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TÓM TẮT
Mít là loại cây trồng phổ biến tại Việt Nam, những năm qua diện tích trồng và
sản lượng mít không ngừng gia tăng, từ diện tích 26.174 ha và sản lượng 307.534 tấn
(2018) lên 42.833 ha và sản lượng đạt 430.306 tấn (2020). Các giống mít được trồng
nhiều là Siêu Sớm, Lá Lớn (Lá Bàng), Viên Linh, mít nghệ và một số giống khác như
mít ruột đỏ, mít Ấn Độ, mít trái dài Malaysia… Trong đó, phổ biến nhất là giống mít
Siêu Sớm với ưu điểm cho trái sớm, thích hợp trồng dày, quả ít xơ, chất lượng ngon
đáp ứng cho mục tiêu ăn tươi và chế biến. Từ đó cho thấy nhu cầu cung cấp cây giống
cho sản xuất là rất lớn, xuất phát từ nhu cầu đó công tác tuyển chọn giống, đặc biệt là
bình tuyển cây đầu dòng có năng suất cao, chất lượng ngon đã và đang được chú trọng.
Bên cạnh đó, để có nguồn cây giống cung cấp cho sản xuất, phương pháp nhân giống
bằng kỹ thuật ghép mắt cửa sổ được áp dụng rộng rãi trong sản xuất cây giống.
Từ khóa: Cây mít, tuyển chọn giống, kỹ thuật nhân giống, ghép mắt cửa sổ
1. Tổng quan về cây mít
Cây mít (Artocarpus heterophyllus Lam., Moraceae), được cho là có xuất xứ từ
khu vực rừng mưa Western Ghats của Ấn Độ (Morton, 1987). Cây mít trồng từ hạt cho
quả sau 4-6 năm sau khi trồng, trong khi mít nhân giống bằng cách ghép từ những
giống cho quả sớm có thể cho quả từ năm thứ hai sau khi trồng (Nguyễn Văn Kế,
2014).
Mít là loài cây ăn quả nhiệt đới thân gỗ lớn có rễ cọc, trong tự nhiên cây có thể
cao từ 10-30 m, có thể sống từ 20-100 năm hay lâu hơn (Elevitch và Manner, 2006).
Cây mít có lá dày, màu xanh đậm, lá đơn mọc cách, mặt trên xanh đậm bóng láng, mặt
dưới xanh nhạt không bóng láng. Lá thường có hình elip đến hình bầu dục, có thể có
thùy sâu trên các cây còn non. Thân có vỏ dày, phân cành nhiều với nhiều cấp cành,
tán dày và rộng. Tất cả các phần của cây đều tiết ra chất nhựa cây màu trắng khi bị
thương (Elevitch và Manner, 2006). Hoa mít là hoa phức, đơn tính đồng chu (hoa đực
và hoa cái mọc riêng trên cùng một cây). Tuy nhiên, hoa đực thường nhỏ hơn hoa cái
với bề mặt ít gai góc hơn, cuống nhỏ. Hoa cái hình elip hoặc tròn, có hình ống dài. Cây
mít được cho là thụ phấn nhờ côn trùng và gió với tỷ lệ thụ phấn chéo cao (Elevitch và
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Manner, 2006). Quả mít có vỏ dày có gai phía bên ngoài có màu xanh lá cây đến màu
vàng hoặc màu đồng. Quả mít là một quả phức gồm nhiều quả thật bên trong vỏ quả.
Quả thật phát triển hình thành múi mít và hạt. Múi mít có phần thịt mềm, là phần chính
để ăn. Trong múi mít thường có hạt nhưng đôi khi không có hạt do bị thoái hóa. Phía
ngoài của vỏ quả có gai, trừ lớp vỏ gai phần còn lại bên trong của quả mít hầu như ăn
được. Thời gian trung bình để quả chín từ 90-180 ngày và trọng lượng trung bình của
một quả mít từ 4,5 – 30 kg (Elevitch và Manner, 2006). Hạt nằm trong quả thật có màu
nâu nhạt đến nâu, có chiều dài 2 - 3 cm với đường kính đường 1,5 cm và được bao bọc
trong một màng mỏng màu trắng. Trong mỗi quả mít có thể có đến 500 hạt/quả. Trong
hạt có chứa nhiều dinh dưỡng chủ yếu là chất bột, có thể dùng để luộc, nướng, hấp ăn
trực tiếp (như là một loại lương thực) hoặc chế biến nhiều cách khác nhau (Vũ Công
Hậu, 2007).
Theo thống kê của Cục Trồng trọt (2020), tại Việt Nam, cây mít được trồng phổ
biến từ Bắc tới Nam với diện tích 42.833 ha, năng suất trung bình 16,8 tấn/ha và sản
lượng đạt 430.306 tấn, ở phía Nam mít chiếm 84% (35.994 ha) được trồng phổ biến tại
một số tỉnh như Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp với
các giống mít như: mít Siêu Sớm, mít Viên Linh, mít Lá Bàng, mít Nghệ, mít Tố Nữ.
Trong những năm gần đây, cây mít được người nông dân xếp vào loại cây ăn quả có
giá trị kinh tế cao, đem lại nguồn thu nhập cao cho người trồng mít, vì thế diện tích
trồng mít đang tăng nhanh, đặc biệt trong 5 năm gần đây. Tuy nhiên, vẫn chưa có
giống mít được nghiên cứu và công nhận chính thức trong sản xuất; Có nhiều kinh
nghiệm trong trồng và chăm sóc vườn cây nhưng chưa được nghiên cứu, đánh giá để
thống nhất thành quy trình kỹ thuật. Mặc dù cây mít được xem là một trong 11 loại cây
ăn quả chủ lực và là một trong những cây trồng được nông dân chú trọng phát triển
trong những năm gần đây nhưng công tác tuyển chọn giống tốt và xây dựng quy trình
kỹ thuật trồng và chăm sóc (bao gồm kỹ thuật nhân giống) chưa được chú ý trong thời
gian qua. Chính vì thế, công tác tuyển chọn giống và xây dựng quy trình kỹ thuật kèm
theo là cần thiết để phát triển ổn định và bền vững cho ngành hàng mít tại Việt Nam.
2. Công tác tuyển chọn giống mít trên thế giới và ở Việt Nam
2.1. Một số kết quả nghiên cứu trên thế giới
Tại Philipine, nhiều giống mít được nghiên cứu và đánh giá khả năng chịu hạn
nhằm phát triển các giống mít có khả năng chịu hạn cao để phát triển hiệu quả hơn sản
xuất nông nghiệp cho những vùng đất thiếu nước tưới (Yap, 1972).
Theo Crane et al. (2002), ở Hawaii một số giống mít đã được du nhập, đánh giá
và trồng trong sản xuất gồm Black Gold nguồn gốc từ Úc, quả trung bình 10kg, múi
màu cam đậm, mềm và thơm. Giống Dang Rasimi nguồn gốc từ Thái Lan, trọng lượng
quả khoảng 8 - 9 kg, múi màu cam đậm, ráo, ngọt và thơm. Giống Gold Nugget nguồn
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gốc từ Úc, trọng lượng quả khoảng 3 - 5,5 kg, múi màu cam đậm, mềm và thơm.
Giống Honey Gold nguồn gốc từ Úc, trọng lượng quả khoảng 4,5 - 5,5 kg, múi màu
vàng sậm, ráo, ngọt và thơm. Giống Lemon Gold nguồn gốc từ Úc, trọng lượng quả
khoảng 6 kg, múi màu vàng, ráo, ngọt và thơm. Giống NS1 nguồn gốc từ Malaysia,
trọng lượng quả khoảng 4 - 5,5 kg, múi màu cam, ráo, ngọt.
Tại Florida, chương trình tuyển chọn giống mít đã được thực hiện từ năm 1995
trên cơ sở thu thập các giống mít ưu tú có nguồn gốc từ Châu Á nhiệt đới bắt đầu từ
năm 1987. Sau 8 năm theo dõi, đánh giá đến năm 2003 đã tuyển chọn được 11 giống
ưu tú có tiềm năng phát triển gồm: Black Gold, Cheena, Dang Rasimi, Galaxy, Golden
Nugget, Honey Gold, Lemon Gold, J-30, J-31, NS-1 và Tabouey. Các giống này được
sử dụng làm nguồn vật liệu cho các công trình chọn tạo giống trong tương lai để tạo ra
các giống mít mới chất lượng cao phục vụ cho sản xuất (Campbell et al., 2004).
Ở Ấn Độ, chương trình tuyển chọn giống mít đã được thực hiện từ năm 1992
trên cơ sở thu thập các giống mít ưu tú có tiềm năng phát triển. Một số giống có triển
vọng bao gồm giống PLR-1, quả trung bình là 12 kg, độ Brix là 19, chất lượng quả
ngon, múi mít ngọt có màu vàng; giống PPI 1 Jack, quả nặng 17 kg, độ Brix là 19, chất
lượng quả ngon, múi mít có màu vàng với hàm lượng TSS cao; giống Swarna quả có
trọng lượng trung bình từ 6 - 8 kg/quả có múi dày và vỏ mỏng (<1,0 cm), mọng nước;
giống ít nhựa Gumless Type quả có trọng lượng trung bình từ 6,4 - 9,0 kg có hình
dạng thuôn dài, múi mít có màu vàng nhạt, vị ngọt đây được xem là giống mít tiềm
năng; giống Konkan Prolific là giống có tiềm năng năng suất 450 - 550 kg/cây và năng
suất trung bình 420,56 kg/cây với 73 quả/cây/năm trong điều kiện trồng thưa, quả
trung bình khoảng 5,70 kg, chiều dài quả 34,4 cm chiều rộng quả 15,2 cm, quả hình
thuôn, múi màu vàng, quả xuất hiện thành chùm (Sidhu, 2012).
Tại Bangladesh, đã bình tuyển giống BARI Kanthal 1 là giống có năng suất cao,
quả cỡ trung bình, hình dạng quả đồng đều nặng 9,5 kg/quả. Quả có múi mềm vừa, có
vị rất ngọt phần ăn được chiếm 55% (Sidhu, 2012).
2.2. Một số kết quả nghiên cứu ở Việt Nam
Từ cuối những năm 1990, Viện cây ăn quả miền Nam đã tiến hành điều tra bình
tuyển chọn cây mít ưu tú ở miền Đông Nam Bộ, từ 50 cá thể ưu tú sơ tuyển ban đầu đã
chọn được 8 cá thể tốt gồm cây MĐN06H, MĐN09H, MBRVT32H, MĐN10H,
MDN02H, MLĐ26H, MBRVT31H và MBRVT33H. Các cá thể tuyển chọn đều có thịt
ráo hơi giòn, trong đó 3 dòng MĐN06H, MĐN09H và MBRVT32H vượt trội hơn do
có năng suất cao ổn định, phẩm chất ngon hơn so với các cá thể khác. Dòng mít MĐ06
là dòng vô tính được nhân ra từ cá thể MĐN06H có phẩm chất ngon, thích nghi tốt và
có năng suất khá cao, thích hợp cho ăn tươi và chế biến được tuyển chọn và được cho
phép khu vực hóa năm 2002 (QĐ số 5309 QĐ/BNN-KHCN, ngày 29/11/2002). Dòng
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vô tính MĐ06 đã được nhân giống vô tính và cung ứng cho nhu cầu trồng mít của
người dân và doanh nghiệp ở Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây nguyên (Bùi
Xuân Khôi và ctv., 2002).
Từ năm 2006 - 2009, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên đã
bình tuyển được 24 cây mít đầu dòng tại Tây Nguyên (Đắk Lắk và Lâm Đồng). Tuổi
cây từ 9 - 30 năm tuổi, năng suất trung bình 3 năm từ 982 - 1.600 kg/cây/năm, các cây
đều sinh trưởng và phát triển tốt, chưa ghi nhận sâu bệnh nặng. Trong đó, có 2 cá thể
TJF05 và TJF21 cho quả trái vụ (2 vụ) và một số cá thể cho năng suất cao qua các năm
theo dõi như TJF05, TJF21, TJF26 và TJF27 (Nguyễn Thị Hạnh, 2010).
Từ năm 2006 - 2012, Viện Cây ăn quả miền Nam đã triển khai tiếp một số
chương trình nhằm điều tra giống, tiến hành thu thập nguồn giống trong sản xuất tại
các tỉnh Đông Nam bộ và đã bình tuyển một số cây mẹ tốt cũng như đề xuất công nhận
cây đầu dòng (Vũ Thị Hà và ctv., 2017).
Năm 2020, trong khuôn khổ thực hiện đề tài “nghiên cứu chọn tạo giống và quy
trình kỹ thuật thâm canh cây mít cho một số vùng chính ở các tỉnh phía Nam”, Viện
Cây ăn quả miền Nam đã tiến hành điều tra và tuyển chọn cá thể mít ưu tú tại các tỉnh
phía Nam. Từ 30 cá thể tuyển chọn ban đầu đã chọn lọc được 8 cá thể mít ưu tú gồm
M03, M05, M06, M07, M17, M21, M27 và M30 có năng suất ổn định (>120
kg/cây/năm), khối lượng trung bình quả >10 kg/quả, tỷ lệ ăn ăn được >43%, độ brix >
20% (Nguyễn Tuấn Vũ và ctv., 2020).
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có giống mít được công nhận chính thức ở nước ta
dù nhiều giống đã được sử dụng trong sản xuất. Bên dưới là một số giống mít được
trồng phổ biến và đặc điểm của chúng (Phan Văn Dũng và ctv., 2007; Vũ Thị Hà và
ctv., 2017; Nguyễn Văn Kế, 2014; Mai Van Tri and Nguyen Van Hoa, 2014).
- Nhóm giống Thái Sớm/Siêu Sớm: Gồm một vài giống/dòng nhưng chưa được
mô tả cụ thể từng giống/dòng. Lá to trung bình, bóng láng, dạng lá hình elip, đầu lá
nhọn ngắn; quả to trung bình 7 - 11 kg/quả; vỏ quả màu xanh đến xanh vàng, chiều
dày vỏ từ 1,4 - 1,6 cm; ít xơ; múi dày, vàng tươi, mềm hơi xốp, ráo và hơi giòn, chất
lượng ăn tươi ngon, tỷ lệ ăn được khoảng 47 - 53%. Giống được trồng phổ biến nhất,
phát triển nhanh, cho quả sớm, năng suất cao, thích hợp cho trồng dày, ăn tươi và chế
biến. Tuy nhiên, thân cành có gỗ mềm, dễ gãy tét cành.
- Nhóm giống Lá Lớn/Lá Bàng: Gồm một vài dòng nhưng chưa được mô tả cụ
thể. Lá to như lá bàng, mặt trên xanh đậm, bóng láng; quả có màu xanh vàng, to quả,
vỏ dày 1,4 - 1,6 cm; quả to trung bình 9 - 14 kg/quả; múi quả vàng tươi; tỷ lệ ăn được
khoảng 43 - 47%. Giống này phát triển nhanh, phân cành mạnh, tán cây lớn, cho quả
sớm, năng suất cao, dễ chăm sóc, ít nhiễm sâu bệnh, thích hợp cho chế biến, ăn tươi,
nhưng không được ưa chuộng bằng giống Siêu Sớm.
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- Nhóm giống Viên Linh: Gồm một vài dòng nhưng chưa được mô tả cụ thể
từng dòng. Lá xanh đậm, mặt trên bóng láng, quả màu xanh, vỏ quả dày từ 1,9 - 2,2
cm; khối lượng quả 8 - 11 kg/quả. Cây phát triển khá nhanh, năng suất khá cao, chất
lượng ăn tươi ngon nhưng không được ưa chuộng bằng giống Siêu Sớm. Tỷ lệ ăn được
khoảng 46 - 52%. Giống này có thể dùng ăn tươi và chế biến, trước đây được trồng
nhiều hiện nay được chuyển dần sang giống Siêu Sớm và Lá Lớn.
- Dòng mít MĐ06 có phẩm chất ngon, thích nghi tốt và có năng suất khá cao,
thích hợp cho ăn tươi và chế biến. Dòng này được tuyển chọn từ địa phương nên thích
nghi tốt điều kiện khí hậu, thổng nhưỡng miền Đông Nam Bộ và ít sâu bệnh.
- Giống M97I: Giống được chọn từ dòng tuyển chọn địa phương, ăn tươi ngon,
thịt dẻo ngọt, năng suất khá, tỷ lệ ăn được khoảng 43 - 47%. Trước đây giống này
được trồng khá nhiều, tuy nhiên hiện nay diện tích trồng giảm mạnh.
- Nhóm giống mít Không Hạt: Gồm một vài giống/dòng. Riêng dòng xuất phát
từ Cần Thơ (mít Ba Láng) được mô tả rõ hơn các dòng khác. Lá nhỏ, gần tròn, rợn
sóng, ít phân cành. Giống này có hạt bị thui nên quả chủ yếu có múi và xơ. Thích hợp
cho ăn tươi.
- Nhóm mít Nghệ: Vỏ quả màu vàng đến vàng sậm, múi và xơ có màu vàng
nghệ, vị rất ngọt, thịt dày, ráo và giòn, thích hợp cho ăn tươi và chế biến.
Trong các nhóm giống trên, nhóm Siêu Sớm là nhóm mít mau cho quả, năng
suất cao, ăn tươi phù hợp; nhóm Lá Lớn có cây lớn nhanh, mọc mạnh, ít đòi hỏi chăm
sóc, phù hợp cho chế biến mít sấy và nhóm MĐ06 là giống thích nghi tốt, ít sâu bệnh
là những giống có tiềm năng cần đưa vào các chương trình lai tạo nhằm cải thiện
giống.
3. Một số phương pháp nhân giống mít
3.1. Phương nhân giống hữu tính
Hạt mít được sử dụng làm nguồn vật liệu chính trong phương pháp nhân giống
hữu tính, hạt mít là loại hạt không thể bảo quản trong thời gian dài, nếu để hạt bị khô
hạt sẽ nhanh chóng mất khả năng nảy mầm, chính vì thế hạt sau khi thu hoạch sẽ được
đem gieo ngay (Love et al., 2017). Ưu điểm của phương pháp này là hệ số nhân giống
cao, khả năng sinh trưởng của cây con mạnh hơn so với phương pháp nhân giống vô
tính. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là cây con sẽ không đồng nhất, có
nhiều biến dị so với cây mẹ, chính vì thế phương pháp này thường được sử dụng trong
lai tạo giống mới.
Quy trình nhân giống mít bằng hạt được thực hiện như sau: Hạt sau khi thu
được rửa sạch nhằm loại bỏ phần nhầy và đường. Sau đó hong ráo hạt khoảng 1-2h
trong điều kiện phòng (tránh để hạt quá khô sẽ giảm sức nảy mầm), xử lý hạt giống
bằng cách ngâm hạt trong nước ấm (24h) hoặc ngâm trong dung dịch GA3 sau đó gieo
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hạt vào giá thể đã chuẩn bị sẵn hoặc gieo trực tiếp vào bầu, hố trồng. Hạt sẽ nảy mầm
sau 3-8 tuần, khi cây con được 3-4 lá là có thể đem trồng (nếu nhiều hơn 4 lá rễ sẽ dài
khi đó đem trồng sẽ tăng tỷ lệ chết).
3.2. Phương pháp nhân giống vô tính
Ngoài nhân giống bằng hạt mít còn được nhân giống bằng phương pháp giâm
cành, chiết cành và ghép. Ưu điểm của các phương pháp này là cây nhanh cho trái và
có các đặc tính di truyền giống cây mẹ. Từ nhiều nghiên cứu khác nhau cho thấy mít là
loại cây khó nhân giống vô tính, nguyên nhân chính có thể là do nhựa (mũ) của cây
làm cản trở quá trình tạo mô sẹo ảnh hưởng đến quá trình tiếp hợp giữa mắt ghép và
gốc ghép (Soepadmo, 1991). Theo Rowe-Dutton (1976), Cắt cành (giâm cành) không
thể là phương pháp nhân giống mít thương mại vì tỷ lệ chết quá cao, chiết cành và tách
chồi cũng được coi là phương pháp rất khó vì tỷ lệ thành công rất thấp và cần có
hormone để kích thích ra rễ. Gần đây, một số tác giả đã báo cáo về sự thành công của
phương pháp ghép (Jose and Velsalakumari, 1991; Kuddus, 2001) trong nhân giống vô
tính cây mít. Love et al. (2017), cũng cho rằng ghép là phương pháp phổ biến hơn 2
phương pháp còn lại. Ở Việt Nam hiện nay phương pháp ghép mắt cửa sổ là phương
pháp tối ưu nhất và áp dụng rộng rãi trong sản xuất giống mít thương mại.
Quy trình kỹ thuật nhân giống mít bằng phương pháp ghép mắt cửa sổ
Nhân giống mít bằng phương pháp ghép mắt có gỗ cửa sổ chữ H cho hiệu quả
cao nhất so với phương pháp ghép khác (nêm đọt hoặc ghép nêm hông). Phương pháp
thực hiện như sau:
- Chuẩn bị gốc ghép: Sử dụng gốc ghép ươm từ hạt của giống mít Lá lớn có khả
năng chống chịu tốt với bệnh thối thân chảy nhựa do nấm P. Palmivora (Mai Văn Trị,
2019) hoặc các giống địa phương có khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu, thổ
nhưỡng. Chọn hạt to, tròn, đồng đều. Dùng bầu nilon đen, kích thước 17 cm x 45 cm.
Hỗn hợp bầu ươm làm giá thể gồm: Đất đỏ + HC + mụn xơ dừa và phân DAP (5kg/
m3) hoặc công thức Đất đỏ + phân hữu cơ (3:1) và phân DAP (5kg/ m3). Gốc ghép đạt
16-20 tháng tuổi sau ương hạt là thời điểm ghép tốt nhất, gốc ghép khỏe, vỏ còn màu
xanh chưa hóa nâu.
- Chuẩn bị cành ghép: Để đạt tỷ lệ ghép thành công cao, cây lấy cành ghép phải
ngưng bón phân trước đó 40-60 ngày. Khoanh cành trước khi lấy cành ghép 20-30
ngày để hạn chế nhựa trong cành ghép.
- Phương pháp ghép: Ghép theo kiểu ghép mắt cửa sổ chữ H. Mắt ghép có gỗ
mang mầm nách. Tạo cửa sổ dài khoảng 1,5 cm, rộng 0,7-1 cm tùy đường kính thân
gốc ghép. Chọn mắt ghép và vạt mắt ghép sao cho tương xứng với cửa sổ đã tạo. Ráp
mắt ghép vào, quấn dây nilon chuyên dụng có thể tự hủy sau khi ghép, lưu ý quấn từ
dưới lên và kín nơi ghép không cho nước mưa lọt vào. Khoảng 40 ngày sau khi ghép
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tiến hành kiểm tra mắt ghép và dùng dao rạch nơi mắt ghép để chồi mọc ra thuận lợi.
Sau đó cắt ngọn gốc ghép, cách vị trí ghép khoảng 3 cm. Khoảng 20 ngày sau đó mắt
ghép sẽ bật chồi và xuất hiện 1-2 lá non.
- Quá trình ghép được thực hiện trong vườn ươm có che 50% ánh sáng. Sau khi
bật chồi, cây được đưa ra ngoài với điều kiện 100% ánh sáng để chăm sóc.
- Dưỡng cây ghép sau khi bật chồi: Tưới nước đầy đủ cho cây 2 ngày/ lần bằng
vòi phun. Ngâm phân và tưới gốc DAP với liều lượng 1 kg cho 30 m2 luống bầu cây
giống, 1 tuần tưới phân 1 lần. Phun phân bón lá có tỷ lệ N:P2O5:K2O là 16:16:8 với
chu kỳ 3-4 ngày/lần. Phun thuốc trừ bệnh với chu kỳ 7-10 ngày 1 lần.
- Kiểm soát ẩm độ giá thể phù hợp cho cây phát triển. Khoảng 40 ngày sau khi
chăm sóc, chồi ghép có thể đạt chiều cao 25 cm thì đạt tiêu chuẩn trồng và có thể xuất
vườn.
4. Kết luận
Ở Việt Nam, cây mít được trồng từ rất lâu nhưng gần đây mới được sản xuất
theo hướng hàng hóa cho nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Đặc biệt, trong vòng 5 năm trở
lại đây do giá thu mua và hiệu quả sản xuất tăng cao đã cuốn nhà vườn chuyển đổi
“nóng” các loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây mít, dẫn đến nhu cầu về giống
và cây giống mít tăng cao, có những thời điểm cung không đủ cầu cây giống mít
khang hiếm đã đẩy giá cây giống lên cao. Bên cạnh đó, sản xuất mít theo hướng hàng
hóa đòi hỏi phải tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị, phát
triển bền vững cây mít, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất để gia tăng tính cạnh tranh là
cần thiết hiện nay. Từ đó cho thấy vai trò của công tác tuyển chọn giống và các
phương pháp nhân giống để chọn tạo ra các giống có năng suất và chất lượng đáp ứng
được thị hiếu tiêu dùng là yếu tố quan trọng trong chuỗi sản xuất góp phần nâng cao
giá trị và phát triển bền vững cây mít tại Việt Nam.
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