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1. Lịch sử cây mía và phát triển sản xuất mía đường trên thế giới 
Mía là tên gọi chung của một số loài trong loại Saccharum, bên cạnh các loài lau, 

lách khác. Chúng vốn là các loài cỏ, có thân cao từ 2-6 m, chia làm nhiều đốt, bên trong có 

chứa đường. Tất cả các giống mía trồng đều là các giống mía lai nội chi hoặc nội loại phức 

tạp. Ngày nay, cây mía được trồng ở nhiều nước trên giới, phân bố ở phạm vi từ 35 độ 

vĩ Nam đến 35 độ vĩ Bắc để thu hoạch lấy thân, sản xuất ra đường ăn (saccaroza). Ngoài 

ra, cây mía còn được coi là một trong sáu cây nhiên liệu sinh học tốt nhất của thế giới 

trong tương lai (cây mía đứng đầu, tiếp đến là cọ dầu, cải dầu, gỗ, đậu nành và tảo). 

 

 

Hình 1. Vùng phân bố theo lãnh thổ của cây mía trên thế giới 

1.1 Nguồn gốc  

Cây mía xuất hiện trên trái đất từ thời rất xa xưa, khi lục địa châu Á và châu Úc còn 

dính liền. Một số tác giả cho rằng vùng Tân Guinea là quê hương của cây mía nguyên thủy 

và từ đây mía được đưa đến các vùng khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, trong tác phẩm 

"Nguồn gốc cây trồng" của De Candelle lại viết: "Cây mía được trồng đầu tiên ở vùng 

Đông Nam Á, rồi từ đó qua châu Phi và sau cùng là châu Mỹ" (Humbert, 1963). Trong 

ngôn ngữ Sankrit (tiếng phạn) các từ như Sarkara hay Sakkara chỉ tên đường ăn là bắt 

nguồn từ ngôn ngữ châu Á, điều đó càng khẳng định cây mía có ngruồn gốc từ đây. Khi 

cây mía được đưa đến trồng ở vùng Ả Rập, tên Sarkara hay Sakkara được chuyển thành 

Sukkar. Từ vùng Ả Rập cây mía được đưa sang Ethiopia, Ai Cập, rồi Sicilia... và những 

thập tự quân đưa đến Chipre. Những người Ả Rập cũng đem mía vào Tây Ban Nha, Thái 

tử Bồ Đào Nha Don Enrique nhập mía đem trồng ở đảo Madeira rồi từ đó chuyển đến 

Canarias. Ở vùng này, điều kiện khí hậu, đất đai rất thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát 

triển của cây mía, và chính nơi đây đã sản xuất ra tất cả lượng đường tiêu dùng của châu 

Âu trong vòng 300 năm. Cây mía được đưa đến châu Mỹ trong chuyến đi thứ hai của 

Cristobal Colon vào năm 1493 và trồng tại đảo Santo Domingo. Cuối thế kỷ 18 ở châu Âu 

người ta tìm ra một loại đường mới lấy từ cây củ cải đường và từ đó đường mía và đường 

củ cải cùng song song phát triển (Humbert, 1963). 

Cùng với cây mía là công nghệ chế biến đường mía và Ấn Độ (châu Á) là nước đi 

đầu trên thế giới (Nguyễn Ngộ và ctv, 1984). Ngay từ thế kỷ thứ IV, họ đã biết chế biến 
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mật thành đường kết tinh. Từ Ấn Độ, Trung Quốc, kỹ nghệ chế biến đường mía được lan 

rộng sang các vùng Ả Rập, châu Phi, châu Âu, châu Mỹ và châu Úc. Lúc đầu còn thô sơ, 

người ta ép bằng hai trục gỗ đứng và kéo bằng sức người hoặc trâu bò. Dần dần, ngành 

công nghiệp này ngày một phát triển. Năm 1163, Gillerme II ở Sicilia đã tặng nhà dòng 

San Benito một máy ép mía với đầy đủ phụ tùng. Đến thế kỷ XVI, nhiều nhà máy đường 

được xây dựng hoàn chỉnh hơn và sang thế kỷ XIX thì nhà máy đường hiện đại đầu tiên ra 

đời. 

1.2 Giá trị kinh tế của mía 

Mía là nguồn nguyên liệu liệu chính của ngành công nghiệp chế biến đường. 

Đường mía hiện chiếm trên 60% tổng sản lượng đường thô của toàn thế giới. Mía là loại 

cây có nhiều chất dưỡng chất như đạm, canxi, khoáng, sắt, nhiều nhất là đường, giúp con 

người thanh nhiệt, giải khát, xóa tan mệt mỏi, trợ giúp tiêu hóa và cung cấp năng lượng 

cho cơ bắp hoạt động. Đường giữ một vai trò rất quan trọng trong khầu phần ăn hàng ngày 

của con người, là nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội. 

So sánh với một số cây công nghiệp khác, cây mía là cây trồng có nhiều ưu điểm: 

- Xét về mặt công nghiệp: Mía là cây đa dụng, ngoài sản phẩm chính là đường, cây 

mía còn là nguyên liệu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp của nhiều ngành công nghiệp nghiệp 

như rượu, giấy, ván ép, dược phẩm, điện từ bã mía; thức ăn chăn nuôi, phân bón từ lá, 

ngọn mía, bùn lọc và tro lò; rỉ đường được dùng làm nguyên liệu trong công nghiệp để sản 

xuất nhiên liệu sinh học, rượu, dung môi aceton, butanol, nấm men, axit citric, lactic, 

aconitic và glycerin, … Các sản phẩm phụ của mía đường nếu được khai thác triệt để, giá 

trị còn có thể gấp 3-4 lần chính phẩm (đường).  

 
Hình 2. Các sản phẩm chính và phụ sản xuất từ cây mía 

 

- Xét về mặt sinh học: 

+ Khả năng sinh khối lớn: Nhờ đặc điểm có chỉ số diện tích lá lớn (gấp 5-7 lần so 

với diện tích đất) và khả năng lợi dụng cao ánh sáng mặt trời (tối đa tới 6 - 7% trong khi 

các cây trồng khác chỉ đạt 1 - 2%), trong vòng 10 - 12 tháng, một hecta mía có thể cho 

năng suất hàng trăm tấn mía cây và một khối lượng lớn lá xanh, gốc, rễ để lại trong đất. 



+ Khả năng tái sinh mạnh: Mía là cây có khả năng để gốc được nhiều năm, tức là 

một lần trồng thu hoạch được nhiều vụ. Sau mỗi lần thu hoạch, ruộng mía được xử lý, 

chăm sóc, các mầm gốc lại tiếp tục tái sinh, phát triển. Năng suất mía cây ở vụ gốc đầu 

nhiều khi cao hơn cả vụ mía tơ. Ruộng mía để được nhiều vụ gốc, giá trị kinh tế càng cao 

(giảm được chi phí sản xuất). 

+ Khả năng thích ứng rộng: Cây mía có thể trồng trên nhiều vùng sinh thái khác 

nhau (khí hậu, đất đai, khô hạn hoặc úng ngập,...), chống chịu tốt với các điều kiện khắc 

nghiệt của tự nhiên và môi trường, dễ thích nghi với các trình độ sản xuất từ thô sơ đến 

hiện đại. 

1.3 Tình hình sản xuất mía đường trên thế giới  

Ngành mía đường thế giới phát triển mạnh từ thế kỷ thứ 16. Sản lượng đường toàn 

cầu phát triển nhanh theo nhu cầu tiêu thụ, đầu những năm cách mạng công nghiệp (1750-

1830) chỉ khoảng 820 ngàn tấn/năm và trước thế chiến thứ nhất (1914-1918) khoảng 18 

triệu tấn/năm, đến nay đã đạt trên 170 triệu tấn/năm (Bảng 1).  

Bảng 1. Sản xuất và xuất nhập khẩu đường toàn cầu từ 2008/2009 đến 2012/2013 

Đơn vị tính: ngàn tấn 

Niên vụ 
Tồn trước 

niên vụ 
Sản xuất 

Nhập 

khẩu 
Tổng cung Xuất khẩu Tiêu dùng 

Tồn sau 

niên vụ 

2008/09 43.650 143.888 44.859 232.397 47.881 152.955 31.561 

2009/10 31561 153.517 51.194 236.272 51.902 154.521 29.849 

2010/11 29.849 161.612 51.921 243.412 56.088 156.766 30558 

2011/12 30.558 170.967 48.870 250.395 57.819 160.965 31.611 

2012/13 31.611 174.453 49.105 255.169 58.326 163.761 33.082 

Nguồn: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) 

 

Theo thống kê của Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO, 2012), hiện nay 

hàng năm toàn thế giới sản xuất được khoảng 1.832.541 ngàn tấn mía. Sản lượng mía toàn 

thế giới năm 2012 gấp 4,09 lần sản lượng năm 1961. Trong đó tăng nhiều nhất là vùng 

Nam Mỹ, tiếp đến là Châu Á, trong khi đó sản lượng mía ở Châu Âu năm 2012 lại có xu 

hướng giảm xuống so với năm 1961 (Bảng 2). 

Bảng 2. Tình hình sản xuất mía đường trên thế giới từ 1961 – 2012 

Năm 
Diện tích mía 

(ha) 

Năng suất mía 

(tấn/ha) 

Sản lượng mía 

(tấn) 

1961 8.911.879 50,3 447.977.522 

1962 9.023.996 48,4 436.872.640 

1963 9.038.405 48,9 441.722.740 

1964 9.330.371 51,5 480.849.768 

1965 10.165.125 52,3 531.297.486 

1966 10.375.326 51,2 531.492.823 

1967 9.949.042 52,2 518.890.895 

1968 9.586.121 52,8 506.091.880 

1969 10.046.924 53,6 538.255.737 

1970 11.113.307 54,8 608.616.105 

1971 11.055.376 52,7 582.105.426 

1972 10.871.074 52,4 569.105.570 
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1973 11.149.211 53,8 600.227.145 

1974 11.932.313 54,3 648.516.497 

1975 12.198.454 53,8 655.815.792 

1976 12.575.275 54,6 687.207.538 

1977 13.029.277 56,4 734.858.286 

1978 13.690.038 56,6 774.416.858 

1979 13.733.150 56,1 770.245.178 

1980 13.284.827 55,3 734.489.200 

1981 13.686.584 58,4 799.604.214 

1982 15.055.213 60,2 907.067.880 

1983 15.380.802 58,8 903.684.353 

1984 15.635.479 59,5 929.768.246 

1985 15.947.852 58,5 933.213.589 

1986 15.826.297 59,1 934.719.186 

1987 16.310.476 60,7 990.319.251 

1988 16.390.040 60,6 992.982.513 

1989 16.535.904 61,6 1.017.998.783 

1990 17.079.401 61,7 1.052.997.497 

1991 17.783.308 61,3 1.089.330.376 

1992 18.151.894 61,5 1.116.324.081 

1993 17.292.800 59,6 1.030.379.898 

1994 17.591.927 61,9 1.089.642.360 

1995 18.577.716 63,1 1.172.261.485 

1996 19.417.650 63,0 1.222.851.749 

1997 19.294.827 64,9 1.251.521.695 

1998 19.323.787 66,0 1.275.913.967 

1999 19.205.679 66,7 1.281.577.252 

2000 19.397.095 64,8 1.257.458.567 

2001 19.589.767 64,7 1.266.531.033 

2002 20.278.516 65,8 1.334.685.808 

2003 20.517.560 67,2 1.378.594.074 

2004 20.154.491 66,5 1.340.919.699 

2005 19.714.651 66,8 1.316.378.206 

2006 20.611.509 69,0 1.421.870.349 

2007 22.684.385 71,3 1.618.493.505 

2008 24.085.416 72,0 1.734.998.524 

2009 23.693.573 71,5 1.693.545.000 

2010 23.784.059 71,8 1.707.862.934 

2011 25.581.153 71,1 1.819.419.962 

2012 26.088.636 70,2 1.832.541.194 
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Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 

 

Sản lượng mía thế giới tăng trước tiên do phát triển diện tích. Trong thế kỷ 20, nhất 

là ở nửa sau thế kỷ, nhiều nước ở Châu Á, Châu Phi, Nam Mỹ phát triển diện tích trồng 

mía và công nghiệp đường để thỏa mãn nhu cầu trong nước và tìm cơ hội xuất khẩu, nhất 

là sau khủng hoảng thiếu đường năm 1974. Khi đó một số cây trồng kém hiệu quả hoặc bị 

sâu bệnh được thay thế bằng cây mía. Mía được đưa vào hệ thống luân canh với cây lúa 

hay cây trồng khác như ở một số nước Châu Á. Diện tích mía mở rộng đi đôi với những 

tiến bộ kỹ thuật trồng trọt, cải tạo đất, thay đổi giống mới phù hợp trên những vùng đất 

mới, đất thấp úng, chua phèn, đất đồng cỏ, đất đồi mà trước đây bỏ hoang. Trong 4 thập 

kỷ cuối thế kỷ 20, mỗi thập kỷ diện tích mía thu hoạch trên thế giới tăng bình quân hơn 

2,5 triệu ha. 

Năng suất mía bình quân thế giới năm 1961 đạt 50,3 tấn/ha, đến năm 2012 đạt 70,2 

tấn/ha, tăng cao hơn 39,5% (Bảng 2). Đến năm 2012, có 20 nước có sản lượng mía hàng 

năm đạt trên 9 triệu tấn trong đó có Việt Nam. Còn 5 nước sản xuất mía đường lớn nhất 

thế giới theo thứ tự là Brazil, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Pakistan (Bảng 3).  

Bảng 3. Top 20 Quốc gia sản xuất mía đường hàng đầu thế giới năm 2012 

TT Quốc gia Sản lượng mía (tấn) 

1 Brazil 721.077.287 

2 Ấn Độ 347.870.000 

3 Trung Quốc 123.460.500 

4 Thái Lan 96.500.000 

5 Pakistan 58.397.000 

6 Mexico 50.946.483 

7 Colombia 38.000.000 

8 Philippines 30.000.000 

9 Indonesia 26.341.600 

10 Hoa Kỳ 27.900.000 

11 Australia 25.957.093 

12 Argentina 25.000.000 

13 Guatemala 21.800.000 

14 Việt Nam 19.040.798 

15 Nam Phi 17.278.000 

16 Egypt 16.500.000 

17 Cuba 14.400.000 

18 Peru 10.368.866 

19 Myanmar 10.000.000 

20 Venezuela  9.350.000 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012)  

 

Phương thức tổ chức sản xuất và cải tiến kỹ thuật mà các nước đã áp dụng thành 

công để tăng năng suất mía là: sản xuất tập trung chuyên canh, cải thiện giống mía, hóa 

học hóa, thủy lợi hóa và cơ giới hóa, trong đó đặc biệt coi trọng công tác nghiên cứu khoa 

học. Nhưng bước sang thế kỷ 21, do độc canh cây mía với diện tích lớn, lạm dụng hóa học 

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_N%C3%B4ng-L%C6%B0%C6%A1ng_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_qu%E1%BB%91c&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_N%C3%B4ng-L%C6%B0%C6%A1ng_Li%C3%AAn_hi%E1%BB%87p_qu%E1%BB%91c&action=edit&redlink=1


(phân hóa học, thuốc trừ sâu bệnh, thuốc trừ cỏ,…), sử dụng máy móc cơ giới lớn đã dẫn 

đến xói mòn, thoái hóa đất, ô nhiễm môi trường, tăng cao giá thành sản xuất, do vậy một 

số nước đã và đang nghiên cứu áp dụng chế độ canh tác mía bền vững thay thế cho chế độ 

canh tác cũ. 

Đường ăn hiệng được sản xuất tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có 

trên 70% sản lượng tiêu thụ nội địa. Ba nước xuất khẩu đường chủ yếu là Brazil, Ấn Độ, 

Trung Quốc, chiếm 50% sản lượng và 56% xuất khẩu của thế giới (Bảng 4).  

Bảng 4. Bình quân sản xuất và tiêu thụ đường mía hàng năm ở một số nước 

             (tính trong kỳ 2007-2011) 

Quốc gia 
Sản xuất 

(1.000 tấn) 

Tiêu thụ 

(1.000 tấn) 

Xuất khẩu 

(1.000 tấn) 

Lượng dự 

trữ cuối 

(1.000 tấn) 

Bình quân  

tiêu thụ 

(Kg/người/năm) 

Brazil 34.790 11.670 22.990 375 56 

Ấn Độ 24.033 23.730 1.262 6.957 17 

Trung Quốc* 12.737 14.270 1.508 2.597 7 

Thái Lan 8.357 2.184 6.244 2.252 30 

Mỹ* 7.139 10.186 2.492 1.232 32 

Mexico 5.474 5.098 752 1.063 50 

Úc 4.461 1.250 3.213 340 60 

Nam Phi 2.192 1.603 639 144 36 

Indonesia 1.964 4.760 2.764 522 16 

Ai Cập* 1.760 2.743 974 445 34 

Cuba 1.272 677 685 81 61 

Nhật Bản* 828 2.304 1.460 326 18 

Hàn Quốc 0 1.259 1.343 482 27 

Thé giới* 157.452 154.167 51.473 33-894 21 

Ghi chú: * có tính đường từ củ cải đường  
Nguồn: Out1ook of the US and World sugar market (2012) 

 

Bình quân tiêu thụ đường của hai nước đông dân nhất hành tinh còn ở mức rất thấp: 

Trung Quốc là 7 kg/người/năm và người Ấn Độ là 17 kg/người/năm. Trong khi đó tiêu thụ 

nhiều đường nhất thế giới là người Cuba: 61 kg/người/năm, kế đến là Úc: 61 

kg/người/năm và Brazil: 56 kg/người/năm. Dự báo ngành đường Trung Quốc và Ấn Độ sẽ 

tiếp tục phát triển để đáp ứng nhu cầu trong nước; Brazil, Thái Lan, Úc, Nam Phi sẽ mở 

rộng để xuất khẩu, trong khi Cuba và Mexico sẽ giảm lượng xuất khẩu. Các nước nhập 

khẩu chủ yếu là Mỹ, Indonesia, Hàn Quốc, Canada, Trung Quốc và Nhật Bản.  

Không nằm trong các nước lớn về sản xuất và xuất khẩu đường, nhưng là các nước 

có năng suất mía bình quân cao nhất thế giới là Peru: 123 tấn/ha, Colombia: 120 tấn/ha, 

Nicaragua: 102,4 tấn/ha (Bảng 5). 

Bảng 5. Năng suất mía trung bình mía ở một số nước vụ 2011/2012 

Quốc gia Năng suất (tấn/ha) Quốc gia Năng suất (tấn/ha) 

Peru 123,0 Mozambique 79,6 

Colombia 120,0 Thái Lan 77,3 

Nicaragua 102,4 Mexico 70,0 

Swaziland 98,0 Costa Rica 61,1 

Guatemala 90,0 Nam Phi 60,0 



Zimbabwe 85,0 - - 
Nguồn: USDA, FAO (2012) 

 

Phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và chính sách của mỗi quốc gia nên giá đường thế giới 

luôn biến động. Ví dụ: Từ cuối năm 2005 đến đầu 2006 giá đường thế giới đã tăng từ 0,12 

USD/1 lb (1 lb = 0,454gr) lên 0,18 USD/1 lb do gia tăng lượng đường dùng để sản xuất 

ethanol ở Brazil. Tuy nhiêm đến đầu 2007, giá đường lại giảm xuống chỉ còn 0,11 USD/1 

lb do gia tăng sản lượng ở các nước xuất khẩu và vì thời tiết xấu tác động đến vụ mùa 

cộng lượng dự trữ của các nước giảm đã đẩy giá đường tăng cao lên mức 0,27 USD/1 lb 

năm 2010 và 0,32 USD/1 lb vào năm 2011.  

Hiện nay, Brazil và Ấn Độ là hai nước đứng đầu thị trường đường, ethanol và điện 

từ mía đường. 60% sản lượng mía của Brazil được dùng để sản xuất ethanol. Đáng chú ý 

là công nghiệp đường sẽ bị tác động nhiều bởi giá dầu, do Brazil (nước xuất khẩu đường 

hàng đầu thế giới) sẽ gia tăng sản xuất ethanol từ mía đường nếu giá dầu tăng. 

Ngành mía đường thế giới rất xem trọng công tác nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao tiến bộ kỹ thuật. 

Việc tiến hành các thí nghiệm nghiên cứu về cây mía trên đồng ruộng đã được con 

người tiến hành từ rất sớm ở Ấn Độ (1840), Java (1855), Mauritius (1869), Mỹ (1885), 

Hawaii (1897),… Ở Ấn Độ, Viện Lai tạo giống mía Coimbatore (thành lập 1912) đã lai 

tạo và tuyển chọn ra nhiều giống mía tốt với ký hiệu Co. Từ 1918 Viện đã đưa ra sản xuất 

giống mía lai đầu tiên Co201 thay cho giống mía Katha cũ. Rồi từ đó về sau, hàng năm 

Viện đều đưa ra sản xuất từ 2 - 101 giống mía mới như Co312, Co419, Co0218, Co0403, 

Co200012,… Chỉ tính riêng từ 1918 đến 2000, Viện đã chọn tạo và phóng thích ra sản 

xuất được 2.077 giống mía mới, bình quân mỗi năm phóng thích được khoản 25 giống mía 

mới, góp phần đưa năng suất mía bình quân ở Ấn Độ từ 45,58 tấn/ha vào năm 1961 lên đạt 

64,77 tấn/ha vào năm 2009 (tăng 42,1%). Hiện nay các giống mía Co không chỉ được 

trồng và chiếm gần 100% diện tích trồng mía ở Ấn Độ mà còn được xuất khẩu và trồng ở 

nhiều nước khác trên thế giới trong đó có Việt Nam. 

Ở Indonesia, Trại lai tạo giống ở đảo Java được thành lập từ 1889, còn công tác lai 

tạo giống mía được bắt đầu từ 1893 đến 1921, trong giai đoạn này Trại đã chọn tạo được 

giống POJ2878 có khả năng kháng bệnh khảm lá vi rút mosaic, năng suất cao, chất lượng 

tốt trồng thay thế cho các giống cũ cho đến năm 1930, giúp đưa năng suất mía ở Java tăng 

lên 30% so với trước khi có giống mía này. Ngoài vùng Java, giống mía POJ2878 còn 

được trồng ở nhiều nước khác trên thế giới và là một giống mía lai điển hình, nổi tiếng 

nhất trong lịch sử lai tạo giống mía của thế giới. 

Ở Đài Loan, công tác nghiên cứu thí nghiệm mía bắt đầu từ 1900 với việc thành lập 

vườn thí nghiệm mía đầu tiên. Đến năm 1906 vườn thí nghiệm mía được đổi tên thành 

Nông Trại thí nghiệm mía và đến năm 1973 thì thành lập nên Viện Nghiên cứu Mía 

Đường Đài Loan. Từ năm 1995 cho đến 2005, Viện đã chọn tạo và phóng thích ra sản xuất 

được 64 giống mía mới có ký hiệu từ F135  đến F178 và từ ROC 1 đến ROC 27. Những 

giống mía này hiện vẫn đang được trồng phổ biến tại nhiều vùng trồng mía của Trung 

Quốc và một số nước khác trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. 

Trại thí nghiệm mía Nam Phi thành lập từ 1925, trong giai đoạn đầu phát triển Trại 

chủ yếu thực hiện được công đoạn chọn dòng từ nguồn hạt lai do Ấn Độ cung cấp và đã 

tuyển chọn được các giống mía NCo (viết tắt của tên 2 địa điểm Natal – nơi tuyển chọn và 

Coimbatore – nơi lai tạo) như giống NCo310 (1947), NCo376 (1955),… sau đó Trại được 

đổi tên thành Viện Nghiên cứu Mía Đường Nam Phi và đã tự lai tạo và tuyển chọn được 



các giống mía lai của chính mình như N11, N12, N14, N41,… đến nay, gần như 100% 

diện tích mía ở Nam Phi đều trồng các giống mía N do chính họ lai tạo. 

Ở Cuba, với Viện Nghiên cứu Mía Đường Quốc gia Cuba thành lập từ 1909 và 

cùng 9 Trại vùng đã lai tạo và tuyển chọn được nhiều giống mía mới có ký hiệu là C, My, 

Ja. 

Ở Úc, Trung tâm nghiên cứu mía ở Queensland được thành lập từ năm 1900 với 5 

Trại vùng (sau này tăng lên thành 17 trại). Năm 1951 Trung tâm được đổi tên thành Cục 

điều hành các trại nghiên cứu mía đường (BSES). Vào tháng 8/2003, Hội đồng bang 

Queensland đã quyết định và cho phép chuyển Cục điều hành các trại nghiên cứu mía 

đường (Bureau of Sugar Experiment Stations to BSES Limited) thành BSES limited, một 

tổ chức thuộc sở hữu độc quyền của những người trồng mía và các nhà máy đường 

Australia. Đến đầu năm 2013, BSES được sáp nhập với  một số cơ quan khác đề hình 

thành nên Tổ chức nghiên cứu đường Úc (SRA). Từ khi thành lập đến nay, SRA đã lai tạo 

và tuyển chọn được hàng chục các giống mía tốt mới có ký hiệu là Q (chữ cái đầu của từ 

Queensland). Từ chỗ chỉ có 32% diện tích mía ở Úc được trồng bởi các giống mía Q vào 

năm 1950, năm 1973 tỷ lệ này dần dần được tăng lên 63% và 98% vào năm 2001, góp 

phần đưa năng suất mía bình quân của Úc tăng 29,3%, từ mức 62,16 tấn/ha vào năm 1961 

lên đạt 80,39 tấn/ha vào năm 2009. 

Xã hội loài người càng phát triển, trình độ kỹ thuật công nghệ ngày càng cao thì giá 

trị kinh tế của cây mía càng được phát huy. Không những là nguyên liệu để sản xuất 

đường từ nhiều thế kỷ; trong thế kỷ 21, cây mía còn là nguồn cung cấp nguyên liệu cho 

các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa phẩm, dược phẩm, chế biến côn sinh sinh học 

(ethanol),… Ethanol là một nguồn nhiên liệu không gây ô nhiễm môi trường hay hiệu ứng 

nhà kính đang dần trở thành nguồn nhiên liệu thiết yếu thay thế cho dầu mỏ của nền kinh 

tế thế giới. 

Mía đường là ngành sản xuất đặc thù, không phải là ngành kinh tế vì lợi nhuận tối 

đa mà là ngành kinh tế - xã hội quan trọng, do vậy các Chính phủ cần phải quan tâm, 

hướng dẫn phát triển cho phù với yêu cầu của xã hội. 

Trong thế kỷ 21, dân số thế giối tiếp tục tăng, cuộc sống người dân ở các nước 

nghèo và nước đang phát triển sẽ tiếp tục được cải thiện nâng cao, mức độ công nghiệp 

hóa, đô thị hóa tiếp tục diễn ra sâu rộng hơn, dẫn đến nhu cầu về đường và các sản phẩm 

phụ của đường sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt là ở khu vực Châu Á và Châu Phi. Để đáp ứng 

được nhu cầu ngày càng tăng cao này, ngay từ đầu thế kỷ 21, ngành mía đường thế giới đã 

phải điều chỉnh hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp, công nghiệp để 

tăng hiệu quả, phát triển sản xuất bền vững, đẩy mạnh chế biến các sản phẩm phụ của 

công nghiệp mía đường nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, hạ giá thành. Do 

vậy cây mía và ngành mía đường ở các nước vùng nhiệt đới, cận nhiệt đới còn nhiều cơ 

hội và tiềm năng phát triển sản xuất, tăng năng suất, giảm giá thành hơn cây củ cải đường 

ở vùng ôn đới.  

2. Sản xuất mía đường ở Việt Nam 

2.1 Lịch sử phát triển mía đường ở Việt Nam  

Cây mía Việt Nam đã có từ lâu. Rất tiếc chúng ta không có nhiều tài liệu về cây 

trồng này. Theo "Giáo trình cây mía" của Vụ Đào tạo Bộ Giáo dục Cuba (1963) viết: ... 

liên quan đến cây trồng này (cây mía) người ta đã gặp một tác phẩm của Trung Quốc thế 

kỷ II trước công nguyên (Dr. Bretschneider) và một tác phẩm Trung Quôc khác thế kỷ IV 

mô tả cây mía như sau: "Cây Kan-che (kan là ngọt, che là tre; Kan-che là cây tre ngọt) 



sinh trưởng ở Cochinchina (vùng Nam Bộ Việt Nam) có đường kính lớn vài pul (1 pul = 

2,5 cm), trông giống cây tre và rất ngọt. Nước lấy ra từ thân cây đem phơi nắng sau vài ba 

ngày sẽ chuyển thành đường". Tác giả Lý Văn Ni (Đài đường thông tin ngày 2/8/1976) 

viết: "Cây mía và nghề chế biến đường cổ xưa ở Trung Quốc đã được du nhập từ Giao Chỉ 

(Việt Nam) đến Quảng Đông, Hồ Bắc,... là vùng biên cương của nước Sở thời Chiến 

Quốc, rồi vào Trung Nguyên". Theo tác giả Trịnh Khương (Đề tài 18B.02.05, 1991), cây 

mía và đường thủ công của ta đã từng được sử dụng làm cống phẩm cho các triều đình 

phong kiến phương Bắc từ năm 206 trước công nguyên thời Hán Cao Đế và cũng là mặt 

hàng khuyến khích xuất khẩu được miễn thuế của triều đình các chúa Nguyễn sau này. 

Cùng với cây lúa, cây tre, cây cau, cây dừa..., cây mía Việt Nam có thể được xem là 

một cây trồng dân dã, bởi lẽ nó rất quen thuộc và gần gũi với đời sống sinh hoạt của người 

nông dân chúng ta. Vịnh về cây mía, Cụ Nguyễn Trãi đã viết hai câu thơ đầy ý vị: 

"Ăn nước kia ai được thú 

   Lẩn từng đốt mới hay mùi". 

(Theo Xuân Diệu). 

Thật vậy, từ xưa tới nay, ít có gia đình nông dân nào trong mảnh vườn của mình lại 

không có vài ba khóm mía. Cây mía dùng để ăn tươi (giải khát), chế biến các loại đường 

mật và có khi còn dùng để làm cả vị thuốc chữa bệnh. Trong nhiều câu chuyện dân gian, 

và ca dao, tục ngữ, hình tượng cây mía đã được khắc họa như một chất liệu trung tâm : 

"Mẹ già như chuối bà hương 

  Như xôi nếp một, như đường mía lau". 

(Theo ca dao). 

Hiện nay, trên đất nước ta từ Lạng Sơn đến mũi Cà Mau còn gặp rất nhiều loại mía 

nguyên thủy - tổ tiên của cây mía công nghiệp (mía lai) như mía gie (Saccharum sinense), 

mía quí – noble cane (Saccharum officinarum), mía dại (Saccharum spontaneum)... Loài 

mía gie có Gie Lạng Sơn, Gie Tuyên Quang, Gie Tản này,... Mía quí có rất nhiều dạng 

như mía voi, mía đỏ, mía tím,... Loại mía tím phố Cát (Thanh Hóa) còn được gọi là mía 

tiến (tiến Vua) hay mía thuốc (chữa bệnh). Vùng Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận có 

mía Thanh Diệu, mía mưng,... Mía mềm, thơm ngọt, nhiều nước dùng để ăn tươi, giải 

khát. Riêng khu vực Nam Bộ đã thấy hiện diện 3 - 4 dạng hình của loài Saccharum 

spontaneum, một loài mía dại có sức sống mãnh liệt đang được các nhà tạo giống sử dụng 

làm vật liệu ban đầu phục vụ cho công tác lai tạo, cải thiện giống mía sản xuất đạt nhiều 

kết quả. Có thể nói, cho đến nay, hầu hết các giống mía đang được trồng trên thế giới và ở 

nước ta đều là con lai của mía quí (Saccharum officinarum) với mía dại (Saccharum 

spontaneum). 

Với những cứ liệu trên đây, tuy không nhiều, đã làm sáng tỏ phần nào ý nghĩa lịch 

sử cây mía Việt Nam, đồng thời cũng cắt nghĩa một cơ sở khoa học quan trọng là cây mía 

của chúng ta đã có từ lâu, nó đã thích nghi, tồn tại và phát triển không ngừng trong điều 

kiện sinh thái của Việt Nam. 

Song song với nghề trồng mía, ở nước ta ngay từ thời xa xưa, ông cha ta đã biết nấu 

những loại đường truyền thống hết sức độc đáo như mật trầm, đường miếng, đường thẻ, 

đường phèn, đường phổi,... Với những kiểu lò nấu cũng rất đa dạng, khác nhau giữa các 

miền của đất nước, từ đơn giản đến phức tạp, song có lẽ do những hoàn cảnh nhất định của 

lịch sử mà cây mía và nghề chề biến đường mía ở nước ta mới chỉ dừng lại ở đó, chưa theo 

kịp vói sự phát triển chung của thế giới. Phải tới những năm đầu của thế kỷ XX này, cùng 

với sự giao lưu buôn bán với các nước Đông Nam Á và sự khai thác thuộc địa của chế độ 



thực dân Pháp, cây mía công nghiệp nước ta mới bắt đầu phát triển với những giống mía 

lai nhập của Indonesia như PQJ2878, POJ3OI6 và sau này là một số giống Co của Ấn Độ; 

F,  ROC của Đài Loan; My, C của Cuba; VĐ, QĐ,... của Trung Quốc; K, U-thong của 

Thái Lan,... 

2.1.1 Nghề trồng mía thời kỳ Pháp thuộc 

Trong thời gian 60 năm từ 1870 – 1930, các nhà đầu tư Pháp và Hoa đã đầu tư xây 

dựng 6 nhà máy đường, nhưng 3 nhà máy đã phải đóng cửa vì không đầu tư vùng nguyên 

liệu, không đủ nguyên liệu hay không cạnh tranh nổi với lò đường thủ công. Chỉ còn 3 nhà 

máy Cái Răng, Đồng Bò và Hiệp Hòa có đầu tư phát triển vùng nguyên liệu (đồn điền 

mía) thông qua đầu tư giống và kỹ thuật nên đã giải quyết được vấn đề nguyên liệu và tồn 

tại. 

Trong khi đó, việc chế biến đường vẫn chủ yếu là đường thủ công, nhất là ở miền 

Trung như: Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Sản lượng đường công hàng năm đạt từ 

21.000 – 24.700 tấn. Năm 1940 toàn Việt Nam đã có 38.000 ha mía, năng suất bình quân 

đạt 21,6 tấn/ha, sản lượng mía đạt 820.400 tấn. Từ 1920-1924, Đông Dương đã xuất khẩu 

được từ 5.883 -  13.640 tấn đường thủ công. 

2.1.2 Tình hình sản xuất mía đường từ sau cách mạng 8/1945 đến 1974 

Giai đoạn từ 1946 – 1954 trong thời gian kháng chiến chống Pháp, sản xuất mía 

đường trong cả nước đều giảm (Bảng 6). 

Bảng 6. Tình hình sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 1961 đến 1974 

Năm 
Diện tích mía  

 (ha) 

Sản lượng mía 

 (tấn)   

Năng suất mía 

 (tấn/ha) 

1961 44.000 1.415.900 32,2 

1962 45.000 1.480.000 32,9 

1963 47.000 1.600.000 34,0 

1964 50.000 1.730.000 34,6 

1965 53.300 1.845.400 34,6 

1966 47.040 1.568.700 33,3 

1967 40.000 1.300.000 32,5 

1968 33.000 1.000.000 30,3 

1969 29.000 886.300 30,6 

1970 27.000 1.052.100 39,0 

1971 27.700 1.100.000 39,7 

1972 32.000 1.260.000 39,4 

1973 40.000 1.300.000 32,5 

1974 47.000 1.450.000 30,9 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 

 

Từ khu 5 trở ra Bắc trong vùng Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa kiểm soát 

như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi cho đến Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh và các tỉnh trung 

du miền núi phía Bắc, trong các vùng có nghề mía đường truyền thống cây mía vẫn được 

sản xuất, tuy ít hơn, để sản xuất đường thủ công tự sản tự tiêu và cung cấp cho bộ đội. 

Ở các tỉnh Pháp còn chiếm đóng phía Nam, nhà máy đường và lò đường thủ công 

đóng cửa, sản xuất mía giảm sút đáng kể, sản lượng đường sản xuất trong vùng chỉ còn 

2% đường trắng và 8% đường thô so với thời kỳ trước 1945. 
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Sau khi Pháp chiếm lại Hiệp Hòa, cuối năm 1945 đã cho phục hồi sản xuất, cho đến 

1955 trong 10 năm ép được bình quân 15.839 tấn mía/năm, sản xuất được 939 tấn đường, 

chỉ bằng 10% sản lượng đường trước 1945. 

Ở Sài Gòn tương đối an ninh hơn, Công ty Đường Khánh Hội (1953) xây dựng nhà 

máy đường tinh lọc Khánh Hội với công suất 70 tấn đường thô/ngày. 

Sau Hội nghị Genevơ (1954), ở miền Bắc thực hiện chủ trương khôi phục kinh tế, 

tiếp tục cải cách ruộng đất, cải tạo quan hệ sản xuất. Ở lĩnh vực nông nghiệp xuất hiện các 

phong trào như xây dựng hợp tác xã, làm thủy lợi hay phong trào thâm canh tăng năng 

suất cây trồng. Sản xuất mía cũng được chú ý phát triển trong các vùng sản xuất đường thủ 

công và các vùng nguyên liệu mía của Nhà máy đường Việt Trì, Vạn Điểm, Sông Lam ở 

Phú Thị, Vĩnh Phúc, Hà Tây, Hưng Yên, Hà Nam, Nghệ An, Hà Tĩnh,… 

Về công nghiệp, thực hiện chủ trương miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất 

kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội (1961 - 1965), ba nhà máy đường đầu tiên đã được đầu tư 

xây dựng gồm:  

- Nhà máy đường Việt Trì, công suất thiết kế 350 tấn mía/ngày (TMN), thiết bị của 

Trung Quốc, xây dựng từ 10/1958-1960: Từ 1960-1965, trải qua 6 vụ ép đạt bình quân 

80,25% công suất thiết kế, hiệu suất thu hồi đường đạt 10,96 mía/đường. Từ 1966-1969 

nhà máy phải chia nhỏ và sơ tán. Đến đầu những năm 1970, nhà máy đã nâng công suất 

lên 500 TMN, nhưng từ vụ 1969-1970 đến 1974-1975 nhà máy chỉ hoạt động đạt 43,04% 

công suất thiết kế, hiệu suất thu hồi đạt 12,58 mía/đường. Ngoài đường còn có phân xưởng 

cồn và than hoạt tính. 

- Nhà máy đường Sông Lam, công suất thiết kế 350 TMN, thiết bị cũng của Trung 

Quốc, xây dựng từ 1959-1960, ngoài đường cũng có phân xưởng cồn. Từ vụ mía 1960-

1961 đến 1964-1965 hoạt động bình quân đạt 64,75% công suất thiết kế, hiệu suất thu hồi 

đạt 10,3 mía/đường. Từ 1965-1972, máy bay Mỹ đánh phá nhà máy tổng cộng 74 trận với 

200 quả bom. Nhà máy phải phân thành 2 đợt sơ tán, đồng thời khôi phục sản xuất thủ 

công để tiêu thụ mía của hợp tác xã. Từ vụ mía 1970-1971 đến 1974-1975 hoạt động đạt 

49,26% công suất thiết kế, hiệu suất thu hồi đạt 12,62 mía/đường. 

- Nhà máy đường Vạn Điểm, công suất thiết kế 1.000 TMN, thiết bị của Ba Lan và 

Trung Quốc. Xây dựng từ 1958 - 1961, sản xuất cả đường thô và đường tinh luyện (100 

tấn đường thô/ngày). Đến 1970 có thêm phân xưởng sản xuất men thực phẩm. Năm 1972 

máy bay Mỹ đánh phá 2 lần phá hủy phân xưởng men, 52 cán bộ công nhân hy sinh. Từ 

vụ mía 1961-1962 đến 1974-1975 nhà máy hoạt động đạt 47,82% công suất thiết kế, hiệu 

suất thu hồi đạt 11,58 mía/đường. 

Bên cạnh các nhà máy đường lớn, Chính phủ cũng khuyến khích các địa phương 

xây dựng những cơ sở sản xuất đường nhỏ từ 15 TMN cho đến 100 TMN.  Ở hầu khắp các 

tỉnh đồng bằng trung du miền núi đều có các cơ sở như thế này, sản xuất ra cả đường cát 

trắng, đường phèn, đường tán,… cung cấp cho nhu cầu của xã hội. 

Ở miền Nam, Công ty SREIEO liên doanh với chính quyền Sài Gòn thành lập Công 

ty đường Việt Nam năm 1957, năm 1963 tiến hành mở rộng nhà máy đường Hiệp Hòa lên 

1.500 TMN. Năm 1974 xây dựng nhà máy đường Tháp Chàm (Phan Rang) với công suất 

thiết kế 300 TMN và Trại nghiên cứu mía Nha Hố. Từ 1966-1968 xây nhà máy đường 

Bình Dương công suất 1.500 TMN (thiết kế của Hitachi, Nhật Bản), tháng 12/2974 bắt 

đầu sản xuất thử. Năm 1971 hoàn thành xây dựng nhà máy đường Quảng Ngãi (cũng theo 

thiết kế của Hitachi, Nhật Bản), bắt đầu ép từ 2/1975. Năm 1970 hoàn thành nâng cấp mở 

rộng và chuyển đổi nhà máy đường Biên Hòa từ công suất 60.000 tấn đường/năm thành 



nhà máy tinh luyện đường công suất 200 tấn đường thô/ngày. Đồng thời cải tạo nhà máy 

đường Khánh Hội thành nhà máy tinh luyện đường với công suất 140-150 tấn đường 

thô/ngày. 

2.1.3 Tình hình sản xuất mía đường từ 1975 đến 1985 

Giai đoạn này đất nước đã thống nhất, để đưa ngành mía đường cả nước phát triển, 

cần tổ chức lại bộ máy quản lý sản xuất, bộ máy nghiên cứu phổ biến kỹ thuật, từng bước 

kết hợp giữa sản xuất mía và công nghiệp đường (Bảng 7). 

Bảng  7. Tình hình sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 1975 đến 1985 

Năm 
Diện tích mía  

 (ha) 

Sản lượng mía 

 (tấn)   

Năng suất mía 

 (tấn/ha) 

1975 52.200 1.956.100 37,5 

1976 74.500 2.986.400 40,1 

1977 72.700 2.816.800 38,7 

1978 71.400 2.732.100 38,3 

1979 87.500 3.490.900 39,9 

1980 109.700 4.359.800 39,7 

1981 110.200 3.964.400 36,0 

1982 120.800 4.576.900 37,9 

1983 145.900 5.689.500 39,0 

1984 165.200 6.566.600 39,7 

1985 143.200 5.559.700 38,8 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 

 

Năm 1975 Bộ Công nghiệp thực phẩm thành lập 2 công ty đường miền Bắc và 

miền Nam bao gồm tất cả các nhà máy đường. Năm 1976 Bộ Nông nghiệp thành lập 5 

nông trường mía: 3 ở Tây Ninh (Dương Minh Châu 6.250 ha, Thạnh Bình 6.297 ha và Tân 

Hưng 5.862 ha), 2 ở Đồng Nai (Cao Cang 1.378 ha và Phú Ngọc 4.000 ha). Đến năm 1980 

sáp nhập 2 công ty mía đường và 5 nông trường của 2 Bộ thành lập nên Liên hiệp công 

nông nghiệp mía đường Việt Nam do Bộ Công nghiệp thực phẩm (CNTP) quản lý. Đến 

1982 tách thành 2 Liên hiệp mía đường I ở phía Bắc quản lý một số nhà máy ở đồng bằng 

Bắc bộ và Liên hiệp mía đường II ở phía Nam quản lý các nhà máy đường từ Quảng Ngãi 

trở vào cùng 5 nông trường và Viện Nghiên cứu Mía Đường Bến Cát (thành lập 1982). 

Tính đến năm 1985, sản lượng mía cả nước năm đã tăng hơn 1976 là 86%, nhưng 

nhìn chung trong thời gian này tất cả các nhà máy đường đều thiếu mía nguyên liệu, luôn 

hoạt động dưới 50% công suất thiết kế. Nguyên nhân chủ yếu là trong cơ chế bao cấp, Nhà 

nước quy định giá mía không hợp lý, quá thấp. Các nhà máy đường không cạnh tranh nổi 

với lò đường thủ công, nhất là ở miền Nam, nơi có rất nhiều lò đường thủ công (năm 1985 

có 3.902 lò đường thủ công, hàng năm ép được khoảng 4,9 triệu tấn mía). Một tấn mía 10 

CCS giá mía Nhà nước quy định chỉ bằng giá trị của 20-25 kg đường trên thị trường (bằng 

khoảng 30% giá trị đường sản xuất được từ 1 tấn mía với tỷ lệ tiêu hao là 12 tấn mía/ 1 tấn 

đường). Trong khi lò đường thủ công phải mất từ 18-20 tấn mía mới sản xuất được 1 tấn 

đường kết tinh, nhưng áp dụng biện pháp gia công, trả cho người chủ mía 60% giá trị sản 

phẩm sản xuất được, nên luôn thắng trong cạnh tranh mía. Nhận biết được vấn đề này, dù 

Nhà nước rất muốn phát triển công nghiệp mía đường, nhưng do điều kiện bị Mỹ cấm vận, 

Việt Nam không vay được ngoại tệ để xây dựng nhà máy mới, cải tạo, mở rộng nhà máy 

cũ. Để sản xuất thêm đường thỏa mãn nhu cầu xã hội, phát triển nghề trồng mía, cải thiện 
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bộ mặt của nông thôn, các địa phương đã có chủ trương khuyến khích xây dựng các nhà 

máy đường nhỏ cỡ 100 – 150 TMN phù hợp với nguồn vốn và trình độ quản lý lúc bấy 

giờ. Tuy nhiên do thiếu sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ và phối hợp hợp tác giữa các ngành 

thiết kế, công nghệ, chế tạo xây dựng và cả quản lý ở cấp vĩ mô nên các chương trình xây 

dựng nhà máy đường nhỏ cỡ 100 - 150 TMN ở nhiều nơi bị thất bại hoặc kém hiệu quả, 

chỉ có các nhà máy ở Đồng Xuân (Phú Yên), Diên Khánh (Khánh Hòa), Tân Kỳ (Nghệ 

An) quản lý tốt tồn tại và phát triển cho đến những năm 2000. 

2.1.4 Tình hình sản xuất mía đường từ 1986  đến 1995 

Từ 1986 chủ trương đổi mới của Đảng và Nhà nước đã giải phóng cho năng lực sản 

xuất của ngành mía đường (Bảng 8). 

Bảng 8. Tình hình sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 1986 đến 1995 

Năm 
Diện tích mía  

 (ha) 

Sản lượng mía 

 (tấn)   

Năng suất mía 

 (tấn/ha) 

1986 125.200 4.966.400 39,7 

1987 137.100 5.467.400 39,9 

1988 142.100 5.699.600 40,1 

1989 132.400 5.344.600 40,4 

1990 130.800 5.405.600 41,3 

1991 144.600 6.162.500 42,6 

1992 146.500 6.437.000 43,9 

1993 143.400 6.082.700 42,4 

1994 166.600 7.550.100 45,3 

1995 224.800 10.711.100 47,6 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 

 

Về sản xuất mía, các chính sách về giá mía, chế độ hợp đồng đầu tư đã được hoàn 

thiện thêm một bước. Đầu những năm 1980 ở thời bao cấp, để tìm cách nâng giá mía cho 

phù hợp với thị trường, Liên hiệp mía đường II chỉ được phép thử nghiệm gia công mía, 

trả đường (hoặc trả bằng giá trị tương đương) cho người cung cấp mía. Mỗi tấn mía có 10 

CCS được trả 30 kg đường (tương đương 30-35% lượng đường sản xuất được). Biện pháp 

này đã thu hút được nhiều mía cung cấp cho các nhà máy. Khi được áp dụng cơ chế thị 

trường với giá thỏa thuận, Liên hiệp mía đường II đã chính thức áp dụng giá một tấn mía 

10 CCS tương đương với giá bán buôn của 35-40 kg đường theo từng thời điểm (bằng 40-

50% giá trị đường sản xuất được). Biện pháp này đã khuyến khích phát triển sản xuất mía 

trong vùng nguyên liệu, tăng nguồn cung cấp mía, canh tranh hiệu quả với lò đường thủ 

công. Mía trồng gần nhà máy, mía có chữ đường (CCS) cao, mía sạch, mía cung cấp đầu 

vụ, cuối vụ đều có khuyến khích về giá. Mối liên kết chặt chẽ giữa nhà máy đường và 

người trồng mía trong vùng tiến thêm một bước được cải thiện qua các hợp đồng có đầu tư 

ứng trước hay hợp đồng thu mua không có đầu tư nhưng có khuyến khích về giá, qua việc 

tổ chức các tổ điều hành về hợp đồng mía ở cơ sở gồm đại diện nhà máy, người trồng mía 

và đại diện chính quyền xã, có trả thù lao theo số mía thu mua được. Tổ chức này có tác 

dụng rất tốt trong tiến trình ký hợp đồng, cung cấp vật tư, kiểm tra trồng mía, chăm sóc và 

bán mía trả nợ,… từ đó mà tỷ lệ thu nợ qua các hợp đồng đầu tư của các nhà máy trong 

liên hiệp luôn đạt mức cao từ 95-98%. Hàng năm các nhà máy đường đều trích trước từ 

giá thành mía để đầu tư sửa chữa, làm mới đường sá, cầu cống, thủy lợi trong vùng chuyên 

canh. Hai nông trường Cao Cang và Phú Ngọc bắt đầu tiến hành thử nghiệm hình thức 
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khoán sản lượng đến từng hộ nông trường viên khiến năng suất mía và sản lượng đều tăng. 

Hai nhà máy đường Bình Dương và Hiệp Hòa xây dựng các nông trại mía với diện tích 

khoảng 100 ha mỗi nông trại để chủ động nguồn mía, phát triển giống mới, tăng sản lượng 

mía, thực hiện các quy trình thực nghiệm giống, kỹ thuật. Nhà máy đường Hiệp Hòa còn 

hùn vốn với nông dân thử nghiệm đắp bờ bao, lên líp cải tạo đất ở vùng hoang hóa rìa 

Đồng Tháp mưới, rửa phèn, mở rộng diện tích trồng mía đạt kết quả cao.  

Năm 1986 có thêm Nhà máy đường Lam Sơn với công suất thiết kế 1.500 TMN bắt 

đầu đi vào hoạt động sản xuất đường thô, nhưng từ 1986 - 1989 luôn thiếu nguyên liệu, 

chỉ hoạt động đạt 4 – 11% công suất thiết kế. Từ 1989 - 1992 nhà máy liên kết với người 

trồng mía, tích cực đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu nên đã sản xuất đạt và vượt công 

suất thiết kế. Năm 1992-1993 nhà máy mở rộng lên 2.000 TMN sản xuất cả đường thô và 

đường trắng.  

Trong thời kỳ này, các nhà máy đường Sông Lam, Vạn Điểm, Việt Trì sản xuất 

giảm sút, chỉ đạt 36 – 42% công suất thiết kế, tỷ lệ tiêu hao mía/đường tăng cao, hiệu quả 

tổng thu hồi thấp. Trái lại các nhà máy đường phía Nam như Quảng Ngãi, Bình Dương, 

Hiệp Hòa lại hoạt động đạt và vượt công suất thiết kế, tỷ lệ tiêu hao mía/đường giảm, hiệu 

quả tổng thu hồi tăng. Còn hai nhà máy Khánh Hội và Biên Hòa do nhập đường thô và 

mua đường thủ công về luyện nên sản lượng và tổng thu hồi đều tăng. 

2.1.5 Tình hình sản xuất mía đường từ 1996 đến 2000 

Ngành mía đường Việt Nam đến năm 1994-1995 vẫn chưa sản xuất được đủ đường 

cho nhu cầu trong nước, hàng năm Việt Nam vẫn phải xuất một lượng ngoại tệ không nhỏ 

để nhập khẩu nhiều đường từ nước ngoài. Nhằm định hướng phát triển ngành mía đường 

Việt Nam sản xuất đủ đường cho nhu cầu  phát triển ngày càng tăng cao trong nước và 

tiến tới xuất khẩu, vào năm 1994, Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã xây 

dựng tổng quan mía đường Việt Nam đến 2000-2010 và đề xuất chương trình 1 triệu tấn 

đường. Tháng 10/1994 Thủ tướng Chính phủ đã thông qua chương trình 1 triệu tấn đường 

năm 2000. Tháng 5/1995 Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm đã tổ chức hội nghị 

triển khai chương trình này với kỳ vọng đây là một chương trình lớn, có hiệu quả cao và 

nhanh chóng trong các chương trình phát triển nông nghiệp của kế hoạch 5 năm 1995-

2000 hướng tới mục tiêu sản xuất được 1 triệu tấn đường/năm để đủ ăn, không phải nhập 

khẩu và chuẩn bị điều kiện để nước ta có thể sản xuất được 3-5 triệu tấn đường/năm, 

tương đương 1-1,5 tỷ USD/năm vào thập kỷ đầu của thế kỷ 21 và trở thành một nước xuất 

khẩu đường. 

Đến năm 200, sau 5 năm triển khai chương trình 1 triệu tấn đường, ngành mía 

đường Việt Nam đã thu được những kết quả như sau: 

- Về xây dựng vung nguyên liệu tập trung: Năm 1994 toàn quốc có 166.600 ha mía, 

năng suất 45,3 tấn/ha, sản lượng mía đạt 7.500.000 tấn mía. Đến năm 1999 diện tích mía 

tăng lên đạt 344.200 ha (tăng 2,06 lần), năng suất mía đạt 51,6 tấn/ha (tăng 13,9%), sản 

lượng đạt 17.760.000 tấn (tăng 2,35 lần) (Bảng 8 & 9). Vùng nguyên liệu tập trung của 

các nhà máy có tổng diện tích 202.000 ha, bằng 81% diện tích cần phải quy hoạch, trong 

đó diện tích trồng giống mới đạt 95.000 ha, chiếm 47,3%. Hệ thống cơ sở hạ tầng (đường 

sá, cầu cống nội vùng) đạt 50% yêu cầu cho vận chuyển, hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới 

được 8% diện tích vùng nguyên liệu. Các vùng nguyên liệu tập trung đã cung cấp 8,8 triệu 

tấn mía cho chế biến đạt 80% công suất thiết kế. 

Bảng 9. Tình hình sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 1996 đến 2000 

Năm Diện tích mía  Sản lượng mía Năng suất mía 



 (ha)  (tấn)    (tấn/ha) 

1996 237.000 11.371.800 48,0 

1997 257.000 11.920.900 46,4 

1998 283.000 13.843.500 48,9 

1999 344.200 17.760.300 51,6 

2000 302.300 15.044.300 49,8 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 

- Về xây dựng và hoạt động của công nghiệp: Đến năm 2000 đã xây dựng được 1 

hệ thống các cơ sở chế biến đường công nghiệp trên cả nước với 44 nhà máy, với tổng 

công suất thiết kế 78.200 TMN. Hình thành nên 3 vùng mía trọng điểm là Thanh Hóa – 

Nghệ An, Quảng Ngãi, Tây Ninh có công suất các nhà máy chiếm 54% tổng công suất của 

cả nước (Hình 3).  
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Hình 3. Phân bố các nhà máy đường ở Việt Nam (2000) 

- Nếu phân theo địa phương thì: 

+ Miền Bắc và khu 4 cũ: có 15 nhà máy, tổng công suất là 30.700 TMN, chiếm 

39,3%. 

+ Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên: có 15 nhà máy, tổng công suất là 19.350 

TMN, chiếm 24,7%. 

+ Miền Nam: có 14 nhà máy, tổng công suất là 28.150 TMN, chiếm 36,0%. 

- Nếu phân theo cấp quản lý thì: 

+ Trung ương: 15 nhà máy, công suất là 28.750 TMN, chiếm 36,7%. 

+ Địa phương: 23 nhà máy, công suất 22.450 TMN, chiếm 28,8%. 

+ Liên doanh và 100% vốn nước ngoài: 6 nhà máy, công suất 27.000 TMN, chiếm 

34,5%. 

- Về đào tạo nhân lực: Chương trình đã góp phần đào tạo nên đội ngũ cán bộ lãnh 

đạo và quản lý, kỹ sư và công nhân 15.000 người. Đi đào tạo nước ngoài 400 cán bộ quản 
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lý, kỹ thuật và công nhân. Tập huấn cho 56.000 lượt công nhân, công nhân nông nghiệp 

với tổng chi phí 50 tỷ đồng. 

- Về chính sách: Người trồng mía được miễn giảm thuế sử dụng đất, ngân hàng cho 

mỗi hộ vay đến 10 triệu đồng không phải thế chấp tài sản. Địa phương và các nhà máy 

đường có chính sách trợ giá đối với mía trồng mới, đối với diện tích chuyển đổi, diện tích 

trồng mía lần đầu. Nhà nước cho phép các nhà máy được trích lại 10% giá mía để phát 

triển vùng nguyên liệu. Đối với các cơ sở chế biến đường thủ công cũng được miễn giảm 

thuế. Ngoài ra, Chính phủ còn ban hành nhiều quyết định cho phép giảm lãi suất, tăng thời 

hạn cho vay, bù chênh lệch tỷ giá, cho vay ưu đãi trả nợ nước ngoài, giảm thuế trong năm 

1999, 2000 và cấp đủ vốn lưu động và vốn dự trữ đường cho nhà máy hoạt động. Đến 

2000 đã cổ phần hóa 03 đơn vị là Công ty đường Lam Sơn, Công ty đường La Ngà và 

Phân xưởng bánh kẹo Công ty đường Biên Hòa. 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả như trên, xong quá trình triển khai thực hiện 

chương trình mía đường trong giai đoạn này cũng còn một số khó khăn, khuyết điểm và 

tồn tại như sau: 

- Tốc độ xây dựng vùng nguyên liệu không theo kịp tốc độ xây dựng nhà máy. 

Nguyên nhân là do trong 3 năm từ 1996-1998, vốn vay cho trồng mía chỉ đạt 25-30% nhu 

cầu, từ 1999-2000 mức này mới được tăng lên 47% nhu cầu (568 tỷ đồng). Ngoài ra, do 

việc trồng mía nguyên liệu phân công cho các tỉnh chịu trách nhiệm, nhưng trong thời gian 

đầu Bộ Nông nghiệp và PTNT và chính quyền các tỉnh còn xem nhẹ công tác chỉ đạo xây 

dựng vùng nguyên liệu nên kết quả đạt được không cao. 

- Năng suất và chất lượng mía nguyên liệu còn thấp: Nguyên nhân chủ yếu là do 

chúng ta quá chú trọng việc nhập khẩu tới 11.000 tấn mía giống của khoảng 20 giống có 

nguồn gốc Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp,... nhưng lại quá xem nhẹ việc cấp vốn 

đầu tư cho công tác nghiên cứu trong nước, chỉ bằng 0,03% giá trị mua mía. Các giống 

mía nhập nội từ nước ngoài có thể là giống tốt ở nước họ xong khi mang sang trồng ở Việt 

Nam thì chưa chắc đã là giống tốt, bởi chúng được lai tạo, tuyển chọn trong điều kiện của 

nước khác, với phổ sâu, bệnh và khí hậu, thời tiết hoàn toàn khác với chúng ta, chưa kể 

ngay ở trong nước ta cũng có sự khác nhau rõ rệt giữa miền Bắc và miền Nam, giữa vùng 

cao và vùng thấp, vùng ven biển,... do vậy sau một thời gian ồ ạt nhập và trồng các giống 

nhập khẩu, chỉ có một số ít giống là còn tồn tại và phát triển ở khu vực miền Bắc và một 

phần ở Đồng Bằng Sông Cửu Long, còn lại đa số đều bị đào thải do bị nhiễm sâu bệnh, trổ 

cờ, tái sinh gốc kém, chịu hạn, chịu úng kém,... Trong khi đó do được đầu tư ít và ít được 

quan tâm nên công tác lai tạo và tuyển chọn giống trong nước không theo kịp nhu cầu về 

giống mới thay thế cho các giống cũ, dẫn đến năng suất và chất lượng mía đều ít được cải 

thiện và còn ở mức khá thấp so với khu vực và trên thế giới. Ngoài ra còn do một số 

nguyên nhân khác như tỷ lệ diện tích mía có tưới chỉ đạt 8%, mức đầu tư phân bón chỉ đạt 

50-60% theo yêu cầu của quy trình thâm canh và hầu hết đất trồng mía đều là đất xấu. 

- Vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đường sá, cầu cống mới chỉ đạt 15-20% mức yêu cầu, 

hạn chế việc mở rộng vùng nguyên liệu cũng như ảnh hưởng đến công tác đầu tư, thu mua 

và thời gian vận chuyển mía về nhà máy. 

- Việc phối hợp giữa nhà máy và nông dân chưa tốt cả về cơ chế và lợi ích. 

- Có 03 nhà máy đường Linh Cảm, Quảng Bình, KCP Huế đặt nhà máy không đúng 

chỗ, không đủ điều kiện để xây dựng vùng nguyên liệu nên phải di đời đi chỗ khác. 

- Việc quản lý đầu tư và xây dựng nhà máy còn nhiều sai sót như khi lập dự án 

chưa tính đúng, tính đủ các điều kiện và yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nên hầu 



hết các dự án đều có sự thay đổi tổng mức đầu tư. Một số đơn vị còn vi phạm quy chế đấu 

thầu do chủ đầu tư muốn xây dựng nhanh. 

- Việc quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh nói chung chưa đáp ứng được 

nhiệm vụ, nhất là các nhà máy mới xây dựng. 

- Về tài chính: Theo yêu cầu của Đảng và nhà nước trong thời kỳ 1996 - 2000 thì 

cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nói chung, mía đường nói riêng phải đạt mức: 

Vốn ngân sách 21%, tín dụng Nhà nước 7%, doanh nghiệp đầu tư 24%, đầu tư của dân 

17%, đầu tư trực tiếp của nước ngoài 31%. Tuy nhiên thực tế chương trình đã thực hiện là: 

Vốn ngân sách 0%, tín dụng thương mại 52,3%, doanh nghiệp không đáng kể vì là doanh 

nghiệp mới, không có dân đầu tư, còn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài là 47,7%. Như vậy 

toàn bộ vốn đầu tư xây dựng nàh máy đường là vốn vay, thời hạn phải trả nợ nước ngoài 

ngắn (7 năm) nên khấu hao và lãi vay chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành nên giá thành sản 

xuất cao. Đến 31/3/2000, lãi vay và phí đến hạn phải trả của các dự án trung ương và địa 

phương là 506 tỷ đồng, gần bằng số nợ gốc phải trả là 697 tỷ đồng. Về vốn sản xuất (vốn 

lưu động), theo chế độ thì ngân sách cấp 30%, nhưng không được cấp, các nhà máy phải 

vay với lãi suất cao, nhưng cũng được 47,4% mức vốn cần thiết. Việc thanh quyết toán các 

dự án chậm. 

- Việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện chưa đồng bộ giữa Bộ, ngành trung ương và địa 

phương. Trong chỉ đạo còn xem nhẹ phát triển vùng nguyên liệu, từ Bộ cho đến địa 

phương và nhà máy. 

Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mía đường (năm 2000), Bộ Nông nghiệp và 

PTNT đã kết luận như sau: 

- Chương trình mía đường đã hoàn thành đúng thời hạn và mục tiêu của Đảng và 

Nhà nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong 

nước, không phải nhập khẩu đường. 

- Chương trình mía đường là chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 

của Đảng. Khai thác được nội lực để công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông 

thôn. Đưa công nghiệp về nông thôn, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng nghèo đói 

một cách cụ thể, thiết thực. Đã hình thành một ngành công nghiệp gắn bó chặt chẽ với sản 

xuất nông nghiệp, xây dựng mối liên minh công nông bền vững giữa công nhân và nông 

dân, cũng cố quan hệ sản xuất mới ở nông thôn. 

- Chương trình mía đường với phạm vi cả nước đã góp phần thực hiện chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, đưa hàng trăm ngàn ha đất đồi, đất chua phèn vào sử dụng có hiệu quả, 

hình thành các vùng sản xuất tập trung, bố trí lại lao động nông thôn, giải quyết được công 

ăn việc làm cho trên 700.000 lao động công nghiệp, nông nghiệp và hàng vạn người làm 

dịch vụ, ổn định đời sống cho khoảng 2 triệu người. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

xóa đói, giảm nghèo. Tổ chức lại sản xuất nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Hình 

thành các thị trấn, thị tứ, các tụ điểm công nghiệp và dịch vụ, tạo điều kiện phát triển văn 

hóa, y tế, giáo dục, hạ tầng cơ sở nông thôn, xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định 

chính trị xã hội. 

- Đã nhanh chóng xây xựng được một ngành công nghiệp mía đường, với công 

nghệ và thiết bị đồng bộ, thích ứng với sự phát triển trong nhiều năm tới, phù hợp với quy 

mô vùng nguyên liệu, trình độ quản lý, khả năng tài chính. Trong thời gian ngắn đã khai 

thác được nhiều nguồn vốn, đặc biệt là vốn nước ngoài (chiếm 67%) và vốn của dân. Phối 

hợp được công nghệ hiện đại, trung bình tiên tiến và thủ công để tạo nên đa dạng sản 

phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất công nghiệp. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 



1996 - 2000, hàng năm doanh số từ đường và phụ phẩm khoảng 5.000 tỷ đồng, bước đầu 

đã nộp cho ngân sách Nhà nước là 486,5 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp đã giảm thất thoát 

so với ép thu công và không phải nhập khẩu đường, tiết kiệm được một lượng ngoại tệ lớn 

(từ 150-300 triệu USD mỗi năm), hình thành và tạo việc làm cho lực lượng thiết kế, xây 

dựng, chế tạo và sửa chữa cơ khí,... tiến dần đến tự lực thiết kế, chế tạo trong nước. Đặc 

biệt, sản xuất 1 triệu tấn đượng làm ổn định giá đường trong nước, mang lại lợi ích thiết 

thực cho người tiêu dùng và những ngành sản xuất có dùng đường. 

- Ngành mía đường tác động lên nhiều lĩnh vực như: nông nghiệp, công nghiệp, 

thương ngiệp, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo,... nên chương trình 

mía đường là động lực có tác động đến các ngành khác phát triển và là kinh nghiệm để 

triển khai các chương trình khác. 

- Chương trình mía đường đã tạo dựng được một đội ngũ cán bộ, công nhân công 

nghiệp, việc tuyển chọn hàng vạn cán bộ, công nhân tại địa phương, đặc biệt vùng sâu, 

vùng xa để đào tạo, bồi dưỡng, không những đáp ứng nhu cầu cho ngành mía đường mà 

còn là nguồn cán bộ, công nhân cho thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho các địa 

phương. Mở ra phương thức mới về đào tạo cán bộ cho vùng sâu, vùng xa. 

- Tuy nhiên, chương trình chưa đồng bộ hóa được nguyên liệu, chế biến, tiêu thụ. 

Ban đầu còn coi nhẹ xây dựng vùng nguyên liệu, tiến độ xây dựng vùng nguyên liệu chưa 

kịp với tiến độ xây dựng nhà máy, công tác quy hoạch vùng nguyên liệu ở một số địa 

phương không sát với thực tế, quy trình thâm canh mía còn bị coi nhẹ, đặc biệt là về thủy 

lợi, chậm tạo ra bộ giống tốt cho từng vùng sinh thái. Trong tiêu thụ, công tác dự báo chưa 

sát, nhất là thị trường đường thế giới, tổ chức hệ thống tiêu thụ và ngăn chặn đường nhập 

lậu chưa tốt. Chưa có chính sách toàn diện về nguyên liệu – chế biến – tiêu thụ. Công tác 

tổ chức điều hành chưa mạnh và kịp thời, chưa ngang tầm với quy mô của chương trình. 

Chính sách tài chính chậm được triển khai và chưa giải quyết được triệt để. 

2.1.6 Tình hình sản xuất mía đường từ 2001 đến nay 

Từ năm 2001 trở lại đây, diện tích trồng mía trên cả nước giảm so với năm 2000 do 

không cạnh tranh nổi với một số cây trồng có thu nhập cao hơn khiến tình trạng thiếu 

nguyên liệu thường xuyên xảy ra.  

Bảng 10. Tình hình sản xuất mía đường Việt Nam từ năm 2001 đến 2012 

Năm 
Diện tích mía  

 (ha) 

Sản lượng mía 

 (tấn)   

Năng suất mía 

 (tấn/ha) 

2001 290.700 14.656.900 50,4 

2002 320.000 17.120.000 53,5 

2003 313.200 16.854.700 53,8 

2004 286.100 15.649.300 54,7 

2005 266.300 14.948.700 56,1 

2006 288.100 16.719.500 58,0 

2007 293.400 17.396.700 59,3 

2008 270.700 16.145.500 59,6 

2009 265.600 15.608.300 58,8 

2010 269.100 16.161.700 60,1 

2011 282.254 17.539.572 62,1 

2012 297.500 19.040.799 64,0 

Nguồn: Tổ chức Nông Lương Liên hiệp quốc (FAO, 2012) 
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Ngày 15/02/2007 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg phê 

duyệt quy hoạch phát triển mía đường đến năm 2010 và định hướng đến 2020 với các chỉ 

tiêu chủ yếu đến năm 2010 là: Diện tích mía 300.000 ha, năng suất mía bình quân 65 

tấn/ha, chữ đường bình quân 11 CCS, sản lượng mía 19,5 triệu tấn và sản lượng đường là 

1,5 triệu tấn (trong đó đường công nghiệp là 1,4 triệu tấn). 

Tuy nhiên, theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam, tính đến cuối năm 2010, 

diện tích mía cả nước chỉ đạt 266.300 ha, năng suất mía bình quân đạt 59,9 tấn/ha, chữ 

đường bình quân ước đạt khoảng 10 CCS, sản lượng mía cả nước chỉ đạt 15,947 triệu tấn, 

sản lượng đường ước đạt gần 1 triệu tấn.  

Bảng 11. Tổng hợp so sánh một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được năm 2010 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 

Theo Quyết định 

26/2007 

/QĐ-TTg 

Đạt được 

năm 2010 
So sánh (%) 

Diện tích mía ha 300.000 266.300 -11,2 

Năng suất mía bình quân tấn/ha 65 59,9 -7,8 

Chữ đường bình quân CCS 11 10 -9,1 

Sản lượng mía triệu tấn 19,5 15,947 -18,2 

Tổng công suất NM 

tấn 

mía/ngày 105.000 105.750 0,7 

Sản lượng đường  tấn 1.500.000 1.000.000 -33,3 

 

Như vậy, tính đến năm 2010, ngoài 1 chỉ tiêu duy nhất về tổng công suất chế biến 

của các nhà máy đường, tất các các chỉ tiêu chủ yếu còn lại về diện tích mía, năng suất 

bình quân, chữ đường bình quân, sản lượng mía và sản lượng đường đều không đạt mục 

tiêu mà Chính phủ đã đề ra trong Quyết định nêu trên (Bảng 1). Trong số các chỉ tiêu 

không đạt mục tiêu của Quyết định số 26/2007/QĐ-TTg, chỉ tiêu về năng suất mía tiệm 

cận gần nhất với mục tiêu đã đề ra (chỉ thấp hơn 7,8%), các chỉ tiêu còn lại đều đạt quá 

thấp và có liên quan nhiều đến chỉ tiêu diện tích mía.  

Trong giai đoạn từ 2008-2012, do giá đường, giá mía khá cao, các công ty mía 

đường và người trồng mía có lãi nên diện tích mía đã được mở rộng và ổn định, việc đầu 

tư thâm canh được quan tâm nên năng suất, sản lượng mía liên tục tăng. Theo số liệu của 

Bộ Nông nghiệp và PTNT, vụ 2012-2013, diện tích mía cả nước là 298.200 ha, tăng hơn 

vụ trước 15.000 ha, năng suất mía bình quân cả nước đạt 63,9 tấn/ha tăng so với vụ trước 

2,2 tấn/ha, sản lượng mía cả nước được 19,04 triệu tấn, tăng so với vụ trước 1,5 triệu tấn. 

Diện tích vùng nguyên liệu tập trung (gồm 25 tỉnh có nhà máy đường) là 285.100 ha, cao 

hơn vụ trước 14.139 ha và được phân chia khá đồng đều giữa 3 miền; hầu hết mía ở các 

tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam bộ có ký hợp đồng đầu tư bao tiêu 

với nhà máy, vùng ĐBSCL chủ yếu hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Tổng diện tích các nhà 

máy có ký hợp đồng đầu tư và bao tiêu sản phẩm là là 265.100 ha chiếm 93,0% diện tích 

vùng nguyên liệu tập trung, tăng hơn vụ trước 30.857 ha. Về chất lượng, do chăm sóc tốt, 

chất lượng mía vụ 2012-2013 tốt hơn vụ trước, chữ đường bình quân của mía đưa vào nhà 

máy chế biến khoảng 9,8 CCS, cao hơn vụ trước 0,2 CCS.  

Mặc dù vậy, kề từ vụ mía 2013-2014, sản xuất mía đường trong nước lại bước vào 

một chu kỳ khó khăn mới mà nguyên nhân chính là do giá mía đường thế giới xuống thấp 

đến mức kỷ lục, khiến cho giá đường và giá mía trong nước giảm sâu so với các vụ trước. 

Ngoài ra, do tác động của tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn như: tốc độ tăng 



trưởng GDP thấp, lãi suất vốn vay còn ở mức cao, sức tiêu thụ nội địa giảm, nhiều ngành, 

lĩnh vực sản xuất đang thực hiện việc tái cơ cấu sản xuất,… nên ngành mía đường đã khó 

khăn lại càng thêm khó khăn, ảnh hướng đến đời sống của hàng vạn lao động và tình hình 

phát triển của nhiều doanh nghiệp, cũng như nguồn thu ngân sách của nhiều địa phương 

trên toàn quốc. Tình hình khó khăn này được dự báo sẽ kéo dài 2-3 năm nữa. Đang lưu ý 

là nguy cơ vùng mía nguyên liệu lớn nhất nước ở đồng bằng sông Cửu Long bị thu hẹp, 

thậm chí xóa xổ như dự báo của Công ty tư vấn LMC của Anh năm 2011 ngày càng hiện 

rõ, do sức cạnh tranh của cây mía trong vùng này ngày càng xuống thấp.  

2.2 Công tác nghiên cứu mía ở Việt Nam 

2.2.1 Công tác nghiên cứu mía trước 1975 

Do những điều kiện lịch sử của đất nước, công tác nghiên cứu mía ở Việt Nam có 

thể nói cho đến thời điểm này vẫn còn là hết sức non trẻ và mới mẻ. 

Ở miển Bắc, chỉ từ sau hòa bình lập lại năm 1954, khi Học Viện Nông Lâm (nay là 

là Học Viện Nông nghiệp Việt Nam) ra đời mới hình thành Tổ nghiên cứu cây mía với số 

lượng vài ba cán bộ (Hoàng Văn Đức, 1982). Đến năm 1968, Viện cây công nghiệp, cây 

ăn quả và cây làm thuốc được thành lập thì Bộ môn nghiên cứu cây mía trực thuộc Viện ra 

đời. Bộ môn đặt tại Phú Xuyên, Hà Tây và đến năm 1973 công tác nghiên cứu được mở 

rộng tới vùng mía đồi Sao Vàng - Thanh Hóa. Các đề tài về cây mía nói chung trong suốt 

thời gian từ 1956 đến 1975 là các đề tài mang tính thăm dò và ứng dụng, thực nghiệm. 

Theo Hoàng Văn Đức (1982), các đề tài giống mía ở thời kỳ 1956 tới những năm 

đầu thập kỷ 1960 tập trung chủ yếu vào các nội dung:  

- Tìm hiểu giá trị canh tác và nguyên nhân suy thoái nếu cò của những giống mía 

nhập nội từ lâu hiện còn trồng trong nhân dân như POJ2878, POJ3016 và một số dòng Co 

của Ấn Độ. 

- Đánh giá những giống mía mới nhập nội: NCo310, F.134,... 

- Qua thử nghiệm trên đồng ruộng, tìm cho mỗi vùng mía một giống thích hợp với 

môi trường và điều kiện sản xuất ở địa phương. 

- Điều tra cơ bản, thu thập các giống mía địa phươg (mía ép và mía ăn tươi) và các 

dòng dã sinh làm thực liệu cho việc lai tạo giông mía mới sau này. 

Từ năm 1964, sản xuất mía ở đồng bằng Bắc Bộ đượ bổ sung giốg mía F134. Nhờ 

những đặc điểm tốt về sinh học và năng suất nông nghiệp, giống mía này đã nhanh chóng 

được tiếp nhận và loại dần các giống mía POJ2878 và POJ3016. Năm 1972 giống mía 

Việt Đường 54-134 được kết luận phổ biến tại vùng mía Vạn Điểm, Hà Tây (Trần Văn 

Sỏi, 1972). 

Từ năm 1968 đến 1975, nội dung nghiên cứu của đề tài giống mía là: 

- Nghiên cứu tập đoàn giống mía (trên 100 mẫu giống nhập nội). 

- So sánh tuyển chọn giống mía sản xuất cho vùng đồng bằng. 

- So sánh tuyển chọn giống mía tốt cho vùng mía đồi. 

Ở miền Nam, trước năm 1975, có một số trại và trung tâm giống mía như: Thu Phổ 

(Quảng Ngãi), Hoài Phong (Phú Yên), Nha Hố (Ninh Thuận) và Dĩ An (Sông Bé). Các trại 

và trung tâm này cũng đã nghiên cứu và phổ biến vào sản xuất một số giống mía nhập nội 

như: NCo310, F146, Co715,... Trung tâm Dĩ An đã lai tạo được một số dòng lai VN65, 

VN66, VN70, VN72 (do ông Trần Văn Lân thực hiện). 

2.2.2 Công tác nghiên cứu  mía từ sau 1975 tới nay 

Sau ngày miền Nam dược hoàn toàn giải phóng (1975), tháng 8 năm 1977, Trạm 

Nghiên cứu mía Bến Cát được thành lập tại xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Sông Bé (nay 



là tỉnh Bình Dương) và năm 1982 được chuyển thành Viện Nghiên cứu Mía đường. Các 

trại và trung tâm giống cũ ở miền Nam không còn nữa. Viện Nghiên cứu Mía đường được 

giao nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất của ngành mía đường cả nước. 

Giai đoạn từ 1977-1985, cùng với công tác xây dựng cơ bản, đào tạo đội ngũ cán 

bộ..., công tác nghiên cún cây mía cũng đã được đẩy mạnh nhằm đáp ứng những yêu cầu 

trước mắt và lâu dài sau này của sản xuất. Bên cạnh các đề tài nghiên cứu về kỹ thuật canh 

tác, bảo vệ thực vật,... đề tài giống mía được xem là đề tài trung tâm, gồm các nội dung: 

- Sưu tập, nhập nội giống mới, xây dựng tập đoàn mía tư liệu. 

- Nghiên cứu tuyển chọn giống mía sản xuất từ nguồn hiện có (giống trong nước và 

nhập nội). 

- Ứng dụng lai tạo giống mía mới bằng phương pháp lai hữu tính nhằm tìm giống 

mía tốt cho sản xuất và tạo vật liệu mới bổ sung cho tập đoàn giống mía. 

Giai đoạn từ năm 1985-1995 có 2 đề tài nghiên cứu về mía thuộc Chương trình cấp 

Nhà nước 18B đã được triển khai thực hiện tại Liên Hiệp Mía Đường II (nay là Tổng 

Công ty Mía đường II) và thu được một số kết quả nghiên cứu. 

- Đề tài 18B.01-01 về giống mía (chủ nhiệm Nguyễn Huy Ước) đã kết luận được 5 

giống mía mới bổ sung vào sản xuất là: F156, My5514, F154, Ja60-5 và C819-67; lai tạo 

và tuyển chọn được trên 25 dòng lai mới tốt, trong đó có các dòng lai ưu tú sau này được 

công nhận giống như VN84-4137, VN84-422, VN85-1427,...; xây dựng được một tập 

đoàn tư liệu với trên 400 mẫu giống, trong đó có nhiều mẫu giống quí hiếm. 

- Đề tài 18B.01-03 về kỹ thuật thâm canh mía (chủ nhiệm Thái Nghĩa) đã nghiên 

cứu, bổ sung và hoàn thiện cho quy trình trồng mía của Bộ Nông nghiệp ban hành năm 

1984; kết luận được một số tiến bộ kỹ thuật về bón bùn lọc cho mía, tủ rác lá mía để giữ 

ẩm, diệt cỏ, tăng chất hữu cơ và hoạt động vi sinh vật đất, tăng được năng suất mía và xác 

định được tuần tự thu hoạch mía. 

Ngoài ra, một số nội dung khác cũng đã được nghiên cứu như: 

- Nghiên cứu giống mía cho vùng đất thấp (đất phèn) 

- Nghiên cứu tạo và nhân giông bằng phương pháp cấy mô đơn bội. 

Giai đoạn từ 1995 đến nay được đánh dấu mở đầu bằng việc Chính phủ thông qua 

việc thực hiện Chương trình 1 triệu tấn đường năm 1995, nhằm thúc đẩy ngành mía đường 

Việt Nam phát triển để có thể sản xuất đủ đường cho nhu cầu tiêu dùng ngàng càng tăng 

cao ở trong nước và tiến tới xuất khẩu. Sau khi có Chương trình 1 triệu tấn đường ra đời, 

sản xuất mía đường Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về diện tích trồng mía, số 

lượng nhà máy đường và công suất chế biến. Diện tích trồng mía trên toàn quốc đã được 

mở rộng từ 150.000 ha vào năm 1994 lên 305.800 ha vào năm 1999, số lượng nhà máy 

đường mía đã tăng từ 12 nhà máy vào năm 1994 lên 44 nhà máy vào năm 1999, còn tổng 

công suất chế biến mía theo thiết kế đã tăng từ 12.200 tấn mía/ngày năm 1994 lên đạt 

78.200 tấn mía/ngày vào năm 1999. Có thể nói trong 5 năm đầu sau khi có Chương trình 1 

triệu tấn đường ra đời, ngành mía đường là một trong những ngành có tốc độ phát triển 

nóng nhất, điều đó một mặt đã đem lại một số kết quả tốt đẹp hơn cho ngành mía đường, 

nhưng đồng thời cũng đã kéo theo rất nhiều hệ lụy xấu còn ảnh hưởng cho đến tận hôm 

nay, đặc biệt là về công tác nghiên cứu mía. Sau khi có Chương trình 1 triệu tấn đường ra 

đời, do yêu cầu cấp bách của sản xuất, hàng loạt giống mía đã được nhập nội ồ ạt với khối 

lượng lớn từ Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan,... bằng mọi con đường, cả chính thức và 

không chính thức, sau đó được nhân nhanh, đưa trực tiếp vào sản xuất. Lúc này công tác 

nghiên cứu mía trong nước gần như bị lãng quên, một số kết quả nghiên cứu về giống và 



tiến bộ kỹ thuật thu được ở giai đoạn 1985-1995 trước đó chuẩn bị được khu vực hóa, kết 

luận và công nhận chính thức để đưa vào sản xuất đại trà, nhất là các dòng mía lai VN đã 

bị ảnh hưởng đáng kể bởi xu hướng "sùng ngoại" đang rất phổ biến vào thời điểm đó. Các 

nghiên cứu chính về mía trong giai đoạn đầu này chủ yếu tập trung vào việc khảo nghiệm 

và nhân nhanh các giống mía nhập nội, chủ yếu là từ Đài Loan, Trung Quốc và Thái Lan. 

Những nghiên cứu khác về kỹ thuật canh tác và bảo vệ thực vật ít được quan tâm thực 

hiện và nếu có chỉ được thực hiện trong khuôn khổ các đề tài nghiên cứu thường xuyên, đề 

tài cấp cơ sở của Viện Nghiên cứu Mía đường. Tình trạng này kéo dài cho đến tận thời 

gian gần đây, khi tất cả 4 nhà gồm: nhà nông - nhà nước - nhà khoa học và nhà doanh 

nghiệp đều cùng nhận thức được rằng chỉ khi nào chúng ta có bộ giống mía riêng của Việt 

Nam, do Việt Nam lai tạo, phù hợp với từng vùng đất thì ngành sản xuất mía đường mới 

hội đủ điều kiện đi vào thế phát triển ổn định. Nhờ đó, công tác lai tạo và phát triển các 

dòng, giống mía lai Việt Nam gần đây mới thực sự được quan tâm và thúc đẩy phát triển 

mạnh. 

Kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu về mía trong giai đoạn từ 1986-2012 đã 

kết luận và công nhận sản xuất thử được 48 giống mía mới, chiếm 96% số giống mía mới 

được công nhận kể từ sau 1975. Đặc biệt trong đó có 10 giống (chiếm 20%) sau đó được 

công nhận chính thức và cho phép phổ biến rộng rãi vào sản xuất (Bảng 12). Trong số 48 

giống mía mới được công nhận trong giai đoạn này, có tới 41 giống nhập nội, chỉ có 7 

giống VN (chiếm 14,5% số giống) là do Việt Nam tự lai tạo. Như vậy, theo quy luật phát 

triển chung về giống mía ở một quốc gia là từ chỗ ban đầu sử dụng chủ yếu các giống mía 

dại và giống mía địa phương, chuyển dần sang sử dụng chủ yếu các giống mía nhập nội, 

rồi sử dụng hỗn hợp cả giống nhập nội và giống lai tạo trong nước và cuối cùng là hoàn 

toàn sử dụng các giống mía lai tạo trong nước, thì ngành mía đường Việt Nam vẫn đang ở 

giai đoạn giữa của quá trình và trình độ phát triển. 

Bảng 12. Danh sách giống mía được công nhận sản xuất thử và chính thức  

        ở Việt Nam từ năm 1986 - 2012 

STT Tên giống 
Năm công 

nhận SX thử 

Năm công 

nhận giống 
Ghi chú 

1 C111-79 2006   Tây Nguyên 

2 C1324-74 2006   Tây Nguyên 

3 C85-212 2006   Nam Trung Bộ, Đông Nam bộ và 

Tây Nguyên 

4 C85-284 2006   Tây Nguyên 

5 C85-391 2006   Tây Nguyên 

6 C86-456 2006   Tây Nam bộ  

7 Co6806 1994   Đông Nam Bộ 

8 CP34-79 1995   Miền Bắc 

9 CR74-250 2006   Đông Nam bộ 

10 DLM24 2002   MiềnNam 

11 F154 1989   Đông Nam Bộ 

12 F156   1991 Đông Nam Bộ 

13 K84-200 1998   Tây Nam bộ và Đông Nam bộ 

14 K88-200   2011, 2012 Đông Nam bộ và Nam Trung bộ 



15 K88-92   2011, 2012 Nam Trung bộ và Tây Nguyên 

16 K93-219   2011 Đông Nam bộ 

17 K95-156   2011 Tây Nam bộ, Đông Nam bộ,  

18 K95-84   2011 Đông Nam bộ và Nam Trung bộ 

19 KK2   2011 Bắc Trung bộ và Trung Trung bộ 

20 KU00-1-61   2011 Tây Nam bộ 

21 KU60-1   2011 Tây Nam bộ 

22 LK92-11   2011 Đông Nam bộ và Tây Nguyên 

23 My55-14 1990 1992 Đông Nam Bộ 

24 QĐ11 1998   Trung Trung Bộ 

25 QĐ15 2004   Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ 

26 R570 1998   Đông Nam bộ 

27 R579 1998   Đông Nam bộ 

28 ROC1 1995 1998 Miền Bắc và Đông Nam bộ 

29 ROC9 2002   MiềnNam 

30 ROC10 1995 1998 Miền Bắc và Đông Nam bộ 

31 ROC15   2006 Miền núi và Trung du Bắc bộ 

32 ROC16 1997 1998 Miền Bắc, miền Trung và Đông 

Nam bộ 

33 ROC22   2006 Trung Trung bộ 

34 ROC23   2006 Bắc Trung bộ 

35 Suphanburi 7 

(K94-2-483) 

  2011 Tây Nguyên, Tây Nam bộ và Nam 

Trung bộ 

36 VĐ63-237 1995 1998 Miền Bắc và Đông Nam bộ 

37 VĐ79-177   1998 MiềnNam 

38 VĐ81-3254 1995   Miền Bắc 

39 VĐ85-192 2006   Bắc Trung bộ 

40 VĐ86-368 2004   Tây Nam bộ 

41 VĐ93-159     Miền núi và Trung du Bắc bộ 

42 VN72-77 1995   Đông Nam Bộ 

43 VN84-196 1995   Đông Nam Bộ 

44 VN84-2611 1995   Đông Nam Bộ 

45 VN84-4137 1994 1998 Miền Nam 

46 VN84-422 2000 2006 Trung Trung bộ và Nam Trung bộ 

47 VN85-1427 2000 2006 Trung Trung bộ và Nam Trung bộ 

48 VN85-1859 2000   MiềnNam 

 

 Ngoài giống mía, trong thời gian gần đây, một số tiến bộ kỹ thuật cũng đã được 

công nhận và phổ biến vào sản xuất (Bảng 13), góp phần đưa năng suất mía ở Việt Nam 

tăng từ mức 45 tấn/ha vào năm 1994 lên đạt gần 65 tấn/ha vào năm 2013. 

Bảng 13. Các tiến bộ kỹ thuật được công nhận năm 2010-2011 

TT Tên tiến bộ kỹ thuật Năm công Vùng áp dụng 



nhận 

1 Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Tây Nguyên 2010 Tây Nguyên 

2 Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Nam   Trung bộ 2010 Nam Trung bộ 

3 Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Đông Nam bộ 2010 Đông Nam bộ 

4 Quy trình sản xuất giống mía tại vùng Tây Nam bộ 2010 Tây Nam bộ 

5 Biện pháp sử dụng thuốc trừ cỏ và phòng trừ sâu hại 

cho cây mía ở các tỉnh thuộc khu vực Đông Nam bộ 
2011 Đông Nam bộ 

6 Biện pháp bón phân bã bùn dạng hoai mục và phun 

chế phẩm phân bón lá K-Humate cho cây mía tại miền 

Trung 

2011 Nam Trung bộ 

7 Sử dụng thuốc trừ cỏ và phun phân qua lá cho cây mía 

ở Tây Nguyên 
2011 Tây Nguyên 

 

Tập đoàn quỹ gen giống cây trồng nói chung, giống mía nói riêng là nguồn vật liệu 

khởi đầu rất quan trọng trong công tác chọn tạo giống mía cho sản xuất. Đối với các nước 

trồng mía trên thế giới, việc xây dựng tập đoàn quỹ gen giống mía rất được quan tâm vì đó 

là nguồn vật liệu khởi đầu quan trọng phục vụ cho công tác nghiên cứu, chọn tạo giống 

mía mới ở mỗi nước. So với các nước khác, tập đoàn quỹ gen giống mía của ta số lượng 

chưa nhiều. Tính đến năm 2011, sau gần 40 năm sưu tập chúng ta mới có 917 mẫu giống 

mía (Bảng 14). Tuy nhiên các mẫu giống mía ở nước ta lại tương đối đa dạng, có nguồn 

gốc từ nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong đó có một số dòng thương phẩm tốt của 

các nước như Cuba, Ấn Độ, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Úc,... Đặc biệt là trong tập 

đoàn quỹ gen giống mía của ta có rất nhiều mẫu gen của các loài mía hoang dại được thu 

thập từ nhiều vùng núi, rừng, vùng nguyên sản khắp nơi trên cả nước trong 5 năm gân đây. 

Đây là các mẫu gen quý hiếm và rất cần thiết cho công tác tạo giống mía mới có ưu thế lai 

cao như các loài Saccharum officinarum, Saccharum spontaneum, Saccharum sinense, 

Erianthus arundinaceus,... Hiện nay, vườn tập đoàn quỹ gen giống mía Quốc gia này đang 

được bảo tồn, lưu giữ duy nhất tại Viện Nghiên cứu Mía đường. Trong thời gian tới, với 

nhu cầu của sản xuất về giống mía mới không ngừng tăng cao, sự quan tâm, đầu tư cho 

công tác nghiên cứu, lai tạo và phát triển giống mía nội ngày càng lớn thì vai trò của tập 

đoàn quỹ gen giống mía sẽ ngày càng được coi trọng. Do đó chắc chắn nó sẽ tiếp tục được 

bổ sung, đánh giá, khai thác và phát huy hiệu quả hơn.  

Bảng 14. Diễn biến số lượng mẫu giống mía được sưu tập và bảo tồn  

         tại Viện Nghiên cứu Mía đường từ 2006-2011 

TT Loài lưu giữ 
Đơn 

vị 

Số lượng lưu giữ 

2006 2008 2010 2011 

1 Mía quý (Saccharum officinarum) Mẫu 10 10 24 24 

2 Mía hoang dại (Saccharum 

spontaneum) 

" 2 2 12 12 

3 Mía gie (Saccharum sinense) " 3 3 3 3 

4 Erianthus arundinaceus " 0 0 34 34 

5 Miscanthus sp " 0 0 15 15 

6 Saccharum Robustum " 0 0 2 2 

7 Sclerostachya " 0 0 1 1 

8 Balida " 0 0 3 3 

9 Dòng giống lai tạo trong nước " 185 185 185 185 



10 Dòng giống nhập nội " 470 548 587 587 

11 Thu thập không rõ nguồn gốc " 80 63 51 71 

 Tổng số  750 821 917 917 

 

Công tác lai tạo giống mía mới ở Việt Nam từ sau 1975 tới nay chủ yếu được giao 

cho Viện Nghiên cứu Mía đường thực hiện. Trước 2007 Viện chỉ thực hiện việc lai tạo 

mía duy nhất tại trụ sở Viện ở xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Từ cuối năm 

2007 đến nay, ngoài địa điểm trên, Viện còn tiến hành lai tạo tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn 

Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành địa điểm lai tạo giống mía 

chính của Viện nói riêng, của Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ 1988 đến 

2007, bình quân hàng năm Viện chỉ thực hiện được 12 tổ hợp lai và thu được khoảng 500 

cây con lai.  Nhận thức được sự yếu kém và tụt hậu khá xa của mình trong công tác lai tạo 

giống mía so với các nước khác trong khu vực và trên thế giới, trên cơ sở các kết quả 

nghiên cứu về yêu cầu vĩ độ và cao độ nơi thực hiện các tổ hợp lai, kết hợp với việc tư 

vấn, tham khảo kinh nghiệm và kết quả lai tạo giống mía mới của các nước sản xuất mía 

đường hàng đầu trên thế giới như Thái Lan, Ấn Độ, Cuba, Úc,... kể từ cuối năm 2007 Viện 

đã có một quyết định đột phá là chuyển tập đoàn giống bố mẹ lên trồng ở xã Đạ Ròn, 

huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, nơi có cao độ > 800 m so với mực nước biển, song 

song với việc tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống nhà xử lý ra hoa nhân tạo – lai tạo – 

dưỡng cờ thu hạt tại huyện Bến Cát. Đến năm 2012, sau 5 vụ lai tạo (2008 – 2012), có thể 

khẳng định được rằng đó là một quyết định hết sức đúng đắn, bởi số lượng tổ hợp lai thực 

hiện được hàng năm của Viện đã tăng lên nhiều lần so với bình quân 20 năm trước đó khi 

còn lai tạo duy nhất tại Bến Cát. Tỷ lệ giống bố mẹ trổ cờ hàng năm đều đạt trên 80% (so 

với điểm Bến Cát có nhiều năm tỷ lệ này không đáng kể). Tỷ lệ tổ hợp lai thành công cao, 

đạt từ 81,82 – 96,91% so với bình quân 41,67% của 20 năm trước, dẫn tới số lượng cây con 

lai (hay dòng lai mới) thu được hàng năm đã tăng lên hàng chục lần. Đặc biệt, trong điều 

kiện tự nhiên ở vùng Đơn Dương, Viện đã thực hiện được các tổ hợp lai xa giữa các giống 

mía thương phẩm với các loài mía hoang dại Erianthus và Miscanthus để tạo các giống mía 

có ưu thế lai cao. Đây là một xu hướng lai tạo mới của thế giới đang được nhiều nước triển 

khai thực hiện và bước đầu đã thu được một số kết quả rất khả quan.  

Bảng 15. So sánh kết quả lai tạo và chọn dòng mía lai Việt Nam 5 năm gần đây  

        và bình quân 20 năm trước (1988–2007) 

TT Nội dung 
Đơn vị 

tính 

BQ 20 năm  

trước 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

1 Tỷ lệ giống bố mẹ trổ cờ % 15,3 93,7 81,2 87,5 78,54 80,30 

2 Số tổ hợp lai thực hiện 

hàng năm 
cặp 12 22 33 43 101 97 

3 Tỷ lệ tổ hợp lai thành công % 41,67 81,82 84,85 88,37 86,14 96,91 

4 Số cây con lai (dòng lai) 

hàng năm đưa vào sơ 

tuyển 

cây 500 16.000 8.000 14.000 43.000 80.000 

 

Hiện nay Viện Nghiên cứu Mía đường đang thực hiện chương trình lai tạo giống mía 

mới chủ yếu vẫn bằng phương pháp lai hữu tính và qua 2 bước chọn dòng (trước đây là 4 



bước chọn dòng), với tổng thời gian từ 7-8 năm tính từ khi thu hoạch hạt lai đến khi giống 

hoàn thành khảo nghiệm sản xuất, chờ công nhận giống cho phép sản xuất thử. Thời gian 

này đã rút ngắn đáng kể so với trước đây (12-14 năm) và gần tương đương với các nước 

khác trong khu vực và trên thế giới. Việc sơ tuyển và chọn dòng bước 1, bước 2 hiện nay 

được Viện Nghiên cứu Mía đường thực hiện chủ yếu trên khu ruộng thí nghiệm của Viện tại 

xã Phú An, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hạt lai sau khi thu hoạch, phơi khô được bao 

gói đưa vào bảo quản trong tủ lạnh hoặc mang đi gieo hạt ngay. Việc gieo hạt lai được thực 

hiện trong nhà kính, trên nền đất đã được xử lý, khử trùng và trộn với chất hữu cơ hoai mục 

theo tỷ lệ 1:1. Sau khi hạt mía nảy mầm từ 10-15 ngay, tiến hành gây nhiễm bệnh cho cây 

con lai. Sau đó chọn các cây con lai không bị nhiễm bệnh chuyển sang trong trong các bầu 

đất nylon. Sau 2-4 tháng chăm sóc, ươm bầu cây con lai trong vườn ươm, cây con lai được 

đem trồng ra đồng ruộng với khoảng cách cây cách cây là 50 cm x 50 cm, hàng cách hàng 

1,2 m. Theo dõi, đánh giá trong thời gian từ 10-12 tháng sau khi trồng cây con lai ra ngoài 

đồng ruộng. Các dòng lai đã chọn được ở bước sơ tuyển được chuyển sang ruộng chọn dòng 

bước 1, mỗi giống được trồng thành 1 hàng dài khoảng 2 m và cứ cách 10-20 hàng thì trồng 

1 hàng đối chứng là giống đang trồng phổ biến trong sản xuất. Theo dõi, đánh giá trong thời 

gian 2 vụ (1 vụ mía tơ và 1 vụ mía gốc). Những dòng lai đạt tiêu chuẩn chọn sẽ được 

chuyển sang bước 2 kế tiếp, còn những dòng không đạt tiêu chuẩn sẽ bị loại bỏ. Ở bước 2, 

các dòng lai được bố trí trồng thí nghiệm theo kiểu ô vuông latin (lattice) 5 x 5 hoặc 7 x 7. 

Mỗi ô thí nghiệm có 4 hàng, mỗi hàng dài 7,5-10 m và lấy giống mía tiêu biểu trong sản 

xuất làm đối chứng. Cũng tiến hành theo dõi, đánh giá trong thời gian 2 vụ (1 vụ mía tơ và 1 

vụ mía gốc). Sau bước 2, những dòng ưu tú sẽ được đem trồng nhân giống ở một khu vực 

khác để có đủ khối lượng hom giống mang đi khảo nghiệm cơ bản, sau đó là khảo nghiệm 

sản xuất, sản xuất thử và công nhận giống ở các vùng sinh thái trồng mía khác nhau trên 

toàn quốc. 

2.2.3 Định hướng nghiên cứu mía đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 

Theo chiến lược Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Viện nghiên cứu 

Mía đường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 

1274/QĐ-KHNN ngày 23/08/2013 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 

trong thời gian tới, công tác nghiên cứu mía ở Việt Nam sẽ tập trung vào các vấn đề sau: 

i) Về giống mía: 

- Tập trung, ưu tiên nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu cơ bản về giống để cung cấp 

cho từng vùng bộ giống phù hợp theo hướng ưu tiên tăng chữ đường hài hòa với tăng năng 

suất, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu. 

- Thu thập, bảo tồn và khai thác có hiệu quả nguồn gen giống mía nhập nội và bản 

địa để cung cấp nguyên liệu khởi đầu cho công tác lai tạo giống mới và tuyển chọn dòng, 

giống mía lai có năng suất, chất lượng cao và ổn định phục vụ sản xuất.  

- Nghiên cứu công nghệ nhân giống mía có hiệu quả kinh tế cao thích hợp với điều 

kiện các vùng sinh thái trồng mía ở Việt Nam. 

- Tăng cường hợp tác quốc tế với các nước trồng mía trong đó chú ý hợp tác với 

Trung Quốc, Thái Lan, Philippine, Cuba, Úc và Ấn Độ để cải tạo và nâng cao chất lượng 

giống mía; 

- Từng bước ứng dụng công nghệ sinh học mà trước hết là công nghệ tế bào, công 

nghệ gen, công nghệ vi sinh trong mối quan hệ hài hoà với công nghệ truyền thống để 

phục vụ công tác chọn tạo giống mới, quản lý dịch hại và bảo vệ môi trường.    



ii) Về sinh lý, sinh hóa cây mía: Nghiên cứu về các cơ chế và quy luật tích lũy 

đường, cơ chế điều hòa gen mục tiêu đối với tính chống chịu và một số đặc tính hữu dụng 

khác của cây mía. 

iii) Về kỹ thuật canh tác:  

- Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về phân bón, thiết bị cơ giới, phù hợp 

trong canh tác mía, công nghệ và thiết bị tưới nước cho cây mía nhằm nâng cao năng suất 

mía Việt Nam, từng bước tiệm cận với khu vực và thế giới; 

- Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các quy trình: Quản lý dịch hại tổng hợp 

(Integrated Pest Management – IPM), Quản lý Cây trồng Tổng hợp (Integrated Crop 

Managemment - ICM), Thực hành Nông nghiệp Tốt (G00d Agricultural Practices - GAP), và 

Thực hành Quản lý Tốt hơn (Better Management Practices- BMP) thích hợp cho từng vùng 

sinh thái trồng mía. 

iv) Về thiết bị và công nghệ chế biến đường: 

- Nghiên cứu ứng dụng các thiết bị và công nghệ tiên tiến trong công nghiệp chế biến 

đường để nâng cao tỷ lệ thu hồi đường, giảm thất thoát sau thu hoạch và trong quá trình chế 

biến. 

- Nghiên cứu đa dạng hoá các sản phẩm từ mía đường, sử dụng có hiệu quả các phụ 

phẩm từ cây mía, chú trọng công nghệ sản xuất cồn nhiên liệu sinh học và phát điện từ cây 

mía. 

v) Về kinh tế mía đường: Nghiên cứu về thị trường, giá thành sản phẩm trong chuỗi 

giá trị ngành hàng mía đường; năng lực cạnh tranh, lợi thế so sánh của cây mía; các giải 

pháp về kinh tế trong quản lý sản xuất. 

vi) Về chính sách: Nghiên cứu các cơ chế chính sách phát triển mía đường trong mối 

quan hệ kinh tế hội nhập và toàn cầu hoá. 

2.3 Tiềm năng phát triển mía đường của các vùng sinh thái nông nghiệp ở Việt Nam 

Đất nước Việt Nam nằm gọn trong khu vực nội chí tuyến, phía Bắc 23°22B (Đồng 

Văn), phía Nam 8°30B (Cà Mau), trong vùng phân bố mía đường của thế giới. Ở nơi nào 

trên đất nước Việt Nam cây mía đều có thể sinh trưởng, người dân đều có thể trồng mía 

trong vườn để ăn tươi, giải khát hoặc chế biến đường. 

Khoảng 250 năm trước Công Nguyên, người Âu Lạc đã biết trồng mía lấy mật, nấu 

đường. Nghề trồng mía nấu đường theo chân dân tộc Việt Nam xưa phát triển từ vùng núi 

trung du xuống đồng bằng sông Hồng vào đàng trong Nam Ngãi, Bình Phú cho đến đồng 

bằng sông Cửu Long. Tùy theo điều kiện địa lợi, nhân hòa mà hình thành những vùng mía 

lớn, nhỏ, rải rác như ở Phúc Hòa (Cao Bằng) với đường thẻ, Vĩnh Trụ (Hà Nam) lưu vực 

sông Hồng với mật trầm, đường tán; rồi đến đàng trong thời Trịnh - Nguyễn phân tranh ở 

Quảng Ngãi, lưu vực sông Trà Khúc với đường phèn, đường phổi nổi tiếng, hay Bình 

Định, Phú Yên lưu vực sông Côn, sông Ba với đường muỗn, đường bông, đến Biên Hòa 

trên sông Đồng Nai, Bến Tre xuống Đồng bằng sông Cửu Long. 

Cho đến thế kỷ 19 nghề mía đường Việt Nam xem như một nghề phụ bên cạnh 

nghề trồng lúa. Trồng mía trên đất sỏi, đất bãi không trồng lúa được, ép che thủ công, trâu 

bò kéo, công suất ép 1 - 1,5 tấn mía ngày, ép mía nấu đường vào vụ Đông Xuân ở miền 

Bắc và Nam bộ; xuân hè ở miền Trung. Mỗi vụ ép khoảng 100 ngày. Mỗi lò che chỉ cần 3 

- 4 ha mía (năng suất 35 - 45 tấn/ha), tương đương với diện tích đất trồng mía của mười hộ 

nông dân trong thôn, làng. Phổ biến là sản xuất tư liệu có đường ăn vào trung thu, ngày tết. 

Ở miền Trung có một phần xuất bán cho thương buôn nước ngoài ở cửa Hội An. 



Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, bắt đầu cơ khí hóa nghề chế biến đường, ngoài che 

thủ công cơ khí, đã xây dựng một vài nhà máy đường 350 – 500 TMN. Với công suất 500 

TMN, năng suất mía khoảng 50 tấn/ha, cần vùng mía có diện tích rộng 1.500 ha mía thu 

hoạch, kể cả 1/3 diện tích đất luân canh là 2.000 ha. Lúc bấy giờ xây dựng nhà máy ngoài 

điều kiện khí hậu, đã phải chú ý xem xét điều kiện đất đai, vị trí xây dựng nhà máy có đủ 

nước sử dụng cho nhà máy, mức độ tập trung của vùng mía, điều kiện giao thông, thủy lợi, 

điều kiện lao động và các cây trồng cạnh tranh với mía đường... Nghề trồng mía không 

còn là một nghề phụ nữa. 

Nhà máy đường lớn dần từ 1.000 - 4.000 TMN thì vùng mía càng lớn, việc xác 

định đánh giá các điều kiện thích hợp càng quan trọng, bảo đảm thành công hay thất bại 

của một nhà máy hay nhiều nhà máy trong vùng, thậm chí cả nghề mía đường trong một 

quốc gia. 

Nhìn tổng quát ảnh hưởng của vĩ độ đến tỷ lệ đường và năng suất mía trên thế giới 

có 2 công trình cụ thể sau: 

Theo đường biểu diễn, ảnh hưởng của vĩ độ đến tỷ lệ đường mía (Hình 4) thì từ vĩ 

độ 10° Bắc (hoặc Nam) cho đến khoảng vĩ độ 24° Bắc (hoặc Nam), chữ đường có thể đạt 

được trên 12%, cao nhất ở khoảng vĩ độ 15 - 18° Bắc (hoặc Nam). Lãnh thổ Việt Nam đều 

nằm trong đường cong có tiềm năng tỷ lệ đường cao. Như vậy ở Cà Mau vĩ độ 8°3’ Bắc có 

chữ đường thấp nhất, tăng dần đến khoảng Vinh 18°41’ Bắc rồi giảm đến xuống thấp và 

nhanh dần lên phía Bắc. 

Cần lưu ý Tây Nguyên tuy ở vĩ độ thấp, nhưng ở độ cao cao (Buôn Mê Thuột vĩ độ 

12°40’, độ cao 401 m; Pleiku vĩ độ 13°59’, độ cao 781 m; Kon Tum vĩ độ 14°20’, độ cao 

536 m) nên tỷ lệ đường cao hơn các địa phương cùng vĩ độ, mà có độ cao thấp. 

  

 
Hình 4: Ảnh hưởng vĩ độ đến chữ đường và năng suất mía  

           (Nguồn: theo Shaw, 1954 và Perumal, 1989 ) 
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Mặt khác đường biểu diễn ảnh hưởng của vĩ độ đến năng suất mía (tấn/ha/tháng) 

của ở Hình 4 cũng cho thấy ở gần xích đạo có tiềm năng năng suất mía cao nhất khoảng 

trên 9,5 tấn/ha/tháng, càng xa xích đạo năng suất mía càng giảm. Như vậy ở Việt Nam 

càng về phía Nam năng suất mía càng cao vì điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, lượng mưa đều 

tốt hơn. Cũng vậy, Tây Nguyên vì có độ cao cao, nên tiềm năng năng suất có phần thấp 

hơn các địa phương cùng độ cao, vì tuy có nhiều ánh sáng hơn, nhưng nhiệt độ và nước 

kém hơn. 

Khi tư vấn cho ngành mía đường Việt Nam, ERSUC (Etudes et 

Recherches Sucrières - Cơ quan khảo sát nghiên cứu đường của Pháp, 1999) đã căn cứ vào 

các yếu tố chủ yếu của khí hậu để đánh giá tiềm năng mía đường các vùng sản xuất nông 

nghiệp ở Việt Nam như sau: 

Tiềm năng nông nghiệp căn cứ vào: 

- Nhiệt độ trung bình năm, số ngày nhiệt độ < 19°C  

- Số giờ nắng 

- Biên độ nhiệt ngày đêm 

- Phân bổ của vũ lượng, lượng nước thiếu 

Từ những dữ liệu này ước tính gần đúng về tiềm năng năng suất mía và chữ đường 

(CCS), tiềm năng năng suất đường; từ tiềm năng năng suất đường nhân với hệ số 0,7 để 

ước tính lượng đường bán ra. 

Bảng 16. Tiềm năng nông nghiệp mía của các vùng sản xuất 

Vùng 

Năng 

suất 

(tấn/ha) 

CC

S 

(%) 

Năng 

suất 

đường 

(tấn/ha) 

Đường 

bán 

(tấn/ha) 

Xếp hạng 

Trung du Bắc bộ 73 9,5 6,9 4,8 
1. Tiềm năng (TN) kém < 5,5 tấn 

đường/ha 

Đồng bằng sông Hồng 75 9,0 6,8 4,7 1. TN kém 

Duyên hải Bắc Trung bộ 84 9,6 8,0 5,6 
2. TN trung bình (5,6 - 7,5 tấn 

đường/ha) 

Duyên hải Nam Trung bộ 106 10,2 10,9 7,6 3. TN tốt (> 7,6 - 9 tấn đường/ha) 

Tây Nguyên 104 10,6 11,0 7,7 3. TN tốt 

Miền Đông Nam bộ 113 10,5 11,9 8,3 3. TN tốt 

Đồng bằng sông Cửu Long 103 9,4 9,7 6,8 2. TN trung bình 

Về tiềm năng công nghiệp, căn cứ vào: 

- Thời gian (số ngày) của vụ ép nhân với hệ số 0,85 

 - CCS. 

Bảng 17. Ước tính tiềm năng công nghiệp chế biến đường của các vùng sản xuất 

Vùng 
Vụ ép 

(ngày) 
CCS 

Tấn 

đường/tấn 

công suất 

Xếp hạng 

Trung du Bắc bộ 148 9,5 12,0 2 (12 - 14 TĐ/TCS) 

Đồng bằng sông Hồng 135 9,0 10,3 1 (<12 TĐ/TCS) 

https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.viadeo.com%2Ffr%2Fsearch%2Frcl%2Ffr%2FERSUC%2B(Etudes%2Bet%2BRecherches%2BSucri%25C3%25A8res)%2Ffr%2F&ei=VjNrU_3yBMjakAXduoDACg&usg=AFQjCNFn1f_cyYxUVrW99SSy8AsgcV8YzQ
https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Ffr.viadeo.com%2Ffr%2Fsearch%2Frcl%2Ffr%2FERSUC%2B(Etudes%2Bet%2BRecherches%2BSucri%25C3%25A8res)%2Ffr%2F&ei=VjNrU_3yBMjakAXduoDACg&usg=AFQjCNFn1f_cyYxUVrW99SSy8AsgcV8YzQ


Duyên hải Bắc Trung bộ 126 9,6 10,3 1 

Duyên hải Nam Trung bộ 206 10,2 17,9 3 (> 14 TĐ/TCS) 

Tây Nguyên 135 10,6 12,1 2 

Miền Đông Nam bộ 148 10,5 13,2 2 

Đồng bằng sông Cửu Long 140 9,4 11,2 1 

 

Từ xếp hạng của 2 tiềm năng nông nghiệp và công nghiệp mà xếp hạng tiềm năng 

mía - đường 

Bảng 18. Tiềm năng mía - đường của các vùng sản xuất 

Vùng 
Tiềm năng  

nông nghiệp 

Tiềm năng  

công nghiệp 

Tiềm năng  

mía - đường 

Trung du Bắc bộ 1 2 3 

Đồng bằng sông Hồng 1 1 2 

Duyên hải Bắc Trung bộ 2 1 3 

Duyên hải Nam Trung bộ 3 3 6 

Tây Nguyên 3 2 5 

Miền Đông Nam bộ 3 2 5 

Đồng bằng sông Cửu Long 2 1 3 

 

Từ kết quả phân tích như trên, ERSUC đã đưa ra các kết luận như sau: 

- Vùng có tiềm năng mía đường tốt: Duyên hải Nam Trung bộ, Gia Lai, Miền Đông 

Nam bộ. 

- Vùng tiềm năng trung bình: Thanh Hóa, Kon Tum, Đắk Lắk, phía Bắc Đồng bằng 

sông Cửu Long. 

- Vùng tiềm năng kém: Trung du Bắc bộ, Duyên hải Bắc Trung bộ, phía Nam Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

Tuy nhiên, đường biểu diễn của Shaw, Perumal hay của ERSUC chỉ mới căn cứ 

vào yếu tố khí hậu để xác định mức độ tốt xấu đối với mía đường. Còn những điều kiện 

khác chưa nghiên cứu đến như đất đai (tính chất đất, địa hình, mức độ tập trung), điều kiện 

thủy lợi, giao thông, nguồn nhân lực, kinh nghiệm, cây trồng cạnh tranh,... 

Hiện chưa có một công trình nghiên cứu nào toàn diện về vấn đề trên. Chúng tôi chỉ 

cố gắng tập hợp những tài liệu hiện có để bổ sung nhận định về tiềm năng các vùng cho cụ 

thể hơn. 

2.3.1 Vùng nông nghiệp Trung du miền núi phía Bắc 

- Thuộc miền sinh thái nông nghiệp phía Bắc. 

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. 

- Nhiệt độ trung bình 18 - 23°C, mỗi năm có 4 - 5 tháng nhiệt độ trung bình thấp 

hơn 20°C, có từ 1 - 4 ngày sươn muối, nhiệt độ thấp nhất -0,8°C đến -5°C. Biên độ nhiệt 

ngày đêm 7 - 8°C, số giờ nắng 1.400 - 1.600 giờ/năm. 

- Lượng mưa bình quân 1.400 - 2.000 mm/năm, mùa mưa kéo dài 6 - 7 tháng, từ 

tháng 4, 5 đến tháng 9, 10.  

- Cây trồng chủ yếu dựa vào nước trời. Những yếu tố khí hậu trên hạn chế thời gian 

và tốc độ tăng trưởng của mía, năng suất không cao, có nguy cơ bị hại do sương muối. 

Mùa ít mưa kéo dài 6 tháng, nhưng có đến 40 - 50 ngày mưa phùn. Thời khô ráo thích hợp 



cho thu hoạch < 130 ngày. Riêng Tây Bắc (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La) khuất bên sườn 

Tây dãy Hoàng Liên Sơn, bình quân nhiệt độ cao hơn, mùa đông ấm hơn Việt Bắc, Đông 

Bắc 2 - 3°C, biên độ nhiệt ngày đêm cao 8 - 10°C, giờ nắng 1.800 - 2.000 giờ. 

- Về đất đai: Đất tự nhiên 9.910.200 ha, đất nông nghiệp 1.308.693 ha. Đất chưa sử 

dụng có khả năng khai phá 4,74 triệu ha. Bình quân đất nông nghiệp 1.182 m2/người. 

- Địa hình đồi núi chia cắt, đất có độ dốc < 15° chỉ có 13 - 18%, diện tích đồi núi 

chiếm 95% diện tích vùng. Vì địa hình chia cắt, độ dốc cao, nên không có diện tích mía 

tập trung, nhỏ, chia cắt. 

- Đất chủ yếu là các nhóm đất đỏ vàng và đất mùn trên núi, chiếm 79,7%, đất phù 

sa các loại chỉ 2,6%. Đất đỏ vàng có phản ứng chua pHKC1 từ 3,5 - 5,5; hàm lượng mùn, 

đạm tổng số từ nghèo đến trung bình. 

- Cơ sở hạ tầng kém phát triển, giao thông khó khăn, cây trồng chủ yếu nhờ nước 

mưa, và nguồn nước thiếu vào mùa khô. 

- Trình độ dân trí và am hiểu kỹ thuật nông nghiệp còn hạn chế. Mật độ dân số 109 

người/km2 (chỉ bằng 47,1% bình quân cả nước 232 người/km2) nên thiếu lao động vào 

mùa thu hoạch mía. 

- Những cây cạnh tranh với mía ở vùng này là chè, cà phê, cây ăn quả có thuận lợi 

hơn. 

- Cây mía đã có trồng từ lâu như ở Phúc Hòa (Cao Bằng), vùng ven sông Lô 

(Tuyên Quang), hay sông Hồng (Việt Trì) nhưng không phát triển được từ những năm 

1960 đến nay. Nhà máy đường Việt Trì với công suất rất nhỏ chỉ 350 – 580 TMN vẫn 

thiếu nguyên liệu, phải di dời sang nơi khác. Giao thông đường thủy (chở mía) chậm trễ 

giảm phẩm chất mía. 

- Tóm lại từ điều kiện khí hậu, đất đai, diện tích vùng, cơ sở hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, lao động, cây trồng cạnh tranh và thực tiễn trồng mía chứng tỏ vùng này tiềm 

năng mía đường kém. 

2.3.2 Vùng nông nghiệp đồng bằng sông Hồng 

- Thuộc miền sính thái nông nghiệp phía Bắc. 

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. 

- Nhiệt độ trung bình 23 - 24°C, mỗi năm có 4 tháng nhiệt độ trung bình thấp hơn 

20°C, nhiệt độ thấp nhất 3 - 60°C, biên độ nhiệt ngày đêm 6 - 7°C. 

- Giờ nắng trung bình 1.600 - 1.700 giờ. 

- Lượng mưa trung bình năm 1.600 - 1.800 mm. Mùa mưa kéo dài 6 tháng từ tháng 

5-10. Mùa ít mưa kéo dài 6 tháng từ tháng 11 - tháng 4, tuy là mùa ít mưa, nhưng trong 2 

tháng 2 và 3 có đến 30 - 45 ngày mưa phùn, ẩm ướt, ẩm độ cao 86 - 88%. 

- Bão ảnh hưởng từ tháng 7-10. 

- Với điều nhiệt độ trên, thời gian sinh trưởng của mía ngắn, mùa mưa tích lũy 

đường biên độ nhiệt 6 - 7°C thấp, lại có mưa phùn nhiều vào cuối mùa thu hoạch. Tỷ lệ 

đường không cao, thời gian màu thu hoạch chế biến < 150 ngày. 

- Đồng bằng sông Hồng được đặc trưng bởi bề mặt bằng phẳng và hơi nghiêng ra 

biển. Đồng bằng bồi tích chênh lệch độ cao từ 0 - 10m, vùng bồi đắp sản phẩm phù sa 

sông Hồng bằng phẳng, ít đồi núi hơn vùng bồi đắp của phù sa sông Thái Bình. 

- Diện tích đất tự nhiên 1.476.595 ha, đất nông nghiệp 853.862 ha, bình quân đất 

nông nghiệp 499 m2/đầu người, 0,2 - 0,4 ha/hộ. Đất chưa sử dụng 190.011 ha. 

- Các nhóm đất chủ yếu: 

+ Đất phù sa mới châu thổ sông Hồng, phù sa cổ Hà Tây 35,9% diện tích 



+ Đất đỏ vàng 21,96% 

+ Đất xám bạc màu Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên 1,4% 

+ Ngoài ra còn đất phèn, mặn, trũng... 

- Đất phù sa sông Hồng nhìn chung tốt, thành phần cơ giới trung bình và nặng. Độ 

chua trung bình hay ít, độ no base cao, mùn đạm tổng số trung bình, lân tổng số trung bình 

đến khá, kali tổng số và dễ tiêu cao. 

- Đất đỏ vàng như vùng 1. 

- Đất xám bạc màu thành phần cơ giới nhẹ, rất thiếu ẩm, đất chua, nghèo mùn (0,3 - 

0,5%) hàm lượng dinh dưỡng thấp. Mức độ phân giải chất hữu cơ mạnh (C/N < 7), nghèo 

cation trao đổi. 

- Hệ thông thủy lợi tốt, có khả năng tưới 80 - 85% diện tích lúa. 

- Giao thông vận tải thuận lợi, nhiều đô thị và các khu công nghiệp mới phát triển. 

Cơ sở hạ tầng phát triển. Trình độ dân trí cao.  

- Đây là vùng đất chật, người đông. Cây mía khó cạnh tranh nổi với các cây khác 

như lúa, nhất là rau, đậu đỗ, cây ăn quả, phục vụ các đô thị, khu công nghiệp. Từ những 

năm 1960 đến nay, ngay tại vùng giàu nhân lực, đất màu mỡ phù sa mới và cũ của sông 

Hồng ở Hà Tây, Hưng Yên, Hà Nam vẫn không hình thành nổi vùng mía 3.000 ha mía thu 

hoạch để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy đường Vạn Điểm 1.000 TMN, nhà máy đã 

phải đóng cửa, tháo dỡ. 

- Vùng này nhất là ven sông Hồng có những thôn làng trồng mía thâm canh có kinh 

nghiệm lâu đời của Hà Nội (thuộc Hà Tây cũ), Hà Nam chỉ sản xuất thủ công, tự sản tự 

tiêu trong vùng nông thôn. 

- Nhìn chung tiềm năng mía đường “hiện đại” kém. 

2.3.3 Vùng nông nghiệp Bắc Trung bộ (khu 4 cũ) 

- Thuộc miền sinh thái nông nghiệp Đông Trường Sơn, Bắc Trung bộ, từ vĩ tuyến 

16°Bắc đến 21°30’ Bắc. Phía Bắc đèo Hải Vân. Diện tích đất tự nhiên 5.150.069 ha. Đất 

nông ghiệp 725.428 ha, bình quân đất nông nghiệp ha/người: Thanh Hóa 0,068 ha, Nghệ 

An 0,063 ha, Hà Tĩnh 0,076 ha, Quảng Bình 0,075 ha, Quảng Trị 0,1 ha, Thừa Thiên Huế 

0,053 ha. 

- Đất chưa sử dụng 1.918.598 ha (đất bằng 115.095 ha, đồi núi 1.505.034 ha). 

- Đây là miền núi thấp, hẹp ngang, sườn dốc, kéo dài theo hướng Tây Bắc, Đông 

Nam. Địa hình bao gồm nhiều dãy núi song song và so le nhau, có nơi chia nhánh đâm ra 

biển, chia dải đồng bằng nhỏ hẹp ven biển thành những vùng riêng biệt. Độ cao trung bình 

toàn vùng 650 - 700m. 

- Hai khu vực đồng bằng ven biển là Vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh và 

Quảng Bình – Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. 

- Do đặc điểm khí hậu (mưa) nên chia thành 2 tiểu vùng nhỏ. 

a) Tiểu vùng Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh: 

- Khí hậu nhiệt đới có mùa đông lạnh. 

- Nhiệt độ bình quân năm 23 - 24°C, nhiệt độ thấp nhất 3 - 7°C, hàng năm có 3 

tháng nhiệt độ bình quân dưới 20°C. Biên độ nhiệt ngày đêm 6 - 7°C, giờ nắng 1.650 

giờ/năm. 

- Mùa đông ít lạnh hơn phía Bắc. 

- Lượng mưa: Thanh Hóa và vùng núi Tây Bắc Nghệ An: 1.600 - 2.000 mm, đồng 

bằng Nghệ An 1.400 - 1.600mm, Nam Nghệ An, Hà Tĩnh 2.500 - 3.000mm. 



- Mùa mưa kéo dài 6-7 tháng, bắt đầu tháng 5 kết thúc tháng 10 ở Thanh Hóa, và 

tháng 11 ở Nam Nghệ Tĩnh. 

- Mùa ít mưa từ tháng 11, 12 đến tháng 4, Thanh Hóa 6 tháng, Nghệ Tĩnh 5 tháng. 

Tuy là mùa ít mưa nhưng lượng mưa 30 - 40mm và số ngày mưa cũng không kém (Thanh 

Hóa có khoảng 7 ngày mưa và Nghệ Tĩnh 11 - 12 ngày mưa). 

- Hom mía được lấy suốt các tháng mùa đông (mùa ít mưa) khí hậu rất ẩm ướt, độ 

ẩm trung bình trên 85%. 

- Đặc biệt đầu mùa hạ có một thời gian khô nóng do gió Tây (gió Lào) nhất là ở 

đồng bằng Nghệ Tĩnh và trong thung lũng sông Cả, hàng năm có 20 - 30 ngày có gió Tây 

(từ tháng 4 - 7), ở Thanh Hóa ít ngày có gió Tây khô nóng hơn. Những tháng 5, 6, 7 lại ít 

mưa mà gió Tây khô nóng ảnh hưởng nhiều đến tốc độ tăng trưởng trong thời kỳ tăng 

trưởng mạnh của mía, nhất là vùng Nghệ Tĩnh. 

- Bão xuất hiện từ tháng 7-10, nhiều nhất vào tháng 9. 

Bảng 19. Các nhóm đất chính ở vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh 

Đất đai 

Các nhóm đất chủ yếu 

Thanh Hóa Nghệ An – Hà Tĩnh 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

- Nhóm đất phù sa: 

+ Phù sa được bồi  

- Nhóm đất đỏ vàng 

+ Đất nâu đỏ trên đá macma base và trung tính  

+ Đất đỏ nâu trên đá vôi  

+ Đất nâu vàng trên phù sa cổ 

162.745 

7.980 

588.116 

105.632 

2.276 

5.772 

14,6 

 

52,8 

213.684 

38.193 

1.339.232 

17.600 

19.000 

13.854 

9,54 

 

59,84 

- Đất phù sa được bồi: pHKC1 5,3 - 5,9 ít chua, mùn nghèo 0,5 - 1,8, đạm tổng số 

nghèo 0,05 - 0,13, lân tổng số 63 hơi nghèo, kali tổng số 0,41 - 0,48, lân dễ tiêu nghèo 

(2,7- 3,2 mg/100g đất), kali dễ tiêu nghèo đến trung bình 6-10,5, C/N 8,8 - 13,1 phân giải 

chất hữu cơ nhanh, cation trao đổi thấp (0,63 - 0,83 meq/100g đất). 

- Đất nâu đỏ trên đá macma base và trung tính: Phân địa hình đồi bằng hay lượn 

sóng như Phủ Quỳ (Nghệ An), Như Xuân pHKC1 4,6. Mùn trung bình 1,4 - 3,0, đạm tổng 

số 0,2%, lân tổng số giàu 0,73 - 0,77%, kali 2,8%, lân dễ tiêu nghèo 0,19 - 2,0 mg/100g 

đất, kali dễ tiêu 8,2 - mg/100g đất, C/N 10 - 10,3 cân đối. Đây là loại đất tốt, tầng đất rất 

dày, thành phần cơ giới thường nặng, nhưng kết cấu tốt nên tơi xốp thoáng khí. Đất này 

dành cho cà phê, hoặc cây ăn quả. 

- Đánh giá về tiềm năng mía đường:  

+ Khu vực Thanh Hóa và Tây Bắc Nghệ An: Lượng mưa nhiều, ít gió Tây khô 

nóng, đất đai tương đối tốt hơn, tập trung hơn. Các cây cạnh tranh là lạc, cà phê, cao su (ở 

vùng phía Tây). Mùa chế biến khoảng 150 ngày dài hơn đồng bằng Nghệ An, Hà Tĩnh. 

Tiềm năng mía đường trung bình khá. 

+ Khu vực đồng bằng Nghệ An và Hà Tĩnh: Thuộc vùng đất phù sa lưu vực sông 

Lam, tuy có kinh nghiệm trồng mía từ lâu đời, nhưng từ 1960 đến nay nhà máy đường 

sông Lam 350 TMN vẫn trong tình trạng thiếu mía, do ảnh hưởng gió Tây khô nóng, lại 

không có điều kiện tưới nên mía sinh trưởng bị ảnh hưởng, hơn nữa cây lạc, bắp cạnh 

tranh với mía. Vùng mía cũng không tập trung rộng như Thanh Hóa hay phía Bắc Nghệ 

An. Thời vụ thu hoạch cũng ngắn hơn. Nói chung tiềm năng mía - đường (hiện đại) kém. 

Nên để tiếp tục phát triển đường thủ công rải rác những nơi có kinh nghiệm như một nghề 

phụ. 



b) Tiểu vùng Bình - Trị - Thiên (từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân) 

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa mưa lệch với bình thường (khí hậu Đông 

Trường Sơn). 

- Nhiệt độ bình quân năm 24 - 25°C, nhiệt độ thấp nhất 8-9°C. Mỗi năm chỉ có 1 

tháng nhiệt độ trung bình dưới 20°C. Mùa đông còn tương đối lạnh. Tháng 12, 1, 2 ở đồng 

bằng nhiệt độ bình quân thấp hơn 22°C. Biên độ nhiệt 7 - 8°C. 

- Số giờ nắng 1.500 - 1.800 giờ. 

- Vùng này là một trong những trung tâm mưa nhiều nhất toàn quốc. Vũ lượng bình 

quân năm 2.500 - 3.000mm. Mùa mưa từ tháng 8 - tháng 1 (6 tháng). Mùa ít mưa từ tháng 

2 - tháng 7 (6 tháng). Tuy vậy trong mùa ít mưa, mỗi tháng vẫn còn 60 - 80mm mưa, và 7 

- 8 ngày mưa. 

- Ẩm độ bình quân 85 - 88% cao nhất nước, tháng ẩm thấp nhất là giữa mùa đông 

(tháng 12) 90 - 93%. 

- Vùng này vẫn còn gió Tây khô nóng không kém gì Nghệ An, Hà Tĩnh. Lại là một 

trong những vùng chịu tác hại nhiều của bão trong tháng 9 - 10. 

- Tuy thời gian nhiệt độ trên 20°C dài, nhưng vào mùa có nhiệt độ cao, nhiều ánh 

sáng như xuân hè thì lại khô hạn, gió Tây, cây mía sinh trưởng kém, đến mùa nhiệt độ ấp 

để cây mía tích lũy đường thì lại mưa, quá nhiều nước, mía ít đường. 

- Tóm lại năng suất và tỷ lệ đường không cao. Tuy mùa thu hoạch có thể kéo dài. 

- Về đất đai: 

+ Đất phù sa 3,95% diện tích tự nhiên Nhóm đất đỏ vàng 55,1% 

+ Nhiều cồn cát và bãi cát 4,52% 

+ Nói chung vùng này kém tập trung và không tốt hơn vùng Thanh Hóa, Nghệ 

Tĩnh.  

- Chưa có kinh nghiệm trồng mía, nấu đường. 

- Thủy lợi chưa phát triển. Cây trồng cạnh tranh là lúa, hoa màu lương thực và cà 

phê, cao su. 

- Tiềm năng mía - đường (hiện đại) kém. 

2.3.4 Vùng nông nghiệp Duyên hải miền Trung 

- Thuộc miền sinh thái nông nghiệp Đông Trường Sơn (vùng Duyên hải Nam 

Trung bộ). 

- Bắt đầu từ dãy Bạch Mã đến miền Đông Nam bộ, phía Tây đồi núi thuộc dãy 

Trường Sơn chiếm đa số diện tích của vùng. Phía Đông giáp biển, từ Bắc xuống Nam là 

những đồng bằng hẹp duyên hải ngăn cách bởi những nhánh núi ngang tiến ra sát biển. 

Gồm các tỉnh thành: Đà Nang, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh 

Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. 

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa, có mùa mưa lệch với bình thường. 

- Nhiệt độ bình quân năm 26 - 26,5°C, nhiệt độ thấp nhất 11 - 16°C, ba tháng giữa 

mùa đông, nhiệt độ trung bình ở khu vực phía Bắc khoảng 21,5 - 22°C, tối thấp, trung bình 

khoảng 19 - 20°C. Bắt đầu từ vùng này trở vào Nam đã không còn mùa đông lạnh. Biên 

độ nhiệt ngày đêm 6-8°C, đầu và giữa mùa hè 8 - 10°C. 

- Số giờ nắng càng vào phía Nam càng cao 1.700 giờ đến 2.400 giờ. 

- Lượng mưa. Khác biệt nhiều trong vùng, càng vào phía Nam lượng mưa càng 

giảm. Quảng Nam, Quảng Ngãi 2.000 - 2.300mm, ẩm độ bình quân 85%; Bình Định, Phú 

Yên 1.600-1.700mm; Khánh Hòa 1.300 - 1.400mm; Ninh Thuận dưới l.000mm 



- Mùa mưa: Quảng Nam, Quảng Ngãi 6 tháng, từ tháng 8 - 1; Bình Định, Phú Yên, 

Khánh Hòa 4 tháng mưa từ tháng 9 - 12; Ninh Thuận 3 tháng, từ tháng 9 - 11. 

- Mùa ít mưa: Quảng Nam, Quảng Ngãi 6 tháng, từ tháng 2 - 7; Bình Định, Phú 

Yên, Khánh Hòa 8 tháng, từ tháng 1 - 8; Ninh Thuận 9 tháng, từ tháng 12 - 8 

- Các điều kiện của Bình Thuận giống như ở miền Đông Nam bộ. 

- Về đất đai:  

+ Diện tích đất tự nhiên 4.425.574 ha 

+ Đất nông nghiệp 807.033 ha 

+ Đất chưa sử dụng 1.629.284 ha (trong đó đất bằng 180.654 ha) 

- Bão thường xuất hiện từ tháng 9 - 10. Tương đối ít, bão và không dữ dội như ở 

các tỉnh ven biển phía Bắc. 

- Các nhóm đất chủ yếu có thể trồng mía là: 

+ Đất đỏ vàng chiếm 63,6% đất tự nhiên, trong đó có 61% là đất vầng đỏ trên 

macma axit. 

+ Đất xám 9,56% 

+ Đất phù sa 8,38% 

- Quảng Nam, Đà Nẵng có vùng đất phù sa sông Thu Bồn. Vùng đất feralit vàng đỏ 

trên macma axit Tiên Phước, Trà My; Vùng đất feralit vàng đỏ trên sa phiến thạch thượng 

lưu sông Thu Bồn. 

- Ở Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên: 

+ Vùng đất xám, đất phù sa đồng bằng Quảng Ngãi, 

+ Vùng đất xám, đất cát đồng bằng Bình Định 

+ Vùng đất phù sa sông Ba đồng bằng Tuy Hòa 

+ Vùng đất feralit vàng đỏ trên macma axit Sơn Hà, Ba Tơ (Quảng Ngãi), An Lão, 

Bình Kê (Bình Định), Vân Canh, Sông cầu (Phú Yên). 

- Ở Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận: 

+ Vùng đất phù sa, đất cát Khánh Hòa, Phan Rang 

+ Vùng đất phù sa, đất cát đỏ Ninh Thuận, Bình Thuận 

+ Vùng đất xám nâu khô hạn Phan Rang (Ninh Thuận) 

+ Vùng đất íeralit đỏ vàng trên macma axit Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận. 

- Nhìn chung đất đồi núi, dốc nhiều, chia cắt chiếm tỷ lệ khoảng 60%, có tỷ lệ trồng 

dày dưới 50cm khoảng 30%. 

- Đất vàng đỏ trên macma axit ở vùng duyên hải Nam Trung bộ có 1.524.320 ha, 

14,2% có độ dốc < 15°; 15,1% ở độ dốc 15 - 25°.  

- Tầng dày > 100cm 9,5%; 50 - 100cm 12,5%, < 50cm 78%, đất có thành phần cơ 

giới nhẹ. pHKCl 5,2 - 4,8 chua, mùn (2,18 - 0,88) nghèo, đạm tổng số 0,09 - 0,03, lân tổng 

số 0,041 - 0,029, kali tổng số 0,24 - 0,28 đều nghèo, P dễ tiêu nghèo 1,58 - 1,56 mg/100g 

đất, nghèo, kali dễ tiêu nghèo 9,00 - 7,10 mg/100g đất; C/N 14 - 13,9; cation trao đổi thấp. 

- Đất xám bạc màu trên phù sa cổ khoảng 168.078 ha, 90,3% có tầng đất dày > 

50cm. 

- Đất có phản ứng vừa đến ít chua, N, K, P tổng số và dễ tiêu đều nghèo. Mùn 

nghèo, mức phân giải chất hữu cơ mạnh (C/N < 10), cation trao đổi thấp. 

- Tuy nhược điểm là hơi chua, nghèo dinh dưỡng, thường bị khô hạn, nhưng thường 

phân bố ở địa hình bằng, thoải, thường có mực nước ngầm nông. Đất thông thoáng dễ 

thoát nước, dễ làm đất, được sử dụng lâu năm với cây trồng cạn. 



- Đất xám bạc màu trên đá macma axit diện tích khoảng 262.439 ha, tầng đất dày > 

50cm chiếm 72%, thành phần cơ giới nhẹ, chua và nghèo dinh dưỡng, thường có mực 

nước ngầm sâu. 

- Đất phù sa: Nhìn chung có phản ứng hơi chua, pHKCl dao động trên dưới 5,0. Hàm 

lượng mùn thấp, đạm và lân tổng số đều nghèo (N: 0,05 - 0,1%; P2O5: 0,03 - 0,07%), hàm 

lượng kali tổng số trung bình đến khá (0,4 - 0,7%). Lân dễ liêu nghèo (3-5 mg/100g đất), 

kali dễ tiêu nghèo đến trung bình (8 - 10 mg/100 đất).  

- Nói chung thành phần cơ giới nhẹ, riêng phù sa sông Ba (Phú Yên) phần lớn có 

thành phần cơ giới thịt nặng đến sét. 

- Đa số đất trồng mía lâu nay của Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên là đất phù sa 

các sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Côn và sông Ba. 

- Về thủy lợi: 

+ Các sông vùng này đều ngắn, trừ sông Đà Nẵng, đất dễ thoát nước, gần biển nên 

đến mùa khô thường còn ít nước. Các địa phương đã chú ý xây dựng các công trình thủy 

lợi để tăng diện tích tưới. Ở Quảng Ngãi có công trình thủy lợi Thạch Nham, tưới cho lúa 

và mía nhà máy Quảng Ngãi, hồ nước trong... Phú Yên có đập Đồng Cam tưới cho lúa và 

một phần diện tích mía ở nhà máy đường Tuy Hòa. Ở Bình Định thủy lợi có khả năng tưới 

73% diện tích lúa, Khánh Hòa tưới trên 20% diện tích canh tác. Nước của hệ thống sông 

Đồng Nai qua thủy điện Đa Nhim đã chuyển về cho Ninh Thuận, Bình Thuận. 

+ Tuy vậy vùng này cần phát triển thêm đập, hồ nhờ đó tăng thêm nguồn nước tưới. 

- Điều kiện giao thông thuận lợi cả đường bộ, đường biển. 

- Đã có tập quán và kinh nghiệm trồng mía lâu đời như các vùng mía ở Quảng 

Ngãi, ở Phú Yên, ở Phan Rang từ thời xa xưa để nấu đường thủ công, và từ những năm 

1930 đến nay cung cấp cho các nhà máy đường Đồng Bò (Tuy Hòa) và từ thập kỷ 70 đến 

nay cho nhà máy dường Phan Rang (Tháp Chàm) và Quảng Ngãi. 

- Cây trồng cạnh tranh với mía là lúa, bắp, đậu phộng, thuốc lá, bông, nho và cả 

sắn. 

- Ở vùng Nhà máy đường Quảng Ngãi từ 1975 đến 2001 - 2002 chữ đường CCS 

của mía đều cao hơn mía của các nhà máy đường phía Nam như Bình Dương, Hiệp Hòa, 

La Ngà. 

- Đặc biệt vùng này có mùa ít mưa kéo dài 6 tháng (180 ngày) ở Quảng Ngãi và 8 

tháng ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và 9 tháng ở Ninh Thuận là điều kiện thuận lợi 

để thực hiện một vụ chế biến từ 180 ngày đến 250 ngày, tăng 20 - 70% so với các vùng có 

thời gian chế biến 150 ngày. Đây là điều kiện thuận lợi cho công nghiệp mía đường hiện 

đại để tăng hiệu quả sử dụng công suất và hạ giá thành. 

- Vùng này đất hẹp, địa hình lại chia cắt cho nên không có điều kiện để xây dựng 

các nhà máy lớn trên 3.000 - 4.000 TMN (tùy theo vùng). Nhưng lưu ý một nhà máy 3.000 

TMN ở vùng này ví dụ ở Quảng Ngãi với 200 ngày chế biến sẽ tương đương công suất 1 

nhà máy 4.000 TMN ở vùng chế biến 150 ngày. 

- Thực hiện ở Quảng Ngãi trong 10 vụ sản xuất từ 1975-1976 đến vụ 1984-1985, 

nhà máy đường Quảng Ngãi đã bắt đầu vụ chế biến từ 15/11 kết thúc vào tháng 6, trên 200 

ngày đã đạt CCS bình quân vụ 11,23. 

- Vấn đề còn lại là giải quyết vấn đề thủy lợi để tưới bổ sung cho vùng phía Bắc 

hay tưới cho vùng phía Nam, tính toán chế độ trồng rải vụ và chế độ luân canh hợp lý. 

- Tiềm năng mía đường hiện đại vùng này là tốt. 

2.3.5 Vùng nông nghiệp Tây Nguyên 



- Thuộc vùng sinh thái nông nghiệp Tây Trường Sơn và Nam bộ từ 14°2 Bắc - 

11°57 Bắc, gồm các tỉnh Kontum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. 

- Là vùng núi và cao nguyên rộng lớn thuộc sườn phía Nam dãy Trường Sơn. 

- Phía Bắc là cao nguyên Gia Lai, Kon Tum cao 500 - 700m. 

- Phía giữa là cao nguyên Đắk Lắk cao 300 - 600m. 

- Phía Nam là cao nguyên Langbiang 1.500m và cao nguyên Di Linh cao 800 - 

l.000m. 

- Vùng này thuộc khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình. 

Bảng 20. Đặc điểm khí hậu vùng nông nghiệp Tây Nguyên 

Độ cao 

Phía Bắc 

Kontum  

- Gia Lai 

Phía giữa  

Đắk Lắk 

Phía Nam 

Langbiang  

- Di Linh Ghi chú 

700 - 500m 300-600m 
1.500m 

/800 - l.000m 

Nhiệt độ bình quân năm  

Trung bình tháng thấp nhất  

Tối thấp  

Biên độ ngày 

20-30°C 

20,7-18,8°C 

3,8-5,8°C 

11°C 

23-24°C 

21,4°C 

9,6°C 

9,0°C 

18-19°C 

16,2-18,3°C  

0,6-4,2°C 

11,5-10°C 

- Tháng 12 lạnh 

nhất  

- Các tháng mùa 

khô 1, 2, 3 biên 

độ 12 - 15°C 

Giờ nắng 2.000-2.200 2.000-2.200 1.700-2.000  
Lượng mưa (mm)  

Số ngày mưa  

2.000-2.500 

132-233  

1.800-2.000 

138  

2.400-2.800 

165-199 

 

Mùa mưa  

Mùa khô 

Từ tháng 4 – 10 (7 tháng) 

Từ tháng 11- 3 (5 tháng) 

Tháng 4-11  

Từ tháng 12-3,4 

 

- Khó khăn về khí hậu ở đây là mùa khô gay gắt và kéo dài, hơn nữa đặc điểm của 

địa hình khó giữ nước nên trong mùa này dễ gặp hạn nghiêm trọng. Để khắc phục công tác 

thủy lợi đã được chú ý. Đến 1999 toàn vùng có 921 công trình hồ chứa; đập dâng nước, 

tưới được khoảng 45.850 ha lúa và 85.720 ha cà phê (379 công trình). Phía Tây 2 tỉnh Kon 

Tum, Gia Lai, thượng nguồn sông Sêsan có 6 điểm có khả năng xây dựng thủy điện. 

- Phía Nam Buôn Ma Thuột có hồ Đắk Lắk và trong thung lũng rộng của các sông 

Krông Ana, Krông Knô, Ia Krông là nhánh của sông mẹ Srepoc thuộc lưu vực sông 

Mekong, cũng có đến 10 điểm có thể làm thủy điện. 

- Về đất đai: Tây Nguyên có 5.440.600 ha đất tự nhiên; đất nông nghiệp 1.233.700 

ha. Đất chua 1.050.000 ha, có thể khai phá 700.000 ha. 

- Các nhóm đất chủ yếu: 

+ Đất đỏ vàng 3.078.435 ha (57,55% diện tích đất tự nhiên) trong đó đất đỏ bazan 

1.311.419 ha (25%) như vùng đất feralit nâu đỏ bazan ồ cao nguyên Pleiku, Đắk Lắk, hay 

ở Đắk Nông, Bảo Lộc. 74% đất đỏ bazan ở độ dốc dưới 15°, 83% có tầng dày trên 1m. Đất 

khá giàu đạm tổng số (0,1 - 0,3%), lân 0,1 - 0,5%, lân dễ tiêu trung bình (5 - 20 mg/100g 

đất), kali dễ tiêu trung bình (7 - 20 mg/100g đất). 

- Đất có thành phần cơ giới nặng, hàm lượng sét cao, nhưng cấu trúc tốt, độ xốp 

cao, dung trọng thấp. Phản ứng chua, pHKCl 4,0 - 4,5. 

- Đất xám bạc màu chiếm 15,18% diện tích tự nhiên, như ở cao nguyên Kon Tum, 

thung lũng An Khê, Phú Thiện, thung lũng sông Krông Ana, Easup,... Đất chua vừa, hoặc 

ít chua, nghèo mùn và các chất tổng số và dễ tiêu. Thành phần cơ giới nhẹ, thiếu ẩm, khả 

năng giữ nước giữ màu kém. 



- Đất phù sa chiếm khoảng 3,25% như ở An Khê, Cheo Reo, thung lũng sông 

Krông Ana, lưu vực sông Ba... Đa số có phản ứng chua pHKCl 3,7 - 4,5, đất phù sa glây và 

phù sa úng nước mưa mùa hè có phản ứng rất chua. Đất phù sa sông Ba (Đà Rằng), vùng 

An Khê, Cheo Reo ít chua, có thành phần cơ giới từ thịt nặng đến sét. 

- Nhìn chung hàm lượng mùn nghèo đến trung bình (1,0 - 3,0%) mức độ phân giải 

chất hữu cơ kiệt (C/N thường dưới 5) tổng số cation kiềm trao đổi thấp (4-5 meq/100g 

đất), độ no base từ 20 - 50%.  

- Điều kiện giao thông còn hạn chế, cơ sở hạ tầng chưa phát triển, trình độ dân trí 

còn hạn chế. Chưa có kính nghiệm sản xuất mía đường (trừ vùng thấp Đức Trọng). 

- Điều kiện khí hậu ôn hòa nhất là Gia Lai, Đắk Lắk và vùng thấp của Lâm Đồng 

(Đức Trọng), tháng lạnh nhất nhiệt độ cũng trên 19 - 20°C, số giờ nắng cao, mùa khô 5 

tháng, biên độ nhiệt ngày đêm cao 12 - 15°C, thích hợp cho cây mía tích lũy đường. Mùa 

thu hoạch có thể đạt 150 ngày. 

- Cần đặc biệt chú ý khai thác nguồn nước, giải quyết vấn đề tưới, cũng như vấn đề 

chống xói mòn bảo vệ đất, nước. 

- Cây trồng thích hợp của vùng này lâu nay là cà phê, chè, lạc, đậu tương, bông đều 

là cây cạnh tranh với mía ở vùng đất ít dốc. 

- Tiềm năng phát triển mía đường hiện đại trung bình – khá. 

2.3.6 Vùng Đồng bằng Nam bộ 

- Thuộc vùng sinh thái nông nghiệp Tây Trường Sơn và Nam bộ gồm 2 vùng Đông 

Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Khí hậu vùng Đồng bằng Nam bộ là khí hậu nhiệt đới gió mùa điển hình, nhiệt độ 

quanh năm cao, mùa mưa và mùa khô tương phản sâu sắc. 

- Nhiệt độ bình quân 26 - 27°C. Ở miền Đông trên các bậc thềm cao 100 - 200m, 

nhiệt độ thấp hơn 26°C một ít. Nhiệt dộ quanh năm biến thiên rất ít. Quanh năm không có 

tháng nào nhiệt độ xuống dưới 25°C. Biên độ nhiệt ngày đêm lớn, bình quân 7 - 8°C. Ở 

miền Đông Nam bộ là 9 - 10°C. Các tháng giữa mùa khô (từ tháng 1 - 4) trong toàn vùng 

nhiệt độ đạt 8 - 10°C; riêng miền Đông 10 - 12°C, thậm chí 13 - 14°C. 

- Giờ nắng trung bình năm 2.000 - 2.400 giờ, là vùng nhiều nắng nhất toàn quốc. 

- Lượng mưa thay đổi theo vùng nhỏ. Miền Đông: 1.800 - 2.200mm. Miền Tây: 

1.400 - 1.500mm. Cực Tây: 2.000 - 2.200mm (Kiên Giang, Cà Mau). Mùa mưa từ tháng 5 

- 11 (7 tháng) lượng mưa phân bố đều. Mùa khô từ tháng 12 “ 4 (5 tháng). 

- Độ ẩm bình quân năm 82 - 83%; mùa mưa 83 - 85%, mùa khô 77 - 78%. 

- Đồng bằng Nam bộ ít có bão, nếu có thì sức gió cũng yếu và lượng mưa thấp. 

Về nông nghiệp vùng này chia làm 2 tiểu vùng: 

a) Tiểu vùng nông nghiệp Đông Nam bộ: 

- Gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh. 

- Diện tích đất tự nhiên 2.354.456 ha trong đó đất nông nghiệp 1.446.296 ha. Đất 

chưa sử dụng 195.137 ha, trong đó 47.548 ha đất bằng. 

- Bình quân trên nhân khẩu nông nghiệp: Bình Dương 0,433 ha, Bình Phước 0,485 

ha; Tây Ninh 0,339 ha. 

- Các loại đất chủ yếu:  

+ Đất xám bạc màu 904.551 ha chiếm 40,5% đất tự nhiên. Trong đó đất xám trên 

đất phù sa cổ 780.000 ha như Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh. 



+ Đất đỏ vàng 922.673 ha chiếm 41,3%. Trong đó đất nâu đỏ trên đá bazan khoảng 

470.000 ha (chiếm 21%) như vùng feralit nâu đỏ trên bazan Xuân Lộc, Phước Bình, Phú 

Riềng, Lộc Ninh, Bố Đức. 

+ Đất phù sa các loại 102.459 ha chiếm 4,59%. 

+ Đất xám trên phù sa cổ có thành phần cơ giới nhẹ, thoát nước, chua pHKCl (3,6 - 

3,9), nghèo mùn (1,4%). Nghèo đạm tổng số (0,08 - 0,05) và lân tổng số (0,017 - 0,011), 

mức độ phân giải chất hữu cơ trung bình (C/N 1 - 6), cation kiềm trao đổi nghèo. Đất xám 

giây có hàm lượng mùn và các chất dinh dưỡng khá hơn so với đất xám trên phù sa cổ.  

Nhìn chung đất xám trên phù sa cổ 90% có tầng đày trên 50cm, phân bố ở địa hình bằng 

phẳng, hoặc thoải, thường có nước ngầm nông, đất dễ thoát nước, dễ làm đất. Cần chú ý 

bón phân hữu cơ, phân xanh, tủ đất giữ ẩm, tưới nước mùa khô. 

+ Đất nâu đỏ trên đá bazan có phản ứng chua PHKCI 3,8 - 4,0 mùn và đạm tổng số 

trung bình (tương ứng tầng mặt 2,0% mùn, và 0,11% đạm) các tầng sâu 1,33% và 0,04%. 

Lân tổng số khá tầng mặt 0,18%, các tầng sâu 0,14%; cation kiềm trao đổi thấp, mức độ 

phân giải chất hữu cơ yếu (C/N = 24). 

+ Đất phù sa miền Đông Nam bộ cũng có mức độ phân hóa khác nhau theo hệ 

thống sông: Đất chua pHKCl tầng mặt 3,2 - 4,2, tầng sâu 2,5 - 4,1. Hàm lượng mùn từ trung 

bình đến khá, tầng mặt 1,7 - 4,0%, các tầng sâu 0,6 - 1, 5%. Lân tổng số nói chung nghèo 

(nhỏ hơn 0,05%) 

+ Đất phù sa Bình Dương hàm lượng lân khá (0,10 - 0,12%). Mức độ phân giải chất 

hữu cơ trung bình đến yếu (C/N > 12), lượng cation kiềm trao đổi thấp (< 3 meq/100g 

đất). 

- Nhìn chung đất miền Đông Nam bộ dày (tầng dày trên 70cm chiếm 80%) và bằng 

phẳng (độ dốc dưới 15° chiếm 92%), ít chia cắt, tập trưng thành vùng lớn, thuận lợi cơ 

giới hóa, giao thông. 

- Vùng này mùa khô gay gắt, thiếu nước mặt, tuy nước ngầm thuận lợi. Trong vùng 

có 245 công trình thủy lợi, công suất thiết kế tưới cho 215.000 ha, nhưng đến 1999 mới 

tưới được 100.0 ha (dùng nước mặt) cho 20% diện tích cây trồng. Công trình thủy lợi Dầu 

Tiếng, thiết kế tưới 175.000 ha, mới khai thác tưới trên dưới 80.000 ha. Hồ Trị An cũng 

chưa khai thác tưới dược nhiều. Các công trình khác như Phước Hòa (Bình Dương), Đá 

Đen, Song Ray (Vũng Tàu) phấn đấu tưới 150.000 ha. 

- Nguồn nưức ngầm đã khai thác tưới cho cà phê, mía, cây ăn quả... 

- Trong vùng hiện diện tích rừng giảm, các khu công nghiệp đang phát triển, nên 

hạn chế một phần ầắt khai thác cho cây trồng, như các khu công nghiệp ở Bình Dương đã 

đẩy vùng mía của nhà máy đường Bình Dương ngày càng đi xa dần và cuối cùng nhà máy 

phải tháo dỡ và di dời về Hậu Giang. 

- Những cây cạnh tranh với mía là cà phê, cao su, điều, lạc, bông. 

- Vùng này giao thông đường bộ, đường thủy phát triển, dân trí cao, đã có kính 

nghiệm trồng mía cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy đường Suối nước Trong (Tây 

Ninh), Bình Dương, La Ngà. 

- Điều kiện khí hậu Đông Nam bộ, quanh năm nóng ẩm, đầy đủ ánh sáng, cây mía 

sinh trưởng' tốt, đến mùa mía chín vào mùa khô, biên độ nhiệt cao trên 12° giúp mía chín 

tốt. Mùa thu hoạch khô ráo, 150 ngày hay hơn một ít. 

- Đất đai tương đối tập trung có thể hình thành những vùng mía phục vụ các nhà 

máy 300 - 600 TMN. Có điều kiện phát triển thủy lợi để tưới cho mùa khô. 

- Tiềm năng mía đường “hiện đại” vào loại tốt. 



b) Tiểu vùng nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: 

- Gồm các tỉnh Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, An Giang, Vĩnh Long, 

Kiên Giang, Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. 

- Diện tích đất tự nhiên 3.965.314 ha (12% cả nước). Đất nông nghiệp 2.922.699 ha 

chiếm 73,71% diện tích đất tự nhiên, và 34,73% đất nông nghiệp cả nước. 

- Đất hoang hóa chưa sử dụng 227.214 ha (5,30% điện tích đất tự nhiên). Bình quân 

đất nông nghiệp trên đầu người 1,752 ha. 

- Đất đồng bằng sông Cửu Long được bồi đắp và tưới bởi sông Cửu Long. Các 

nhóm đất chủ yếu là: 

+ Đất phèn vầ phèn mặn 1.885.890 ha chiếm 47% diện tích đất tự nhiên 

+ Đất phù sa 960.734 ha chiếm 23% diện tích đất tự nhiên 

+ Đất mặn 703.452 ha chiếm 17,5% diện tích đất tự nhiên 

- Ngoài ra còn các loại đất khác như cát biển, than bùn đất xám, đất đỏ vàng. 

- Đất phèn: Đất phèn nhiều ở địa hình thấp trũng, rất chua pHH20 2,5 - 3,5, càng 

xuống sâu càng chua. Đa số còn hoang hóa. Đất phèn ít và trung bình ở địa hình trung 

bình và thấp, thành phần cơ giới nặng, chặt, cứng rắn khí khô ráo, dẻo, quánh khi ướt. 

Phản ứng ít chua hơn pHH20 3,5 - 4,5. 

- Mùn và đạm tổng số trung bình đến khá, ở các tầng mặt mùn trung bình 2 - 4%, 

đạm trung bình 0,1 - 0,3%, lân tổng số rất nghèo. Mức độ phân giải chất hữu cơ yếu (C/N 

từ 10 - 30). Đất này đã được khai thác trồng 1 hoặc 2 vụ lúa.  

- Đất phèn, mặn thành phần cơ giới nặng (sét nhẹ) ít thoát nước, PHKCl 3,0 - 3,5. Đa 

số hàm lượng mùn và đạm từ khá đến giàu. Tầng mặt mùn 3 - 5%; đạm tổng số 0,15 - 

0,4%, lân tổng số nghèo (< 0,05%), lân dễ tiêu nghèo < 5 mg/100g đất. Na+ trung bình 2 - 

4mg/100g đất. 

- Phẫu diện đất phèn mặn, thường đặc trưng có một tầng tích tụ xác hữu cơ và có 

kết vón. Đây là nhóm đất còn nhiều diện tích hoang hóa nhất. 

- Đất phù sa sông Cửu Long: Trong 960.734 ha phù sa có 420.236 ha (43%) đất 

phù sa thoát nước, 535.368 ha (53%) phù sa ít thoát nước; 51.986 ha (5,4%) được bồi hàng 

năm và 346.600 ha (36%) đất phù sa được lên líp.  Nói chung phù sa sông Cửu Long là 

loại đất tốt, ở địa hình bằng phẳng, có thành phần cơ gíớí nặng. Phản ứng đấi ít chua 

(pHH20 từ 5,1 - 6,4), không phèn, không mặn. Chất hữu cơ và đạm ở các tầng mặt trung 

bình, mùn 3,1 - 1,7%; đạm tổng số trung bình 0,165 - 0,138, lân tổng số nghèo đến trung 

bình (0,08 - 0,095), lượng cation trao đổi từ thấp đến trung bình C/N 9-8. 

- Đất mặn: phân bố ở địa hình trung bình đến thấp. Hàm lượng mùn và đạm tổng số 

khá ở tầng mặt. Nhược điểm là cú mức độ mặn khác nhau, nằm trong vùng chịu ảnh 

hưởng của thủy triều, ảnh hưởng không tính đến sinh trưởng của cây trồng. Một phần đáng 

kể loại đất này còn bỏ hóa. 

- Tóm lại đất Đồng bằng sông Cửu Long phân bố thành những vùng khá lớn, đồng 

nhất về đặc điểm, nằm theo các vùng địa lý rõ rệt. Đất có độ phì trung bình đến khá, đất 

còn non trẻ, tác động biến đổi của sản xuất còn ít. Hầu hết có thành phần cơ giới nặng, bị 

tác động của 2 mùa: mưa và khô. Đất có hàm lượng chất hữu cơ khá, đạm tổng số từ trung 

bình đến khá, lân tổng số từ nghèo đến trung bình. Hơn 50% diện tích đất chua và rất 

chua. Sông Cửu Long có mùa lũ từ tháng 8 - 11, nước sông lên từ từ, đến đỉnh lũ vào cuối 

tháng 9 đầu tháng 10; rồi xuống từ từ cho đến tháng 11 đi vào mùa cạn. Nước lũ gây ngập 

1.632.000 ha đất đai của 8 tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An, Kiên Giang, cần Thơ, 

Tiền Giang, một ít của Vĩnh Long, Bến Tre,  



- Trong mùa cạn, nước sông xuống thấp, triều xâm nhập sâu vào sông, có nơi đến 

150km. Từ 1985 đến nay Nhà nước đã đầu tư phát triển mạnh các công trình thủy lợi, đến 

nay đã cản bản định hình được thống trục, tạo nguồn nước tưới, tiêu chua, xổ phèn, đắp 

bao ngăn mặn, chông lũ. Đến năm 1999 đã có 2.085 công trình đưa vào phục vụ sản xuất: 

+ Các công trình chống lũ, tạo nguồn nước ngọt đẩy èn cho vùng tứ giác Long 

Xuyên, Đồng Tháp Mười, Tây sông Hậu. 

+ Các công trình ngọt hóa Gò Công, Quản Lô - Phụng Hiệp, Nam Măng Thít. 

+ Các công trình thoát lũ ra biển Tây (1.000 m3/s), ra sông Tiền, sông Vàm Cỏ (300 

m3/s) giảm chiều sâu và thời ngập cho các vùng ngập. 

+ Về giao thông: Chủ yếu là đường thủy, kênh rạch chằng chịt, có cảng biển giao 

thông quốc tế. 

- Về kinh tế đây là vùng sản xuất và xuất khẩu gạo chủ yếu của cả nước. Thủy hải 

sản phát triển. Cây ăn quả đa dạng phong phú. Tuy vậy công nghiệp mới bắt đầu phát 

triển. 

- Người nông dân vùng này cũng đã có kinh nghiệm trồng mía, chế biến lò thủ công 

từ lâu đời. Sau 1975 diện tích, sản lượng mía liên tục phát triển. Từ 1983 - 1987 sản lượng 

mía vùng này chiếm 45 - 50% sản lượng cả nước, năng suất cao hơn năng suất mía cả 

nước 14 - 23%. 

- Đồng bằng sông Cửu Long với điều kiện khí hậu ôn hòa, quanh năm nóng, ẩm, 

đầy đủ ánh sáng và nước; biên độ nhiệt ngày đêm cao, nên nói chung cây mía sinh trưởng 

tốt, thời gian sinh trưởng dài nên mía được trồng trên đất cồn như ở Cù Lao Dung, hay 

trên đất lên líp. Mùa thu hoạch hạn chế trong mùa khô 150 ngày. 

- Trừ vùng ngập lụt, các tỉnh còn lại như Bến Tre, Vĩnh Long, Long An, Trà Vinh, 

Sóc Trăng... đều có khả năng phát triển mía. 

- Toàn vùng kênh rạch đan xen, giao thông vận tải chủ yếu bằng đường thủy. Mía 

thu ở ruộng phải “lòi” ra kênh hay sông lớn mới xếp lên thuyền lớn chở về nhà máy nên 

thời gian dài, ảnh hưởng đến phẩm chất. Mặt khác nền đất của vùng này sức chịu lực yếu 

nên hạn chế khả năng xây dựng nhà máy lớn 3.000 - 4.000 TMN. 

- Tiềm năng mía đường “hiện đại” trung bình khá. 

3. Những đặc điểm của cây mía 

3.1 Đặc điểm thực vật học của cây mía 

Cây mía bao gồm các bộ phận (hay các tổ chức) chính là: rễ, thân, lá, hoa và hạt. 

Mỗi bộ phận của cây mía đều có những chức năng riêng. Đối với sản xuất, chế biến, thân 

mía là đối tượng chủ yếu, là sản phẩm thu hoạch.  

 

http://iasvn.org/chuyen-muc/Sinh-truong-va-phat-trien-4374.html


 
 

H×nh 5. H×nh th¸i c©y mía 

 

3.1.1 Rễ mía 

Mía có hai loại rễ chính: rễ sơ sinh (rễ hom) và rễ thứ sinh (rễ vĩnh cửu). Trong loại 

rễ thứ sinh còn được chia làm ba nhóm theo chức năng sinh lý của nó là rễ hấp thụ, rễ 

chống đỡ (rễ xiên) và rễ ăn sâu (rễ hút nước). Ngoài ra, còn có một loại rễ thứ ba gọi là rễ 

phụ sinh đâm ra từ đai rễ ở trên thân mía. 

- Rễ sơ sinh (rễ hom): Mía được trồng bằng thân (sinh sản vô tính). Khi trồng, thân 

mía được chặt thành từng đoạn, mỗi đoạn có từ 2 đến 4 mắt mầm (thường gọi là hom 

giống). Hom mía trồng tiếp xúc với đất, ở một nhiệt độ và ẩm độ nhất định, đai rễ ở các 

hom mía đâm ra những rễ đầu tiên nhỏ, mảnh, có màu trắng hoặc màu trắng ẩn vàng nhạt, 

đó là rễ sơ sinh. Đồng thời với sự ra rễ này, mầm mía cương lên, bắt đầu mọc và đâm lên 

khỏi mặt đất. Cây mía con thời kỳ đầu sử dụng các chất dinh dưỡng chứa trong hom 

giống, do đó nhiệm vụ chính của lớp rễ này là bám đất và hút nước cung cấp cho hom mía. 

- Rễ thứ sinh (rễ vĩnh cửu): Tiếp sau rễ sơ sinh, lúc mầm mía đâm lên khỏi mặt đất, 

ở gốc của mầm mía (cây mía non) bắt đầu xuất hiện những chiếc rễ vĩnh cửu đầu tiên. 

Loại rễ này có màu trắng, to và đài. Chức năng chủ yêu là hút nước, dinh dưỡng, cung cấp 

cho cây. Cây mía con dần dần thoát ly khỏi sự phụ thuộc vào chất dinh dưỡng dự trữ trong 

hom mía. Hom mía khô quắt lại, rễ sơ sinh cũng đồng thời hết vai trò của nó, teo dần rồi 

chết. Các rễ thứ sinh dính trực tiếp với trục cây, phát triển cùng với sự phát triển của cây 

để hoàn thành chức năng sinh lý của nó. Những rễ này cấu tạo chủ yêu là chất xơ và được 

chia thành 3 lớp theo chức năng riêng của mỗi lớp. Lớp bề mặt từ 0 - 30 cm của tầng đất 

canh tác, phân bố chủ yếu là những rễ nhỏ, có nhiều nhánh và đầu rễ mang lông hút, làm 

nhiệm vụ hấp thụ các chất dinh dưỡng (lớp này gọi là rễ hấp thụ). Lớp rễ này có thể lan 

rộng xung quanh gốc mía từ 40 - 100 cm. Kế đên lớp 30 - 60 cm chủ yếu là các rễ xiên. 

Loại rễ này to hơn các rễ lớp trên, làm nhiệm vụ chống đỡ, giữ cho cây không bị đổ ngã. 

Lóp rễ thứ sinh sau cùng là những rễ ăn sâu, chức năng chính là hút nước nên gọi là lớp 

hút nước. Tùy thuộc vào từng loại đất khác nhau, các rễ này có khi ăn rất sâu tới 5-6 m. 



 
Hình 6. Các loài rễ và chồi (mầm) mía 

 

- Rễ phụ sinh: Loại rễ này thường đâm ra từ đai rễ ở các lóng mía dưới cùng của 

thân mía. Một số trường hợp khác do đặc tính của giống hoặc do điều kiện của môi trường 

(chủ yếu là ẩm dộ) các rễ phụ sinh phát triển nhiều từ các đai rễ trên thân mía làm ảnh 

hưởng xấu đến chất lượng mía nguyên liệu. Do vậy, những giống mía hay ra rễ trên thân 

thường không được sản xuất tiếp nhận. 

3.1.2 Thân mía 

Nhiệm vụ của thân mía không phải chỉ để giữ bộ lá mà còn là nơi dẫn nước và dinh 

dưỡng từ rễ tới lá và dự trữ đường nhờ quá trình quang họp ở bộ lá. Thân mía là đối tượng 

thu hoạch, là nguyên liệu chính để chế biến đường. 

Thân mía được hình thành bởi nhiều dóng (hay còn gọi là lóng) hợp lại, có màu sắc 

và hình dạng khác nhau. Có giống mía vỏ màu xanh, có giống vỏ màu vàng, màu đỏ xẫm, 

màu tím hoặc ẩn tím,... về hình dạng dóng, có giống dóng hình trụ, có giống dóng hình 

ông chỉ, hình trống, hình chóp cụt xuôi hoặc ngược (còn gọi là hình chùy xuôi hoặc 

ngược), có giống hình cong,… Nhiều giống mía thân thẳng nhưng cũng có giống các dóng 

nối nhau theo hình zig-zag,...  

 



 
Hình 7. Thân mía 

 

 
Hình 8. Các dạng dóng mía 

 

Ở mỗi dóng mía quan sát chúng ta thấy có những đặc điểm sau: mầm (mắt mầm), 

rãnh mầm, đai sinh trưởng, đai rễ, đai phấn, sẹo lá, vết nứt,… Mỗi đặc điểm này khác 

nhau đôi với từng giống mía. 

- Mầm mía (còn gọi là mắt mầm): Mỗi dóng mía mang một mắt mầm. Khi gặp 

những điều kiện thích hợp (chủ yếu là nhiệt độ và ẩm độ), mỗi mắt mầm này sẽ phát triển 

thành một cây mới. Mắt mầm có hình dạng khác nhau tùy theo đặc điểm của từng giống 

mía như hình tam giác, bầu dục, hình trứng, hình hến, hình thoi, hình tròn, hình ngũ giác, 

hình chữ nhật, hình mỏ chim,... Mắt mầm được bảo vệ bằng những chiếc vảy mầm, xung 

quanh phía trên mất mầm có cánh mầm, ở giữa trên cùng là đỉnh mầm. Có giống mía ở 

đỉnh mầm có vài lông nhỏ mịn. Đặc điểm này cũng tùy thuộc vào từng giống mía. 



 
Hình 9. Các dạng mắt mầm. 

 

- Đai sinh trưởng: Là một băng hẹp nằm phía trên mầm mía, luôn luôn có màu sáng 

và không có sáp phủ. Do đặc điểm của sự phân chia và phát triển liên tục của những tế bào 

mô phân sinh làm cho dóng mía dài ra. Khi cây mía bị đổ ngã, nhờ đặc tính điều tiết sự 

phát triển không đều, giúp cho thân mía cong lên và phát triển theo chiều thẳng đứng của 

cây. 

- Đai rễ: Nằm kế ngay phía dưới của đai sinh trưởng. Đai rễ thường có 2 hoặc 3 

hàng điểm rễ, sắp xếp theo thứ tự hoặc không theo thứ tự. Bề rộng của đai rễ cũng tùy 

thuộc vào đặc tính của từng giống mía. Khi hom mía được trồng xuồng đất gặp nhiệt độ và 

ẩm độ thích hợp, từ những điểm rễ, các rễ sơ sinh đâm ra và phát triển. 

- Đai sáp (còn gọi là đai phấn): Nằm ở phía dưới sẹo lá. Đặc điểm của đai này là 

được phủ một lớp sáp dầy. Khi rọi nắng, lớp sáp chuyển từ màu sáng sang màu đen.  

- Sẹo lá: Là nơi đính bẹ lá với thân mía. Khi bẹ lá khô bong đi, để lại ở mấu mía 

một vết sẹo được gọi là sẹo lá. Các giống mía khác nhau thì vị trí và hình dạng của vết sẹo 

cũng khác nhau. 

- Vết nứt: Vết nứt là đặc điểm của từng giống mía. Có giống mía có vết nứt, có 

giống mía không có vết nứt. Cũng có vết nứt ngắn, nhưng nói chung, những vết nứt này 

không gây tác hại đối với cây mía. 

3.1.3 Lá mía 

Bộ lá giữ vai trò rất quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây mía. Lá 

làm nhiệm vụ hô hấp và thực hiện quá trình quang hợp, là tổ chức đồng hóa thực sự của 

cây trồng. Lá còn có bẹ lá và phiến lá. 

- Bẹ lá: Là phần bao, bọc thân mía, bảo vệ mắt mầm. Khi còn non bẹ lá bao bọc 

hoàn toàn, khi già thì bao bọc một phần thân và đến lúc khô chết bong đi để lại một vết 

sẹo ở mấu mía. Tùy theo từng giống mía mà ở bẹ lá có nhiều, ít hoặc không có lông. 

 



 
Hình 10. Bẹ và lá mía 

  

 

Hình 11. Các dạng lưỡi lá 

 

- Cổ lá: Nối giữa bẹ lá và phiến lá là cổ lá (còn gọi vết dày lá). Sát cổ lá có lưỡi lá. 

Hình dạng cổ lá và lưỡi lá ở mỗi giống mía khác nhau.  

- Tai lá: Nơi tiếp giáp với phiến lá, mép phía trên của bẹ lá còn có tai lá. Tai lá cũng 

có hình dạng khác nhau đối với từng giống mía và có thể có ở cả hai phía (trên và dưới) 

hoặc chỉ có ở một phía nào đó. Chức năng của tai lá giúp cho phiến lá lay động được dễ 

dàng. 



 

Hình 12. Các dạng tai lá 

 

- Phiến lá: Mang hình lưỡi mác, màu xanh hoặc màu xanh thẫm. Phiến lá có một 

gân giữa màu sáng. Bề dài, bề rộng, độ dày, mỏng, cứng, mềm của phiến lá phụ thuộc vào 

đặc tính riêng của từng giống mía. 

Tất cả những đặc điểm về hình thái giới thiệu trên đây thường được sử dụng để 

nhận biết và phân biệt các giống mía với nhau. 

3.1.4 Hoa mía 

Hoa mía có hình chiếc quạt mở. Khi mía kết thúc thời kỳ sinh trưởng mầm hoa 

được hình thành ở điểm trên cùng của thân cây (điểm sinh trưởng) và phát triển thành hoa 

(cây mía chuyển sang giai đoạn sinh thực). Hoa mía được bao bọc bởi chiếc lá cuối cùng 

của bộ lá (lá cụt), khi đã được thoát ra ngoài, hoa xòe ra như một bông cờ (nên gọi là bông 

cờ). Cấu tạo của hoa mía gồm trục chính và các nhánh cấp 1, cấp 2,... (còn gọi là gié và 

gié con) và trên những gié con là những hoa mía nhỏ. Mỗi hoa mía được bao bởi 2 mảnh 

vỏ, được tạo thành bởi hai lớp màng trong và màng ngoài.  

Tổ chức sinh sản của hoa: Hoa mía là loại hoa có tổ chức sinh sản ngầm (Hipogina) 

và cấu trúc đơn giản. Mỗi hoa bao gồm cả tính đực và tính cái, với ba nhị đực, một tử cung 

và hai nhị cái. Khí hoa mía nở, các bao phấn nhị đực tung phấn, nhờ gió mà các nhị cái dễ 

dàng tiếp nhận những hạt phấn đó như đặc tính chung của các hòa thảo khác. 



 

Hình 13. Các bước phân hóa mầm hoa mía 

 

   

Hình 14. Hoa mía 



3.1.5 Hạt mía 

Hạt mía trông như một chiếc vảy khô, nhẵn, hình thoi, ở trong chứa albumin, tinh 

bột và một mầm nhỏ. Khi chín, hạt có màu biến đổi từ vàng sang màu hạt dẻ và không bị 

nứt. Kích thước của hạt khoảng 0,5 mm x 1,5 mm và nặng từ 0,15 đến 0,25 mg. Trong 

công tác lai tạo giống mới, lai hữu tính là một phương pháp được ứng dụng rộng rãi và thu 

được nhiều kết quả, do đó, sự ra hoa kết hạt của mía có ý nghĩa rất tích cực đối với mục 

đích này. 

 

Hình 15. Hạt mía 

 

3.2 Phân loại và đặc điểm di truyền của mía 

3.2.1 Phân loại: 
Trong phân loại thực vật, cây mía thuộc họ Gramineae, chi Andropogoneae, loại 

Saccharum. 

a) Các loài mía: 

Trong loại Saccharum có 5 loài mía gồm: 3 loài trồng trọt và 2 loài hoang dại. Các 

loài mía này phân biệt giữa chúng với nhau bằng các đặc điểm thực vật.  

Theo Jeswiet, các loài mía trồng là : 

- Loài Saccharum officinarum L., còn gọi là mía quí (noble cane): Loài mía này 

trồng thích hợp ở các vùng khí hậu nhiệt đới. Ở nước ta hiện nay còn gặp rất nhiều dạng 

của loài mía quí như mía voi, mía đỏ, mía tím (còn gọi là mía tiên, mía thuốc), Thanh 

Diệu, mía mưng,... mà bà con nông dân thường trồng để ăn tươi, giải khát. Những đặc 

điểm chính là: cây to thịt mềm, ít xơ, nhiều nước, tỉ lệ đường cao. Cây có màu xanh, vàng, 

đỏ xẫm hoặc tím, không hoặc rất ít ra hoa. Ở những nơi đất tốt, điều kiện khí hậu thuận lợi 

năng suất mía có thể đạt rất cao mà ít có loài mía khác có thể đạt tới. Khả năng để gốc 

kém. Loài mía này không mẫn cảm với bệnh than và một số bệnh khác. Tuy nhiên, nhìn 

chung khả năng kháng sâu bệnh kém, nhất là các bệnh ở bộ rễ. Chính vì vậy, người ta đã 

áp dụng phương pháp lai với những giống mía có sức chống chịu cao đối với sâu bệnh để 

tìm các giống mía mới vừa có năng suất mía cao, giàu đường lại kháng sâu bệnh. 



   

Hình 16. Loài Saccharum officinarum L. 

 

- Saccharum barberi Jeswiet: Là loài mía có nguồn gốc từ vùng Bắc Ấn Độ, thích 

hợp với những điều kiện á nhiệt đới. Loài mía này nghèo đường hơn loài Saccharum 

officinarum, cây mía nhỏ, dóng hình trụ có màu xanh hoặc trắng, xơ bã nhiều, bản lá hẹp, 

sức sống cao, kháng được nhiều loại sâu bệnh. 

 

Hình 17. Loài Saccharum barberi Jeswiet 

 

- Saccharum sinense Roxb.: Loài mía này còn được gọi là mía Trung Quốc. Ở các 

tỉnh phía Bắc nước ta có nhiều dạng của loài mía Saccharum sinense, đó là các dạng mía 

Gie, như Gie Tuyên Quang, Gie Lạng Sơn,… Loài mía này thích hợp với điều kiện khí 

hậu nhiệt đới và á nhiệt đới. Sức sống mạnh, chín sớm, tỷ lệ đường trung bình. Thân mía 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Jeswiet&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacob_Jeswiet&action=edit&redlink=1


nhỏ lóng hình ống chỉ, vỏ có màu xanh ánh đồng, sáp phủ dày. Lá mía hẹp, mềm, ra hoa 

trung bình. Có khả năng chống bệnh gôm, bệnh mosaic, và mẫn cảm với bệnh than, bệnh 

rượu. 

 

Hình 18. Loài Saccharum sinense Roxb. 

 

Các loài mía hoang dại thuộc loại Saccharum khác là: 

- Saccharum spontaneum L.: Loài này còn gọi là mía dại của vùng Tây Nam châu 

Á. Đó là các loài lau, sậy... vẫn thường gặp ở nhiều vùng trên khắp đất nước ta. Đặc điểm 

của loài S. spontaneum là cây thân nhỏ, vỏ cứng, sức sống khỏe, hàm lượng đường ít, tỉ lệ 

xơ cao, ra hoa mạnh, thời gian ra hoa sớm, khả năng thích ứng rộng, ít bị sâu phá hại và có 

khả năng kháng nhiều loại bệnh như mosaic, gôm, bệnh thối rễ và một số bệnh khác 

nhưng lại mẫn cảm với bệnh than. 

 

Hình 19. Loài Saccharum spontaneum L. 



- Saccharum robustum Brandes & Jeswiet: Đặc điểm của loài mía này là thân to, 

lóng dài, đường ít do Jeswiet phát hiện ở Tân Guine vào năm 1929. Loài mía S. robustum 

có sức sống mạnh, đẻ nhiều và ra hoa. Thân cứng nên chống được gió bão và sâu đục thân, 

nhưng kháng bệnh kém như các bệnh ở bộ lá và bộ rễ. Theo Carassi thì loài mía này cùng 

với loài Erianthus maxinus đã tham gia vào sự phát triển của loài mía quí. Điều đó có thể 

chứng minh qua việc nghiên cứu hình thái học và tế bào học các loài mía. 

 

Hình 20. Hoa của loài Saccharum robustum Brandes & Jeswiet 

 

Trong các loài mía trồng, căn cứ vào những đặc điểm của chúng, người ta đã tập 

hợp thành 3 nhóm như sau: 

- Nhóm S. officinarum gồm có: Mía Cristalina hay là Light Preanger của Java, mía 

trắng, Badila, Eidji, Loethers, Black, Cheribon,... 

- Nhóm S. barberi gồm có: Chume, Kansar, Sarvathia, Manga, Mungo, Katha,... 

- Nhóm S. sinense gồm có: Uba, Karangine, Cayana, Toucha, Merthy,... 

Trong các loài mía hoang dại thì Saccharum spontaneum là loài duy nhất không 

mẫn cảm với bệnh mosaic, serch và có thể truyền cho các thế hệ con lai những đặc tính tốt 

như: sức sống cao, thích ứng rộng, nhiều cây,… 

b) Mía lai: 

Trong sản xuất cây mía hiện nay, hầu hết các giống mía trồng là con lai giữa các 

loài, giữa các giống và cả giữa các loại với nhau. 

- Lai giữu các loài: 

 + S. officinarum với S. spontaneum: POJ2878, POJ2727, POJ2883, PR980, 

Baraguas 85, ML3-18, Kasoer, Toledo,... 

+ S. officinarum với S. barberi: Co213, POJ36, POJ228. 

+ S. officirmrum với S. sinnense: CH64,...  

+ S. officinarum với S. barberi và S. spontaneum: Co281, Co290, CP36-13,... 

- Lai giữa các giống của S. officinarum: HG6047, HG1306, HG9072. 

- Lai giữa các loại (lai xa):  

+ Các phương pháp chọn lọc và lai tạo đối với cây mía đã được tiến hành từ nhiều 

năm nay nhằm mục đích tạo ra những giống mía mới có năng suất cao, phẩm chất tốt, 

chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là bệnh virus (mosaic) và một số bệnh nguy hiểm khác. 

+ Gần đây các nghiên cứu có xu hướng chọn những giống mía có thời gian sinh 

trưởng ngắn (thời gian sinh trưởng của mía hiện nay là 10, 12, 14, 16, 18 và 24 tháng), vấn 



đề rút ngắn thời gian sinh trưởng của mía có tầm quan trọng rất lớn đối với công nghệ chế 

biên đường mía. 

+ Để đạt được những giống mía có chu kỳ sinh trưởng ngắn, không thể tiến hành lai 

một cách thông thường giữa các loài hay các giống đã biết mà phải chọn và lai các loài, 

giống mía với những loại khác trong họ hòa thảo có những đặc tính gần mía nhất và chu 

kỳ sinh trưởg ngắn. Lần đầu tiên người ta đã sử dụng POJ2725 làm cây mẹ và loài 

Sorghum durra (Forssk.) Stapf (cây cao lương) làm cây bố lai với nhau đạt kết quả tốt, tạo 

ra được những dòng mía lai vùng nhiệt đới và á nhiệt đới của Ấn Độ và đồng thời là cầy 

sản xuất hạt của Trung tâm Coimbatore. Có thể nói kết quả của việc làm này rất lý thú. 

Các nhà chọn giống đã thu được một lượng lớn các dòng lai mới, trong đó một số đạt độ 

chín từ 5 dến 6 tháng tuổi và tỷ lệ đường trên mía cũng tương đối cao. Tuy nhiên, năng 

suất nông nghiệp của các dòng lai này còn thấp. Do dó, công tác tạo giống mía theo hướng 

rút ngắn thời gian sinh trưởng còn phải tiếp tục, nhằm đạt được những giống mía có năng 

suất nông nghiệp cao, nhiều đường và thời gian sinh trưởng ngắn theo ý muốn. 

c) Ví dụ về phả hệ của một số giống mía lai trên thế giới: 

 

Hình 21. Phả hệ của một số giống mía lai trên thế giới 

3.2.2 Đặc điểm di truyền nhiễm sắc thể: 

Để đạt được những giống mía có năng suất cao, phẩm chất tốt, chống chịu sâu bệnh 

và thích hợp với những điều kiện sinh thái của vùng sản suất, việc nghiên cứu và sự hiểu 

biết về những đặc điểm di truyền, cấu trúc tế bào và một số nhiễm sắc thể ở cây mía là rất 

cần thiết, không thể thiếu được. 



Theo Bremer (1963), tất cả các loài mía đều là những đơn vị đa bội thể (polipoide). 

Nghĩa là mỗi loài mía đều mang một tập hợp số cơ bản thể nhiễm sắc, hay nói cách khác là 

số nhân của một hằng số thể nhiễm sắc. Và người ta đà chứng minh được số nhiễm sắc thể 

cơ bản của loài Saccharum officinarum là 10. Như vậy, loài Saccharum officinarum có 80 

nhiễm sắc thể, tức là số cơ bản đó đã được nhân lên 8 lần (octoploide). Số nhiễm sắc thể ở 

cây mía tăng hay giảm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi sự thay đổi này đã làm cho các 

thế hệ cây con lai có được những đặc tính mới ưu việt hơn các cây bố mẹ, thể hiện ở các 

chỉ số năng suất nông nghiệp, hàm lượng đường, tỉ lệ xơ, khả năng chống chịu sâu bệnh và 

các điều kiện khắc nghiệt cửa tự nhiên,… Nhờ áp dụng những kết quả nghiên cứu về tế 

bào học đã mang lại cho công tác cải thiện giống mía sản xuất những thành tựu hết sức to 

lớn mà tiêu biểu là giống mía nổi tiếng thế giới đầu tiên POJ2878, khi người ta đạt được 

nó ở thế hệ lai thứ 3 vào năm 1921. 

Từ những kết quả nghiên cứu đã đạt được, người ta ghi nhận số nhiễm sắc thể của 5 

loài mía như sau : 

- Loài S. officinarum L.: 2n = 80 

- Loài S. barberi Jesw. .: 2n = 92 (nhóm Saretha)  

- Loài S. sinense Roxb.: 2n = 134 (nhóm Pansahi) 

- Loài S. spontaneum L.: 2n = 112 (một số nhóm) 

- Loài S. robustum Brandes & Jeswiet: 2n = 84 

Đối với từng loài mía số nhiễm sắc thể cũng có sự khác nhau, điều này chứng tỏ 

chúng là con lai giữa các nhóm trong cùng loài. Tuy nhiên, rất khó phân biệt về phươg 

diện hình thái. 

Sự kết hợp số nhiễm sắc thể ở các thế hệ cây con lai trong quá trình lai tạo giữa các 

loài mía với nhau đang còn là những vấn đề cần phải được tiếp tục nghiên cứu để làm sáng 

tỏ. Chẳng hạn như về tỉ lệ kết hợp, qui luật phổ biến,... 

Khi người ta lai loài mía quí (S. officinarum) có số đơn bội (n) là 40 với loài mía 

dại Glagah (S. spontaneum) có số đơn bội là 56. Đặt giả thiết, nếu số nhiễm sắc thể ở thế 

hệ cây con lai được kết hợp theo tỉ lệ 1 + 1, thì số lưỡng bội (2n) sẽ là 96 (40 + 56), nhưng 

thực tế số nhiễm sắc thể lưỡng bội ở thế hệ này (F1) lại là 136, tức là tăng lên vừa đúng 

một số đơn bội (n) của S. officinarum (40 + 40 + 56 = 136). Trong trường hợp này Bremer 

(1963) giải thích rằng số đơn bội (n) của mía quí đã tăng lên gấp đôi (40 x 2 = 80) thể hiện 

ở dạng đồng tính được phát triển trong quá trình phân chia giảm phân và gián phân. Tiếp 

theo thế hệ thứ hai cho hồi giao F1 với mía quí. Nếu tỉ lệ kết hợp là 1 + 1 với số đơn bội 

của F1 là 68 và của mía quí là 40 thì số lưỡng bội của cây con lai ở thế hệ này phải là 108 

(68 + 40), nhưng kết quả số lưỡng bội (2n) của nó lại là 148 nhiễm sắc thể, cũng vừa đúng 

số đơn bội của mía quí nhân 2 lần (40 x 2 = 80) cộng với số đơn bội của F1 (68). Một câu 

hỏi được đặt ra là phải chăng đây là qui luật về tỷ lệ kết hợp số nhiễm sắc thể trong quá 

trình lai giữa loài mía quí với mía dại để tạo ra những dòng mía lai mới? Tuy nhiên sang 

thế hệ thứ ba, tiếp tục cho hồi giao con lai thế hệ đời hai với mía quí cho kết quả số lưỡng 

bội (2n) của đời ba là 114. Rõ ràng, nếu theo qui luật trên thì tỉ lệ kết hợp phải là 74 (số 

đơn bội của thế hệ đời hai) + 80 (n x 2 của mía quí) = 156 và sang thế hệ thế hệ thứ 4 cho 

hồi giao con lai thế hệ đời 3 với mía quí thì số lưỡng bội thực tế biến động trong khoảng 

94 - 100, nghĩa là sự kết hợp về số nhiễm sắc thể hoàn toàn bất bình thường, không còn 

theo một qui luật nào cả. 



Phân tích các đặc điểm kháng bệnh mosaic và hàm lượng đường trên mía ở các 

dòng mía lai cho thấy những đặc điểm này tùy thuộc vào từng thế hệ lai và tỉ lệ máu của 

cây bố mẹ (progenitors) mà chúng mang. Dưới đây là một vài nhận xét: 

- Thế hệ đời F1: Lai giữa mía quí (S. officinarum) và mía dại (S. spontaneum), số 

nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của cây con lai là 136 (80 của mía quí và 56 của mía dại), 

các đặc tính của chúng thể hiện ở dạng trung tính giữa cây bố và cây mẹ. 

- Thế hệ đời hai: Hồi giao F1 với mía quí, số nhiễm sắc thể lưỡng bội của cây con 

lai là 148 (80 của mía quí và 68 của đời F1). Dựa vào những nguyên lý cơ bản của phương 

pháp tế bào học phân tích thì trong 68 nhiễm sắc thể của đời F1 có 40 là của loài mía quí 

và 28 là của loài mía dại. Đặc điểm chung của các cây con lai ở thế hệ này là vẫn giữ được 

đặc tính miễn dịch với bệnh mosaic, độ lớn của cây tương tự độ lớn của loài mía quí 

nhưng hàm lượng đường trên mía còn thấp. Các nhà chọn giống mía cho rằng những cây 

con lai thế hệ này là chất mầm cơ bản được sử dụng trong công tác lai tạo, cải thiện giống 

mía sản xuất mà tiêu biểu là giống mía POJ2364, cây mẹ của giống POJ2878 

- Thế hệ đời thứ ba:  Số nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của cây con lai là 114, trong 

đó chỉ có 14 nhiễm sắc thế của loài mía dại. Đặc tính chung của các cây con lai ở thế hệ 

này là cây to mọc khỏe, phát triển tốt, tỷ lệ đường trên mía cao. Mặc dù mất khả năng 

miễn dịch hoàn toàn nhưng rất kháng bệnh mosaic. Điển hình trong nhóm các dòng lai 

thuộc thế hệ này là giống mía nổi tiếng thế giới POJ2878. 

- Thế hệ đời thứ tư: Số nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) thay đổi trong khoảng 94 -

100. Dựa vào phương pháp phân tích, tính toán thì số nhiễm sắc thể đơn bội (n) của loài 

mía dại còn lại trong tế bào sinh dưỡng của thế hệ lai này là 7. Cùng với sự giảm tỉ lệ 

"máu" của loài mía dại, các cây con lai thế hệ đời thứ tư đã mất đi khả năng miễn dịch bản 

chất của loài S. spontaneum và rất mẫn cảm với các bệnh cây. 

3.2.3 Kết quả giải mã trình tự bộ gen mía 

Hiện nay, có một nhóm 24 nhà nghiên cứu thuộc nhiều tổ chức của các quốc gia 

như Mỹ, Brasil, Pháp, Úc và Nam Phi đang tham gia thực hiện một dự án quốc tế về giải 

mã trình tự bộ gen cây mía và bước đầu đã thu được một số kết quả. Để đăng ký tham gia 

vào nhóm nghiên cứu này hoặc tìm hiểu, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất mà 

nhóm đã đạt được, có thể xem trực tiếp tại địa chỉ website: http://sugarcanegenome.org  

3.3 Đặc điểm sinh lý – sinh thái 

Cây mía là cây trồng nhiệt đới và á nhiệt đới, sức sống cao, khả năng thích ứng 

rộng. So sánh với một số cây trồng khác, cây mía có khả năng sử dụng tới mức cao nhất 

ánh sáng mặt trời đồng hóa CO2. Tuy nhiên, để cây mía sinh trưởng và phát triển bình 

thường cũng cần phải có một số yêu cầu nhất định vệ khí hậu, đất đai, mùa vụ,… 

3.3.1 Nhiệt độ:  

Mỗi giống mía thường cần một lượng nhiệt nhất định trong suốt cả cuộc đời của nó 

(từ khi trồng đến khi mía chín và thu hoạch). Ở mỗi thời kỳ sinh trưởng mía cần những 

khoảng nhiệt độ thích hợp riêng. Nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp, vận chuyển và quá 

trình tích lũy đường. Nhiệt độ biến đổi trong khoảng 30 - 40°C, tốc độ quang hợp của cây 

mía về cơ bản không thay đổi. Tuy nhiên, với nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều làm 

giảm tốc độ quang hợp. Với nồng độ CO2 thích hợp, ở nhiệt độ 34°C quang hợp đạt mức 

cao nhất.  

Đối với cây mía, từ lúc trồng hom giống xuống đất cho đến khi thu hoạch, người ta 

có thể chia ra làm bốn thời kỳ như sau: 

http://sugarcanegenome.org/


- Thời kỳ trồng, mía có thể nảy mầm ở nhiệt độ 15°C, nhưng tốc độ nảy mầm sẽ 

tăng lên và tập trung hơn theo độ tăng của nhiệt độ. Tốt nhất là trong khoảng từ 20 - 25°C. 

- Thời kỳ mía đẻ nhánh, nhiệt độ cần từ 20 - 25°C. 

- Thời kỳ mía làm dóng vươn dài cần nhiệt độ trung bình trên 23°C và thích hợp 

nhất là từ 30 - 32°C. 

- Thời kỳ mía chín, nhiệt độ cần thấp dưới 20°C và biên độ nhiệt lớn giữa ngày và 

đêm để giúp cho quá trình chuyển hóa và tích lũy đường được tốt. 

3.3.2 Ánh sáng:  

Cùng với nhiệt độ, ánh sáng có vai trò quan trọng trong hoạt động sinh lý của cây 

trồng. Cây mía là cây trồng có bộ lá xanh lớn, khả năng tích lũy chất khô cao. Trong quá 

trình sinh trưởng và phát triển, cây mía cần cường độ, ánh sáng mạnh. Khi cường độ và 

ánh sáng tăng, hoạt động quang hợp ở bộ lá cũng tăng lên, thiếu ánh sáng, mía phát triển 

yếu, vóng cây, hàm lượng đường trên mía thấp, cây dễ bị sâu, bệnh tấn công. Trong suốt 

cuộc đời, cây mía cần khoảng 2.000 – 3.000 giờ chiếu sáng, tối thiểu cũng phải từ 1.200 

giờ trở lên. 

3.3.3 Độ ẩm trong đất:  

Mặc dù là cây trồng cạn, mía rất cần nước. Trong thân cây mía chứa trên 70% khối 

lượng là nước. Do đó, nước đối với đời sống cây mía là không thể thiếu được. Nước tham 

gia quá trình quang hợp tổng hợp chất khô, nước là môi trường hòa tan các chất dinh 

dưỡng, nhờ đó mà cây có thể hấp thụ được. Nước giúp cho hom mía nảy mầm, cho cây đẻ 

nhánh, phát triển vươn dài và tích lũy đường. Ở những vùng đất cao, đồi gò, khô hạn thì 

vai trò của nước càng trở nên quan trọng hơn. Ngoài lượng mưa tự nhiên, để cho cây mía 

có thể phát triển tốt, người ta cần tưới vào các tháng mùa khô hạn. Ngược lại, mía cũng là 

cây rất sợ nước, ở những đất bị úng ngập và khả năng thoát nước kém, cây mía sinh 

trưởng và phát triển khó khăn. 

- Thời kỳ nảy mầm và đẻ nhánh, mía cần độ ẩm trong đất khoảng 65%.  

- Thời kỳ làm dóng vươm dài mía cần nhiều nước nhầt, chiếm từ 50 - 60% nhu cầu 

nước của quá trình sinh trưởng, độ ẩm trong đất cần từ 75 - 80%.  

- Thời kỳ mía chín, tích lũy đường, mía cần độ ẩm trong đất dưới 70% để cho quá 

trình sinh hóa tiến triển được thuận lợi. 

3.3.4 Đất đai:  

Cây mía có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau như: đất thấp chua phèn (Tây 

Nam Bộ), đất cao, đất đồi gò (Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ, Nam Trung Bộ,...). Tuy 

nhiên, cần xác định đất đai là yếu tố quan trọng hàng đầu đối với sự sinh trưởng và phát 

triển của cây trồng. Đất thích hợp nhất cho cây mía là những loại đất xốp, sâu, độ phì 

nhiêu cao, giữ ẩm tốt và dễ thoát nước (đất phù sa bồi ven các sông rạch, đất vồng, đất 

cồn). Độ pH thích hợp cho mía phát triển tốt từ 5,5 - 7,5. Thực tế đã chứng minh, nếu 

trồng mía trên những loại đất kém kể cả về hóa tính và lý tính thì không thể có năng suất 

cao, phẩm chất tốt, dù rằng đó là những giống mía thật tốt. Cây mía sống được và phát 

triển phụ thuộc rất nhiều vào các đặc tính hóa, lý, của đất. Những loại đất sét nặng, nén 

chặt, chua, mặn, hoặc bị úng ngập, thoát nước kém... Không chỉ ảnh hưởng đến sự phát 

triển của bộ rễ, đến sự hấp thụ dinh dưỡng, không khí và các quá trình sinh trưởng và phát 

triển của cây trồng mà còn gây trở ngại cho công việc trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch,... 

Đối với những loại đất có độ phì nhiêu kém, để cây mía phát triển tốt, cần phải được bón 

phân đầy đủ, cân đối và phải tưới cho mía vào các tháng của mùa khô hạn. 
 



Bảng 21. Đặc điểm khí hậu và vị trí địa lý của một số vùng mía ở Việt Nam 

Vùng 

Nhiệt độ 

trung 

bình 

năm 

(°C) 

Lượng 

mưa 

trung 

bình 

năm 

(mm) 

số giờ 

nắng 

trong 

nãm 

Vĩ độ 

(Bắc) 

Kinh độ 

(Đông) 

Hà Nội 

(Đồng bằng Bắc bộ) 
23,4 1.680 1640 21°01’ 105°48' 

Thanh Hóa (mía đồi) 23,6 1.746 1658 19°48’ 105°46’ 

Quy Nhơn (Miền Trung) 26,6 1.647 1952 13°46’ 109°13' 

Phan Thiết 

(Nam Trung Bộ) 
26,6 1.203 2338 10°56' 108°06’ 

Tp. Hồ Chí Minh 

(Đông Nam Bộ) 
27,0 1.979 2006 10°49' 106°40’ 

Cần Thơ 

(Tây Nam Bộ) 
27,0 1.560 - 10°02’ 105°47' 

 

4. Giống mía và các phương pháp lai tạo và tuyển chọn  

4.1 Giống mía 

4.1.1 Tầm quan trọng của giống mía 

Trong sản xuất mía, giống mía giữ vai trò rất quan trọng, là biện pháp thâm canh 

hàng đầu. Bởi vì, một giống mía tốt không chỉ cho năng suất nông nghiệp cao, giàu đường 

mà còn khắc phục được nhiều nhược điểm của sản xuất, chế biến và những điều kiện bất 

lợi của tự nhiên, trong khi các biện pháp khác rất khó có thể thực hiện một cách thỏa đáng, 

chẳng hạn đối với các điều kiện tự nhiên như khả năng chống chịu sâu bệnh, khô hạn, úng 

ngập, gió bão, chua mặn,... 

Cuộc cách mạng sinh học, trong đó có cách mạng giống cây trồng (cách mạng 

xanh) đã tạo ra sự biến đổi to lớn trong sản xuất nông nghiệp thế giới (trồng trọt). Đó là 

khả năng tăng năng suất và phẩm chất cây trồng bằng con đường giống nhằm thỏa mãn 

ngày một tốt hơn nhu cầu về vật chất của đời sống con người. Riêng vấn đề giống mía, 

hàng năm, nhiều quốc gia đã dành một khoản kinh phí lớn cho công tác này. Chỉ trong 

vòng hai thập kỷ trở lại đây, nhờ tạo ra được những giống mía mới, năng suất cao, giàu 

đường, chống chịu tốt các điều kiện của tự nhiên, kháng sâu bệnh,... Ngành trồng mía và 

chế biến đường ở nhiều nước như Cuba, An Độ, Trung Quốc, Đài Loan, Úc, Indonesia,... 

đã có những tiến bộ vượt bậc. 

Theo Campo và ctv (1976), ở Cuba, từ năm 1964 trở lại đây, do chọn đựợc những 

giống mía tốt mà năng suất mía cây tăng lên từ 50 tấn/ha lên trên 70 tấn/ha và tỉ lệ đường 

trên mía thu hồi đạt trên 13,5% .  

Theo S.I.I.S (1984), ở Úc, nhờ tạo được những giống mía tốt, đường cao nên hiệu 

suất tổng thu hồi ở các xí nghiệp chế biến đường của nước này đạt vào loại cao nhất thế 

giới hiện nay (tỷ lệ mía trên đường khoảng 7-8, thậm chí chỉ 6 mía thu hồi 1 đường - loại 

đường cát xuất khẩu). Mặt khác, cũng nhờ có một lượng lớn các giống mía kháng bệnh dự 

phòng mà nước Úc đã vượt qua bệnh Fiji - một bệnh hại nguy hiểm khi bệnh này xuất hiện 

trên đồng mía của họ. 



Theo Krishnamurthi và Prasad (1980), để khắc phục tình trạng đất xấu, nghèo chất 

hữu cơ, lân, kali và sự xuất hiện những bệnh cây nguy hiểm như bệnh fiji, bệnh Cerospora 

sacchari và một số tuyến trùng gây hại, các nhà chọn giống ở Fiji đã tìm được một số 

giống mía tốt, có tỷ lệ đưòng thu hồi cao (7,2 - 7,5 mía thu 1 đường) và tỉ lệ xơ trung bình 

12,5% . 

Theo Glas và Miller (1980), ở Florida (Mỹ), chương trình chọn tạo giống mía là 

nhằm mục đích tìm giống kháng bệnh than (Ustilago scitaminea Sydow). 

Theo Walker (1978), ở Barbados, mục đích chọn tạo giống mía kháng một số bệnh 

hại nguy hiểm như bệnh than Ustilago scitaminea, bệnh thân ngọn đâm chồi Xanthomonas 

albilineans,... 

Đối với mỗi quốc gia trồng mía, cải thiện giống mía sản xuất là một việc làm 

thường xuyên mang tính chiến lược, lâu dài. Tùy theo tình hình của mỗi nước và yêu cầu 

nhiệm vụ của từng thời kỳ mà mục tiêu đặt ra có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

Nhìn lại tình hình sản xuất của ta, một nguyên nhân rất cơ bản làm cho năng suất 

mía cây thấp, chu kỳ kinh tế ngắn, đường thu hồi không cao,… vì chúng ta chưa có nhiều 

giống mía tốt. Những kết quả điều tra về giống mía sản xuất trên phạm vi cả nước thời 

gian vừa qua đã xác nhận điều đó. Chúng ta thiếu những giống mía năng suấtt nông nghiệp 

cao, giàu đường, nhất là những giống mía chín sớm (hay giống có tỉ lệ đường cao đầu vụ) 

và những giống mía khả năng tái sinh mạnh (để gốc tốt). Vùng miền núi phía Bắc thiếu 

những giống mía chịu các điều kiện lạnh, giá, gió bão. Vùng mía đồi (trung du Bắc Bộ), 

vùng đất cao (Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ) thiếu những giống mía chịu hạn và 

vùng đất thấp chua phèn (Tây Nam Bộ) cũng chưa có những giống mía trồng thích hợp. 

Đấy là chưa kể đến những đặc điểm khác cần thiết phải có của một giống mía sản xuất 

như khả năng chống chịu sâu bệnh, nhất là các bệnh hại quan trọng như: bệnh than 

(Ustilago scitaminea) có mầm mống ở hầu hết các vùng mía miền Nam, bệnh chảy gôm 

(Xanthomonas vascularum), bệnh thân ngọn đâm chồi (Xanthomonas albilineans), bệnh 

rượu (Colletotrichum falcatum), bệnh xoắn cổ lá (Fusarium moniliforme),... mà ở vùng 

mía nào cũng thấy xuất hiện. Có thể nói, đặc điểm các vùng mía của ta rất da dạng (nhiều 

vùng sinh thái khác nhau), trong khi đó cơ sở vật chất kỹ thuật và đặc biệt là giống mía thì 

lại còn rất thiếu chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất ngày càng mở rộng. 

4.1.2 Bố trí cơ cấu giống hợp lý 

Giống mía tốt chỉ là một khái niệm rất tương đối. Một giống mía có thể được xem 

là tốt ở nơi này nhưng lại không thích hợp ở nơi khác và ngược lại. Giống mía chịu hạn 

giỏi chưa hẳn đã chịu chua phèn hoặc ngập úng. Lại có giống chín sớm, giống chín muộn. 

Giống thích hợp với chế biến cơ giới, giống thích hợp với chế biến thủ công,... Ở những 

nước trồng mía có trình độ cơ giới hóa cao, tiêu chuẩn giống mía tốt còn đặt ra là giống 

mía đó có thích hợp với điều kiện cơ giới hóa bay không,... Như vậy có thể định nghĩa là:  

Trong từng trường hợp cụ thể của một vùng sinh thái, ở trình độ sản xuất và chế biến nhất 

định, một giống mía nào đó cho năng suất cao, phẩm chất tốt (đường nhiều) và thích hợp 

với những điều kiện của sản xuất và chế biến thì đó là giống mía tốt và ngược lại. 

Trong thực tế của đời sống, rất khó có thể chọn được một giống mía gọi là lý tưởng, 

thỏa mãn tất cả những yêu cầu của con người. Thông thường, một giống mía có được ưu 

điểm này lại mắc nhược điểm khác. Chính vì vậy, với sản xuất, bao giờ cũng phải có vài 

ba giống mía được bố trí thành một cơ cấu để bổ sung cho nhau những ưu điểm, hạn chế 

nhược điểm. Trên đồng mía của chúng ta hiện nay, tình trạng độc canh một giống mía nào 

đó là hiện tượng phổ biên và đó là điều không hợp lý cần phải có sự thay đổi. Bởi vì, cây 



mía là nguyên liệu để chế biến đường. Hiệu quả của mỗi nhà máy đường được tính bằng 

hiệu suất tổng thu hồi và thời gian của mùa chế biến (dài hay ngắn). Do đó, một giống mía 

dù có ưu điểm như thế nào chăng nữa cũng không thể thỏa mãn được cả hai yêu cầu trên. 

Chưa kể vì một lẽ nào đó, do thiên tai, dịch họa gây ra, chẳng hạn bị sâu bệnh tấn công, 

nếu chỉ có một giống mía độc nhất thì có thể nhà máy phải đóng cửa vì không có nguyên 

liệu. Từ điều thực tế này, nhiều nước trồng mía trên thế giới đã rút ra được những bài học 

khá sâu sắc. 

4.2 Các phương pháp tuyển chọn giống mía 

 Trong tuyển chọn giống cây trồng nói chung và giống mía nói riêng có nhiều 

phương pháp, nhiều cách làm. Ở mỗi phương pháp, mỗi cách làm đều có những ưu điểm 

và nhược điểm riêng. Vấn đề đặt ra là chọn phương pháp và cách làm nào để có thể đạt 

được hiệu quả cao nhất (kể cả các mặt đầu tư trang thiết bị tài chính và sản phẩm thu 

được). 

Theo Martin và ctv (1987), đối với cây mía, các phương pháp tuyển chọn giống 

được áp dụng là: 

- Tuyển chọn từ nguồn giống có sẵn (trong nước và nhập từ nước ngoài). 

- Lai hữu tính để tạo ra những dòng mía mới rồi tuyển chọn. 

- Tạo giống bằng đột biến (tự nhiên và nhân tạo). 

- Cấy mô đơn bội. 

Tuy nhiên, cho đến nay, lai hữu vẫn là phương pháp được áp dụng rộng rãi và đạt 

hiệu quả cao trong công tác cải thiện giống mía. 

4.2.1 Tuyển chọn từ nguồn có sẵn: 

Ở những thời kỳ đầu, theo Martin và ctv (1987), giống mía sản xuất được chọn chủ 

yếu từ nguồn các loài mía có sẵn, như loài mía quí (S. officinarum). Các loài có hàm lượng 

đường khá như S. sinnense và S. barberi. Ngày nay, những giống mía đường thương phẩm  

(giống sản xuất) đều là con lai của các loài khác nhau như lai các nhóm trong loài S. 

officinarum với S. spontaneum, S. robustum,... Như vậy, công việc tuyển chọn này về thực 

chất là bước sau cùng của quá trình tạo giống mía mới bằng lai hữu tính để tìm giống thích 

hợp với điều kiện của mỗi vùng sản xuất nhất định. 

Theo Skinner (1971), các chỉ tiêu chính của một giống mía tuyển chọn cho mục 

đích sản xuất là: 

- Đặc điểm sinh học: Tỉ lệ mầm mọc cao, giao lá sớm, tái sinh mạnh, không hoặc ít 

ra hoa. 

- Đặc điểm nông học: Năng suất mía cây cao. 

- Đặc điểm công nghệ: Tỉ lệ đường cao, tỉ lệ xơ trung bình và tỉ lệ tinh bột thấp. 

Theo Martines (1985), tuyển chọn giống mía sản xuất từ nguồn có sẵn (trong nước 

và nhập nội) có lợi là: 

- Kế thừa được những thành tựu khoa học trong nước và thế giới. 

- Rút ngắn được thời gian nghiên cứu và giảm được những chi phí cần thiết. 

- Đáp ứng nhanh yêu cầu sản xuất. 

Và những hạn chế là:  

- Chỉ có thể lợi dụng những đặc tính có sẵn mà không tạo ra trong cơ thể của giống 

những đặc tính mới. 

- Một giống mía thươmg phẩm được coi là tốt ở nơi này nhưng lại không thích hợp 

ở nơi khác và ngược lại. Như vậy, không phải tất cả những giống mía tốt của nước ngoài 

đều thỏa mãn được yêu cầu về giống mía sản xuất ở trong nước. 



- Trong quá trình nhập giống, nếu công tác kiểm dịch làm không tốt có thể mang 

vào đồng mía mầm mống của những bệnh cây nguy hiểm mà hậu quả của nó khó có thể 

lường trước được. 

4.2.2 Phương pháp lai hữu tính: 

Theo Martin và ctv (1987), không phải đến năm 1888, Solweded ở Java và 

Harrison, Bowell ở Barbados công bố khả năng sinh sản của hoa mía mới tạo ra cuộc cách 

mạng trong lĩnh vực cải tiến giống mía sản xuất mà những việc làm như thu hoạch bông 

mía tự do rồi làm cho hạt nẩy mầm đã được thực hiện từ lâu. Tuy nhiên, mãi sau này, việc 

thụ phấn để tạo ra những giống mía lai mới được áp dụng rộng rãi (những năm đầu của 

thập kỷ XX) do nhu cầu của đời sống ngày một tăng, do giá trị kinh tế cao của cây mía, do 

sự nghèo đi của đất đai và sự xuất hiện những bệnh cây nguy hiểm. 

Theo MINED (1963), thời kỳ từ 1920 - 1930 một loạt giống mía mới được tạo ra 

bằng phương pháp lai hữu tính đã đưa ngành mía đường thế giới bước vào giai đoạn phát 

triển mới với năng suất và tỉ lệ đường cao hơn, kháng sâu bệnh... đó là các giống mía nổi 

tiếng như POJ2878, POJ2883, POJ3016 (Java), Co213, Co281, Co285, Co290 

(Coimbatore - Ấn Độ), H109 (Hawaii),... 

Theo Lo và Chen (1988), giai đoạn những năm gần đây, một xu hướng chung trong 

chọn tạo giống mía mới là: Bố trí các cặp lai sao cho đưa được những gen quí của các loài 

mía có nguồn gốc địa phương vào cây mía thương phẩm nhằm làm tăng sức sống, tính 

chống chịu, năng suất nông nghiệp và tỉ lệ đường cao. Chẳng hạn: 

- Đài Loan: Dùng S. spontaneum và Miscanthus sp. 

- Nhật Bản: Chọn từ S. officinarum 

- Malaysia: Lai S. officinarum với S. spontaneum 

- Một số nơi khác: Tuyển chọn từ S. edule 

Theo Viện Nghiên cứu Mía Đường Quốc gia Cuba - INICA (1982), các phương 

pháp lai được áp dụng trong cải tiến giống mía là: 

- Giao phấn hở 

- Giao phấn kín 

- Lai đơn 

- Lai hỗn hợp 

- Tự giao 

- Lai khác loài 

Ở mỗi phương pháp trên đều có những ưu điểm và nhược điểm tùy thuộc cách đặt 

vấn đề của nhà chọn giống. Tuy nhiên, các phương pháp giao phấn kín, lai hỗn hợp và lai 

khác loài đang được áp dụng rộng rãi và đạt hiệu quả cao hơn cả. 

4.2.3 Phương pháp đột biến: 

Ở cây mía, một số tác giả đã sử dụng đột biến để cải tiến vật liệu lai như gây ra 

những biến dị ở các cây bố mẹ, chẳng hạn làm mất đi hoặc tạo ra sự ra hoa,… Đột biến 

nhân tạo có thể thực hiện nhờ tác dụng của hóa chất mạnh hoặc các tia phóng xạ. 

Theo Hrishi (1968), những đột biến gây ra nhờ tác dụng của hóa chất mạnh như 

Etil-Metano-Sulfonat (EMS) và Metil-Metano-Sulfonat (MMS) hiệu quả hơn là sử dụng 

các tia phóng xạ. 

Theo Walker (1976), ở Barbados đã thực hiện đột biến nhờ hóa chất mạnh và đạt 

kết quả là làm mất khả năng ra hoa của một số giống mía. 

Theo Jagatheaan (1976), ở Coimbatore (Ấn Độ) đã thực hiện một chương trình đột 

biến ở cây mía và đã tìm được một số dòng kháng bệnh. 



Theo Martin và ctv (1987): Phương pháp đột biến ở cây mía để tìm ra những dòng 

mía mới ít được áp dụng và còn nhiều điều phải nghiên cứu để làm sáng tỏ. 

4.2.4 Phương pháp cấy mô: 

Gần đây, phương pháp cây mô cũng được đề cập trong việc nhân và chọn giống 

mía sản xuất. Theo Martin và ctv (1987) phương pháp này được sử dụng để bổ khuyết 

nhược điểm của phương pháp lai hữu tính ở sự mất đi hoặc không có khả năng kết hợp 

một số đặc tính di truyền của các cây bố mẹ. Phương pháp này gồm có cấy thể nguyên 

sinh, cấy bao phân và cấy hạt phấn. 

Trong phương pháp cấy thể nguyên sinh, các tác giả Liu và Chen (1977) đã thực 

hiện công việc tách thể nguyên sinh của lá mía và đạt được một số kết quả đầu tiên. Tác 

giả Krishinamurthi (1980) cũng đã thảo luận về cấy thể nguyên sinh đồng thời nêu lên 

những khó khăn của công việc này với kính hiển vi điện tử. 

Các tác giả Krishinamurthi và Tlaskal (1974) đã sử dụng kỹ thuật cấy mô phân sinh 

của giống Pindar thu được 38 dòng phụ và nhân thấy 4 trong số các dòng phụ đó kháng 

bệnh Fiji. 

Ở Cuba, theo Alfonso và Capote (1979) thông báo, họ đã tạo được giống mía mới 

đầu tiên bằng phương pháp cấy mô trong ống nghiệm. 

Việc sử dụng phương pháp cây mô trong công tác nhân và chọn tạo giống mía vẫn 

đang là những vấn đề mới mẻ mà các nhà chọn giống còn phải tiếp tục nghiên cứu và đi 

sâu. 

4.2.5 Phương pháp biến đổi gen: 

 Ngoài các phương pháp cổ điển nêu trên, với sự phát triển như vũ bão của khoa học 

và công nghệ thế giới, đặc biệt là về công nghệ sinh học và công nghệ thông tin, gần đây 

nhiều nước phát triển trên thế giới đã tiến hành chuyển gen để tạo ra các giống mía biến 

đổi gen có khả năng cho năng suất, chất lượng cao hơn, hoặc kháng một số loài sâu, bệnh 

hại chính, hoặc kháng thuốc trừ cỏ, chống chịu đối với các điều kiện bất thuận như úng 

ngập, hạn hán,… đang ngày càng gia tăng do sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Từ năm 2010, 

Viện Lai tạo giống Coimbatore (Ấn Độ) đã đưa ra trồng thử nghiệm 10 dòng mía Co86032 

chuyển gen kháng sâu đục thân (cry1Ab gene) gồm: Co 86032-Bt-7 (B), Co 86032-Bt-8 (B). Co 

86032-Bt-10 (B), Co 86032-Bt-17(B), Co 86032-Bt-18(B), Co 86032-Apr-Bt-2(B), Co 86032-

Apr-Bt-4(B), Co 86032-Apr-Bt-3(A), Co 86032-Bt-5(A) và Co 86032- Bt-6(A). Trong khu vực 

Đông Nam Á, 03 giống mía biến đổi gen (mang gen chịu hạn) gồm: NXI-1T, NXI-4T và NXI-

6T của Viện Nghiên cứu Mía Đường Indonesia (P3GI) đã chính thức được phóng thích vào 

sản xuất từ cuối năm 2013, mang lại hy vọng lớn cho các vùng mía ở các khu vực khô hạn 

ở Indonesia nói riêng và trên thế giới nói chung như những gì giống POJ2878 (cũng của 

Indonesia) mang lại cho ngành mía đường thế giới. 

5. Kỹ thuật trồng mía 

5.1 Thời vụ trồng mía  

Bảng 22. Thời vụ trồng mía tại các vùng sinh thái 

Vùng Vụ trồng chính Vụ trồng phụ 

Trung du miền núi phía Bắc 1/2 – 30/4 1/9 – 30/10 

Đồng bằng Bắc bộ 1/2 – 15/4 1/9 – 30/10 

Bắc Trung bộ 

(Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh) 

1/1 – 30/4 1/10 – 15/12 

Duyên hải miền Trung 

(từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) 

1/7 – 30/9 1/12 – 30/3 

http://iasvn.org/chuyen-muc/Ky-thuat-trong-San-000910032005l.html


Tây Nguyên 1/10 – 30/11 1/5 – 30/6 

Đông Nam bộ 15/10 – 30/12 15/4 – 15/6 

Tây Nam bộ 1/4 – 30/6 15/11 – 30/1 

5.2 Chọn đất trồng  

 Như nêu ở mục 3.3.4. 

5.3 Thiết kế đồng ruộng 

 - Phải thiết kế đồng ruộng thuận lợi cho việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch sau 

này. 

- Ở vùng đất trũng, úng phèn cần lên liếp trước khi trồng, mặt liếp phẳng, rộng 5 - 8 

m, cao hơn mức nước lớn nhất trong năm 30 - 50 cm, có hệ thống kênh, mương thoát nước 

và hệ thống đê bao ngăn lũ. 

- Ở vùng đất đồi, đất dốc thì nên thiết kế lô ruộng theo kiểu bậc thang, hàng mía 

phải được trồng theo chiều vuông góc với hướng dốc chính. 

- Ở vùng nguyên liệu mía tập trung phải có đường cho xe cơ giới ra vào vận chuyển 

vật tư, phân bón, mía giống và mía nguyên liệu; có hệ thống tưới tiêu nước phù hợp, cũng 

như vành đai cây chắn gió. 

5.4 Chuẩn bị đất trồng  

5.4.1 Yêu cầu kỹ thuật 

 Đất trồng mía phải sạch cỏ dại, cày sâu 25 - 30 cm, đảm bảo tơi xốp và không bị 

lỏi. Độ sâu rạch hàng > 25 cm.  

5.4.2 Kỹ thuật làm đất 

- Đối với vùng đất cao: 

+ Đối với đất mới khai hoang, trước khi làm đất cần dọn sạch gốc cây, đá tảng. 

Tiến hành cày từ 3 – 4 lần. Đầu tiên dùng cày phá lâm (cày trụ hoặc cày 3 chảo) cày sâu từ 

30 – 35 cm để dọn hết gốc, rễ cây còn sót lại. Sau đó tiến hành cày lần 2, 3, sau mỗi lần 

cày là 1 lần bừa (lần cày bừa sau vuông góc với lần cày bừa trước).  

+ Đối với đất cày phá gốc, tiến hành cày 2 - 3 lần. Lần cày đầu tiên phải cày vuông 

góc với hàng mía cũ, có độ sâu 25 – 30 cm, sau đó phơi ải ít nhất 3 – 4 tuần để cho gốc 

mía cũ khô chết hoàn toàn, rồi tiến hành cày lần 2, lần3. Sau mỗi lần cày là 1 lần bừa (lần 

cày bừa sau vuông góc với lần cày bừa trước). Nếu có điều kiện, nên áp dụng cày ngầm 

thay thế cho lần cày thứ 2 để phá vỡ tầng đế cày, tăng độ sâu tầng canh tác đến 35 – 40 

cm. 

+ Sau khi cày, bừa xong, tiến hành rạch hàng, khoảng cách hàng tùy thuộc vào đặc 

điểm giống, điều kiện đất đai và canh tác cũng như trình độ cơ giới hóa, thông thường 

hàng cách hàng từ 0,8 – 1,2 m. 

- Đối với vùng đất thấp có lên liếp:  

+ Nếu làm đất bằng cơ giới thì kỹ thuật làm đất tương tự như vùng đất cao. Rạch 

hàng dọc theo liếp. 

+ Nếu làm đất bằng thủ công: Tiến hành dọn vệ sinh đồng ruộng, sau đó đào rãnh 

(hộc), sâu 25 – 30 cm, rộng 25 – 30 cm. Khoảng cách giữa 2 rãnh từ 1 – 1,2 m.  

5.5 Chuẩn bị giống 

5.5.1 Yêu cầu kỹ thuật 

 - Giống mía sử dụng trong sản xuất phải là những giống có trong Danh mục được 

phép sản xuất kinh doanh. Tham khảo thêm thông tin chi tiết về các giống mía đã được 

nghiên cứu, kết luận tại địa chỉ: http://www.vienmiaduong.vn/vi/thuviengm.php  

 - Mía giống phải được lấy từ các ruộng giống đảm bảo các yêu cầu sau:  

http://www.vienmiaduong.vn/vi/thuviengm.php


+ Tuổi mía: 6 – 8 tháng tuổi. 

+ Loại mía: mía tơ hoặc mía gốc I.  

+ Độ thuần: trên 98%. 

+ Độ khỏe: Mía sinh trưởng tốt, không bị vống lốp hoặc cằn cỗi, dưới 10% cây bị 

chồi nách, dưới 10% cây bị đổ ngã, lá mía có màu xanh đặc trưng. Chỉ lấy giống ở những 

ruộng không bị bệnh than, thối đỏ; không có triệu chứng bệnh khảm, bệnh trắng lá, bệnh 

chồi cỏ, bệnh vàng lá, bệnh đâm chồi ngọn và bệnh cằn gốc; bệnh rỉ sắt từ cấp 1 – 3 (lá 

dương 3 không có triệu chứng bệnh). 

 - Hom mía giống phải đạt các yêu cầu sau: 

 + Có 2 – 3 mắt mầm tốt (mầm phía ngọn có đầy đủ bộ phận, có sắc tố đặc trưng; 

mầm phía gốc có vẩy mầm chưa hóa gỗ; mắt mầm không bị khô hoặc xây xát, dập nát), tỷ 

lệ rễ khí sinh dưới 10% số điểm rễ. 

 + Không bị nhiễm sâu bệnh, không bị cong queo. 

+ Có đường kính đạt trên 80% đường kính thân đặc trưng của giống và độ dài lóng 

không dài hoặc ngắn hơn quá 20% độ dài đặc trưng của giống. 

Riêng đối với bầu hom và cây con giống nuôi cấy mô thì tuân thủ theo quy trình kỹ 

thuật của cơ sở cung cấp giống. 

5.5.2 Kỹ thuật thu hoạch, vận chuyển và bảo quản hom giống 

- Cách thu hoạch mía giống: Dùng dao chặt nguyên cây, giữ nguyên bẹ lá trên thân 

mía, bó thành bó dưới 15 kg và buộc lại thật chặt. 

 - Vận chuyển và bảo quản mía giống: Mía giống cần được vận chuyển nhanh đến 

nơi trồng, tránh làm lẫn giống, bốc xếp giống nhẹ nhàng, hom giống phải được che mát và 

bảo đảm thông thoáng. 

- Cách ra hom: Nên ra hom ngay sau khi chặt cây giống và trồng càng sớm càng tốt, 

không nên để hom giống quá 7 ngày kể từ sau khi chặt. Lột bỏ bẹ lá, sau đó dùng dao sắc 

chặt dứt điểm, không làm dập nứt thân và mầm. Chỉ ngâm ủ hom giống trong các trường 

hợp: giống có đặc tính mọc mầm chậm và kém hoặc tranh thủ mùa vụ. Nếu có điều kiện, 

nên xử lý hom giống trước khi trồng bằng cách ngâm trong nước lạnh khoảng vòng 24 

giờ, sau đó xử lý bằng nước nóng 52oC trong 30 phút.  

5.6 Mật độ trồng và kỹ thuật đặt hom 

 - Lượng hom giống: 30.000 – 40.000 hom/ha (tương đương 8 – 10 tấn/ha tùy theo 

giống). 

 - Tùy theo mật độ trồng mà đặt hom xuống đáy rãnh theo một trong các kiểu: nối 

tiếp nhau, nanh sấu (hai hàng thẳng so le) hay hàng đôi (hai hàng song song nối tiếp nhau). 

Mật độ trồng phụ thuộc vào đặc điểm giống, điều kiện đất đai và canh tác, thông thường 

đặt hom theo kiểu nối tiếp 3 – 5 hom/m đối với hom giống đạt tiêu chuẩn.  

 - Đặt hom bằng và thẳng hàng, cho mắt mầm hướng về hai bên, phần gốc (hoặc 

ngọn) hom nọ nối tiếp phần ngọn (hoặc gốc) hom kia, ấn chặt hom vào đất. Hai đầu của 

hàng mía nên đặt hom đôi ngược chiều. 

5.7 Lấp đất 

 Đặt hom đến đâu lấp đất ngay đến đó. Lấy đất bột từ 2 bên rãnh phủ đều lên hom, 

đất ẩm lấp mỏng 3 – 5 cm, đất khô lấp dày hơn. 

6. Kỹ thuật chăm sóc mía tơ 

6.1 Trồng dặm 

Khoảng 30 – 40 ngày sau khi trồng, nếu thấy mất khoảng > 0,8 m thì phải trồng 

dặm. Nên dặm vào buổi chiều hoặc lúc trời mát. Có thể lấy bớt các hom đã nảy mầm ở chỗ 



mọc dày để dặm những chỗ thiếu. Nhưng tốt nhất là dùng các hom đã nảy mầm đặt thêm ở 

các đầu hàng hoặc hom đã được ươm trong bầu đất chuẩn bị trước đó.  

Kỹ thuật dặm: Đào rãnh sâu ngang với đáy rãnh lúc trồng, đặt cây dặm và lấp kín 

gốc. Khi dặm đất phải đủ ẩm, cây đem dặm phải cắt bớt lá để hạn chế thoát hơi nước, nén 

chặt đất vào gốc cây dặm. Nếu có điều kiện cần tưới ngay sau khi dặm. 

6.2 Phân bón và cách bón phân cho mía 

6.2.1 Lượng phân bón cho 1 ha mía  

- Vôi: 0,8 – 1,5 tấn. 

- Phân hữu cơ: 10 - 20 tấn (phân chuồng, phân rác, bã bùn, tro,…)   hoặc 1 – 2 tấn 

phân hữu cơ vi sinh. 

 - Phân hoá học: Tùy theo loại đất và điều kiện canh tác ở mỗi vùng mà điều chỉnh 

lượng phân bón sao cho phù hợp, trung bình như sau:  

Bảng 23. Liều lượng phân N, P, K cho từng loại đất và mức độ thâm canh ở mỗi vụ mía tơ 

Loại đất trồng mía 
Mức độ 

thâm canh 

Lượng bón (kg/ha) 

Đạm 

(N) 

Lân 

(P2O5) 

Kali 

(K2O) 

Đất xám cát và 

xám bạc màu 

Cao 200 - 250 90 - 100 180 - 200 

Trung bình 160 - 200 60 - 90 150 - 180 

Đất cát pha 
Cao 180 - 220 80 - 100 160 - 180 

Trung bình 140 - 180 50 - 80 140 - 160 

Đất đồi (đỏ vàng) 
Cao 200 - 230 80 - 100 150 - 180 

Trung bình 150 - 200 60 - 80 120 - 150 

Đất phèn 
Cao 200 - 250 100 - 120 180 - 220 

Trung bình 160 - 200 80 - 100 150 - 180 

Đất phù sa cổ 
Cao 180 - 220 70 - 90 160 - 180 

Trung bình 140 - 180 50 - 70 120 - 160 

Tuỳ theo mức độ thâm canh để đạt được các năng suất mía khác nhau mà bón với 

lượng khác nhau. Cụ thể là:  

Bảng 24. Liều lượng phân N, P, K cho từng mức năng suất ở mỗi vụ mía tơ. 

Năng suất mía  

(tấn/ha) 

Lượng phân hoá học cần bón/ha 

Đạm  

(N) 

Lân  

(P2O5) 

Kali 

(K2O) 

Từ 70 - 80 180 - 200 60 - 80 150 - 180 

Từ 90 - 100 200 - 250 80 - 100 180 – 220 

> 100 250 - 280  100 - 120 220 - 240 

Lưu ý: Khi bón phân đơn hoặc phân NPK hỗn hợp, cần quy đổi hàm lượng N, P2O5, 

K2O tương đương với tỷ lệ nêu trên. Ở những vùng có lượng mưa lớn, xói mòn mạnh nên 

bón bổ sung các phân có chứa trung và vi lượng như sắt, man-gan và ma-nhê. 

6.2.2 Bón lót 

 - Đất trồng mía có pH dưới 5, cần bón lót vôi bột (CaO) trước lần cày bừa cuối 

cùng, với lượng từ 800 – 1.000 kg/ha.  

- Bón lót toàn bộ phân hữu cơ, phân lân, 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali. Trường 

hợp cần phải xử lý mối và bọ hung thì bón thêm thuốc trừ sâu dạng hạt (20 – 30 kg/ha 

thuốc Basudin 10H, Furadan 3 G hoặc Diaphos 10 H).  



- Ngay sau khi bón lót, nên lấp 1 lớp đất mỏng 1 - 3 cm rồi mới đặt hom.  

6.2.3 Kỹ thuật bón thúc 

- Lần 1 (thúc đẻ): Khi mía 4 - 5 lá bón 1/3 lượng đạm và 1/3 lượng kali.  

- Lần 2 (thúc lóng): Khi mía 9 - 10 lá (khi mía có 1 – 2 lóng), bón 1/3 lượng đạm và 

1/3 lượng kali. 

Lưu ý: Trước khi bón thúc, ruộng phải dọn sạch cỏ dại, đất phải đủ độ ẩm. Phân 

được rải đều dọc theo hàng mía. Sau khi bón phân phải xới xáo vùi lấp phân để hạn chế 

bốc hơi, rửa trôi. 

6.3 Tưới tiêu  

6.3.1 Tưới nước 

- Chỉ tiến hành tưới nước bổ sung cho mía vào các giai đoạn khô hạn kéo dài, đặc 

biệt là giai đoạn mọc mầm, đẻ nhánh và đầu vươn lóng. 

- Phương pháp tưới: Tùy theo điều kiện, có thể áp dụng các phương pháp tưới nước 

cho mía phổ biến như tưới thấm, tưới nhỏ giọt, tưới phun và tưới tràn theo rãnh mía. 

- Lượng tưới: 40 – 50 mm/lần tưới, tương ứng với 400 – 500 m3/ha/lần tưới. Tưới 1 

- 2 lần/tháng. 

6.3.2 Tiêu nước 

Mía cần nhiều nước nhưng rất sợ úng, đặc biệt là thời kỳ cây con và thời kỳ vươn 

lóng. Để tránh bị úng, ruộng trồng mía phải bằng phẳng, thiết kế hệ thống tiêu nước ngay 

sau khi trồng, xung quanh ruộng cần có rãnh, mương đấu nối với hệ thống thoát nước để 

tránh bị đọng nước sau khi mưa to. Không nên để mía bị ngập úng quá 1 tuần. 

6.4 Chăm sóc mía bằng cơ giới 

 - Những nơi có diện tích lớn, tập trung, ruộng bằng phẳng, có điều kiện cơ giới có 

thể dùng máy kéo MTZ892, MTZ80, MTZ50,… liên hợp với máy xới như: máy xới răng 

nhọn, máy xới cánh én, máy xới kiểu đĩa,... để diệt cỏ giữa 2 hàng mía, đảm bảo cho đất 

tơi, xốp, thoáng khí, giúp mía sinh trưởng tốt. 

- Thường xới mía 2 lần: 

+ Lần 1: Khi mía kết thúc mọc mầm (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ trước 30 – 40 

ngày). 

+ Lần 2: Khi mía kết thúc đẻ nhánh (sau trồng hoặc sau thu hoạch vụ trước 60 – 80 

ngày). 

- Chỉ dùng máy xới khi đất đủ ẩm, xới giữa 2 hàng mía cách gốc mía khoảng 20 

cm. 

6.5 Phòng trừ cỏ dại 

Cần tiến hành làm cỏ sớm. Đặc biệt là ở giai đoạn mía < 4 tháng tuổi, phải đảm bảo 

ruộng mía luôn sạch cỏ dại.  

- Biện pháp thủ công: Có thể dùng cuốc, bằng tay hoặc trâu, bò cày xới giữa hàng 

để diệt cỏ trong hàng mía. 

- Biện pháp hóa học:  

+ Ngay sau khi trồng: Nếu đất có nguồn cỏ nhiều có thể phun một trong các loại 

thuốc tiền nảy mầm như: Gesapax 500 FW (3 – 4 L/ha), Ansaron 80 WP (2 – 3 Kg/ha), 

Mizin 80 WP (3 – 6 Kg/ha) hoặc Dual Gold 906 EC (0,5 – 0,6 L/ha), tiến hành phun phủ 

toàn bộ ruộng, trong phạm vi từ 2 - 5 ngày sau khi trồng. Chú ý khi phun thuốc đất phải đủ 

ẩm. 

+ Giai đoạn 30 - 40 ngày sau trồng: Có thể sử dụng thuốc Gesapax 500 FW (3 – 4 

L/ha), phun vào giữa các hàng mía (tránh phun vào ngọn, lá mía). 



+ Giai đoạn 2 - 4 tháng sau khi trồng: Nếu thấy cỏ xuất hiện nhiều do làm cỏ không 

kịp hoặc do trước đó không trừ cỏ, có thể  sử dụng thuốc trừ cỏ tiếp xúc Gramoxone 20 

SL, liều dùng từ 2 - 2,5 lít/ha (trừ cỏ lớn), trộn với 2 – 2,5 lít thuốc Gesapax 500 FW hoặc 

2 – 2,5 kg thuốc Ansaron 80 WP (trừ cỏ non và hạn chế cỏ mọc trở lại) phun vào giữa các 

hàng mía, tránh phun lên mía.  

+ Giai đoạn trên 4 tháng sau khi trồng: Nếu thấy có nhiều cỏ xuất hiện trở lại, có 

thể sử dụng thuốc Gramoxone 20 SL để phun trừ như trên, với lượng dùng từ 2 – 2,5 

lít/ha, nếu ruộng mía có nhiều cỏ 2 lá mầm, có thể trộn thêm khoảng 1 lít thuốc 2,4 D 

(Zico 48 SL). Ở giai đoạn này cần phải làm sạch cỏ để tránh lây lan sang vụ mía gốc. 

6.6 Phòng trừ một số loài sâu bệnh hại mía chủ yếu 

6.6.1 Sâu đục thân 

- Dùng thuốc Basudin 10 G hoặc Diaphos 10 H với liều dùng từ 20-30 kg/ha, hoặc 

Padan 4 G với liều dùng 30 kg/ha, rải vào rãnh mía trước khi đặt hom hoặc rải vào luống 

sát gốc mía trước khi vun. 

- Cắt bỏ cây mầm bị sâu và làm sạch cỏ. 

- Khi sâu non mới phát sinh, có thể dùng thuốc Padan 95 SP với liều dùng 0,8kg/ha 

hoặc Ofatox 400 EC với liều dùng 1-1,5 lít/ ha, pha với nước để phun. 

- Khi có điều kiện thì thả ong mắt đỏ từ tháng thứ 4 – 11 sau trồng hoặc thu hoạch, 

định kỳ 7 ngày thả 1 lần với liều lượng thả là 50.000 ong/ha/lần. 

6.6.2 Rệp bông trắng 

- Làm sạch cỏ, bóc và cắt lá già cho ruộng mía thông thoáng. 

- Khi thấy rệp xuất hiện, cần tổ chức diệt trừ dứt điểm không để lây lan bằng thuốc 

Trebon 10 EC hoặc Supracide 40 EC, pha nồng độ 0,1-0,15%, mỗi ha sử dụng từ 1-1,5 lít 

thuốc, phun ướt đẫm đều khắp mặt lá, phun thật kỹ, tập trung những nơi có ổ rệp. 

6.6.3 Bọ hung đục gốc 

Khi có nhiều bọ hung xuất hiện, trước khi vun gốc lần 1 rải thêm 25 – 30 kg thuốc 

Sago Super 3 G vào gốc mía rồi vun đất.  

6.6.4 Bệnh than 

- Kịp thời nhổ bỏ và tiêu huỷ cây mía bị bệnh. 

- Ruộng mía bị bệnh nặng không nên để mía lưu gốc và phải luân canh cây họ đậu 

từ 1- 2 năm. 

6.6.5 Bệnh rỉ sắt 

- Dùng thuốc Tilt Super 250 EC với lượng từ 1-1,5 lít/ha phun cho mía. 

- Hạn chế phát tán bệnh bằng cách cuốc, cắt bỏ cây bị bệnh và  không lấy giống từ 

ruộng nhiễm bệnh. 

6.6.6 Bệnh thối ngọn 

- Cắt lá bệnh và tiêu huỷ. 

- Dùng thuốc boóc-đô hoặc sun-phát đồng trộn với vôi bột và đất bột theo tỷ lệ: 10: 

40: 50, rắc vào ngọn mía. 

7. Luân, xen canh 

7.1 Chu kỳ luân canh 

- Đối với đất tốt cơ cấu chu kỳ luân canh 5 năm:  

1 tơ      +        3 gốc         +        1 luân canh 

- Đối với đất đồi, đất xấu cơ cấu chu kỳ luân canh 4 năm:  

1 tơ      +        2 gốc         +        1 luân canh 



 - Cây trồng luân canh với cây mía: Nên sử dụng cây họ đậu để nhằm mục đích cải 

tạo đất.  

7.2 Xen canh 

- Ngay sau khi trồng mía, tiến hành rạch 1 - 2 hàng dọc giữa 2 hàng mía, bón phân 

lót, gieo hạt, lấp đất đủ kín hạt. 

- Sau khi thu hoạch các cây trồng xen, nhanh chóng nhổ hết thân lá cây trồng xen, 

rải dọc theo chiều dài hàng mía, kết hợp bón phân thúc cho mía, xới giữa hai hàng mía để 

vùi lấp phân bón và thân lá cây trồng xen vào đất. 

- Cây trồng xen canh với cây mía: Sử dụng cây ngắn ngày, có thời gian sinh trưởng 

< 3 tháng như cây ớt, cây họ đậu, cây mè, dưa hấu,… 

8. Kỹ thuật thu hoạch 

8.1 Các bước thực hiện thu hoạch mía 

8.1.1 Xác định thời gian thu hoạch  

- Theo cảm quan: Lá mía sít lại, ngả màu hơi vàng nhạt, các đốt phần trên ngọn 

ngắn lại. 

- Dùng máy kiểm tra: Lấy mẫu ngẫu nhiên đem phân tích, khi mía đạt CCS  9,0% 

mới bắt đầu thu hoạch.  

- Theo độ tuổi: Mía gốc thu hoạch trước, mía tơ thu hoạch sau. 

- Theo loại giống: Giống chín sớm thu hoạch trước, rồi đến giống chín trung bình 

và cuối cùng là giống chín muộn. 

8.1.2 Ước lượng năng suất, chất lượng mía trước thu hoạch 

 - Năng suất mía thu hoạch lý thuyết (tấn/ha) được xác định bằng công thức:  

Năng suất mía thu hoạch lý thuyết (tấn/ha) = Mật độ cây hữu hiệu (1.000 cây/ha) x 

khối lượng cây trung bình (kg/cây).  

Trong đó, mật độ cây hữu hiệu và trọng lượng cây được xác định bằng việc lấy mẫu 

trung bình ngoài đồng ruộng. 

 - Ước lượng chất lượng mía trước thu hoạch: 

 + Sử dụng Brix kế cầm tay (Hand Refractometer), xác định độ Brix (Bx%) của 

ruộng mía. Khi đó có thể ước lượng được chữ đường (CCS%) bằng công thức: 

                       Bx gốc + Bx ngọn 

CCS (%) = ------------------------ x 0,66   –   3,5 

                                 2 

+ Lấy mẫu mía đem phân tích trong phòng có thể xác định được chính xác chữ 

đường (CCS%). 

8.1.3 Chặt và vận chuyển mía sau thu hoạch 

 - Yêu cầu khi thu hoạch: Phải chặt sát gốc, không dập gốc, chặt ngọn ló “mặt 

trăng”. Róc sạch rễ lá, đạt tiêu chuẩn mía nguyên liệu. 

- Dụng cụ thu hoạch: Sử dụng dao hoặc rìu chặt mía chuyên dùng, được mài sắc 

trước mỗi lần sử dụng. 

 -  Mía được bó thành từng bó từ 10 – 15 kg và gom thành từng đống 30 - 50 bó 

nhằm giúp quá trình bốc xếp thuận lợi. 

- Thu hoạch xong phải vận chuyển ngay đến nơi chế biến trong vòng 48h. 

 - Hạn chế các phương tiện vận chuyển đi vào các ruộng mía lưu gốc.  

- Thời gian thu hoạch từng ruộng mía 1 - 5 ngày để dễ chăm sóc mía gốc sau này. 

9. Kỹ thuật chăm sóc mía gốc  



- 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 đồng ruộng ngay. Dùng cuốc, dao 

để 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 điểm 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 để tạo khoảng cách phòng chống cháy.  

- Nếu thu hoạch khi đất đủ ẩm. Có thể gom ngọn, lá mía từng hàng xen kẽ, kết hợp 

dùng trâu, bò cày xả hai bên luống để làm đứt 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 đó 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 đạm và 1/2 lượng phân kali. 

- Đối với mía trồng trên đất chủ động tưới, sau khi thu hoạch xong, có thể tiến hành 

đốt hoàn toàn ngọn, lá mía và vệ sinh đồng ruộng kịp thời. Sau đó 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 đất tơi xốp kích thích sự tái sinh các mầm gốc dưới mặt đất, 

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 đối với đất 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 đó phủ ngọn lá 

mía trở lại toàn bộ mặt liếp (hàng mía), tưới đủ ẩm giúp mía tái sinh tốt. Cần chú trọng 

phòng trừ sự phá hại của chuột bằng các phương pháp đặt bẫy hoặc dùng bã thuốc. 

- Sau khi áp dụng các biện pháp chăm sóc mía gốc ban đầu như trên và khi thấy mía 

tái sinh đều, 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 đảm bảo đủ ẩm cho bụi mía sau khi trồng 

dặm. 

- Lượng phân và cách bón phân cho ruộng mía gốc: 

+ Lượng bón: Tùy theo loại đất và điều kiện canh tác ở mỗi vùng mà điều chỉnh 

lượng phân bón sao cho phù hợp, trung bình như sau:  

Bảng 25. Liều lượng phân N, P, K cho từng loại đất và mức độ thâm canh ở vụ mía gốc 

Loại đất trồng mía 
Mức độ 

thâm canh 

Lượng bón (kg/ha) 

Đạm 

(N) 

Lân 

(P2O5) 

Kali 

(K2O) 

Đất xám cát và 

xám bạc màu 

Cao 220 - 275 70 - 80 200 - 220 

Trung bình 180 - 220 50 - 70 165 - 200 

Đất cát pha 
Cao 220 – 260 65 - 80 180 - 200 

Trung bình 160 - 220 40 - 65 160 - 180 

Đất đồi (đỏ vàng) 
Cao 220 - 250 65 - 80 165 - 200 

Trung bình 170 - 220 50 - 65 130 - 165 

Đất phèn 
Cao 270 - 330 70 - 90 200 - 240 

Trung bình 220 - 270 55 - 70 165 - 200 

Đất phù sa cổ 
Cao 200 - 240 55 - 70 175 - 200 

Trung bình 160 - 200 40 - 55 130 - 175 

+ Kỹ thuật bón: 



Lần 1: Sau thu hoạch vụ trước khoảng 1 tháng (đối với đất chủ động tưới) hoặc đầu 

mùa mưa (đối với canh tác nhờ nước trời): Bón 100% lượng lân, 1/2 lượng đạm và 1/2 

lượng kali. 

Lần 2: Khi mía bắt đầu vươn lóng hoặc sau lần thúc 1 khoảng 40 – 60 ngày, bón 1/2 

lượng đạm và 1/2 lượng kali. 

- Các biện pháp chăm sóc, làm cỏ, xới xáo, phòng trừ sâu bệnh thực hiện tương tự 

vụ mía tơ. 

10. Hỏi & đáp (Q & A)  

1) Thế nào là một giống mía tốt? 

Giống mía tốt chỉ là một khái niệm tương đối. Một giống mía có thể được xem là 

tốt ở nơi này nhưng lại không thích hợp ở nơi khác và ngược lại. Giống mía chịu hạn tốt 

chưa hẳn đã chịu được ngập úng, chua phèn. Lại có giống chín sớm, giống chín muộn. 

Giống có tỉ lệ đường cao nhưng năng suất nông nghiệp lại thấp và ngược lại. Hoặc là, có 

giống thích hợp với chế biến cơ giới nhưng lại không phù hợp với điều kiện chế biến thủ 

công,… Ở những quốc gia trồng mía trình độ cơ giới hóa cao, một giống mía tốt còn thể 

hiện ở đặc điểm có thỏa mãn những yêu cầu của việc sử dụng cơ giới trong canh tác hay 

không. Chính vì vậy người ta đã đi đến định nghĩa: Trong từng trường hợp cụ thể của một 

vùng sinh thái, ở một trình độ sản xuất và chế biến nhất định, một giống mía nào đó cho 

năng suất cao, phẩm chất tốt (nhiều đường) và thích hợp với những điều kiện sản xuất và 

chế biến thì đó là giống mía tốt và ngược lại 

2) Ý nghĩa kinh tế của cơ cấu giống mía sản xuất như thế nào? 
Trong thực tế của đời sống, rất khó có thể chọn được một giống mía gọi là lý tưởng, 

thỏa mãn tất cả những yêu cầu của con người. Thông thường một giống mía có ưu điểm 

này thì lại mắc nhược điểm khác. Cây mía là nguyên liệu để chế biến đường, hiệu quả kinh 

tế của mỗi xí nghiệp công nghiệp được tính bằng hiệu suất tổng thu hồi và thời gian của 

mùa chế biến (dài hay ngắn). Chính vì vậy, với sản xuất các giống mía bao giờ cũng được 

bố trí thành một cơ cấu để bổ sung cho nhau những ưu điểm và hạn chế nhược điểm, mang 

lại hiệu quả kinh tế cao cho sản xuất và chế biến. Một cơ cấu giống sản xuất hợp lý ở một 

vùng sinh thái cụ thể tối thiểu cũng phải có từ 3 đến 5 giống mía bao gồm: giống chín 

sớm, giống chín muộn, giống giàu đường, giống có năng suất nông nghiệp cao,... và thích 

hợp với các điều kiện mùa vụ sản xuất, chế biến của vùng sao cho đảm bảo cung cấp đủ 

nguyên liệu chất lượng và rải vụ chế biến. 

3) Tiêu chuẩn chung cho một giống mía sản xuất là gì? 
Tuyển chọn giống mía tốt cho sản xuất là một việc làm thường xuyên liên tục nhằm 

tuyển chọn những giống mía mới tốt hơn, thích hợp hơn để thay thế giống mía cũ không 

còn thích hợp, hoặc bổ sung hoàn thiện cơ cấu giống mía sản xuất đã có, nâng cao không 

ngừng hiệu quả của sản xuất và chế biến. Dưới đây là tiêu chuẩn chung cho một giống mía 

sản xuất: 

- Năng suất nông nghiệp cao (chú ý giống mía có tốc độ sinh trưởng nhanh). 

- Tỉ lệ đường trên mía cao (chú ý giống mía chín sớm hoặc giống có tỉ lệ đường cao 

ở đầu vụ chế biến). 

- Khả năng để lại gốc tốt (tái sinh mạnh). 

- Kháng sâu bệnh (các loại sâu, bênh hại quan trọng). 

- Thích hợp với điều kiện sinh thái của vùng sản xuất (đất cao, đất thấp, phèn, 

mặn,...). 



- Thích hợp với điều kiện chế biến công nghiệp (cơ giới, bán cơ giới hoặc thủ 

công,...). 

- Không hoặc ít ra hoa. 

- Và một số yêu cầu khác. 

4) Có thể quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết về khả năng tốt, xấu của một 

giống mía sản xuất hay không? 
Đặc điểm hình thái là những dáng nét bên ngoài của cây mía (của một giống mía), 

người ta có thể quan sát được bằng mắt như: kiểu mọc của cây mía con, màu sắc, hình 

dạng của dóng mía, mắt mầm, xu thế phát triển của cây mía, bụi mía, số lượng lá và kiểu 

sắp xếp của bộ lá xanh,... Bằng những kinh nghiệm quan sát thực tế người ta đã rút ra 

được những nhận xét tốt, xấu về các giống mía khá chính xác. Dưới đây là một vài ví dụ: 

- Quan sát ruộng mía thời kỳ đầu sinh trưởng (mía mọc mầm và đẻ nhánh), những 

cây mía con đâm ngã, đâm xiên về các hướng là giống mía mọc khỏe. 

- Xu thế phát triển của bụi mía xum xuê, nhiều cây là giống mía cao sản. 

- Xu thế cây làm dóng và tốc độ ra lá nhanh là giống mía có năng suất nông nghiệp 

cao (giống cao sản). 

- Bộ lá phát triển xum xuê và các lá sắp xếp theo chiều xiên có chỉ số quang hợp 

cao nhất. 

- Giống mía có đai sinh trưởng hẹp chống đổ, gãy tốt. 

- Giống mía có mắt mầm lồi ra ngoài mọc nhanh hơn nhưng cũng dễ mọc mầm trên 

thân hơn. 

- Giống mía có bộ rễ ăn sâu phát triển khả năng chịu hạn tốt hơn 

5) Những ưu điểm và hạn chế của việc nhập giống mía từ nước ngoài? 
Đối với mỗi quốc gia trồng mía, cải thiện giống mía sản xuất là một việc làm 

thường xuyên mang tính chiến lược lâu dài. Bên cạnh việc lai tạo tìm ra những giống mía 

tốt trong nước người ta cũng rất chú trọng tới việc nhập các giống mía từ nuớc ngoài. Ưu 

điểm của việc nhập giống mía là: 

- Thừa kế được những thành tựu khoa học thế giới về lĩnh vực cây trồng. 

- Làm phong phú thêm nguồn tư liệu trong nước (mẫu giống mới) để phục vụ cho 

công tác nghiên cứu lâu dài. 

- Tuyển chọn nhanh những giống mía sản xuất, giảm được thời gian và chi phí 

nghiên cứu. 

- Tuy nhiên, việc nhập nội giống mía cũng có một số hạn chế dưới đây: 

- Với những giống mía nhập chỉ có thể lợi dụng được những đặc tính có sẵn mà 

không tạo ra những đặc tính mới cần thiết. 

- Một giống mía được coi là rất tốt của nước ngoài nhưng chưa hẳn đã thích hợp với 

các điều kiện sinh tháI và sán xuất của nước ta. 

Trong quá trình nhập giống, nếu công tác kiểm dịch thực vật làm không tốt sẽ có 

thể nhập thep vào ruộng mía những sâu, bệnh gây hại nguy hiễm thì hậu quả của nó khó 

mà lường hết được 

6) Sự ra hoa của cây mía có ảnh hưởng gì đối với năng suất mía cây và hàm 

lượng đường trên mía? 
Khi ruộng mía đạt đến độ phát triển toàn diện về mật độ cây, chiều cao, độ lớn và 

độ chín thì sự ra hoa không ảnh hưởng gì lớn đối với năng suất và hàm lượng đường trên 

cây mía, nếu ruộng mía được thu hoạch đúng lúc, đúng thời vụ. Tuy nhiên, khi trồng giống 

mía có đặc tính ra hoa cần chú ý một số điểm dưới đây: 



- Đối với giống mía ra hoa sớm không nên trồng vào vụ đầu mưa (ở Nam bộ) vì 

thời gian quá ngắn chưa đủ để cây mía đạt độ lớn cần thiết đã ra hoa, năng suất mía cây sẽ 

thấp. 

- Trong thời gian mía đang phát triển hoa, đường trên mía giảm do một phần 

chuyển hóa nuôi hoa, do đó không nên đốn chặt mía vào lúc này làm nguyên liệu chế biến 

mà phải chờ cho tới khi bông mía chín (rũ cờ), đường trên mía đạt mức tối đa (đạt độ chín 

sinh lý) thu hoạch là tốt nhất. Cũng không nên để mía đã rũ cờ quá lâu trên đồng ruộng vì 

đường trên mía sẽ giảm dần theo thời gian về sau. 

Để khắc phục nhược điểm năng suất thấp đối với giống mía ra hoa sớm người ta bố 

trí trồng vào thời vụ cuối mưa (hay vụ thu đông) và sẽ thu hoạch vào đầu mùa chế biến 

của năm sau ruộng mía sẽ đạt năng suất mía cây và hàm lượng đường mong muốn. 

7) Nhân giống mía bằng hom ngọn và nhân giống mía bằng hom thân có gì 

khác nhau? 
Mía là cây trồng nhân bằng hom (nhân vô tính). Hom mía trồng xuống đất các cây 

mía con sẽ mọc lên từ những mắt mầm và phát triển. Do đó, nhân giống mía bằng hom 

ngọn (các dóng mía non ớ phần trên) hay hom thân (các dóng mía bánh tẻ ở phần dưới kế 

tiếp) nếu mắt mầm còn non, tốt đều mọc như nhau. 

Trước đây, khi sản xuất còn ít bà con nông dân thường sử dụng phần ngọn mía để 

làm hom giống trồng. Cách này có lợi là tận dụng được phần ngọn chứa ít đường để làm 

hom giống (trong thực tế những mắt mầm ở phần ngọn thường mọc nhanh hơn các mắt 

mầm ở phần thân phía dưới) còn phần thân phía dưới chứa nhiều đường sử dụng làm 

nguyên liệu. Song cách làm này hệ số nhân rất thấp, thường thu hoạch một diện tích chỉ 

trồng được một diện tích mới (hệ số nhân bằng một) nên khi muống trồng tăng diện tích 

hom giống sẽ bị thiếu. Vì vậy để có đủ hom giống cho việc mở rộng diện tích trồng người 

ta phải lấy thêm phần thân phía dưới gọi là hom hai hoặc hom ba cho đủ. Hiện nay sản 

xuất mía ngày càng được mở rộng, diện tích trồng mía mỗi năm là rất lớn, để đảm bảo đủ 

số lượng và chất lượng hom giống trồng theo kế hoạch người ta thực hiện việc làm ruộng 

giống riêng để cung cấp hom giống cho sản xuất. 

8) Trồng mía bằng mắt mầm có những ưu điểm và nhược điểm gì? 

Mắt mầm chính là bộ phận sinh sản vô tính của cây mía. Người ta trồng mía bằng 

hom nhưng thực chất là trồng bằng mắt mầm. Mỗi hom có 2 - 3 mắt mầm. Nhờ hom mía 

bảo vệ, mắt mầm không bị sâu bệnh hoặc côn trùng trong đất tấn công trực tiếp và cũng 

nhờ chất dinh dưỡng, nước dự trữ ở trong hom mía mà mắt mầm hoàn thành được chức 

năng sinh lý ban đầu là mọc thành cây non để rồi phát triển. 

Do trồng mía bằng hom nên mỗi hecta mía trồng mới phải tốn từ 8 đến 10 tấn mía. 

Vì vậy người ta đã nghĩ đến việc tận dụng lượng mía này bằng cách tách mầm mía ra khỏi 

thân ươm vào bầu, khi mầm mọc thành cây đem trồng, còn phần thân mía sử dụng làm 

nguyên liệu chế biến. Cách làm này có ưu điểm là: 

- Tận dụng được phần thân mía 8-10 tấn làm nguyên liệu 

- Chọn được số mầm tốt để trồng. 

- Số lượng mắt mầm trồng giảm chỉ bằng một phần ba trồng bằng hom. 

- Giữ, bảo quản giống cho vụ trồng mới trong điều kiện ở những nơi khó khăn 

không bảo quản được cây giống trên đồng ruộng. 

Tuy nhiên, tách mắt mầm trồng trong bầu đất là một công việc hết sức tỉ mỉ, đòi hỏi 

phải có kỹ thuật và công cụ chuyên dùng để khi tách mầm ra khỏi thân mía mắt mầm 

không bị tổn thương và mọc tốt. 



Do tách mắt mầm ra khỏi thân mía nên dễ bị sâu bệnh tấn công trực tiếp và lượng 

dinh dưỡng dự trữ không có nên phải bón phân ngay từ đầu để giúp cho cây mầm phát 

triển.  

Cách làm này cũng cần nhiều lao động và chi phí tài chính. Do đó khi áp dung 

phương pháp tách mầm cần cân nhắc tính toán sao cho có lợi nhất 

9) Nhân giống mía bằng phương pháp cấy mô đơn bội có những ưu và nhược 

điểm gì? 

Từ hơn hai thập niên trở lại đây nhiều quốc gia trồng mía trên thế giới đã sử dụng 

phương pháp cấy mô đơn bội để nhân giống mía. Tức là lấy một mảnh mía ở một bộ phận 

nào đó của cây mía (giống mía) định nhân, chẳng hạn điểm sinh trưởng hoặc phần bẹ non 

của lá,… đưa vào môi trường tạo mô sẹo. Rồi từ mô sẹo đã phát triển chuyển qua môi 

trường tạo cây (đều thực hiện trong phòng thí nghiệm). Khi mía đã thành cây chuyển dần 

ra ngoài và cuối cùng trồng trên đồng ruộng trong điều kiện môi trường tự nhiên. 

Ưu điểm của phương pháp cấy mô đơn bội là hệ số nhân cao. Chỉ cần một lượng 

vật liệu ban đầu rất nhỏ nhưng sau một thời gian ngắn có thể tạo ra hàng vạn cây con. Lợi 

dụng ưu thế này người ta đã áp dụng để nhân nhanh các giống mía mới đáp ứng yêu cầu 

của sản xuất. Người ta cũng dùng phương pháp cấy mô đơn bội để phục tráng các giống 

mía cũ và làm sạch mầm bệnh ở những guống mía bị nhiễm v.v… 

Bên cạnh những ưu điểm trên, nhân giống mía bằng cấy mô đơn bội cũng có một số 

nhược điểm cần lưu ý: 

- Về nguên lý, cấy mô đơn bội là một phương pháp nhân giống vô tính, tuy nhiên 

trên thực tế các cây mía con được tạo ra từ trong ống nghiệm không phải 100% mang đầy 

đủ những đặc tính bản chất của vật liệu khởi đầu mà có một tỉ lệ nhất định đã bị biến dị 

trong môi trường nhân tạo chuyển thành những dòng mía mới (người ta gọi là những dòng 

phụ - subclon). Chính vì thế, sau khi các cây con từ trong ống nghiệm trồng ra ngoài đồng 

ruộng cần phải có sự chọn lọc lại để loại bỏ những cây xấu, kém không phải là giống vật 

liệu gốc định nhân trước khi sử dụng hom của các dòng phụ này nhân tiếp phổ biến vào 

sản xuất. 

- Nhân giống bằng nuôi cấy mô đơn bội phải có phòng thí nghiệm và những trang 

thiết bị chuyên dùng cần tiết cùng với một lực lượng cán bộ, nhân viên kỹ thuật được đào 

tạo chu đáo. 

- Giá thành cây con giống lấy từ ống nghiệm thường cao hơn rất nhiều so với nhân 

giống bằng hom thông thường. 

10) Những giống mía đang trồng phổ biến ở các vùng mía của nước ta và đặc 

điểm chủ yếu của những giống mía đó? 
Giống mía đường đang trồng phổ biến ở các vùng mía ở nước ta hiện nay phải kể 

tới vài ba chục, chủ yếu là giống mía nhập nội có nguồn gốc từ nhiều quốc gia trên thế 

giới. Từ 1986 – 2012, Viện Nghiên cứu Mía đường đã lần lượt kết luận đưa vào sản xuất 

48 giống mía mới. Đặc biệt trong số đó có 10 giống do Viện tự lai tạo mang kí hiệu VN.  

Thông tin chi tiết về các giống mía đã được nghiên cứu, kết luận tại địa chỉ: 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/thuviengm.php  

11) Chuẩn bị đất trồng mía như thế nào? 
Mía là cây trồng hàng năm nhưng chu kỳ kinh tế của ruộng mía lại kéo dài vài ba 

năm thậm chí năm bảy năm (một vụ tơ + các vụ gốc). Chuẩn bị kỹ và đúng yêu cầu kỹ 

thuật đất trồng, một mặt sẽ giúp cho mầm mọc nhanh, tỉ lệ mọc cao, cây sinh trưởng và 

phát triển tốt đạt năng suất mong muốn, mặt khác còn giúp cho công việc của các bước 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/thuviengm.php


tiếp theo tiến hành được thuận lợi, nhất là các công việc xử lý, chăm sóc các vụ mía gốc kế 

sau đó. Mục đích cụ thể của các khâu chuẩn bị đất là: 

- Cho phép nước thấm nhanh và giữ ẩm tốt nhằm luôn luôn duy trì một độ ẩm trong 

đất cần thiết cho quá trình mọc mầm, đẻ nhánh và làm dóng vươn cao của cây mía. Nhất là 

ở những vùng đất cao, thời gian khô hạn kéo dài không có điều kiện tưới nước, làm đất kỹ 

sẽ có tác dụng hạn chế sự thiệt hại do khô hạn gây ra. 

- Tạo điều kiện cho bộ rễ của mía mọc sâu và lan rộng trong đất hút nước và hấp 

thụ dinh dưỡng. Một khi đất chuẩn bị không kỹ sẽ cản trở sự phát triển của bộ rễ, làm 

giảm khả năng hút nước, hấp thu dinh dưỡng, ảnh hưởng xấu đến năng suất mía không chỉ 

vụ tơ mà còn đến cả các vụ mía gốc tiếp theo. 

- Đất chuẩn bị kỹ, đúng kỹ thuật còn có tác dụng ngăn cản quá trình rửa trôi, xói 

mòn đất, nhất là ở những vùng đất có độ dốc và lượng mưa lớn tập trung vào một số thời 

điểm nhất định. 

- Tạo thuận lợi cho các khâu công việc tiếp theo như bón phân, làm cỏ, phòng trừ 

sâu bệnh, thu hoạch... và xử lý, chăm sóc mía gốc ở các năm sau trong suốt cả chu kỳ sản 

xuất. 

12) Các phương pháp chuẩn bị đất trồng mía như thế nào? 
Chuẩn bị đất trồng mía có thể thực hiện bằng nhiều phương pháp tùy thuộc vào tập 

quán canh tác, trình độ thâm canh và đặc điểm sinh thái của mỗi vùng cụ thể. Dưới đây là 

một số phương pháp thường được áp dụng: 

- Phương pháp truyền thống: Phương pháp này là dựa trên nguyên tắc quy định về 

thời gian từ lần cày vỡ đầu tiên đến khi trồng (đặt hom mía) và số lần cày, bừa thực hiện 

với các loại công cụ, máy móc nào đó. Đặc điểm của phương pháp này là đất chuẩn bị từ 

từ với thời gian tương đối dài đảm bảo điều kiện tốt cho đất tơi hả và phân giải các chất 

hữu cơ như cỏ dại, thân lá, gốc rễ còn ở trên đồng ruộng. Thông thường cách làm này thời 

gian kéo dài trong khoảng 45 – 60 ngày. 

- Phương pháp đặc biệt: Sự khác biệt của phương pháp này với các phương pháp 

khác là ở chỗ độ sâu cày cần thiết phải đạt ngay từ lần cày đầu tiên và thời gian bắt đầu 

làm đất cho tới lúc trồng mía chỉ bằng phân nửa thời gian của phương pháp trên. Ưu điểm 

của phương pháp này có lẽ thời gian chuẩn bị đất ngắn, nhất là vào những thời vụ không 

cho phép kéo dài thời gian thì cách làm này phù hợp. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có 

thể thực hiện trong điều kiện với những loại đất tốt, thuần thục, tơi xốp, đủ ẩm và ít cỏ dại 

rác lá; đồng thời phải có các máy động lực và canh tác chuyên dùng thích hợp. 

- Phương pháp chăm sóc tối thiểu: Phương pháp này dựa trên nguyên tắc sử dụng ờ 

mức thấp các loại máy móc, công cụ cơ giới trên đồng mía nhằm mục đích giảm độ nén 

đất và sự xáo trộn những đặc điểm vật lý, hoá học thuỷ văn và vi sinh vốn có của đất. Có 

lẽ phương pháp này chỉ có ý nghĩa đối với các quốc gia trồng mía có trình độ cơ giới hoá 

cao, tới mức cần phải hạn chế sự tác hại ngược trở lại của máy móc, còn đối với những nơi 

sử dụng trình độ cơ giới trong canh tác mía còn thấp hoặc chưa đáng kể như chúng ta thì 

không có vấn đề ném đất hoặc làm xáo trộn lớn đến những đặc tính của đất. 

Ngoài các phương pháp nêu trên còn có một số phương pháp chuẩn bị đất khác dựa 

vào tập quán canh tác hay đặc điểm riêng của vùng sinh thái như: lên liếp để nâng cao bề 

mặt của đất trồng mía (vùng đất thấp Tây Nam bộ); trồng dưới rãnh sâu... áp dụng ở 

những vùng có nhiều gió bão; trồng mía hốc (mía vườn)... 

13) Những yêu cầu của khâu kỹ thuật chuẩn bị đất là gì? 
Những yêu cầu kỹ thuật của khâu chuẩn bị đất trồng là: 



- Đất phải được chuẩn bị kỹ, bằng phẳng, tơi xốp, sạch cỏ và đủ ẩm. 

- Phải cày 2 – 3 lần. Hướng cày lần sau phải vuông góc với hướng cày lần trước để 

tránh lỏi và đạt độ sâu cần thiết. Độ sâu cày bằng máy phải đạt 25 – 30 cm. Độ sâu cày 

trâu bò 15 – 20 cm. 

- Sau mỗi lần cày là một lần bừa. Tuỳ theo tình trạng cụ thể của đất mà số lần bừa 

có thể tăng lên, sao cho đạt yêu cầu về chất lượng là: loại đường kính viên dưới 3 cm 

chiếm 80%, loại đường kính viên dưới 5 cm chiếm 20% và không có đất to đường kính 

viên trên 5 cm. 

- Thời gian (khoảng cách) giữa các lần cày, bừa tuỳ thuộc vào tình hình thực tế của 

đồng ruộng và mùa vụ cụ thể mà xác định. Thông thường theo phương pháp truyền thống, 

thời gian từ lúc cày vỡ cho đến lúc đặt hom trồng kéo dài khoảng 45 – 60 ngày. Trong 

trường hợp ở những nơi đất thụôc, đất nhẹ hoặc đất luân canh với các cây họ đậu, đất 

trồng rau sạch chuyển qua,... thời gian có thể rút ngắn lại và số lần cày bừa thực tế vẫn có 

thể giảm so với yêu cầu chung. 

14) Đối với đất mía phá gốc trồng lại, khâu chuẩn bị đất phải chú ý những điểm 

gì? 
Đối với đất mía phá gốc trồng lại, việc làm đầu tiên là cày hoặc cuốc bỏ các gốc cũ, 

để các gốc củ không còn sót lại khi cày phá phải cày vuông góc với hàng mía cũ. Trong 

trường hợp ruộng mía phá gốc để lâu năm có nhiều lá rác, sâu bệnh, cỏ dại,... có thể cho 

đốt trước khi cày phá. Sau khi cày hoặc cuốc phá gốc xong cần để một thời gian cho đất 

hả, các gốc mía cũ khô, chết hoàn toàn.Thời gian này kéo dài khoảng 2 – 3 tuần lễ (cũng 

có thể kéo dài hơn hoặc rút ngắn lại tuỳ thuộc hiện trạng thực tế của đồng ruộng), kế sau 

đó là những công việc chung của khâu chuẩn bị đất trồng mới. 

Riêng một số khu vực thuộc Tây Nam bộ bị lũ ngập nên mía phải trồng lại hàng 

năm. Bà con nông ở đây có tập quán khi nước rút hết (khoảng tháng 12) hom mía được 

trồng vào rãnh giữa hai hàng gốc cũ. Khi mía mọc mầm, đẻ nhánh các hàng gốc cũ được 

phá bỏ và vun dần vào luống mía mới. Cứ như vậy, các hàng mía được luân phiên trồng 

lại mỗi năm và trên các hàng gốc cũ được bà con trồng xen cây đậu xanh thu hoạch còn 

trái còn thân lá đậu vùi vào rãnh mía làm phân bón 

 15) Tầm quan trọng của thời vụ trồng mía như thế nào? 
Tục ngữ xưa nói về kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp có câu “nhất thì nhì thục”. 

Chữ “thì” ở đây chính là thời vụ. Đối với sản xuất cây mía, thời vụ là một biện pháp kỹ 

thuật rất quan trọng. Bố trí đúng thời vụ trồng với từng giống mía cụ thể sẽ góp phần: 

- Nâng cao năng suất và hàm lượng đường trên mía. 

- Kéo dài thời vụ chế biến đường ở các nhà máy. 

- Tránh được tình trạng lao động khẩn trương trong các mùa vụ tập trung. 

- Khắc phục được một số nhược điểm của giống (như nhược điểm ra hoa sớm.v.v...) 

16) Thời vụ trồng mía ở các tỉnh miền Bắc? 
Thời vụ trồng mía ở các tỉnh miền Bắc từ trước tới nay đều tập trung vào vụ Đông 

Xuân. Tức là từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, thường kết thúc trong tháng 2. Mía thu 

hoạch 10 – 12 tháng tuổi. Ở thời vụ này cần chú ý tránh tháng rét nhất không nên trồng 

(thường là tháng giêng) vì nhiệt độ xuống thấp mía mọc chậm và kém. 

Bên cạnh vụ trồng Đông – Xuân, ở miền Bắc nhiều nơi cũng đã bắt đầu trồng mía 

vụ Thu, mía trồng vào tháng 9 và thu hoạch ở tháng 13 đến 15 tháng tuổi. Ưu điểm của vụ 

trồng này là thời gian mía sinh trưởng dài nên năng suất nông nghiệp cao, trung bình có 

thể đạt 80 đến trên 100 tấn mía cây/ha. Hạn chế chủ yếu của vụ mía Thu là phải chuẩn bị 



đất trồng vào thời điểm mùa mưa và trước mùa thu hoạch gặp năm có nhiều gió bão cây 

dễ bị đỗ gãy. Vì vậy, mía trồng vụ thu cần chọn giống cây cứng, mọc thẳng, chống chịu 

gió bão tốt và khi vun mía cần chú ý lấp đất kín cổ gốc, nén chặt để hạn chế cây đổ ngã. 

17) Thời vụ trồng mía ở vùng Đông Nam Bộ? 
Đông Nam Bộ là vùng đất cao, hàng năm có 6 tháng mưa, 6 tháng khô. Trong điều 

kiện chưa giải quyết được nguồn nước tưới vào các tháng mùa khô, thời vụ trồng mía ở 

đây được áp dụng là: 

- Trồng đầu mưa: từ 15/4 đến 16/6. Mía thu hoạch 10 – 12 tháng tuổi. Ưu điểm của 

thời vụ này là khi trồng đất đủ ẩm, mầm mọc và đẻ nhánh nhanh, sinh trưởng và phát triển 

thuận lợi, đảm bảo chắc chắn cho mùa thu hoạch. Tuy nhiên, ở những nơi trồng không có 

tưới nước, cây mía chỉ sống nhờ nước trời nên thời gian sinh trưởng và phát triển ngắn 

năng suất mía cây không cao. Chính vì vậy vụ trồng đầu mưa cần chọn giống có tốc độ 

sinh trưởng nhanh và không hoặc ra hoa ít để có thể đạt năng suất mía cây mong muốn. 

- Trồng cuối mưa: Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 11 (kết thúc mùa mưa) , mía thu 

hoạch 12 – 15 tháng tuổi. Ưu điểm của thời vụ trồng này là thời gian mía sinh trưởng dài 

hơn nên năng suất công nghiệp cao hơn. Nếu có tưới vào các tháng mùa khô thì năng suất 

mía vụ trồng cuối mưa sẽ đạt rất cao. Trồng vụ cuối mưa sẽ khắc phục được nhược điểm 

ra hoa của một số giống mía và đáp ứng được yêu cầu nguyên liệu có tỉ lệ đường cao ở 

đầu mùa chế biến của các nhà máy đường. Mía trồng vụ cuối mưa cần chọn giống chịu 

hạn tốt và chú ý thời điểm khi trồng sau cho lúc ngưng mưa chuyển qua mùa khô ruộng 

mía đã kết thúc thời kỳ mọc mầm chuyển sang đẻ nhánh (ở thời kỳ đẻ nhánh cây mía chịu 

hạn tốt nhất). 

- Trồng vụ xuân: Từ tháng 12 đến tháng 2 khi mùa mưa đã dứt. Thời vụ trồng này 

thường được bà con áp dụng ở những nơi đất thấp, giữ ẩm tốt hoặc có điều kiện tưới nước 

vào các tháng mùa khô. Yêu cầu của vụ trồng này là chuẩn bị đất kỹ (cày sâu, đất tơi, 

nhỏ). 

18) Thời vụ trồng mía ở vùng Tây Nam Bộ? 
Vùng mía Tây Nam bộ là vùng đất thấp trồng mía phải lên liếp, đất chua phèn hoặc 

nhiễm mặn. Tháng 9, 10 hàng năm ở một số địa phương thường bị lũ ngập. Vì vậy trồng 

mía đây cũng chịu sự chi phối của các đặc điểm trên. 

Với vùng đất lên liếp: thời vụ trồng mía chính là đầu mùa mưa, từ tháng 4 đến 

tháng 6. Mía thu hoạch 10 – 12 tháng tuổi. Vụ trồng cuối mưa ở đây chưa thành phổ biến. 

Bà con nông dân cho rằng ở vùng đất lên liếp trồng thời vụ cuối mưa khi chuyển qua mùa 

khô bốc phèn sẽ làm mía chết. Theo chúng tôi, vụ trồng cuối mưa có những ưu điểm như: 

kéo dài thời gian sinh trưởng của mía làm cho năng suất và tỉ lệ đường trên mía cao hơn, 

Khắc phục được nhược điểm ra hoa của giống và mùa lũ hàng năm... Do đó cần nghiên 

cứu đưa thời vụ này vào sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của cây mía. Vấn đề 

cần lưu ý ở thời vụ trồng cuối mưa là sự điều tiết nước trong các mương liếp vào mùa khô 

để hạn chế sự bốc phèn. Những nơi có điều kiện tưới và giữ nước ngọt ở các mương liếp 

trong mùa khô thì trồng cuối mưa là một thời vụ mang lại hiệu quả cao cho sản xuất. 

Với vùng đất bị ngập lũ hàng năm: Đất trồng mía không lên liếp mà chỉ làm mương 

nhỏ xung quanh ruộng để tưới và tiêu nước khi cần và mía phá gốc trồng lại sau mỗi vụ 

thu hoạch. Thời vụ trồng mía ở đây từ cuối tháng 11 đến tháng giêng năm sau. Mía thu 

hoạch 8 đến 10 tháng tuổi. Đối với vùng đất này cần chọn giống mía chín sớm hoặc có tỉ 

lệ đường cao đầu vụ chế biến để nâng cao hiệu quả kinh tế của sản xuất. 

19) Thời vụ trồng mía ở vùng duyên hải miền Trung? 



Vùng mía duyên hải miền trung bao gồm các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. 

Tỉnh Bình Thuận đặc điểm khí hậu gần với khí hậu Đông Nam Bộ. Tỉnh Ninh Thuận thời 

gian nắng kéo dài 7 – 8 tháng. 

Thời vụ trồng mía ở vùng duyên hải Miền Trung từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau. 

Cũng có thể kéo dài tới tháng 4, 5 ở những chân đất thấp giữ ẩm tốt hoặc có điều kiện tưới 

nước. 

Đặc điểm mùa mưa ở các tỉnh duyên hải Miền Trung thường bắt đầu từ tháng 8,9 

hàng năm, do vậy, theo chúng tôi, cần nghiên cứu đưa vụ trồng đầu mưa vào sản xuất 

(tháng 9,10,11), mía cây sẽ thu hoạch 13 đến 16 tháng tuổi. Ưu điểm của vụ trồng này là 

mía trồng xuống không bị khô hạn, mầm mọc nhanh, kéo dài được thời gian sinh trưởng, 

và khắc phục nhược điểm ra hoa sớm của một số giống mía, năng suất mía và hàm lượng 

đường trên mía sẽ cao hơn. 

 20) Chất lượng của hom giống trồng ảnh hưởng đến kết quả của ruộng mía sản 

xuất như thế nào? 

Chất lượng của hom giống trồng giữ vai trò quyết định đối với kết quả ban đầu và 

là tiền đề cho các quá trình sinh trưởng và phát triển về sau của ruộng mía sản xuất. Chất 

lượng hom giống tốt, mầm sẽ mọc tốt, tập trung, hàng mía đủ cây không bị mất quãng tạo 

thuận lợi cho mía đẻ nhánh nhanh, gọn, đồng đều, đảm bảo mật độ cây cần thiết cho năng 

suất cao của ruộng mía. 

21) Tiêu chuẩn chất lượng hom giống mía tốt bao gồm những chỉ tiêu nào? 
Hom giống tốt bao gồm những chỉ tiêu dưới đây: 

- Mắt mầm không quá non, không quá già (ở độ bánh tẻ) và không bị xây sát. Tức 

là lấy phần thân bên trên của cây mía (một phần hom ngọc và một phần hom thân). Thông 

thường ta lấy hom từ ruộng giống riêng hoặc chọn ruộng mía tốt 6 – 8 tháng tuổi, lấy phần 

thân mía trên và loại bỏ phần gốc già. 

- Hom giống phải đạt độ lớn cần thiết (theo từng loại giống) để mầm có sức mọc tốt 

và mỗi hom mang từ 2 đến 3 mắt mầm tươi, nguyên vẹn. 

- Không mang mầm mống của các loại sâu bệnh hại mía quan trọng. 

- Hom giống phải thuần không được lẫn với các giống khác. 

- Hom giống chuẩn bị tới đâu trồng ngay tới đó. Nhất thiết không dùng hom giống 

chặt để quá lâu trên đồng ruộng hoặc sân bãi. 

22) Có nhất thiết phải ngâm, ủ hom giống mía trước khi trồng hay không? 
Để đảm bảo chất lượng hom giống trồng sau khi chuẩn bị xong đem trồng ngay là 

tốt nhất. Giống càng tươi càng tốt, không nhất thiết phải cho héo hoặc ngâm ủ rồi mới 

trồng. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm hom giống càng để lâu trên mặt đất chất lượng 

càng kém. Hơn nữa, vận chuyển qua lại nhiều lần dễ làm cho mắt mầm bị xây sát hư hỏng 

lại tốn thêm chi phí, công sức. 

Chỉ nên xử lý hoặc ngâm ủ hom giống trong những trường hợp sau: 

- Giống mía có đặc tính mọc mầm chậm cần phải xử lý (hoặc ngâm ủ) tạo điều kiện 

giúp cho mầm mọc nhanh hơn. 

- Ở nhũng vùng khí hậu lạnh (miền Bắc vào mùa rét) nhiệt độ thấp hom giống càng 

được ngâm ủ cho cương lên rồi đem trồng mầm sẽ mọc thuận lợi. 

- Ở những vùng có mầm mống của những bệnh nấm hoặc vi khuẩn quan trọng, hom 

giống cần xử lý để loại trừ khả năng xâm nhập của mầm bệnh. 

23) Cách ngâm ủ xử lý hom giống mía như thế nào? 



Có nhiều cách ngâm ủ hoặc xử lý hom giống trước khi trồng. Dưới đây là một vài 

ví dụ cụ thể: 

- Đối với giống mía mọc mầm chậm hoặc ở những vùng khí hậu lạnh: Mía giống 

chặt được bó thành từng bó cả cây ngâm trong nước sạch 24 – 48 giờ (tùy theo tình hình 

cụ thể của mỗi nơi). Sau đó vớt lên dựng đứng cả bó vào nơi kín, mất hai ba ngày. Chú ý: 

không được đặt các bó mía nằm ngang nhằm hạn chế không cho rễ hom đâm ra sớm. Khi 

quan sát thấy mắt mầm cương lên thì chặt thành từng hom đem trồng (loại bỏ các hom 

mang mắt mầm già, hỏng hoăc kém). 

- Đối những nơi có mầm mống của các bệnh nấm hoặc vi khuẩn quan trọng: Hom 

giống có thể được xử lý bằng cách ngâm trong nước 520C trong khoảng 30 phút rồi sau đó 

đem trồng. Cũng có thể xử lý bằng cách ngâm hom giống trong nước vôi 2% trong vài giờ 

đồng hồ rồi sau đó vớt lên trồng. 

24) Hom giống trồng người ta thường sử dụng loại mang 3 mắt mầm, vậy có gì 

khác nhau giữa hom 3 mắt mầm với hom hai mắt mầm và hom, một mắt mầm? 
Mắt mầm là bộ phận sinh sản vô tính của cây mía. Mỗi mắt mầm là 1 cây mía non 

(cây mẹ) từ đó mía đẻ nhánh cấp 1, cấp 2 và tạo thành bụi. Các mắt mầm này hoàn toàn 

độc lập với nhau khi tách riêng ra thành từng hom mía đem trồng. Tuy nhiên, nếu để các 

mắt mầm cùng trên cây mía thì theo quy luật mầm trên (non) mọc trước, mầm giữa (bánh 

tẻ) mọc sau và mầm dưới (già) không mọc. Vì vậy khi trồng mía phải chặt ra thành từng 

hom và hom 1 mắt mầm mọc nhanh hơn hom 2 mắt mầm và hom 2 mắt mầm mọc nhanh 

hơn hom 3 mắt mầm. Sở dĩ trong sản xuất người ta sử dụng hom 3 mắt mầm là để đảm 

bảo độ an toàn cần thiết trong điều kiện sản xuất đại trà. Sử dụng hom 3 mắt mầm có thể 

mầm mọc chậm hơn một chút nhưng giảm khả năng xâm nhập của sâu bệnh, giảm khả 

năng tổn hại đến mắt mầm và tăng khả năng dự trữ nước và dinh dưỡng cho cây mầm ở 

gia đoạn đầu sinh trưởng. Theo chúng tôi, ở những nơi có điều kiện canh tác tốt (trình độ 

thâm canh cao) có thể trồng mía với hom một mắt hoặc 2 mắt mầm nhằm mục đích giảm 

lượng hom giống trồng (giảm chi phí) đồng thời giúp cho mầm mọc sớm, tập trung và tỉ lệ 

mọc cao hơn. 

25) Số lượng hom giống mía cần trồng cho một hecta là bao nhiêu? 
Số lượng hom giống mía cần để trồng cho một hecta tuỳ thuộc vào mật độ trồng, 

chất lượng hom giống và khoảng các hàng mía. 

Về mật độ trồng: Người ta có thể trồng một hàng hom nối đuôi nhau, hai hàng hom 

từng đôi một, hai hàng hom đặt theo kiểu nanh sấu. Cũng có nơi người ta đặt xiên theo 

kiểu xương cá. Theo chúng tôi, nếu chất lượng hom giống tốt chỉ cần trồng một hàng hom 

nối đuôi nhau hoặc hai hàng hom đặt theo kiểu nanh sấu là được. 

Dưới đây là số lượng hom giống trồng cho một hecta (hom đặt 2 hàng theo kiểu 

nanh sấu) tương ứng với khoảng cách trồng: 

- Khoảng cách hàng mía trên 1,4m cần 28 – 30 ngàn hom. 

- Khảng cách hàng mía 1,3 – 1,4m cần 30 – 32 ngàn hom. 

- Khoảng cách hàng mía 1,0 – 1,2m cần 34 – 36 ngàn hom. 

- Khoảng cách hàng mía dưới 1,0m cần 38 – 40 ngàn hom. 

26) Sau khi rải hom giống, yêu cầu về lấp đất như thế nào để mầm mía mọc tốt? 
Lấp đất là công việc cuối cùng của khâu trồng mía. Việc làm tuy đơn giản nhưng 

không kém phần quan trọng. Đôi khi chỉ vì chủ quan hoặc không nắm vững kỹ thuật, lấp 

đất không cẩn thận đã làm cho mầm chết ruộng mía mọc kém dẫn đến năng suất cuối cùng 



bị giảm. Không những thế còn ảnh hưởng xấu đến cả vụ mía gốc tiếp theo. Dưới đây là 

một số yêu cầu kỹ thuật lấp đất hom mía trồng: 

- Đặt hom giống đến đâu lấp đất ngay đến đó, không được để phơi hom mía giống 

trên rãnh trồng. 

- Đất lấp chỉ cần phủ kín hom mía với độ dày 3 – 5cm là được. 

- Đối với khu vực đất cao, khô hạn hoặc trồng mía vào mùa nắng cũng không được 

lắp đất quá dày mà chỉ lắp đất vừa kín hom như đã hướng dẫn rồi dậm (nén) chặt trên mặt 

rãnh trồng để giúp cho hom mía tiếp xúc với đất, với các mao mạch dẫn, mầm không bị 

chết khô và mọc tốt. 

- Đối với khu vực đất thấp, đất phèn không đặt hom mía quá sâu và khi lấp đất chỉ 

cần kín hom là được. Đất lấp quá dày mầm dễ bị úng thối không mọc.Trường hợp đất rãnh 

trồng bị sình bùn hoặc quá ướt,có thể đặt hom xuyên theo chiều gốc cắm xuống đất, ngọn 

hướng lên trên và lấp mỏng. Khi mầm mía mọc sẽ xuống đất dần trong quá trình thực hiện 

các công việc chăm sóc, bón phân và vun trồng cho mía. 

27) Tại sao khi trồng mía phải giâm một số hom dự phòng ở hai đầu hàng? 
Trong thực tế của sản xuất số mầm mía trồng thường chỉ mọc khoảng 40, 50 – 70% 

trở lại và số hom không mọc mầm nào cũng không phải là ít. Chính vì vậy, khi ruộng mía 

kết thúc giai đoạn mọc mầm, trên hàng mía nhiều đoạn bị trống đã không có mầm mọc. 

Nếu cứ để như thế ruộng mía sẽ thiếu cây, kết quả cuối cùng năng suất sẽ kém. Không 

những vụ tơ kém mà còn ảnh hưởng xấu đến cả vụ mía gốc năm sau. Mục đích của vụ 

giâm số hom dự phòng ở hai phía đầu hàng khi trồng là để có cây giậm vào những chỗ mất 

quãng trên hàng mía do mầm không mọc. Đây là một công việc đơn giản nhẹ nhàng không 

tốn kém nhiều nhưng hiệu quả lại rất cao, người trồng mía cần lưu ý thực hiện tốt. 

28) Trong điều kiện sản xuất mía của ta hiện nay, trồng mía với khoảng cách 

hàng thế nào là phù hợp? 

Khoảng cách hàng có mối quan hệ nghịch với mật độ cây, một trong hai yếu tố cấu 

thành năng suất nông nghiệp của ruộng mía. Khoảng cách hàng phù hợp ruộng mía sẽ đạt 

số cây và độ lớn của cây ở mức kinh tế nhất và cho năng suất tối đa. Nếu khoảng cách 

hàng quá rộng mật độ cây sẽ giảm và ngược lại. Khoảng cách hàng quá hẹp mật độ cây 

vượt quá ngưỡng cần thiết sẽ làm cho độ lớn của cây nhỏ đi, năng suất của ruộng mía cũng 

sẽ không cao. Không những thế khoảng cách hàng quá hẹp sẽ trở ngại cho các công việc 

trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, nhất là ở vụ mía gốc. Trên thực tế, đối với mỗi giống mía, 

mỗi trình độ canh tác nhất định đều có một khoảng cách hàng phù hợp riêng. Cụ thể là: 

- Canh tác bằng cơ giới (kể cả khâu thu hoạch),khoảng cách hàng phù hợp: 1,4–

1,6m. 

- Canh tác thủ công kết hợp với cơ giới, khoảng các hàng phù hợp: 1,2–1,3m. 

- Trong điều kiện của ta, canh tác mía chủ yếu là thủ công có kết hợp với một số 

khâu công việc thực hiện bằng xe cơ giới như làm đất, rạch hàng, xới cỏ,... thì khoảng 

cách hàng cho năng suất cao nhất là 1,0 – 1,2m. 

29) Tầm quan trọng của phân bón cho mía như thế nào? 
Mía là cây trồng khả năng sinh khối lớn. Một hecta mía trong vòng một năm có thể 

cho khối lượng 70,80 đến trên 100 tấn mía cây, nên cây mía cần nhiều chất dinh dưỡng 

hơn các cây trồng khác. Ở mỗi thời kỳ sinh trưởng yêu cầu về dinh dưỡng đối với cây mía 

cũng khác nhau. Giai đoạn đầu sinh trưởng, thời kỳ mọc mầm cây mía non sống nhờ chất 

dinh dưỡng chứa trong hom mía. Sang thời kỳ đẻ nhánh, bộ rễ thứ sinh phát triển cây mía 

hút dinh dưỡng, nước từ đất và nhu cầu tăng dần lên. Thời kỳ mía giao lá, làm dóng, vươn 



cao là lúc cây cần nhiều dinh dưỡng. Đến giai đoạn mía chín tích luỹ đường, cây vẫn hấp 

thụ các chất dinh dưỡng. 

Các chất khoáng chứa trong mía với một tỉ lệ rất nhỏ nhưng lại giữ vai trò hết sức 

quan trọng đối với đời sống của cây như các nguyên tố lượng lớn: N,P,K,Ca và các 

nguyên tố vi lượng,... các chất này một phần có sẵn trong đất, phần chủ yếu còn lại được 

cung cấp dưới các dạng phân bón: Phân hữu cơ, phân vô cơ, phân vi lượng, phân vi sinh,... 

Chính vì vậy, bón phân đầy đủ, cân đối và đúng lúc sẽ giúp cho mía sinh trưởng và phát 

triển tốt; làm tăng năng suất mía cây và hàm lượng đường trên mía, đồng thời còn giúp 

cho khâu chế luyện ở các nhà máy đường được thuận lợi (lắng trong, kết tinh),... 

30) Tại sao trồng mía phải bón lót phân? 
Trước khi rải hom mía người ta bón lót dưới rãnh trồng: Toàn bộ lượng phân hữu 

cơ, phân lân và một phần phân đạm, phân Kali; có thể cả phân vi lượng được trộn với 

phân hữu cơ. Việc bón lót khi trồng là nhằm giúp cho cây mía ở giai đoạn đầu sinh trưởng 

có đủ chất dinh dưỡng cần thiết để phát triển. Đối với phân hữu cơ, do tiêu hoá chậm nên 

cần có thời gian dài để phân giải thành chất dinh dưỡng nuôia cây. Song điều quan trọng ở 

đây là chất hữu cơ sẽ giữ ẩm, làm cho đất tươi xốp tạo điều kiện cho mầm mọc thuận lợi, 

nhất là mùa khô hạn. Phân lân cũng là loại tiêu hoá chậm, ít di động và cần được bón sâu 

để tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển. Vì vậy bón lót dinh dưỡng khi trồng là một biện pháp 

kỹ thuật thâm canh quan trọng làm tăng năng suất và hàm lượng đường trên mía.Một 

ruộng mía không được bón phân lót mà chỉ bón thúc khi mía đã mọc và phát triển thì tác 

dụng và hiệu lực đạt rất thấp. Ở những đất có mối hoặc mầm mống của côn trùng và sâu 

hại khác cần lót thêm cả một ít thuốc trừ mối, trừ sâu như Basudin hoặc Furadan dạng hạt 

với lượng từ 20 – 25kg/ha. Các loại phân và thuốc được rải dưới rãnh trồng trước khi đặt 

hom mía. Tốt nhất là dùng thuốc cuốc trộn đều phân, thuốc với đất dưới đáy rãnh trồng 

sau đó mới rải hom mia 

31) Các loại phân bón và tác dụng của chúng đối với sự sinh trưởng và phát 

triển của cây mía? 
Phân bón cho mía cũng như các cây trồng khác gồm có: Phân hữu cơ, phân vô cơ 

(lượng lớn và vi lượng), phân vi sinh,... Lượng lớn bón của từng loại phân tuỳ thuộc độ 

màu mỡ cũa đất, mùa vụ, và yêu cầu về năng suất, chất lượng đạt của mỗi loại cây trồng. 

Dưới đây là tính chất và tác dụng của từng loại phân bón đối với cây mía: 

- Phân hữu cơ: Bao gồm các loại phân chuồng (trâu, bò, heo, gà ...), phân rác phế 

thải chế biến, bùn lọc ở các nhà máy đường, phân xanh,... 

- Tác dụng của phân hữu cơ là: một mặt cung cấp chất dinh dưỡng cho cây trồng, 

mặt khác (còn quan trọng hơn nhiều) cải thiện tính vật lý của đất, làm cho đất tơi xốp, 

thông thoáng, giữ ẩm tốt, nhờ vậy cây hấp thụ dinh dưỡng trong đất thuận lợi, cho năng 

suất mía cao hơn. Ở những đất nghèo chất hữu cơ dù có bón tăng lượng phân khoáng năng 

suất mía cũng không nâng cao lên được. Đó chính là hiện tượng bà con nông dân trồng 

mía quen vẫn gọi là “chai đất”. 

- Đối với những đất trồng mía liên tục nhiều năm, đất nghèo hữu cơ, đất khô hạn, 

đất cát pha,... như các vùng đất đồi, đất trung du và Đông Nam bộ đều cần phải bón phân 

hữu cơ cho mía. Ngay cả đất trồng mía ở Tây Nam bộ có tỉ lệ mùn khá cao khá cũng vẫn 

phải nghĩ đến việc bón phân hữu cơ cho mía nhằm nâng cao không ngừng năng suất mía 

cây một cách ổn định là lâu dài. 

- Thông thường phân hữu cơ bón lót khi trồng với lượng từ 10 – 20 tấn/ha. Trường 

hợp bón với không lớn (gấp nhiều lần lượng bón thông thường) thì rải đều trên mặt ruộng 



trước lần bừa cùng sau đó rạch hàng rải hom trồng. Đối với mía gốc, nếu bón phân hữu cơ 

phải cày xả xâu hai bên hàng mía, rải phân rồi cày lấp lại. Không bón phân hữu cơ lên trên 

hàng mía hay mặt ruộng. 

Phân vô cơ: Gồm phân đạm, lân, kali và các vị lượng khác. 

- Phân đạm (nitơ): Là loại phân bón giữ vai trò rất quan trọng không thể thiếu được 

trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây mía. Tác dụng của phân đạm là giúp cho 

cây mọc khoẻ, đẻ nhánh nhiều. Ruộng mía được bón đủ đạm cây sinh trưởng và phát triển 

nhanh, bộ lá xanh tốt. Tính trung bình, để có một tấn mía, cây cần 1,25 kg N đối với mía 

tơ và sang vụ gốc lượng đạm cần tăng hơn 15 – 20% so với vụ tơ. Ở cây mía, nó có thể 

hấp thụ một lượng đạm rất lớn trong những tuần đầu của thời kỳ sinh trưởng. Lượng đạm 

này được dự trữ và cung cấp dần cho cây trong suốt quá trình phát triển về sau. Bón đạm 

thừa, mất cân đối với các nguyên tố khác (lân và kali) và bón muộn cây mía sẽ bị vóng, 

chứa nhiều nước, dễ bị nhiễm sâu bệnh, đổ ngã và hàm lượng đường sacarosa trên mía 

thấp, chất lượng nước mía ép kém. 

- Phân lân (phốt pho): là một trong ba nguyên tố lớn chủ yếu tham gia các quá trình 

sinh trưởng và phát triển của cây mía. Tác dụng chính của phân lân là giúp cho cây phát 

triển tốt bộ rễ, nhờ đó sự hấp thụ dinh dưỡng và nước được tốt hơn, khả năng chịu hạn 

được tăng lên, lân còn tác dụng làm cho cây đẻ nhánh nhiều, khoẻ, tốc độ vươn cao nhanh 

và giữ cân bằng giữa Đạm – Lân – Kali giúp cho cây phát triển cân đối giữa năng suất và 

chất lượng. Trong chế biến đường mía, cây mía được bón đầy đủ lân chế biến thuận lợi 

hơn và chất lượng đường tốt hơn. Thiếu lân bộ rễ cây phát triển kém, đẻ nhánh ít, thân lán 

nhỏ lại, cằn cỗi. Để có một tấn mía cây cần 0,46 kg P2O5. Tuy nhiên đất trồng mía của ta 

thường là đất nghèo lân, vì vậy, để đạt năng suất mía cao cần phải bón đủ lân cho ruộng 

mía. 

- Phân kali (potat): là loại phân bón nguyên tố lớn mía cây nhiều nhất. Để tạo ra 

một tấn mía, cây cần khoảng 2.75 kg K2O. Tác dụng chính của kali là tham gia quá trình 

tổng hợp và tích luỹ đường. Bón đủ kali mía cứng cáp, tăng khả năng kháng sâu bệnh và 

chống đỗ ngã; và đặc biệt là làm tăng tỉ lệ đường trên mía đồng thời giúp cho mía chín 

sớm hơn. Đất thiếu kali sẽ ảnh hưởng xấu đến năng suất mía cây và hàm lượng đường trên 

mía 

32) Tác dụng của phân vi lượng đối với cây mía như thế nào? 
Phân vi lượng gồn những nguyên tố hoá học như Magie (Mg), lưu huỳnh (S), sắt 

(Fe), Mangan (Mn), đồng (Cu), bo (B), kẽm (Zn), molipden (Mo),... Các nguyên tố hoá 

học này tham gia thành phần dinh dưỡng cây trồng với một lượng cây trồng rất nhỏ, đến 

mức người ta ít nghĩ đến vai trò vàv tác dụng của chúng, mặc trên thực tế các chất vi 

lượng là những tác nhân quan trọng tham gia vào các quá trình sinh lý, sinh hoá của cây 

trồng nói chung và cây mía nói riêng. 

Sở dĩ trước đây người ta ít đề cập đến các nguyên tố vi lượng là vì, một mặt chúng 

tham gia thành phần dinh dưỡng với một lượng rất nhỏ, mặt khác trong đất cũng đã sẵn có 

đáp ứng yêu cầu của cây trồng. Nhưng rồi qua quá trình canh tác, hàm lượng các chất vi 

lượng trong đất cạn kiệt dần lại không được bổ sung thường xuyên dưới dạng phân bón 

dần dần trở nên thiếu hụt ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Đã 

có những nghiên cứu về các chất vi lượng trong đất và người ta chứng minh rằng, khi bón 

bổ sung các chất vi lượng năng suất và chất lượng cây mía tăng lên rõ rệt. Từ những kết 

quả nghiên cứu ấy, một số chế phẩm phân bón có chứa các chất vi lượng đã ra đời đáp ứng 

yêu cầu dinh dưỡng đất cho cây mía. 



Chất vi lượng thường được phối hợp dưới hình thức một loại phân bón hỗn hợp nào 

đấy có thể ở dạng khô sử dụng để bón lót hoặc bón thúc, cũng có thể dạng dung dịch phun 

vào lá. 

33) Tác dụng của việc bón vôi cho đất trồng mía là gì? 
Không chỉ riêng đất trồng mía mà cả những cây trồng khác trồng trên đất có độ pH 

thấp (đất chua) đều phải bón vôi (trừ loại cây trồng thích hợp) với đất chua). Tác dụng 

chính của vôi là khử chua, làm tăng độ pH trong đất, giúp cho mía hấp thu tốt các chất 

dinh dưỡng. Mặt khác vôi còn có tác dụng cải thiện đặc tính vật lý của đất, làm cho các 

hoạt động của vi sinh vật trong đất và phân giải các chất hữu cơ đượt tốt hơn. 

Đất trồng mía ở các vùng của nước ta hầu hết là đất chua, độ pH trong khoảng 4 – 

5, thậm chí có nơi dưới 4. Do đó bón vôi khử chua ở những đất này là hết sức cần thiết 

nhằm nâng độ pH lên ngưỡng thích hợp với yêu cầu sinh lý của cây trồng. Tuy nhiên, việc 

bón vôi nâng cao độ pH trong đất không đơn giản cần phải phân tích đất và xác định cách 

bón hợp lý. Thông thường ở những đất có độ pH trong khoảng 4 – 5, bón từ 500 – 1.000kg 

bột vôi nung (CaO)/ha và nếu là bột đá nghiền (CaCO3) thì bón với lượng cao hơn. Bón 

liên tục trong vài vụ cho tới khi đạt độ pH thích hợp. Không nên bón cùng một lúc với một 

lượng vôi lớn. Cách bón phổ biến là rải đều vôi trên mặt ruộng trước lần bừa cuối cùng 

trong khâu chuẩn bị đất. Cũng có thể dùng vôi bột ủ chung với chất hữu cơ hoặc phân 

chuồng sau đó cho mía dưới dạng phân lót khi trồng cũng rất tốt. 

34) Phân vi sinh là gì, tác dụng đối với cây mía như thế nào? 
Nguồn dinh dưỡng đất, bên cạnh các chất hữu cơ, các loại muối khoáng (đa lượng 

và vi lượng) còn có sự hoạt động của các vi sinh vật trong đất. Chính nhờ những hoạt động 

của các vi sinh vật đã làm phân giải nhanh chóng các chất hữu cơ trong đất, các chất phế 

thải của đồng ruộng,các xác côn trùng, động vật bị chết... thành các chất dinh dưỡng mà 

bộ rễ có thể hấp thu để nuôi cây. Nguồn dinh dưỡng được tạo ra từ các hoạt động của vi 

sinh vật ở trong đất là rất lớn và không thể thiếu được đối với sự sinh trưởng và phát triển 

của cây trồng. 

Dựa vào đặc tính hoạt động và khả năn sinh khối rất lớn của các vi sinh vật trong 

đất, người ta đã tiến hành phân lập, nuôi cấy và sản xuất nhân tạo các sinh vật này trong 

phòng thí nghiệm rồi đưa trở lại đồng ruộng dưới dạng chế phẩm phân bón mang các 

chủng vi sinh vật hoạt động phân giải chất hữu cơ gọi là phân vi sinh. 

Bón phân vi sinh tức là làm tăng lượng vo sinh trong đất tạo điều kiện cho các hoạt 

độtg phân giải chất hữu cơ trong đất nhanh hơn, mạnh hơn và cung cấp nguồn dinh dưỡng 

cho cây trồng nhiều hơn so với bình thường không bón. 

Xét về mặt nguyên lý thì phân vi sinh là một dạng phân hữu cơ sử dụng bón cho 

cây rrồng rất tốt trong đó có cây mía. Tuy nhiên, trên hiện trường hiện nay người ta quảng 

các rất nhiều loại phân vi sinh. Vì vậy, để tránh sự nhầm lẫn, trước khi sử dụng loại nào 

cần phải được thử nghiệm một cách đầy đủ với cây trồng trên thực tế đồng ruộng 

35) Tầm quan trọng của việc trừ cỏ dại cho mía như thế nào? 
Đề nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc trừ cỏ dại, chăm sóc bảo vệ cây trồng, 

tục ngữ xưa đã có câu “công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Cỏ dại không chỉ 

cạnh tranh ánh sáng, nước, dinh dưỡng với cây trồng mà còn là ký chủ, nơi ẩn náu của các 

bệnh nấm, vi khuẩn virus và nhiều loại sâu bọ, côn trùng gây hại. Cỏ dại còn gây trở ngại 

cho các công việc chăm sóc khác, thu hoạch sản phẩm và ảnh hưởng xấu đến cả chất 

lượng của sản phẩm. 



Trên đồng ruộng mía thường có nhiều loại cỏ: cỏ hàng năm (sinh sản) bằng hat, cỏ 

nhiều năm (sinh sản bằng thân, rễ, củ...), cỏ một lá mầm (lá nhỏ), cỏ hai lá mầm (lá to),... 

Ở nhũng vùng đất cao, đất đồi gò thường có những loài cỏ rất khó diệt như: cỏ gianh, cỏ 

mắc cỡ,... Làm cỏ cho mía là một khâu công việc cần nhiều lao động và chi phí tốn kém. 

Nếu làm cỏ thủ công, mỗi lần phải mất từ 20–30 công/ha mía. Tuy nhiên đó lại là công 

việc làm tăng năng suất cây trồng. Nhiều kết quả nghiên cứu ghi nhận: trừ cỏ không kịp 

thời năng suất ruộng mía có thể bị giảm 20 – 30%. 

36) Công việc trừ cỏ và chăm sóc mía lần đầu thực hiện vào lúc nào? 
Ruộng mía sau khi trồng từ 10 – 15 ngày mầm bắt đầu mọc lên khỏi mặt đất. Thời 

gian mầm mọc mía kéo dài khoảng 2 – 3 tuần lễ (hoặc lâu hơn) tuỳ thuộc giống mía và 

thời vụ trồng. Ở miền Bắc, nếu trồng vào mùa rét thì thời gian mầm mọc sẽ chậm và kéo 

dài nhiều tuần. Như vậy, đợt làm cỏ đầu tiên, kết với các công việc chăm sóc thực hiện 

trong khoảng từ 4 – 6 tuần lễ từ khi trồng, mía có 5 – 7 lá và bước sang thời kỳ đẻ nhánh. 

Những công việc cụ thể của đợt làm cỏ và chăm sóc này là: 

- Kiểm tra và trồng giậm vào những chỗ bị mất quãng trên hàng mía do hom trồng 

mầm không mọc để bảo đảm mật độ cây của ruộng mía (sử dụng mầm hom dự phòng ở 

hai đầu hàng mía đã chuẩn bị để trồng giậm). 

- Tiến hành làm cỏ trong và giữa hai hàng mía. Kết hợp diệt cỏ, xới váng đất và bón 

phân thúc đợt một tạo điều kiện cho đất tơi xốp để bộ rể phát triển và cây đẻ nhánh mạnh. 

37) Trừ cỏ và chăm sóc mía lần hai được thực hiện vào lúc nào? 
Trừ cỏ và chăm sóc mía lần hai được tiến hành khi mía kết thúc đẻ nhánh chuyển 

sang thời kỳ làm dóng vươn cao, tức là khoảng 8 – 9 tuần lễ từ khi trồng. Đây là đợt làm 

cỏ và chăm sóc hết sức quan trọng. Vì ở thời điểm này mía và cỏ dại đều phát mạnh cùng 

tranh chấp quyết liệt với nhau: nước, dinh dưỡng, ánh sáng và không khí. Những công 

việc cụ thể của đợt này phải thực hiện là: 

Kết hợp diệt cỏ, bón thúc phân đợt hai mía và xuống đất (vun) đầy rãnh trồng để 

giữ gốc tạo thuận lợi cho cây làm dóng vươn cao (ở những vùng đất thấp mía cần vun 

vồng thì cũng thực hiện kết hợp luôn ở đợt này). 

Kiểm tra sâu bệnh hại mía. Nếu phát hiện có mầm mống của sâu bệnh hại (các loài 

quan trọng) cần được giải quyết, xử lý kịp thời. 

Những nơi có điều kiện về lao động, trước khi vun đất vào gốc mía có thể cho bóc 

sạch lá chân (gốc sát đất) làm cho đất vun bám sát được vào gốc mía, cây đứng vững hơn 

và phát triển tốt hơn. 

38) Có cần phải làm cỏ và chăm sóc lần ba hay không? 
Việc làm cỏ và chăm sóc lần ba tuỳ thuộc vào tình hình cụ thể của ruộng mía. Khi 

mía đã giao lá (có từ 1 – 3 dóng) tiến hành kiểm tra đồng ruộng, nếu thấy còn cỏ thì cho 

làm thêm lần cuối cùng kết hợp với các công việc chăm sóc như vun lại hàng mía, vét rãnh 

thoát nước, bóc lá già, chặt bỏ các cây sâu,... 

Thông thường, nếu hai đợt chăm sóc trước đã làm tốt thì đợt này không nhất thiết 

phải làm. Ngược lại, các đợt trước làm không kỹ thì đợt này công việc sẽ nhiều hơn. Trừ 

cỏ lần này khó hơn các lần trước vì mía đã cao, máy không thể vào được mà chỉ có thể 

thực hiện bằng lao động thủ công hay hoá chất diệt cỏ. 

Trong trường hợp cá biệt có ruộng mía cây mọc kém hoặc ruộng mía sẽ sử dụng 

làm giống, kết hợp công việc chăm sóc này bổ sung 20 – 25 kg N/ha cho cây phát triển tốt 

hơn. Tóm lại, một ruộng mía được chăm sóc tốt là phải : đủ cây, đồng đều, sạch cỏ dại, 

sạch sâu bệnh và phát triển tốt. 



 39) Những phương pháp nào có thể áp dụng để diệt trừ cỏ dại mía? 

Có nhiều phương pháp diệt cỏ dại cho mía và mỗi phương pháp đều có những ưu 

điểm, nhược điểm riêng. Tuy nhiên, đối với sản xuất, điều chủ yếu là tìm phương pháp nào 

diệt cỏ triệt để và kinh tế nhất. Dưới đây là phương pháp diệt cỏ trừ cỏ dại có thể áp dụng 

cho mía: 

- Phương pháp thủ công 

- Phương pháp cơ giới 

- Phương pháp thủ công kết hợp cơ giới 

- Phương pháp hoá học 

- Phương pháp cơ giới kết hợp với hoá học 

- Phương pháp kết hợp cơ giới, hoá học và thủ công. 

40) Phương pháp diệt cỏ bằng hoá học có những ưu và nhược điểm gì? 
Diệt cỏ bằng hoá học là phương pháp sử dụng các loại thuốc hoá học để diệt trừ cỏ 

dại cho mía . Phương pháp diệt cỏ bằng hoá học có những ưu điểm và nhược điểm sau: 

* Ưu điểm: 

- Tốn ít công lao động, diệt cỏ kịp thời vụ triệt để. 

- Có thể diệt trên hàng mía trong khi cơ giới không thực hiện được, khắc phục được 

nhược điểm làm đứt rễ mía và sự nén đất do máy qua lại nhiều lần. 

* Nhược điểm: 

- Không phải tất cả các loại thuốc trừ cỏ đều chọn lọc. Ngay cả những hoá chất 

chọn lọc cũng có giới hạn nhất định. 

- Xử lý thuốc trừ cỏ liên tục, tác dụng tồn dư có ảnh hưởng xấu đến sinh trưởng của 

cây trồng. 

- Để cây mía sinh trưởng và phát triển tốt ruộng mía cũng cần được xới xáo cho tơi 

xốp, thông thoáng,... nhưng sử dụng hoá chất diệt cỏ thì công việc này không thể thực hiện 

được. 

Chính vì vậy để lợi dụng những ưu điểm và hạn chế nhược điểm trên cần có sự kết 

hợp diệt cỏ bằng hoá học với các phương pháp thủ công và cơ giới trong khâu công việc 

trừ cỏ dại cho mía nhằm đạt hiệu quả cao nhất. 

41) Những hoá chất diệt cỏ cho cây mía và cách sử dụng? 
Các hoá chất diệt cỏ sử dụng phổ biến cho cây mía là: Diuron, Simazin, Atrazin, 

Ametryn, 2,4D,... với các liều lượng dưới đây: 

- Diuron: lượng cần 2 – 3kg 

- Simazin, Atrazin: lượng cần 3 – 4 kg 

- 2,4D: Lượng cần 1,5 – 2 kg 

Có thể sử dụng hỗn hợp Simazin + 2,4D. 

Mỗi liều lượng trên được pha trong 400 – 600 lít nước phun trên diện tích còn giữa 

hai hàng xới bằng cơ giới thì lượng sử dụng bằng một nửa. 

Các hoá chất trên có thể xử lý khi cỏ và mía chưa mọc (sau trồng 2 – 3 ngày) hoặc 

sau khi cỏ đã mọc (cỏ còn nhỏ) hiệu quả đều rất tốt. 

Sử dụng các chất diệt cỏ cần chú ý các điểm sau: 

- Mỗi loại hoá chất chỉ có thể diệt được một số loài cỏ nhất định, do đó trước khi sử 

dụng cần xác định thành phần cỏ dại trên ruộng mía để chọn loại thuốc thích hợp. 

- Trong các giống mía trồng, có giống không bị ảnh hưởng khi sử dụng hoá chất 

diệt cỏ nhưng cũng có giống mía mẫn cảm với hoá chất. Vì vậy khi sử dụng phải tìm loại 

hoá chất diệt cỏ chọn lọc với giống mía đang trồng. 



- Khi sử dụng hoá chất diệt cỏ không được phun trực tiếp vào cây mía và cố gắng 

tránh sự tiếp xúc của hoá chất với lá mía 

42) Tác hại của sâu, bệnh đối với cây mía như thế nào? 
Mía là cây trồng chứa nhiều dưỡng chất rất hấp dẫn đối với sâu bọ và các loài vật 

gây hại khác. Ngoài ra, sự có mặt thường xuyên của cây mía trên đồng ruộng cũng là điều 

kiện thuận lợi cho sâu bọ và các loại bệnh cây ẩn náu tồn tại. Nước ta nằm trong khu vực 

khí hậu nhiệt đới có gió mùa, điều kiện nóng ẩm rất thuận lợi cho nhiều loại sâu bệnh phát 

triển. Hàng năm, những thiệt hại do sâu bệnh gây ra cho cây mía là rất lớn. Những điều tra 

của Viện nghiên cứu mía đường công bố thì nước ta hiện nay có trên 30 bệnh cây và trên 

20 loài sâu bọ hại mía. Mấy năm gần đây ở hầu hết các vùng mía trong cả nước, sâu bệnh 

gây hại rất nhiều cho đồng mía. Khu vực các tỉnh Nam bộ mỗi vụ mía sâu đục thân làm 

giảm không dưới 20% sản lượng mía cây. Vùng mía các tỉnh miền Bắc, rệp bông cũng là 

đối tượng quan trọng gây thiệt hại không nhỏ trong đồng mía. Bên cạnh đó, các bệnh gây 

như bệnh than, thối đỏ, cháy lá và các loài sâu bọ, côn trùng gây hại khác như mối, sùng 

rệp sáp, chụôt,... đều là những đối tượng quan trọng cần có các biện pháp phòng trừ triệt 

để, bảo vệ sản xuất mùa màng 

43) Những bệnh nấm gây hại quan trọng đối với cây mía của ta hiện nay và biện 

pháp phòng trừ? 

Những bệnh nấm, gây hại quan trọng trên đồng mía của ta hiện nay, trước hết phải 

kể đến là: Bệnh than, bệnh thối đỏ, bệnh cháy lá, bệnh xoắn cổ lá ... Dưới đây là đặc điểm 

các bệnh này và biện pháp phòng trừ: 

* Bệnh Than: Là bệnh hại mía quan trọng ở nước ta, có mầm móng ở hầu hết các 

vùng. Tác nhân gây bệnh là nấm Ustilago scitaminea Sydow. 

- Triệu chứng: Khi bị nấm xâm nhập cây trở nên còi cọc, biến dạng. Từ ngọn mía 

đâm lên một “roi” than màu đen uốn cong mang đầy bào tử nấm, được bao bọc bởi một 

màng trắng mỏng. Các bào tử nấm dễ bung ra bay theo gió, theo dòng nước chảy bám vào 

cây mía xung quanh, theo bánh xe vận chuyển,... lây lan đi rất xa .Tính chất nguy hiểm 

của bệnh này là mỗi “roi” than mang hàng ngàn bào tử nấm, có khả năng tồn tại rất lâu 

trong đất, khi gặp điều kiện thuận lợi là phát triển và dễ dàng lây lan trong tự nhiên. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Tuyển chọn giống kháng bệnh, không trồng giống mẫn cảm với bệnh này ở 

những đất có mầm mống của bào tử nấm. 

+ Vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng mía. Đối với mía gốc cần 

vệ sinh kỹ, xử lý loại trừ mầm bệnh trước và sau khi thu hoạch. 

+ Trong quá trình chăm sóc mía cần kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, khi phát 

hiện cây nhiễm bệnh phải chặt gom lại đốt hoặc chôn sâu không để các bào tử nấm lây lan. 

+ Áp dụng phương pháp luân canh mía với các cây trồng khác (chủ yếu là cây họ 

đậu) để làm giảm và loại trừ mềm bệnh, đồng thời cải thiện độ màu mỡ của đất. 

* Bệnh thối đỏ (bệnh rượu): Bệnh thường gặp ở hầu hết các giống mía của ta. Tác 

nhân gây bệnh là nấm Collectotrichum falcatum Went. hoặc Physalospora tucumanesis 

Peg. Bệnh có thể xâm nhập qua lá, qua thân và qua rễ từ các vết thương ở những bộ phận 

này. 

- Triệu chứng: 

+ Ở lá: Bệnh xuất hiện trên gân lá từ một đốm đỏ dầu tiên sau lan ra hết gân lá. 

+ Ở thân: Cây mía bị bệnh khi chẻ đôi quan sát có màu đỏ ở một dóng hay nhiều 

dóng. Bệnh nấm phát triển làm chuyển hoá đường trên mía thành rượu nên còn gọi là bệnh 



rượu. Cây mía bị bệnh nặng lá khô dần, cây chết khô từng đoạn hay cả cây làm giảm năng 

suất và tỉ lệ đường trên mía. Ruộng mía bị bệnh nặng mía tái sinh kém. 

- Biện pháp phòng trừ : 

+ Tuyển chọn giống kháng bệnh. Phòng trừ sâu đục, côn trùng gây hại và tránh làm 

tổn thương đến các bộ phận của cây mía, hạn chế khả năng xâm nhập của mầm. 

+ Chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng mía. Ruộng mía để lưu gốc cần vệ sinh, chăm sóc 

kịp thời ngay sau thu hoạch để loại trừ nấm mống của bệnh. 

+ Mía nguyên liệu sau khi thu hoạch cần vận chuyển nhanh về nhà máy chế biến. 

Không để mía cây đã chặt quá lâu trên đồng ruộng hay sân bãi để tránh không cho nấm 

xâm nhập phát triển. 

* Bệnh cháy lá: Một bệnh nấm rất thường gặp trên mía. Tác nhân gây bệnh là nấm 

Stagonospora sacchari Lo and Ling. 

- Triệu chứng: Bệnh xuất hiện trên lá. Vết bệnh lúc đầu nhỏ có màu đỏ hoặc màu cà 

phê, sau đó phát triển dần thành những hình thoi lớn hoặc không xác định. Vết bệnh 

thường lan từ mép lá vào trong và từ đỉnh tới bẹ. Lá bị bệnh khô dần. Những bụi mía 

nhiễm bệnh nặng có thể bị chết khô. Cây mía bị bệnh hoạt động quang hợp giảm, năng 

suất mía cây và hàm lượng đường trên mía thấp. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Tuyển chọn giống kháng bệnh. 

+ Chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng. Chọn hom giống trồng không mang mầm bệnh. 

Ruộng mía để gốc cần vệ sinh chăm sóc kịp thời ngay sau khi thu hoạch để loại trừ mầm 

bệnh. 

* Bệnh xoắn cổ lá (còn gọi là nấm pokkah boeing): Tác nhân gây bệnh là nấm 

Gibberella moniliformis. 

- Triệu chứng: Khi mía bị nấm xâm nhập, các lá ngọn bị xoắn lại và biến dạng 

không phát triển, đồng thời xuất hiện những sọc đỏ trên các lá xoắn biến dạng đó. Bệnh 

tiến triển làm cho ngọn mía bị thối, cây mía sẽ chết hoặc đâm nhiều mầm nách. Ruộng mía 

bị nhiễm bệnh nặng năng suất mía cây và hàm lượng đường trên mía đều giảm. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Tuyển chọn giống kháng bệnh. 

+ Chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng. Ruộng mía để gốc phải vệ sinh, xử lý và chăm 

sóc ngay sau khi thu hoạch nhằm loại trừ mầm bệnh. 

44) Các bệnh vi khuẩn quan trọng hại mía ở nước ta? 
Đối với các quốc gia trồng mía trên thế giới, người ta xem các bệnh hại mía do vi 

khuẩn gây ra là hết sức nguy hiểm, chỉ đứng sau bệnh virus. Ở Việt Nam, qua những kết 

quả điều tra khảo sát đã ghi nhận bước đầu các bệnh vi khuẩn quan trọng dưới đây: 

* Bệnh sọc đỏ:  

- Bệnh này thường phát triển mạnh khi độ ẩm không khí cao. Tác nhân gây bệnh là 

vi khuẩn Xanthomonas rubilineans. 

- Triệu chứng: Trên lá mía xuất hiện những sọc đỏ nâu hẹp, đều và dài chạy song 

song với gân lá. Lúc đầu sọc xuất hiện ở giữa phiến lá rồi lan về hai phía và cả trên gân lá, 

cổ lá. Trong thân mía có thể bị thối và cây chết hàng loạt. Chẻ đôi thân mía quan sát thịt 

mía có màu cà phê. Trường hợp nhiễm nặng trong ruột mía tạo thành những ngăn bọng. 

Bệnh sọc đỏ vi khuẩn là một bệnh cây nguy hiểm làm giảm năng suất nông nghiệp và tỉ lệ 

đường trên mía. 

* Bệnh chảy nhựa: 



- Tác nhân gây bệnh là vi khuẩn Xanthomonas vascularum. 

- Triệu chứng: Từ nửa phiến lá phía trên tới đỉnh lá xuất hiện những sọc màu vàng 

lốm đốm hoặc vàng cam. Bệnh ít thấy ở lá non mà thường gặp trên các lá già. Các sọc 

bệnh có thể chạy suốt phiến lá nhưng không bao giờ tới bẹ. Ở cây nhiễm bệnh khi chặt 

ngang quan sát thấy tiết ra một chất “nhựa” màu vàng. Tác hại của bệnh chảy nhựa không 

chỉ làm giản năng suất nông nghiệp mà còn ảnh hưởng xấu đến cả khâu chế luyện ở nhà 

máy. 

* Bệnh thân nhọn đâm chồi: 

- Bệnh này được xếp vào hàng các bệnh vi khuẩn nguy hiểm của thế giới. Tác nhân 

gây bệnh là vi khuẩn Xanthomonas albilineans. 

- Triệu chứng: Lúc đầu xuất hiện những sọc màu trắng sữa chạy dọc theo gân lá từ 

bẹ tới đỉnh lá. Sau đó các sọc đổi màu sang đỏ hoặc tím. Ngọn mía và các lá trở nên cứng, 

chụm lại ngừng phát triển. Các mắt mầm ở ngọn đâm chồi, cây mía khô dần và chết. Chẻ 

dọc thân mía quan sát phía trong các mắt mầm có màu hơi đỏ. Ruộng mía bị nhiễm bệnh 

nặng cây sẽ chết hoặc đâm chồi thân, chồi ngọn làm giảm năng suất nông nghiệp và hàm 

lượng đường trên mía 

45) Trên đồng mía của ta có bệnh virus hay không và giải pháp xử lý như thế 

nào? 
Bệnh hại mía do virus gây ra được xem là bệnh nguy hiểm nhất và là đối tượng 

kiểm dịch số một của thế giới. Chính vì vậy trong quá trình tuyển chọn giống mía, tất cả 

các giống, các dòng lai mới đều được nhiễm nhân tạo dịch mang mầm bệnh virus và nếu 

giống nào, dòng nào mẫn cảm sẽ bị loại trừ ngay. Ở Việt Nam, gần đây ở một số nơi bắt 

đầu thấy xuất hiện một số bệnh virus hại mía như bệnh khảm lá (mosaic) và bệnh hội 

chứng vàng lá mía (YLS).  

Để phòng tránh hiểm họa của bệnh virus hại mía cần phải hết sức chú ý khâu kiểm 

dịch khi nhập các giống mía mới từ nước ngoài. Mỗi giống mía nhập nội trước khi chính 

thức phổ biến vào sản xuất nhất thiết phải qua khâu kiểm dịch và các bước thử nghiệm cần 

thiết, xác định xem có mang mầm mống của các đối tượng kiểm dịch hay không, thời gian 

theo dõi tối thiểu từ 6 – 12 tháng. Nếu trong quá trình thử nghiệm phát hiện có dấu hiệu 

của các bệnh nguy hiểm thì phải huỷ ngay các mẫu giống đó tại nơi thực hiện công việc 

kiểm dịch. Trong quá trình sản xuất mía nguyên liệu, nếu phát hiện một giống mía nào đó 

bị nhiễm bệnh virus thì phải loại trừ ngay giống mía đó ra khỏi cơ cấu giống sản xuất để 

tránh sự lây lan ra các giống mía khác. 

46) Bệnh khảm mía có những dấu hiệu như thế nào và cách phòng trừ? 
- Bệnh khảm (Mozaic) là một bệnh do virus gây ra. 

- Triệu chứng: Trên những lá mía non xuất hiện những đốm nhỏ đặc trưng, ở đó các 

chất diệp lục chứa trong lá bị huỷ diệt. Những đốm nhỏ này tạo thành những vết nám 

không đều nhau và có màu vàng nhạt ở trên lá xanh bình thường. Những vết nám vàng 

nhạt cũng có thể quan sát thấy bẹ lá nhưng hơi mờ. Ở thân mía khi quan sát các dóng 

những chấm bệnh có màu đỏ sẫm. Bệnh này lan truyền do các vec–tơ như rầy bắp... Cũng 

có thể lây lan do các loại sâu bọ chích hút khác, do hom giống mía mang mầm bệnh hoặc 

dao chặt truyền từ cây bệnh sang cây lành. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Tuyển chọn giống kháng bệnh. Nếu là giống nhập nội mới nhất thiết phải qua 

khâu kiểm dịch và thử nghiệm một cách nghiêm túc. 



+ Ngăn ngừa sự lây lan mầm bệnh bằng cách vệ sinh đồng ruộng, diệt trừ cỏ dại và 

các vec–tơ truyền bệnh. Xử lý hom giống bằng nước 52oC trong 30 phút. Tiệt trùng dao 

chặt mía bằng formol 2%. 

Khi phát hiện một giống mía nào đó mang mầm bệnh virus phải loại trừ ngay 

không để phổ biến trong sản xuất. 

47) Các loài sâu đục hại mía quan trọng ở nước ta hiện nay? 
Trong các loài sâu hại mía, sâu đục được xem là quan trọng nhất, bởi những thiệt 

hại kinh tế do chúng gây ra và việc phòng trừ hết sức khó khăn, tốn kém nhiều tiền của 

công sức. Dưới đây là một số loài sâu đục thân gây hại quan trọng trên đồng mía của ta: 

* Sâu đục thân 4 vạch (Chilo sacchariphagus Bojer): 

 - Đặc điểm hình thái: Sâu màu vàng sáng, trên lưng mỗi đốt có 4 chấm đen nên còn 

gọi là sâu 4 chấm đen (4 vạch đen). Đây là loại đơn thực khác với loài sâu đục thân mía 

châu Mỹ Diatraea saccharalis là loài đa thực. Thành trùng là bướm màu vàng nâu, cánh 

trên có chấm đen, cánh dưới màu trắng. 

- Đặc điểm sinh học, sinh thái:  Mỗi năm phát sinh 6 đợt. Vòng đời sâu: trứng 6-7 

ngày, sâu non 35-40 ngày, nhộng 10-11 ngày, trưởng thành 1-2 ngày. Ngài cái đẻ từ 8- 11 

ổ trứng, tổng số khoảng 250 - 300 trứng. Sâu non cũng hại mía mầm nhưng hại mía cây là 

chính. Sâu chui vào nách lá rồi đục vào thân tạo thành hang ngách, ảnh hưởng đến sự vận 

chuyển nhựa và làm mía dễ gẫy ngang thân khi có gió. Đường đục cũng tạo cho nấm bệnh 

thối đỏ xâm nhập. Sâu 4 vạch phá hại mạnh vào mùa mưa cao điểm tháng 7-8 trong năm. 

 - Biện pháp phòng trừ:  

+ Trồng hom sạch sâu, loại bỏ mầm nước vào tháng thứ 8 hoặc thứ 9 sau trồng 

hoặc tái sinh gốc. Tránh bón quá nhiều đạm và tiêu nước cho ruộng ngập úng. 

 + Bóc lá vào các tháng 5, 7 và tháng 9 sau trồng, tái sinh gốc. 

 + Thả ong mắt đỏ Trichogramma chilonis định kỳ 15 ngày/lần để diệt trứng, mỗi 

lần thả 50 ngàn ong/ha, thả từ tháng thứ 3 - 8 sau trồng. 

 + Thả ong kén trắng Cotesia flavipes để diệt sâu non, thả 1 lần/tháng từ khi thấy 

xuất hiện triệu chứng gây hại, thả 2.000 kén/ha/lần. 

 + Có thể dùng các loại thuốc Diaphos (50 ND, 10 H), Padan (95 SP, 4 H) v.v… 

phun hoặc rải cục bộ, có chọn lọc lên bộ lá những cây bị hại lốm đốm trắng, phun 2 tuần/1 

lần, phun liên tục 3 – 5 lần trong khoảng thời gian từ lúc mía 4 – 6 tháng tuổi. 

* Sâu đục thân mình tím (Phragmataecia castaneae Hŭbner): 

- Đặc điểm hình thái: Sâu non có màu hồng nhạt đến tím, đẫy sức có màu trắng 

phớt hồng với 4 chấm hơi đỏ trên mỗi đốt cơ thể. Nhộng lúc đầu có màu vàng nhạt, sau 

khi hình thành vài ngày thì chuyển sang màu sẫm hơn, cuối cùng, khi chuẩn bị vũ hóa, 

nhộng có màu nâu tối. Đầu nhộng có một gai nhọn trông như mỏ chim, phần đầu nhỏ hơn 

phần đuôi. Trên mỗi đốt bụng của nhộng có hai hàng gai tạo thành 2 đai rõ rệt. Đốt bụng 

thứ nhất không có lỗ thở. Các đốt bụng còn lại đều có lỗ thở lộ rõ hình bầu dục. Lưng 

nhộng gồ cao ở phần bụng. Ngài trưởng thành có màu vàng đất, trên cánh có các chấm 

màu vàng nghệ nhỏ, cánh ngắn hơn bụng. Các đốt bụng có đai lông ngăn cách. Râu đầu 

ngắn, 2/3 chiều dài râu ngài cái (phần gốc râu) có dạng răng lược kép, phần roi râu còn lại 

có dạng sợi chỉ. 3/4 chiều dài râu ngài đực có dạng răng lược kép, phần còn lại cũng có 

dạng sợi chỉ.  



- Đặc điểm sinh học, sinh thái: Sâu phát sinh 2-3 đợt trong năm. Vòng đời sâu: 

trứng 9-11 ngày, sâu non 55-71 ngày, nhộng 11-15 ngày, trưởng thành 3-5 ngày; mùa 

đông vòng đời sâu dài hơn. Ngài cái đẻ 2-3 ổ trứng, 300-700 trứng/ổ. Sâu phá hại cả mùa 

khô lẫn mùa mưa. Sâu non có 8 tuổi, sau khi nở ra khỏi trứng khoảng 15 phút là sâu non 

phân tán ngay, thường mỗi cây có từ 1 – 2 con tấn công gây hại. Sâu non tuổi nhỏ đục ăn 

trong bẹ lá theo kiểu vịng trịn (gy ra triệu chứng ho l bn trước), đến cuối tuổi 2, đầu tuổi 3, 

sâu mới đục vào phần thịt lóng theo 1 đường đục rất thắng từ dưới lên trên (gây ra triệu 

chứng ngọn teo). Trong quá trình gây hại, sâu rất ít khi đục ra ngoài, phân sâu nén trong 

đường đục, chỉ đến khi gần hoá nhộng, sâu mới đục 1 lỗ vũ hoá ở phần thân ngọn và chui 

trở lại đáy đường đục để hoá nhộng.  

 - Biện pháp phòng trừ: 

+ Giai đoạn cây con 4 – 6 tháng sau trồng hoặc thu hoạch, có thể dùng các loại 

thuốc Diaphos 50 ND, Vibasu 40 ND, Padan 95 SP, Diaphos 10 H, Padan 4 H v.v… phun 

hoặc rải cục bộ, có chọn lọc cho những đoạn mía bị hại (triệu chứng héo lá bên), từ 3 - 5 

lần cách nhau 14 ngày. Làm như vậy vừa có thể tiết kiệm thuốc trừ sâu, tập trung thuốc đủ 

liều lượng có thể giết chết sâu ẩn chứa trong thân, vừa chừa lại những khoảng không gian 

nhất định cho các loài thiên địch cư trú và thực hiện thiên chức của mình. 

+ Dùng bẩy đèn bắt trưởng thành vào 2 thời điểm rộ: Tháng 3, 4 và tháng 8, 9. 

* Sâu đục thân mình hồng lớn (Sesamia sp.): 

- Đặc điểm hình thái: Thân sâu lưng màu hồng nhạt, hai bên sườn xuống bụng màu 

trắng. Thân chia 12 đốt, có 8 đôi chân. Ba đôi chân thật ở các đốt 1,2,3 và 5 đôi chân giả ở 

các đốt 6,7,8,9 và 12. Sâu ở tuổi 4,5 thân dài đến 30-40mm. Thành trùng là loại bướm nhỏ 

màu xám nâu, cánh có sọc đen, đầu to thô, lông rậm nên còn gọi là bướm cú mèo. 

- Đặc điểm sinh học, sinh thái: Trong năm sâu phát sinh 5-6 đợt. Vòng đời sâu: 

trứng 4-6 ngày, sâu non 21-29 ngày, nhộng 10-11 ngày, trưởng thành 4-6 ngày; mùa đông 

vòng đời sâu dài hơn. Mỗi ngài cái đẻ khoảng 70-100 trứng. Sâu non phá hại vào mùa 

mưa, mưa càng nhiều sâu phá hại càng mạnh, phá hại trên mía mầm là chính. Khi mới nở, 

sâu tập trung và gặm bên trong lá, tuổi 2-3 thì phân tán, từ bẹ lá đục vào ngọn và phá hại 

điểm sinh trưởng làm cho nõn mía bị héo. 

- Biện pháp phòng trừ: 

+ Chặt, cắt bỏ ổ sâu định kỳ kể từ đầu vụ mía & giữ cho ruộng luôn sạch cỏ. Diệt 

chồi vô hiệu ở giai đoạn mía 7-8 tháng tuổi, hạn chế sâu đẻ trứng, nhân nhanh số lượng. 

+ Ruộng trồng mới: Bón lót Diaphos 10 H hoặc Padan 4 H cùng với phân lót ngay 

khi trồng, liều lượng dùng khoảng 30 – 45 kg/ha. 

+ Rải thuốc Diaphos 10 H hoặc Padan 4 H ở giai đoạn bị hại nặng hoặc đầu giai 

đoạn vươn lóng mạnh hoặc 90 ngày sau trồng, liều lượng dùng khoảng 35-40 kg/ha, rải 

dọc theo hàng mía, dùng cuốc cày vun lấp thuốc, sau đó tưới ẩm nếu cần. Có thể trộn 30 

kg thuốc Diaphos 10 H + 50 kg cát, sau đó rắc thuốc lên ngọn lá ở giai đoạn mía vươn 

lóng mạnh. Tập trung thuốc rắc cho những cây bị hại. 

+ Thả ong kén trắng Cotesia sesamiae ký sinh sâu non ở giai đoạn rộ hoặc mía bị 

hại nặng, liều lượng thả khoảng 5.000 ong/ha/lần thả. Thả 2 lần cách nhau 1 tháng.  

48) Các biện pháp phòng trừ chung đối với nhóm sâu đục thân mía như thế 

nào? 



Phòng trừ sâu đục thân mía nói chung là một công việc khó khăn không chỉ ở nước 

ta mà cả với các quốc gia có nghề trồng mía phát triển. Dưới đây là một số biện pháp chủ 

yếu: 

- Tuyển chọn giống mía kháng sâu đục thân. 

- Biện pháp canh tác: 

+ Chuẩn bị kỹ đất trồng mía. Ở vùng đất thấp có thể cho ngập nước một thời gian 

nhằm loại trừ mầm mống của sâu đục thân. Chọn hom giống không mang mầm mống của 

sâu đục thân. 

+ Bón phân đầy đủ và cân đối cho mía mọc tốt. Chăm sóc làm cỏ kịp thời kể cả trên 

các đường lô bụi rậm xung quanh để loại trừ khả năng ẩn náu của sâu. Nơi có điều kiện về 

lao động cho bóc lá già, cắt chồi non vô hiệu loại bỏ trứng sâu ở đó. 

+ Ruộng mía để gốc, sau thu hoạch phải được vệ sinh, xử lý kịp thời diệt trừ mầm 

mống của sâu. Bón phân chăm sóc cho mía gốc tái sinh tốt. 

- Biện pháp hoá học: Trong thực tế người ta ít dùng thuốc trừ sâu để diệt trừ sâu 

đục thân hại mía. Vì nếu sử dụng không đúng cách sẽ có tác dụng ngược lại, tức là không 

diệt được sâu, chi phí tốn kém mà còn gây hại cho môi trường và quần thể thiên địch. Do 

đó cần thận trọng khi áp dụng biện pháp hoá học. Có thể sử dụng thuốc trừ sâu ở một mức 

độ có giới hạn, có chọn lọc, kết hợp với các biện pháp khác một cách hợp lý. 

- Biện pháp sinh học: Hiện nay nhiều quốc gia trồng mía trên thế giới có xu hướng 

áp dụng biện pháp sinh học để kiểm soát sâu đục thân mía. Người ta lợi dụng các thiên 

địch tự nhiên và nuôi nhân tạo để diệt trừ sâu đục. Ở Việt Nam phương pháp này cũng đã 

và đang được nghiên cứu để áp dụng. Hy vọng trong tương lai sẽ là biện pháp hữu hiệu 

trong việc kiểm soát các loại sâu đục thân. 

- Biện pháp khác: Người ta cũng đã nghĩ ra một số giải pháp khác để kiểm soát tác 

hại của sâu đục mía như: 

+ Làm bẫy bắt bướm sâu. 

+ Tạo ra các chất dẫn dụ để diệt bướm sâu hoặc các chất làm mất khả năng sinh sản 

của chúng chẳng hạn làm tuyệt sinh bướm đực,... sẽ làm giảm mật độ và hạn chế đến mức 

cao nhất khả năng sinh sản của sâu đục trên đồng mía. 

49) Tác hại của mối đất đối với cây mía và biệm pháp kiểm soát? 
Mối đất (Odontotermis obesus) là loại côn trùng sống trong đất thường gây hại cho 

mía và các cây trồng cạn khác. Ở những đất mới khai hoang, đất vùng cao, đồi gò thường 

có nhiều mối. Mối ăn rỗng hom trồng, đục vào trong gốc, trong thân mía. Thiệt hại về 

năng suất mía do mối gây ra đôi khi cũng rất lớn. Những ruộng mía bị mối phá cây đỗ ngã 

hoặc chết khô hàng loạt, mật độ thưa thớt, năng suất kém, mầm gốc chết không mọc. 

Cách phòng trừ mối chủ yếu là làm đất kỹ khi trồng, vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ sau 

mỗi lần thu hoạch. Ở những ruộng có mật độ mối cao, sau mỗi chu kỳ trồng mía luân canh 

với cây trồng khác. Bằng các biện pháp canh tác kể trên mật độ mối sẽ giảm dần và hết. 

Cũng có thể sử dụng thuốc trừ mối như các loại Basudin hoặc Furadan dạng hạt từ 20 – 25 

kg/ha rải theo rãnh đặt hom mía khi trồng 

50) Sùng trắng là gì, tác hại đối với mía và biện pháp phòng trừ? 
Sùng trắng là ấu trùng của con bọ hung cánh cứng, có thể là màu nâu (Holotrichia 

sp.), màu đen (Allisonotum impressicole) hay màu xanh lá cây (Anomala sp.). Sùng trắng 

thường gặp nhiều ở những đất pha cát. Các ấu trùng bọ hung cắn phá hom giống, rễ và gốc 

mía làm cho cây mọc kém, phát triển chậm, năng suất mía cây thấp. 

Phòng trừ sùng trắng chủ yếu bằng các biện pháp canh tác như: 



- Chuẩn bị kỹ trước khi trồng. Những nơi có điều kiện cho ruộng ngập nước một 

thời gian nhằm tiêu diệt mầm mống của sùng. 

- Ruộng phá gốc trồng lại cần vệ sinh dọn sạch gốc cũ và làm đất kỹ để sùng không 

còn sót lại trong đất. 

- Sau mỗi chu kỳ trồng mía cần luân canh với cây trồng khác (chủ yếu là cây họ 

đậu) để sùng không còn điều kiện tồn tại 

51) Tác hại của rệp xơ bông trắng đối với cây mía và biện pháp kiểm soát? 

Rệp xơ bông trắng (Ceratovacuna lanigera) là loại rệp hại mía có nhiều ở vùng mía 

Miền Bắc. Rệp bám vào mặt dưới của lá (thường là những bụi mía rậm rạp) chích hút 

nhựa làm cho cây cằn lại, phát triển chậm. Những bụi mía bị rệp nặng cây cân nhẹ, tỉ lệ 

đường giảm. Ruộng mía bị rệp để gốc kém. Rệp xơ bông trắng lây lan và phát triển rất 

nhanh. Chỉ một vài điểm ban đầu nếu không phát hiện và xử lý kịp thời sau một thời gian 

ngắn sẽ lây lan ra khắp ruộng mía. 

Biện pháp kiểm soát: 

- Tuyển chọn giống mía kháng rệp (trong thực tế có nhiều giống kháng rệp). 

- Chuẩn bị đất trồng kỹ. Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, khi phát hiện có rệp, 

nếu ít có thể cắt lá đốt hoặc chôn sâu. Nơi có điều kiện về lao động có thể cho bóc lá già 

làm cho ruộng mía bớt rậm rạp, thông thoáng. Ruộng mía để gốc cần vệ sinh và xử lý 

ngay sau thu hoạch để loại bỏ mầm mống của rệp. 

- Trong trường hợp ruộng mía bị rệp nặng có thể dùng thuốc trừ sâu phun để kiểm 

soát. 

52) Tác hại của rệp sáp đối với cây mía và biện pháp phòng trừ? 
Rệp sáp (Pseudococcus sacchari) có thân hình bầu dục, màu hồng, ngoài có lớp sáp 

trắng bao bọc. Loài rệp này thường sống tập trung ở các mấu của dóng mía phía trong bẹ 

lá. Rệp hút nhựa của cây làm cho mía phát triển kém, năng suất mía và đường giảm. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Tuyển chọn giống kháng rệp. 

- Chuẩn bị kỹ đất trồng. Chọn hom giống trồng không mang mầm bệnh của rệp. 

Nơi có điều kiện về lao động nên bóc các lá già rậm rạp và đốt tại chỗ nhằm loại trừ những 

bẹ lá mang rệp. 

- Ruộng mía để gốc, sau thu hoạch cần vệ sinh và chăm sóc kịp thời để mầm mống 

tái sinh tốt và diệt trừ các mầm móng của rệp 

53) Tuyến trùng là gì, tác hại đối với cây mía và biện pháp phòng trừ? 
Tuyến trùng (nematode) là loài động vật thân mềm (nhuyễn thể) sống trong đất, 

hình dạng giống như những con giun con rất nhỏ, hoạt động xung quanh vùng rễ cây 

trồng, trong đó có cây mía. Tuyến trùng chích hút làm cho rễ mía sưng lên, thối đen rồi 

chết hoặc làm giảm khả năng hút nước và hấp thụ dinh dưỡng. Cây mía bị tuyến trùng 

xâm nhập sinh trưởng kém, còi cọc, lá úa vàng,... Làm cho năng suất mía cây và đường 

trên mía thấp. Tuyến trùng thường có nhiều ở những vùng đất cao. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Chuẩn bị kỹ đất trồng mía (những đất đã từng trồng đay thường có nhiều tuyến 

trùng). 

- Luân canh đất trồng mía với những cây trồng khác sau mỗi chu kỳ trồng mía 

nhằm loại trừ dần mầm mống của tuyến trùng. 

- Cũng có thể sử dụng thuốc hoá học rãi theo rãnh đặt hom mía khi trồng ở những 

đất có mật độ tuyến trùng cao. 



54) Thế nào là độ chín của mía? 
Mía là nguyên liệu chế biến đường. Hàm lượng đường trên mía (độ Pol) càng cao 

thì tỉ lệ đường (sacaro) thu hồi ở các nhà máy đường càng tăng. Để có được đường trên 

mía cao, ngoài bản chất của giống, kỹ thuật trồng trọt,... thì mía thu hoạch làm nguyên liệu 

phải đạt độ chín cần thiết. Sở dĩ trong những năm qua tỉ lệ đường thu hồi ở các nhà máy 

đạt thấp, bên cạnh các nguyên liệu khác, một nguyên nhân chúng tôi cho rất quan trọng đó 

là mía nguyên liệu thu hoạch đưa vào chế biến còn non, chưa đạt độ chín cần thiết. 

- Độ chín của mía có hai khái niệm: chín sinh lý và chín nguyên liệu. 

- Chín sinh lý là cây mía đã già,hàm lượng đường trên mía đạt mức tối đa như bản 

chất của giống. 

- Chín nguyên liệu là ở một thời điểm nào đó hàm lượng đường trên mía đã đạt tiêu 

chuẩn làm nguyên liệu có thể thu hoạch để chế biến, mặc dù cây mía vẫn chưa đạt độ chín 

cao nhất (chín sinh lý) như bản chất của giống. 

55) Vì sao mía chưa đạt độ chín vẫn thu hoạch để làm nguyên liệu? 
Sở dĩ có tình hình như vậy vì các lý do dưới đây: 

- Đầu mùa chế biến (tháng 10, 11) nhiệt độ và độ ẩm còn cao, cây mía vẫn tiếp tục 

sinh trưởng, kể cả những giống mía chín sớm, tuy nhiên, do yêu cầu công suất của nhà 

máy đường nên vẫn phải thu hoạch cả ruộng những chưa đạt độ chín cần thiết. 

- Do cơ chế thị trường,nhiều khi người trồng mía chỉ quan tâm đến vấn đề giá cả và 

năng suất nông nghiệp mà ít chú ý đến độ chín của ruộng mía.Vì vậy, khi được giá, khi có 

người mua thì dù bất kể đó là loại mía nào, non hay già đều thu hoạch để bán. 

Để khắc phục nhược điểm trên, tuyển chọn giống mía, người ta rất chú ý đến những 

giống mía giàu đường, đặc biệt là giống có tỉ lệ đường cao đầu vụ nhằm nâng cao chất 

lượng cây mía nguyên liệu góp phần làm tăng tỉ lệ đường thu hồi ở các nhà máy đường. 

56) Căn cứ vào những đặc điểm nào để nhận biết ruộng mía đã chín hay chưa? 
Đánh giá độ chín của ruộng mía người ta thường dựa vào những căn cứ sau: 

- Đặc điểm của giống: Giống chín sớm (ngắn ngày), giống chín muộn (dài ngày), 

giống giàu đường,... 

- Tuổi mía: Cùng một giống mía, ruộng có nhiều tháng tuổi mía sẽ già hơn và 

đường tích luỹ nhiều hơn (chín hơn). 

- Điều kiện khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm giảm, biên độ nhiệt giữa ngày và đêm tăng, 

tốc độ chín của mía tăng nhanh. 

- Loại mía: Mía trồng vụ xuân, trồng đầu mưa thời gian thu hoạch ngắn hơn mía 

trồng vụ thu và cuối mưa. Cùng một giống mía, cùng thời gian sinh trưởng, mía gốc già 

hơn mía tơ. 

- Quan sát bằng kinh nghiệm: Mía già (chín) màu da sẫm lại, ít phấn, lá khô nhiều, 

nước trên bẹ lá giảm. Và khi ăn (cảm quan) mía rất ngọt,... 

57) Phương pháp xác định chuẩn xác độ chín của mía như thế nào? 
Có nhiều phương pháp xác định độ chín chuẩn xác và hàm lượng đường trên mía 

như đo độ Bx trực tiếp trên đồng ruộng hay lấy mẫu mía phân tích trong phòng thí 

nghiệm: 

- Đo độ Bx trực tiếp: Sử dụng máy khúc xạ kế cầm tay (Refractomet), một dụng cụ 

đo đơn giản, đo dộ Bx mía ngay tại ruộng. Nếu số đo độ Bx giữa gốc và ngọn (phần làm 

nguyên liệu) chênh lệch khoảng một độ (Bx gốc – Bx ngọn » 1 độ) là mía đã đạt độ chín. 



- Phân tích trong phòng thí nghiệm: mỗi ruộng mía lấy một số cây mẫu ở các điểm 

khác nhau phân tích xác định các chỉ số công nghiệp như độ Bx, độ Po, độ thuần khiết 

(AP), RS, tỉ lệ xơ và CCS,... trước khi cho thu hoạch. 

- Nếu thực hiện được như vậy, chất lượng nguyên liệu sẽ được đảm bảo và hiệu quả 

của chế biến sẽ cao hơn rất nhiều 

58) Quy chuẩn chất lượng mía nguyên liệu đang áp dụng ở Việt Nam hiện nay? 
Năm 2012 Bộ Nông và PTNT đã ban hành ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

chất lượng mía nguyên liệu kèm theo Thông tư số 29/2012/TT-BNNPTNT ngày 

03/07/2012. Chi tiết nội dung quy chuẩn có thể xem và tải về từ địa chỉ: 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/vanbanpq.php?MaLoai=200  

59) Mùa thu hoạch và chế biến đường mía ở vùng mía của nước ta như thế 

nào? 
Ở nước ta mùa thu hoạch mía và chế biến đường thường bắt đầu từ tháng 10,11 

năm trước đến tháng 4,5 của năm sau. Vì vào các tháng này rất ít mưa, nhiệt độ thấp (miền 

Bắc) và mùa khô (miền Nam), điều kiện khí hậu thuận lợi cho mía chín – thu hoạch - vận 

chuyển và chế biến. Cụ thể với các vùng là: 

- Vùng mía miền Bắc: Mùa thu hoạch mía - chế biến đường bắt đầu từ tháng 10 

năm trước và kết thúc vào cuối tháng 3 năm sau với khu vực đồng bằng, Còn vùng trung 

du, đất cao có thể kéo dài sang hết tháng 4. 

- Vùng mía Quảng Ngãi và Duyên Hải miền trung: Mùa thu hoạch mía - chế biến 

đường bắt đầu từ tháng 12 và kết thúc vào tháng 6. Riêng khu vực nhà máy đường Phan 

Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) mùa chế biến có thể kéo dài 8 tháng. 

- Vùng mía các tỉnh Nam Bộ: mùa thu hoạch mía chế biến đường bắt đầu từ giữa 

tháng 11 và kết thúc vào tháng 4,5 năm sau. Riêng khu vực chịu ảnh hưởng của lũ ở 

Tây Nam bộ mía thường phải thu hoạch sớm hơn để tránh lũ. 

Tuy nhiên hàng năm, tuỳ theo từng tình hình diễn biến của thời tiết khí hậu, tình 

hình sản xuất mía và diều kiện chế biến, mùa thu hoạch mía - chế biến đường ở các vùng 

vẫn có sự điều chỉnh cho phù hợp. 

60) Khi thu hoạch mía cần chú ý những điều gì? 
Ở nước ta cho đến nay công việc thu hoạch mía vẫn là lao động thủ công với các 

công cụ thô sơ như con dao hoặc chiếc búa (cũng có nơi sử dụng loại cuốc chặt),... Để 

giúp cho công việc thu hoạch được tốt và góp phần làm tăng năng suất ruộng mía, trong 

khâu thu hoạch cần chú ý một số điểm dưới đây: 

- Dụng cụ thu hoạch mía (dao búa hoặc cuốc chặt) phải sắt bén. Khi chặt phải chặt 

sát mặt đất, tránh làm dập gốc. Chặt một lượt tất cả các cây kể cả những cây chết và cây 

mầm để ruộng mía sạch, tái sinh đồng đều (nếu để lưu gốc). 

- Không thu hoạch các ruộng mía sẽ để gốc vào các thời điểm thời tiết khí hậu 

không thuận lợi cho mầm gốc tái sinh như giá rét (miền Băc), khô hạn (Đông Nam Bộ), 

úng ngập (Tây nam Bộ),... 

- Mía thu hoạch tới đâu vận chuyển chế biến ngay tới đó. Không để mía thu hoạch 

quá lâu trên đồng ruộng, sân bãi, vừa làm giảm năng suất mía, vừa làm giảm đường trên 

mía. 

- Ruộng mía thu hoạch vào ngày mùa mưa, không để cho xe máy chạy qua làm hư 

gốc và nén đất gây trở ngại cho công việc xử lý, chăm sóc mía gốc về sau 

61) Ý nghĩa kinh tế, kỹ thuật xử lý và chăm sóc mía gốc như thế nào? 
- Ý nghĩa kinh tế của mía gốc: 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/vanbanpq.php?MaLoai=200


+ Mía là cây trồng hàng năm, tuy nhiên xét về khả năng tái sinh lưu gốc thì lại là 

cây nhiều năm, tức là trồng một lần nhưng thu hoạch nhiều vụ (năm). Một ruộng mía tốt, 

chu kỳ kinh tế có thể kéo dài 5- 7 năm. Lợi ích kinh tế của vụ mía gốc là: 

+ Giảm khoảng 30% chi phí sản xuất so với mía vụ tơ (giảm chi phí khâu làm đất, 

giống mía, công trồng,...). 

+ Mía gốc mọc mầm, đẻ nhánh và làm dóng vươn cao sớm hơn so với mía tơ cùng 

thời gian. Số cây trên mỗi bụi mía gốc (ở một vụ) nếu được xử lý, chăm sóc kịp thời 

thường nhiều hơn ở mía tơ. Do đó, năng suất mía cây, hàm lượng đường trên mía gốc cao 

hơn mía tơ. 

+ Giá thành của mía gốc thấp hơn rất nhiều so với mía tơ và hiệu quả kinh tế của 

mía gốc cao hơn vụ mía tơ. 

- Kỹ thuật xử lý, chăm sóc mía gốc: 

+ Để ruộng mía gốc sinh trưởng và phát triển tốt, các bước công việc xử lý và chăm 

sóc cần phải thực hiện là: 

+ Sau khi thu hoạch xong, ruộng mía để lưu gốc phải được xử lý ngay. Dùng cuốc 

hoặc dao thật sắc chặt ngang sát mặt đất theo hàng mía tất cả những gốc chặt còn cao, 

những cây chết khô và mầm non chưa chặt. Tiếp đó, dùng máy băm (nếu có) băm nát các 

lá thân khô trên mặt ruộng hoặc gom theo rãnh giữa hai hàng mía để hoai mục thành phân 

bón. Những nơi thấy cần thiết cũng có thể cho đốt những rác, lá khô để chống cháy và làm 

sạch ruộng. Tuyệt đối không được đốt lá khi mầm gốc đã mọc hoặc đang vào giữa thời kỳ 

mùa khô. 

+ Dùng máy, trâu bò kéo hoặc lao động thủ công cày hoặc cuốc xả hai bên gốc theo 

chiều hàng mía làm đứt những rể mía già và những gốc mía đâm ra ngoài. Tiếp đó bón 

phân vào gốc mía (tương đương với lượng bón lót ở mía tơ) rồi cày hoặc cuốc lắp đất lại 

cho kín gốc mía. Nơi có điều kiện tưới nước thì dẫn nước vào ruộng để mầm gốc mọc 

thuận lợi. 

+ Khi mầm gốc đã mọc đều, tiến hành kiểm tra và giậm những đoạn mất quãng 

không có cây trên hàng mía để bảo đảm mật độ cây cần thiết của ruộng gốc. Có thể xẻ 

ngay những bụi gốc nhiều cây giậm vào chỗ gốc không mọc. Kinh nghiệm một số nơi, khi 

xử lý gốc thu hoạch người ta giâm sẵn một số hom mía dự phòng với cùng giống mía của 

ruộng để gốc, để mầm hom mọc đồng thời với mầm gốc và lúc này chỉ việc bứng những 

hom giâm đã mọc trồng giậm vào nơi thiếu cây. Cần chú ý: những hốc đào giậm phải làm 

đất cho tơi nhỏ và bón phân lót đầy đủ. 

+ Những công việc chăm sóc tiếp theo như làm cỏ, bón phân, phòng trừ sâu bệnh,... 

vào các giai đoạn sinh trưởng của mía được thực hiện đầy đủ và kịp thời như đối với các 

ruộng mía trồng mới khác. Riêng lượng phân đạm ở mía gốc thường bón tăng hơn từ 15 - 

20% so với lượng mía tơ. 

62) Đối với ruộng mía để lưu gốc cần phải chú ý những điểm gì? 
Ruộng mía để lưu gốc cần chú ý một số điểm dưới đây: 

- Ruộng mía để lưu gốc phải chọn giống có khả năng tái sinh mạnh. 

- Mía gốc phải chọn những ruộng mía tốt, đủ cây không mất quãng nhiều, không bị 

nhiễm sâu bệnh nặng. 

- Ruộng mía để lưu gốc phải chọn thời điểm thu hoạch thích hợp để mầm mống gốc 

tái sinh thuận lợi. Tránh không thu hoạch ruộng mía sẽ để gốc vào các thời điểm giá rét, 

khô hạn hay úng ngập. 



- Sau khi thu hoạch mía tơ, ruộng để gốc phải được xử lý, chăm sóc ngay tạo điều 

kiện cho mầm mọc nhanh và phát triển tốt. 

63) Ruộng mía để gốc có nên đốt lá hay không? 
Việc đốt lá hay không đốt lá ruộng để gốc tuỳ thuộc điều kiện cụ thể của tình hình 

và thời điểm thu hoạch ruộng mía để gốc. Đốt lá hay không đốt lá đều có những ưu điểm 

và nhược điểm riêng của nó. 

- Về ưu điểm: Không đốt lá sẽ giữ được lớp mùn che phủ trên mặt ruộng và giữ 

nguyên thành phần vi sinh vật hoạt động trong đất. Nhờ lớp lá khô che phủ đất giữ được 

ẩm trong các tháng mùa khô hạn và hạn chế được sự phát triển của cỏ dại. 

- Về nhược điểm: Ở Đông Nam bộ và một số nơi khác mùa khô mía dễ bị cháy. 

Ruộng không đốt lá nếu bị cháy khi mầm gốc đã mọc xem như phải phá bỏ. Ruộng để lá 

việc chăm sóc xới cỏ, bón phân phòng trừ sâu bệnh,... ít nhiều cũng bị trở ngại. 

Tóm lại việc đốt lá hay không đối với ruộng mía để gốc cần xem xét tình hình cụ 

thể mà xử lý sao cho đạt được hiệu quả sản xuất cao nhất 

 64) Vì sao đất trồng mía phải luân canh với cây trồng khác? 

Không phải riêng cây mía mà các cây trồng khác cũng vậy, sau một thời gian canh 

tác độ màu mỡ trong đất giảm đi rất nhiều, nhất là chất mùn và các chất nguyên tố lớn. 

Mặc dù hàng năm người ta vẫn cung cấp một lượng dinh dưỡng nhất định cho cây trồng 

dưới dạng phân bón cũng không thể bù đắp được độ màu mỡ đã mất do cây trồng hấp thu 

và quá trình rửa trôi, xói mòn năm này qua năm khác. Những biểu hiện rõ nhất của sự 

thoái hoá này là đất ngày càng trở nên chai cứng hơn, độ tươi xốp giảm, khả năng thoát 

nước giữ ẩm kém và đặc biệt là năng suất cây trồng có xu hướng giảm dần, bên cạnh đó có 

các loại sâu bệnh lại ngày một gia tăng. 

Xuất phát từ tình hình thực tế như vậy, người ta xem việc luân canh, xen canh đất 

trồng mía với một số cây trồng khác (chủ yếu là cây họ đậu) là một giải pháp canh tác hữu 

hiệu nhằm cải thiện và nâng cao độ phì nhiêu của đất trồng mía, làm giảm và loại trừ 

thành phần sâu bệnh gây hại, góp phần làm tăng năng suất và hiệu quả sản xuất của cây 

mía. 

65) Công thức luân canh ở một số vùng mía như thế nào? 
Ở một số vùng mía trên phạm vi cả nước, bà con trồng mía có những công thức 

luân canh, xen canh thật hay mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Dưới dây xin được giới 

thiệu một vài công thức: 

- Vùng mía đồng bằng Bắc bộ (và những nơi cần điều kiện): 

+ Trồng mía xen họ đậu hoặc xen lạc trong mía. Thu trái. Vùi toàn bộ thân lá vào 

gốc mía làm phân bón. 

+ Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 - 6 năm) luân canh với lúa hoặc các cây rau 

màu khác (khoai tây, khoai lang, rau màu vụ đông,...) rồi trở lại trồng mía. 

- Vùng đất cao (Đông Nam bộ và những nơi cùng điều kiện): Trồng mía, trồng xen 

trong mía các cây họ đậu (đậu xanh, đậu đen, đâu nành) ở những nơi có điều kiện. Thu 

trái. Vùi thân lá cây đậu vào gốc mía làm phân bón. Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 

– 6 năm) luân canh đất trồng mía với cây họ đậu (1 – 2 vụ đậu liên tiếp). Thu một phần 

trái còn toàn bộ cày vùi làm phân bón. Hoặc cho đất nghỉ ngơi 6 tháng rồi lại tiếp tục trồng 

mía. 

- Vùng đất thấp (Tây Nam bộ và những nơi cùng điều kiện): 

+ Khu vực trồng mía lên liếp: Trồng mía. Xen canh cây họ đậu trong mía. Thu trái 

vùi thân lá vào gốc làm phân bón. Sau một hoặc hai chu kỳ trồng mía (3 – 6 năm) luân 



canh với các cây họ đậu một năm, vét lại mương rãnh và đắp lại liếp rồi tiếp tục trồng mía 

trở lại. 

+ Khu vực không lên liếp mía trồng lại hàng năm: Trồng mía. Xen họ đậu xanh 

giữa hai hàng mía. Thu trái, vùi toàn bộ thân lá vào gốc mía làm phân bón. Sau 3 – 4 vụ 

trồng mía (3 – 4 năm ) luân canh hai vụ lúa cao sản hoặc một vụ mía một vụ màu rồi tiếp 

tục trồng mía trở lại 

 66) Tầm quan trọng của nước đối với cây mía? 

- Mía là cây trồng cạn nhưng lại rất cần nước. Nước chiếm trên 70% khối lượng cây 

mía thu hoạch. Ruộng mía được cung cấp đủ nước, cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng 

suất nông nghiệp cao. Ngựợc lại, ruộng mía thiếu nược, khô hạn cây phát triển kém, còi 

cọc, năng suất nông nghiệp thấp, có khi chỉ bằng phân nửa ruộng có tưới. Điều này đã cắt 

nghĩa vì sao năng suất mía của chúng ta hiện nay còn quá thấp nhất là những vùng khô hạn 

không có nước tưới. Theo những kết quả nghiên cứu thu được, mỗi ngày một cây mía tiêu 

hao khoảng 750gr nước và một ruộng mía có mật độ 62 ngàn cây tiêu hao khoảng 140 

m3 nước/tháng. 

- Ở nước ta cây mía sống hoàn toàn nhờ nước trời. Tổng lựơng mưa cả năm thì cao 

nhưng lại dồn vào các tháng mùa mưa còn mùa nắng thì nhiều nơi hoàn toàn không có 

mưa (vùng Nam Bộ), cây mía thực chất chỉ sinh trưởng và phát triển trong vòng từ 6 – 8 

tháng. Rõ ràng nếu giải quyết được vấn đề thủy lợi, có nước tưới vào các tháng mùa khô 

thì năng suất cây mía của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội, đồng thời giảm được thiệt hại về 

năng suất mía khi kéo dài mùa chế biến về cuối vụ ép. 

67) Các phương pháp tưới và lượng nước tưới cần cho mía như thế nào? 
- Có nhiều phương pháp tưới cho mía như: Tưới tràn, tưới theo rãnh, tưới phun 

mưa, tưới nhỏ giọt,... Mỗi phương pháp tưới kể trên đều có mặt ưu, mặt khuyết và những 

yêu cầu kỹ thuật riêng. Áp dụng phương pháp nào là tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của 

từng nơi và từng thời điểm sinh trưởng của cây mía. Tưới tràn, tưới theo rãnh đơn giản 

nhưng tốn nhiều nước. Tưới phun mưa chỉ có thể áp dụng khi cây mía còn nhỏ. Phương 

pháp hiện đại nhất hiện nay được áp dụng ở các quốc gia trồng mía có trình độ kỹ thuật 

cao là tưới nhỏ giọt, vừa tiết kiệm được nước vừa điêu tiết được lượng cần theo từng giai 

đọan sinh trưởng của cây trồng. Tuy nhiên, phương pháp này đòi hỏi nguồn kinh phí đầu 

tư rất lớn. 

- Về lượng nước tưới: Ở mùa mưa, lượng nước tưới cần không nhiều, chỉ là bổ sung 

vào những thời điểm đột xuất như lúc trồng (nếu ruộng không đủ ẩm) hoặc gặp hạn giữa 

vụ,... Nước tưới chỉ thực sự cần thiết vào mùa nắng. Ở thời điểm mùa khô hạn, mỗi lần 

tưới cần từ 300 – 500 m3/ha, đồng thời căn cứ vào tốc độ bốc hơi nước ở mỗi khu vực mà 

xác định các lần tưới tiếp theo. Thông thường vào mùa khô hạn khoảng cách mỗi lần tưới 

từ 10 – 15 ngày. 

68) Vì sao trồng mía phải chọn đất thoát nước tốt và những nơi không bị úng 

ngập? 
Mía là cây trồng cần nước nhưng lại rất sợ nước úng ngập. Vì vậy khi trồng mía 

phải chọn đất thoát nước tốt, không bị úng ngập. Ở vùng mía Tây Nam bộ, do đất thấp nên 

người ta phải lên liếp, tức là nâng mặt ruộng cao lên mới trồng được mía. Nếu ruộng mía 

thoát nước kém hoặc úng ngập bộ rễ mía sẽ phát triển kém hoặc bị chết, thối làm cho cây 

sinh trưởng kém, vàng úa, có khi chết hàng loạt. Do đó, khi thiết kế đồng ruộng trồng mía 

bao giờ cũng phải có hệ thống mương rãnh tưới tiêu đi cùng với nhau để đảm bảo tưới 

hoặc tiêu nước khi cần thiết. 



69) Thế nào là khảo nghiệm giống DUS và quy phạm khảo nghiệm giống mía 

DUS đang áp dụng hiện nay ở Việt Nam? 

Khảo nghiệm DUS (Distinctness, Uniformity and Stability) là quá trình đánh giá 

tính khác biệt, tính đồng nhất, tính ổn định của giống cây trồng mới. 

Quy phạm khảo nghiệm giống mía DUS có thể xem và tải về từ địa chỉ: 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/vanbanpq.php?MaLoai=200  

70) Thế nào là khảo nghiệm VCU và quy phạm khảo nghiệm giống mía VCU đang 

áp dụng hiện nay ở Việt Nam? 

Khảo nghiệm VCU (Value of Cultivation and Use) là quá trình đánh giá giá trị 

canh tác và giá trị sử dụng của giống cây trồng mới như: năng suất, chất lượng, tính 

chống chịu sâu bệnh và điều kiện bất thuận, tính thích ứng và khả năng sản xuất hạt 

giống. Khảo nghiệm VCU gồm khảo nghiệm cơ bản và khảo nghiệm sản xuất; 

Quy phạm khảo nghiệm giống mía VCU có thể xem và tải về từ địa chỉ 

http://www.vienmiaduong.vn/vi/vanbanpq.php?MaLoai=200  
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