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 Giống mía VMC 84-524 (hay PS3)  
 (Phil 56-226 68-368 X VMC)  

 
 

 

 

 

 

Năm phóng thích chính thức vào sản xuất ở Philipin: 2001 

 Đặc điểm chung 

-  Năng suất  Cao  

-  Hàm lượng đường 
sacaro  

 Cao  

-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc điểm nông học 

-  Khả năng mọc mầm  Trung bình  

-  Tốc độ vươn lóng  Trung bình  

-  Khả năng đẻ nhánh  Cao  

-  Hình dáng cây  Hơi ngả 

-  Mức độ tự bong lá   Trung bình 

-  Mức độ trổ cờ   Ít  

-  Giai đoạn mía chín  Chín sớm, 10-11 tháng  

 Khả năng kháng bệnh 

- Than đen  Kháng trung bình  

- Mốc sương  Kháng  

- Cháy lá  Kháng cao  

- Gỉ sắt  Kháng cao  

- Đốm vàng lá  Kháng 

 KHUYẾN CÁO CHUNG 

 Thời gian trồng thích hợp:  Quanh năm (Tháng Mười 
Một-Tháng Bảy)  

 Vùng trồng thích hợp  Vùng đất thấp đến vùng 
cao  

 Mật độ trồng thích hợp  30.000-40.000 mắt/ ha  
 

 

 



 

 

Giống mía VMC 84-549  
 (PR 1059 X CB 45-3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Đặc điểm chung 

-  Năng suất  Cao  

-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình  

-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc tính nông học  

- Khả năng mọc mầm  Trung bình  

- Tốc độ vươn lóng  Rất nhanh  

- Khả năng đẻ nhánh  Trung bình  

- Hình dáng cây  Cao, hơi ngả 

- Mức độ tự bong lá   Thấp 

- Mức độ trổ cờ   Nhiều 

- Giai đoạn mía chín  Chín trung bình, 10 tháng  

 Khả năng kháng bệnh 

- Than đen  Kháng trung bình 

- Mốc sương   Kháng cao 

- Cháy lá  Kháng rất cao 

- Gỉ sắt   Kháng rất cao 

-  Đốm vàng lá  Kháng cao 

 KHUYẾN CÁO CHUNG 

 Thời gian trồng thích hợp  Cuối vụ (đến tháng tháng bảy)  

 Vùng trồng thích hợp  Vùng đất thấp đến vùng cao  

 Thời gian thu hoạch thích hợp  Tốt hơn trong các tháng mùa 
khô  

 



 
 
 
 
 

Giống mía VMC 84-947 (hay PS 1) 
 (Poj 27-25 X đa giao)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Năm phóng thích chính thức vào sản xuất ở Philipin: 2001 

 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao  

-  Hàm lượng đường 
sacaro  

 Trung bình  

-  Hàm lượng xơ  Trung bình 
 Đặc điểm nông học 

-  Khả năng mọc mầm  Rất tốt  
-  Tốc độ vươn lóng  Nhanh, tốt Ratooner  

-  Khả năng đẻ nhánh  Cao  
-  Hình dáng cây  Thẳng đứng  

-  Mức độ tự bong lá   Cao 
-  Mức độ trổ cờ   Ít 

-  Giai đoạn mía chín  Chín trung bình - muộn, 11-12 
tháng  

 Khả năng kháng bệnh 
-  Than đen  Kháng rất cao  

-  Mốc sương  Kháng cao  
-  Cháy lá   Kháng rất cao  
- Xoắn cổ lá Pokkah 

Boeng  
 Mẫn cảm  

-  Gỉ sắt  Kháng 
-  Đốm vàng lá   Kháng cao 

 KHUYẾN CÁO CHUNG 
 Thời gian trồng thích hợp  Giữa đến cuối vụ (tháng Một-Tháng 

Bảy)  
 Vùng trồng thích hợp  Vùng đất thấp đến vùng cao  

 Thời gian thu hoạch thích hợp   Trong các tháng chuẩn bị bước sang 
mùa khô  

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Giống mía VMC 87-599  
 (VMC 76-505 X Phil 55-220)  

 
 

 

 

 

 

 
 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao  

-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình  
-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc tính nông học  

-  Khả năng mọc mầm  Trung bình  
-  Tốc độ vươn lóng  Nhanh  
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình  

-  Hình dáng cây  Hơi ngả  
-  Mức độ tự bong lá   Cao 
-  Mức độ trổ cờ   Ít 

-  Giai đoạn mía chín  Chín trung bình - muộn, 10-12 tháng  
 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng rất cao  

- Mốc sương  Kháng rất cao  
- Cháy lá  Kháng rất cao  

- Gỉ sắt  Kháng cao  

- Đốm vàng lá   Kháng cao 
 KHUYẾN CÁO CHUNG 
 Thời gian trồng thích hợp  Giữa đến cuối vụ (tháng Một-

Tháng Bảy)  

 Vùng trồng thích hợp  Vùng đất thấp đến vùng cao  
 Thời gian thu hoạch thích hợp   Trong các tháng khô ráo, khi 

mía trên 10 tháng tuổi 
 

 

 



 

 

Giống mía VMC 88-354 (hay PS 2)  
 (Phil 63-17 X đa giao)  

 
 

 

 

 
 Năm phóng thích chính thức vào sản xuất ở Philipin: 2001 
 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao  
-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình - cao, có khả năng chịu 

hạn khá 
-  Hàm lượng xơ  Thấp 
 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Nhanh  
-  Khả năng đẻ nhánh  Cao 
-  Hình dáng cây  Mềm, hơi ngả  
-  Mức độ tự bong lá   Cao 
-  Mức độ trổ cờ   Thấp  
-  Giai đoạn mía chín  Chín sớm, 9-10 tháng  
 Khả năng kháng bệnh 
-  Than đen  Kháng  
-  Mốc sương  Kháng cao 
-  Cháy lá   Kháng cao 
-  Gỉ sắt  Kháng cao  
-  Đốm vàng lá   Kháng cao 
 KHUYẾN CÁO CHUNG 
 Thời gian trồng thích hợp  Giữa đến cuối vụ (tháng Mười Hai 

đến tháng bảy)  
 Vùng trồng thích hợp  Vùng đất thấp đến vùng cao (có 

khả năng kiểm soát chuột tốt) 
 

 



 
 
 
 

Giống mía VMC 95-09 (hay PS 5)  
 (Q90 X đa giao)  

 

 
 

 

 

 

 

 
 Năm phóng thích chính thức vào sản xuất ở Philipin: 2004 
 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao  
-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình, có khả năng chịu 

hạn khá 
-  Hàm lượng xơ   Trung bình 
 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Nhanh, để gốc tốt 
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình đến cao 
-  Hình dáng cây  Cao, hơi ngả 
-  Mức độ tự bong lá   Cao 
-  Mức độ trổ cờ   Trung bình  
-  Giai đoạn mía chín  Chín trung bình, 10-12 tháng  
 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng trung bình  
- Mốc sương  Kháng 
- Cháy lá   Kháng trung bình 
- Gỉ sắt  Kháng  
- Đốm vàng lá  Kháng  
- Khảm lá virút  Mẫn cảm trung bình 
 KHUYẾN CÁO CHUNG 
 Thời gian trồng thích hợp  Giữa đến cuối vụ (tháng Một-

Tháng Bảy)  
 Vùng trồng thích hợp:  Ven sônn, ven biển, và miền 

núi khu vực Trung cấp  
 

 



 

 

Giống mía VMC 95-37  
 (M555-60 X đa giao)  

 

 Năm phóng thích chính thức vào sản xuất ở Philipin: 2004 
 Đặc điểm chung 

-  Năng suất  Cao  
-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình, có khả năng chịu hạn khá 
-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Trung bình 
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình đến cao 
-  Hình dáng cây  Cao, hơi ngả 
-  Mức độ tự bong lá   Tốt  
-  Mức độ trổ cờ   Trung bình đến nhiều  
-  Giai đoạn mía chín  Chín trung bình  

 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng  
- Mốc sương  Kháng  
- Cháy lá   Mẫn cảm trung bình  
- Gỉ sắt  Kháng   
- Đốm vàng lá  Kháng 

 



 

 

Giống mía VMC 71-238  
 (POJ3016 X PHIL56-226)  

 

 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao  
-  Hàm lượng đường sacaro   Cao 
-  Hàm lượng xơ  Cao 

 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Trung bình 
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình  
-  Hình dáng cây  Thẳng đứng 
-  Mức độ tự bong lá   Tốt  
-  Mức độ trổ cờ   Ít  
-  Giai đoạn mía chín  Chín trung bình – muộn 

 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng cao 
- Mốc sương  Kháng cao 
- Cháy lá   Kháng cao  
- Gỉ sắt  Kháng   
- Đốm vàng lá  Kháng rất cao 

 



 

 

Giống mía PSR 97-30  
 (Co6806 X đa giao)  

 

 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Trung bình 
-  Hàm lượng đường sacaro   Cao 
-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Trung bình 
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình  
-  Hình dáng cây  Thẳng đứng – hơi ngả 
-  Mức độ tự bong lá   Tốt  
-  Mức độ trổ cờ   Trung bình 
-  Giai đoạn mía chín  N/A 

 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng 
- Mốc sương  Kháng cao 
- Cháy lá   Kháng trung bình  
- Gỉ sắt  Kháng   
- Đốm vàng lá  Kháng trung bình 

 



 

 

Giống mía PSR 97-41  
 (Co951 X CP34-78)  

 

 Đặc điểm chung 
-  Năng suất  Cao 
-  Hàm lượng đường sacaro   Trung bình 
-  Hàm lượng xơ  Trung bình 

 Đặc điểm nông học 
-  Khả năng mọc mầm  Tốt 
-  Tốc độ vươn lóng  Trung bình 
-  Khả năng đẻ nhánh  Trung bình  
-  Hình dáng cây  Hơi ngả 
-  Mức độ tự bong lá   Trung bình 
-  Mức độ trổ cờ   Thấp 
-  Giai đoạn mía chín  N/A 

 Khả năng kháng bệnh 
- Than đen  Kháng 
- Mốc sương  Kháng 
- Cháy lá   Kháng cao  
- Gỉ sắt  Kháng   
- Đốm vàng lá  Kháng cao 

 


