


1. THÔNG TIN CHUNG

Quy trình này áp dụng cho vùng đất 
bãi sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn 
huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Chỉ áp 
dụng với 2 giống ROC 10 và Viên Lâm 
3, trồng vụ đông xuân hoặc vụ thu

2. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

2.1. Làm đất

- Cày 2-3 lần, sâu 40-50 cm, cách 
nhau 15 ngày. Sau đó rạch hàng thẳng, 
sâu sâu 20-25 cm, cách nhau 0,8-1 m

2.2. Chuẩn bị hom giống:

- Chặt ngang giữa lóng, không chặt 
sát mầm, mỗi hom có 2-3 mắt khỏe.

2.3. Khoảng cách, mật độ

- Khoảng cách hàng 1,2 - 1,3 m 
(tương đương 10 tấn giống/1 ha)

2.4. Đặt hom giống

- Đặt hom theo kiểu hom nọ gối hom 
kia (kiểu nanh sấu), chỉnh vị trí của hom 
mía sao cho mắt mầm hướng ra 2 bên 
rãnh, đặt hom đến đâu lấp đất đến đó

2.5. Bón phân (lượng phân tính cho 1 
ha)

2.5.1. Đối với mía trồng mới: 1000 
kg vôi bột + 2000 kg phân hữu cơ vi sinh 
2:3:2 + 1500 kg NPK 5:10:3 + 284 kg 
Ure + 425 kg KCl

* Bón lót: Khi đặt hom mía

- Lượng bón: 1.000 kg vôi bột + Phân 
hữu cơ vi sinh (2:3:2): 2.000 kg + NPK 
(5:10:3): 1.500 kg

* Bón thúc lần 1: Khi mía bắt đầu đẻ 
nhánh

- Lượng bón: 142 kg Ure + 212 kg 
KCl

* Bón thúc lần 2: Khi mía bắt đầu 
vươn lóng

- Lượng bón: 142 kg Ure + 212 kg 
KCl





2.5.1. Đối với mía trồng mới: 1200 kg 
vôi bột + 2000 kg phân hữu cơ vi sinh 
2:3:2 + 1500 kg NPK 5:10:3 + 392 kg Ure 
+ 425 kg KCl

* Bón lót: Khi đặt hom mía

- Lượng bón: 1200 kg vôi bột + Phân 
hữu cơ vi sinh (2:3:2): 2.000 kg + NPK 
(5:10:3): 1.500 kg

* Bón thúc lần 1: Khi mía bắt đầu đẻ 
nhánh

- Lượng bón: 196 kg Ure + 212 kg KCl

* Bón thúc lần 2: Khi mía bắt đầu vươn 
lóng

- Chặt ngang giữa lóng, không chặt sát 
mầm, mỗi hom có 2-3 mắt khỏe.

2.3. Khoảng cách, mật độ

- Khoảng cách hàng 1,0 - 1,1 m (tương 
đương 12 tấn giống/1 ha)

2.4. Đặt hom giống

- Đặt hom theo kiểu hom nọ gối hom 
kia (kiểu nanh sấu), chỉnh vị trí của hom 
mía sao cho mắt mầm hướng ra 2 bên 
rãnh, đặt hom đến đâu lấp đất đến đó

2.5. Bón phân (lượng phân tính cho 1 
ha)

I. THÔNG TIN CHUNG

1. 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho vùng đất đồi 
sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn 
huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Chỉ áp dụng 
với 2 giống ROC 10 và Viên Lâm 3, trồng 
vụ đông xuân hoặc vụ thu

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

2.1. Làm đất

- Cày 2-3 lần, sâu 40-50 cm, cách nhau 
15 ngày. Sau đó rạch hàng thẳng, sâu sâu 
20-25 cm, cách nhau 0,8-1 m

2.2. Chuẩn bị hom giống:





* Bón lót: Khi đặt hom mía

- Lượng bón: 200 kg vôi bột + Phân hữu cơ 
vi sinh (2:3:2): 2.000 kg + NPK (5:10:3): 
1.500 kg

* Bón thúc lần 1: Khi mía bắt đầu đẻ 
nhánh

- Lượng bón: 87 kg Ure + 212 kg KCl

* Bón thúc lần 2: Khi mía bắt đầu vươn 
lóng

- Lượng bón: 87 kg Ure + 212 kg KCl

2.5.2. Đối với mía lưu gốc: 2.300- 2.400 
kg phân vi sinh, 500- 520 kg đạm Ure, 1.000- 
1.100 kg Supe Lân Lâm Thao, 550 - 600 kg 
Kcl

2.3. Khoảng cách, mật độ

- Khoảng cách hàng 1,2 - 1,3 m (tương 
đương 10 tấn giống/1 ha)

2.4. Đặt hom giống

- Đặt hom theo kiểu hom nọ gối hom kia 
(kiểu nanh sấu), chỉnh vị trí của hom mía sao 
cho mắt mầm hướng ra 2 bên rãnh, đặt hom 
đến đâu lấp đất đến đó

2.5. Bón phân (lượng phân tính cho 1 
ha)

2.5.1. Đối với mía trồng mới: 200 kg vôi 
bột + 2000 kg phân hữu cơ vi sinh 2:3:2 + 
1500 kg NPK 5:10:3 + 174 kg Ure + 425 kg 
KCl

I. THÔNG TIN CHUNG

1. 1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng cho vùng đất ruộng 
chuyển đổi (đất đen) sản xuất mía nguyên 
liệu trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ 
An. Chỉ áp dụng với 2 giống ROC 10 và Viên 
Lâm 3, trồng vụ đông xuân hoặc vụ thu

II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

2.1. Làm đất

- Cày 2-3 lần, sâu 40-50 cm, cách nhau 15 
ngày. Sau đó rạch hàng thẳng, sâu sâu 20-25 
cm, cách nhau 0,8-1 m

2.2. Chuẩn bị hom giống:

- Chặt ngang giữa lóng, không chặt sát 
mầm, mỗi hom có 2-3 mắt khỏe.
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