong dài hình mác, tai lá ngoài ngắn, to hình 
tam giác. Lá thìa dài. Cổ lá hình tam giác, màu tím. Phiến lá dài, rộng trung bình, lá 
mỏng, mềm, không sắc, màu xanh đậm. 

- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khỏe, nhanh và đồng đều, đẻ nhánh mạnh, 
mật độ cây hữu hiệu cao, tốc độ vươn lóng nhanh. Kháng sâu đục thân, bị bệnh trên lá 
nhẹ, trỗ cờ trung bình, bị đổ ngã nhẹ, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, đạt 
từ 110 – 130 tấn/ha. 

- Đặc điểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng đường khá, CCS đạt trên 
11 %. 
6. KU00-1-61 (K84-200 x đa giao) 

Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 
2005. 

- Đặc điểm hình thái: Dáng bụi gọn, lóng gốc sít, ít rễ phụ, dáng ngọn xòe 
cong. Thân to, đều cây, lóng hình trụ, nối zigzag, màu xanh ẩn vàng, không có vết nứt 
sinh trưởng. Mầm hình trứng, có cánh mầm hẹp màu đen, đỉnh mầm không có chùm 
lông, có rãnh mầm ngắn. Đai sinh trưởng rộng, lồi. Đai rễ có hai – ba hàng điểm rễ 
xếp không đều, điểm rễ rõ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh ẩn vàng, có sáp phủ, không có 
lông, bẹ lá không ôm sát thân. Có hai tai lá ngắn, một hình tam giác, một hình cựa. Lá 



 3 

thìa ngắn. Cổ lá hình sừng bò. Phiến lá dài, rộng, lá mỏng, mềm, mép lá sắc, màu 
xanh. 

- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khá, đồng đều, đẻ nhánh trung bình, mật độ 
cây hữu hiệu khá, tốc độ vươn lóng rất nhanh. Kháng sâu đục thân, bị bệnh trên lá nhẹ, 
không hoăc ít trỗ cờ, không bị đổ ngã, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, đạt 
từ 110 – 120 tấn/ha. 

- Đặc điểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng đường khá, CCS đạt trên 
11%. 
7. KU60-1 (Co775 x K84-200) 

Là giống mía có nguồn gốc từ Thái Lan, được nhập nội chính thức vào Việt Nam năm 
2005. 

- Đặc điểm hình thái: Dáng bụi hơi xòe, lóng gốc sít, rễ phụ trung bình, dáng 
ngọn xòe cong. Thân to, đều cây, lóng hình chùy xuôi, nối hơi zigzag, màu xanh ẩn 
vàng, không có vết nứt sinh trưởng. Mầm hình tròn, lồi, đỉnh mầm có chùm lông vượt 
đai sinh trưởng, có cánh mầm, có rãnh mầm nông, rộng. Đai sinh trưởng rộng trung 
bình, hơi lồi, màu sáng trong. Đai rễ rõ có ba – bốn hàng điểm rễ xếp không đều, điểm 
rễ rõ. Sẹo lá rõ. Bẹ lá màu xanh, có sáp phủ, có lông trung bình, tự bong lá. Có hai tai 
lá to, ngắn, một hình tam giác và một hình cựa. Lá thìa dài, cong dều. Cổ lá to, hình 
sừng bò. Phiến lá dài trung bình, rộng, lá dày, mềm, mép lá sắc, màu xanh. 

- Đặc điểm nông nghiệp: Mọc mầm khá, đẻ nhánh trung bình, tốc độ vươn lóng 
giai đoạn đầu chậm, giai đoạn sau nhanh hơn. Kháng sâu đục thân, bị bệnh trên lá nhẹ, 
không trỗ cờ, không bị đổ ngã, khả năng lưu gốc tốt, năng suất mía cây cao, đạt từ 100 
– 120 tấn/ha. 

- Đặc điểm công nghiệp: Là giống mía có hàm lượng đường khá, CCS đạt trên 
11%. 
 


