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SO SÁNH MÔ TẢ MỘT SỐ ðẶC ðIỂM HÌNH THÁI C ỦA  

CÁC GIỐNG MÍA NH ẬP NỘI TỪ THÁI LAN 

ðặc ñiểm KU60-1 KU60-2 KU60-3 K88-65 

- Dáng bụi Hơi xòe Xòe Hơi xòe Xòe 

- Lóng gốc Sít, rễ phụ trung 

bình 

Sít, nhiều rễ phụ Sít, ít rễ phụ Sít, ít rễ phụ 

- Dáng ngọn Xòe cong Xòe xiên Chụm xiên Chụm xiên 

- Thân To, ñều cây  To, ñều cây To, không ñều  To, ñều cây 

Hình dạng 

lóng 

Chùy, nối hơi 

zigzag 

Chùy, nối hơi 

zigzag 

Trụ, nối thẳng Chùy ngược, hơi 

ngắn, nối zigzag 

Màu sắc  Xanh ẩn vàng Xanh ẩn vàng Xanh ẩn vàng, rãi 

nắng ửng ñỏ 

Xanh ẩn vàng 

Vết nứt sinh 

trưởng 

Không Không Có  Không 

- Mầm Tròn, lồi Tròn Tròn Tròn, to, lồi 

ðỉnh mầm Có chùm lông 

dài vượt ñai sinh 

trưởng 

Không có chùm 

lông 

Không có chùm 

lông 

Không có chùm 

lông 

Cánh mầm Có cánh mầm Rộng Rộng ñóng nửa 

trên của mầm 

Cánh mầm ñóng 

nửa trên 

Rãnh mầm Nông, rộng Nông, hẹp Không Không  

- ðai sinh 

trưởng 

Hơi lồi, màu 

sáng trong 

Hơi lồi Hẹp, lồi Lồi, màu vàng xanh  

- ðai rễ 3 – 4 hàng rễ 

xếp không ñều, 

ñiểm rễ rõ 

2 – 3 hàng xếp 

không ñều, ñiểm 

rễ rõ 

2 – 3 hàng xếp 

không ñều, ñiểm 

rễ màu hồng 

2 – 3 hàng xếp 

không ñều, ñiểm rễ 

mờ 

- Bẹ lá Xanh, có sáp, 

lông trung bình, 

tự bong 

Xanh có vệt tím, 

nhiều sáp, ít 

lông, không bong 

Xanh, có sáp, ít 

lông, tự bong 

Xanh, có sáp, dày, 

nhiều lông cứng, tự 

bong 

- Tai lá Có 2 tai lá to Có 2 tai lá  Có 2 tai lá ngắn Có 1 tai lá 

Tai lá trong Hình tam giác Dài, hình mác Hình tam giác Ngắn, hình cựa 

Tai lá ngoài Hình cựa Dài, hình mác Hình tam giác  

- Cổ lá To, hình sừng 

bò 

To, hình chữ nhật Hình sừng bò To, hình chữ nhật, 

bị nhăn 

- Phiến lá Dài trung bình, 

rộng, dày, mềm, 

mép lá sắc, màu 

xanh 

Trung bình, 

mỏng, mềm, mép 

lá sắc, màu xanh 

ñậm 

Dài, rộng, dày, 

cứng, mép lá sắc, 

màu xanh ñậm 

Dài trung bình, 

rộng, dày, cứng, 

mép lá sắc, màu 

xanh ñậm 
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ðặc ñiểm K90-54 K90-77 K93-207 K93-219 
- Dáng bụi Xòe Xòe Xòe Xòe 

- Lóng gốc Sít trung bình, 

không rễ phụ  

Thưa, ít rễ phụ Sít trung bình, rất 

ít rễ phụ 

Sít, rễ phụ trung 

bình 

- Dáng ngọn Xòe xiên Xòe xiên Xòe cong Xòe xiên 

- Thân To, ñều cây  Trung bình, ñều cây To, ñều cây Trung bình, ñều cây 

Hình dạng 

lóng 

Cong, nối  

zigzag 

Ống chỉ, nối 

thẳng 

Trụ, nối thẳng Trụ, nối thẳng 

Màu sắc  Xanh ẩn vàng, 

rãi nắng tím ñỏ 

Xanh ẩn vàng, 

rãi nắng ửng ñỏ 

Xanh ẩn vàng Xanh ẩn vàng, rãi 

nắng ñỏ tía 

Vết nứt sinh 

trưởng 

Không Không Không Không 

- Mầm Tròn, to, lồi Ngũ giác Tròn Trứng 

ðỉnh mầm Có chùm lông 

dài vượt ñai sinh 

trưởng 

Không có chùm 

lông 

Có chùm lông Không có chùm 

lông 

Cánh mầm Hẹp Hẹp  Rộng Có cánh mầm  

Rãnh mầm Sâu, dài, rộng Không Nông, rộng Nông, hẹp, ngắn 

- ðai sinh 

trưởng 

Lồi, màu sáng 

trong 

Rộng, lồi, màu 

vàng 

Hẹp, không lồi Màu sáng trong, 

không lồi  

- ðai rễ 2 – 3 hàng rễ 

xếp không ñều, 

ñiểm rễ mờ 

Hẹp, 1- 2 hàng 

xếp không ñều, 

ñiểm rễ rõ, màu 

tím, thưa 

2- 3 hàng xếp 

không ñều, ñiểm 

rễ rõ 

2 – 3 hàng xếp 

không ñều, ñiểm rễ 

rõ 

- Bẹ lá Xanh, có sáp, 

không có lông, 

tự bong 

Xanh ẩn tím, 

nhiều sáp, rất ít 

lông, tự  bong  

Xanh, có sáp 

phủ, không lông, 

tự bong 

Màu phớt tím, có 

sáp, rất ít lông, tự 

bong 

- Tai lá Có 2 tai lá 2 tai lá hình tam 

giác 

Có 2 tai lá to, 

ngắn 

Có 2 tai lá 

Tai lá trong Ngắn hình cựa Dài Hình tam giác Dài, hình tam giác 

Tai lá ngoài Ngắn hình cựa Ngắn Hình tam giác Ngắn, hình tam 

giác 

- Cổ lá To, hình tam 

giác, bị nhăn 

Hình sừng bò To, màu xanh, 

hình chữ nhật 

Hình tam giác, 

nhẵn 

- Phiến lá Dài trung bình, 

rộng, dày, cứng, 

mép lá sắc, màu 

xanh ñậm 

Dài, rộng, dày, 

mép lá sắc, mềm, 

màu xanh  

Dài trung bình, 

rộng, dày, mềm, 

mép lá sắc, màu 

xanh  

 

Dài, hơi hẹp, mỏng, 

mềm, mép không 

sắc, màu xanh sáng 
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ðặc ñiểm K93-236 K94-32 K95-84 K95-156 
- Dáng bụi Gọn Hơi xòe Hơi xòe Hơi xòe 

- Lóng gốc Sít trung bình, 

không rễ phụ 

Sít, rễ phụ trung 

bình 

Sít, rễ phụ trung 

bình 

Sít, rễ phụ trung 

bình 

- Dáng ngọn Xòe cong Chụm xiên Chụm xiên Chụm thẳng 

- Thân Trung bình, ñều 

cây  

To, ñều cây To, không ñều 

cây  

To, ñều cây 

Hình dạng 

lóng 

Trụ, nối thẳng Ống chỉ, nối 

thẳng 

Trụ, hơi zigzag Trụ, nối thẳng 

Màu sắc  Xanh ẩn vàng Xanh ẩn vàng, 

rãi nắng ñỏ tía 

Xanh ẩn vàng, có 

nhiều sáp 

Xanh ẩn vàng 

Vết nứt sinh 

trưởng 

Không Không Không Không 

- Mầm Thoi, to, lồi Tròn Ngũ giác, to, lồi Tròn, nhỏ, hơi lồi 

ðỉnh mầm Có chùm lông  Không có chùm lông Có chùm lông Có chùm lông 

Cánh mầm Có cánh mầm 

rộng ñóng nửa 

trên của mầm 

Rộng Rộng ñóng nửa 

trên của mầm 

Cánh mầm hẹp, 

mầm cách sẹo lá 

tạo ra vết lõm 

Rãnh mầm Không Không Dài, sâu, rộng Không  

- ðai sinh 

trưởng 

Rộng, lồi, màu 

hồng 

Lồi Hẹp, lồi, màu 

váng sáng 

Rộng, lồi, màu sáng 

trong 

- ðai rễ 2 – 3 hàng rễ 

xếp không ñều, 

ñiểm rễ rõ 

3- 4 hàng xếp 

không ñều, ñiểm 

rễ mờ 

3- 4 hàng xếp 

không ñều, ñiểm 

rễ mờ 

3 – 4 hàng xếp 

không ñều, ñiểm rễ 

rõ 

- Bẹ lá Xanh ẩn vàng, 

có sáp, không 

lông, tự bong 

Xanh, có sáp, ít 

lông, không tự 

bong 

Xanh ẩn tím, có 

sáp ít lông, 

không tự bong 

Dày, màu xanh, có 

sáp, ít lông, không 

tự bong 

- Tai lá Có 2 tai lá  Có 2 tai lá to  Có 2 tai lá  Có 2 tai lá ngắn 

Tai lá trong Hình tam giác Dài, hình cựa Dài, hình mác Hình cựa 

Tai lá ngoài Hình cựa Ngắn, hình cựa Ngắn, hình tam 

giác 

Hình tam giác 

- Cổ lá Hình chữ nhật Hình tam giac, 

non màu hồng 

Rất to, hình chữ 

nhất, bị nhăn 

To, hình tam giác, 

màu hồng, có chùm 

lông ở mép 

- Phiến lá Trung bình, 

mỏng, mềm, 

màu xanh 

Dài, rộng, dày, 

cứng, mép lá sắc, 

màu xanh ñậm 

Rộng trung bình, 

ngắn, mỏng, 

mềm, mép lá sắc, 

màu xanh ñậm 

Dài trung bình, 

rộng, dày, cứng, 

mép lá sắc,  màu 

xanh  
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ðặc ñiểm K95-161 K95-283 KU00-1-58 KU00-1-61 
- Dáng bụi Hơi xòe Xòe Hơi xòe Gọn  

- Lóng gốc Sít, rễ phụ trung 
bình 

Sít, rễ phụ trung 
bình 

Sít, ít rễ phụ Sít, ít rễ phụ 

- Dáng ngọn Xòe cong Xòe xiên Chụm xiên Xòe cong 

- Thân To, ñều cây  To, ñều cây To, ñều cây To, ñều cây 

Hình dạng 
lóng 

Trụ, nối zigzag Trụ, nối hơi 
zigzag 

Trụ, nối thẳng Trụ, nối hơi zigzag 

Màu sắc  Xanh ẩn vàng, 
rãi nắng ửng ñỏ 

Xanh ẩn vàng, 
rãi nắng màu 
xanh 

Xanh ẩn vàng, rãi 
nắng ửng ñỏ 

Xanh ẩn vàng 

Vết nứt sinh 
trưởng 

Không Không Không  Không 

- Mầm Tròn, to Trứng, nhỏ, lồi Tròn, dẹt, nhỏ Trứng 

ðỉnh mầm Có chùm lông  Không có chùm 
lông 

Có chùm lông Không có chùm 
lông 

Cánh mầm Có cánh mầm Hẹp Cánh mầm vượt 
ñai sinh trưởng 

Cánh mầm hẹp màu 
ñen 

Rãnh mầm Sâu, rộng, dài Ngắn, hẹp, nông Không rõ Dài 

- ðai sinh 

trưởng 

Hẹp, lồi, màu 
vàng xanh 

Lồi, màu vàng, 
rãi nắng màu 
xanh 

Hẹp, lồi Rộng, lồi 

- ðai rễ Màu xanh, có 3 
– 4 hàng rễ xếp 
không ñều, ñiểm 
rễ rõ 

2 hàng xếp ñều 
nhau, ñiểm rễ rõ 

2- 3 hàng xếp 
không ñều, ñiểm 
rễ rõ 

2 – 3 hàng xếp 
không ñều, ñiểm rễ 
rõ 

- Bẹ lá Xanh, có sáp, 
không có lông, 
không tự bong 

Xanh, có sáp, ít 
lông, tự bong 

Xanh ẩn tím, rãi 
nắng phớt tím, có 
sáp, không lông, 
không tự bong 

Xanh ẩn vàng, có 
sáp, không có lông, 
không tự bong 

- Tai lá Có 2 tai lá Có 2 tai lá  Có 2 tai lá to Có 2 tai lá ngắn 

Tai lá trong Dài, hình mác Dài, hình cựa Dài,  hình mác Hình cựa 

Tai lá ngoài Ngắn, hình tam giác Dài, hình cựa Ngắn, hình tam giác Hình tam giác 

- Cổ lá Hình chữ nhật, 
màu hồng 

To, hình chữ 
nhật, màu xanh 

To nhẵn, hình 
chữ nhật 

Hình sừng bò 

- Phiến lá Trung bình, dày, 
mềm, sắc, màu 
xanh 

Trung bình, hơi 
hẹp, dày, cứng 
mép lá sắc, màu 
xanh ñậm 

Dài, rộng, dày, 
cứng, mép lá 
không sắc, màu 
xanh ñậm 
 

Dài, rộng, mỏng, 
mềm, mép lá sắc, 
màu xanh  
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ðặc ñiểm KU00-1-92 LK92-11 U-thong 2 U-thong 3 Suphanburi 7 

- Dáng bụi Gọn Gọn Hơi xòe Hơi xòe Gọn 

- Lóng gốc Sít, không 

rễ phụ 

Trung bình, 
ít rễ phụ 

Sít, ít rễ phụ Sít, ít rễ phụ  Trung bình,  rễ 
phụ trung bình  

- Dáng ngọn Xòe cong Xòe xiên Xòe xiên Xòe xiên Xòe cong 

- Thân To, ñều cây Trung bình, 
ñều cây 

To, ñều cây Trung bình, 
ñều cây 

To, không ñều 
cây  

Hình dạng 
lóng 

Trụ, nối 

thẳng 

Trụ, nối 
thẳng 

Trụ, nối 
thẳng 

Trụ, nối thẳng Chùy, nối 
thẳng 

Màu sắc  Xanh ẩn 

vàng 

Xanh ẩn 
vàng 

Xanh ẩn 
vàng 

Xanh ẩn vàng Xanh ẩn vàng 

- Mầm Trứng Trứng Tròn Thoi Tròn 

ðỉnh mầm Không có 

chùm lông 

Không có 
chùm lông 

Không có 
chùm lông 

Có chùm lông Không có chùm 
lông  

Cánh mầm Trung bình Trung bình Hẹp Có cánh mầm  Trung bình 

Rãnh mầm Không Dài, rộng Không Không rõ Không  

- ðai sinh 

trưởng 
Rộng, màu 

vàng trong 

Hẹp, lồi, 
vàng sáng 

Rộng, lồi Lồi, màu xanh 
vàng  

Lồi 

- ðai rễ 2 – 3 hàng 

xếp không 

ñều 

Hẹp, mờ, 2 - 
3 hàng xếp 
không ñều 

Rõ, 3 - 4 
hàng xếp 
không ñều 

Mờ, 2 hàng 
xếp ñều nhau 

Rõ, 3 – 4 hàng 
rễ xếp không 
ñều 

- Bẹ lá Xanh ẩn 

vàng, 

không lông 

Xanh, nhiều 
sáp, rất ít 
lông 

Phớt tím, có 
sáp phủ, 
không lông 

Màu xanh ẩn 
tím, có sáp, 
không lông 

Xanh ẩn vàng, 
có sáp, không 
có lông 

- Tai lá Có 2 tai lá 1 tai lá  Có 2 tai lá  Có 2 tai lá to Có 2 tai lá 

Tai lá trong Hình cựa  Hình mác Hình tam giác Dài, hình mác 

Tai lá ngoài Hình tam 

giác 

Ngắn hình 
cựa 

Ngắn, hình 
mác 

Hình cựa Ngắn, hình 
tam giác to 

- Cổ lá Hình chữ 

nhật 

Hình tam 
giác màu nâu 

Hình chữ 
nhật 

To, hình chữ 
nhật 

Hình tam giác, 
màu tím 

- Phiến lá Trung bình, 

mềm, 

mỏng, mép 

không sắc, 

màu xanh 

Trung bình, 
dày, cứng, 
mép lá sắc, 
màu xanh 
ñậm 

Dài, rộng 
trung bình, 
mép lá 
không sắc, 
xanh ñậm 

Trung bình, 
dày, cứng, 
mép lá không 
sắc, màu xanh 
ñậm 

Trung bình, 
mỏng mềm, 
mép lá không 
sắc, màu xanh 
ñậm 

 


