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Tóm tắt
Mít (Artocarpus heterophyllus) là cây ăn quả quan trọng ở vùng nhiệt đới và cận
nhiệt đới được cho rằng có nguồn gốc xuất xứ ở Ấn Độ, Malaysia và Bangladesh được
thuần hóa khoảng 700-1300 năm Trước Công Nguyên. Chi Artocarpus có khoảng 60
loài cây thân gỗ phân bố trong khu vực Đông Nam Á và các đảo thuộc Thái Bình Dương.
Chi Mít thường được chia thành hai chi phụ gồm Artocarpus và Pseudojaca dựa vào
đặc điểm lá và quả, có tác giả lại chia chi Mít thành Artocarpus và Duricarpus. Trên thế
giới có khoảng 31 loài thuộc chi Mít có quả ăn được, 11 loài phổ biến, trong 9 loài trồng
trọt chỉ có 2 loài phổ biến nhất là Mít và Sa kê. Theo Phạm Hoàng Hộ ở Việt Nam có
15 loài và loài phụ thuộc chi Artocarpus nhưng theo tác giả Võ Văn Chi có 11 loài và
phân loài. Sự phân bố của cây Mít từ các báo cáo đã công cho thấy từ 3 quốc gia bản địa
Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia cây Mít đã được di thực và được trồng phổ biến tại 79
quốc gia khác của châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương. Mít cũng có lịch sử
lâu đời ở Việt Nam được ghi lại qua các Thư Tịch cổ. Các giống mít cổ truyền ở Việt
Nam rất đa dạng phong phú với tên gọi khác nhau gắn liền với địa phương. Tuy nhiên
có thể phân ra làm 2 nhóm mít dai và mít ướt. Trong đó nhóm mít dai được ưa chuộng
hơn nên có sự đa dạng về các giống. Do cây Mít ở nước ta không được xếp là cây ăn
quả chủ lực nên việc đầu tư nghiên cứu phát triển còn nhiều hạn chế, trong những năm
tới cần đẩy mạnh nghiên cứu phát triển cây ăn quả rất có tiềm năng này.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Mít có tên khoa học là Artocarpus heterophyllus Lam., một cây đa dụng quan trọng
ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, đặc biệt ở Nam và Đông Nam Á. Mít là loài cây ăn
quả thuộc chi Mít hoặc còn gọi là chi Chay. Mít được trồng ở Ấn Độ từ thời cổ đại được
các thương gia Ả Rập đưa đến bờ biển Đông Phi, và ngày nay Mít đã lan rộng khắp các
vùng nhiệt đới. Người ta cho rằng Mít có nguồn gốc ở khu vực Tây Ghats của Ấn Độ
và Bangladesh, nhưng vấn đề này vẫn còn những tranh cãi bởi vì chưa xác định được
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nó có dạng hoang dã hay không. Một số ý kiến cho rằng có các vật liệu hoang dã có
quan hệ với Mít ở quần đảo Andaman, một số khác lại cho rằng Mít có nguồn gốc từ
Malaysia.
Hiện nay cây Mít được trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới như Nam Á, Đông
Nam Á, châu Phi, Nam và Trung Mỹ. Quả Mít và các sản phẩm từ Mít là một mặt hàng
thực phẩm phổ biến trên khắp các châu lục khi hoạt động giao thương quốc tế ngày càng
mở rộng. Tuy nhiên văn hóa ẩm thực từ quả Mít và các sản phẩm từ Mít phong phú nhất
ở Nam Á và Đông Nam Á. Mít là loại quả mang tính biểu tượng quốc gia của
Bangladesh. Ở Việt Nam dưới triều đại phong kiến Nhà Nguyễn (1802-1945) cây Mít
được chạm hình nổi trên Cao đỉnh, một trong 9 cái đỉnh là báu vật biểu tượng cho sự
giàu đẹp, thống nhất của đất nước và ước mơ một triều đại mãi vững bền.
Có thể nói, cây Mít là thành phần quan trọng trong sinh kế của nông dân tại nhiều
vùng sinh thái địa lý trên thế giới. Ở những nơi mà hệ thống canh tác cây lương thực và
cây ăn quả là nguồn cung cấp nông sản chính, Mít đóng góp vào các sản phẩm thiết yếu
cũng như sinh kế của người nghèo.
2. PHÂN LOẠI VÀ PHÂN BỐ
2.1 Chi Mít Artocarpus
Danh pháp khoa học của chi Mít là Artocarpus, từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy
Lạp artos = bánh mì và carpose = quả. Chi Mít thuộc họ Dâu tằm (Moraceae), gồm
khoảng 60 loài cây thân gỗ phân bố trong khu vực Đông Nam Á và các đảo thuộc Thái
Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Malaysia, Nam Trung Quốc và Việt Nam. Một vài loài
trong chi Mít có quả ăn được và được trồng khá phổ biến, như Mít (Artocarpus
heterophyllus), Sa kê (Artocarpus altilis), Mít tố nữ (Artocarpus integer) và Marang
(Artocarpus odoratissimus). Chi Mít có quan hệ gần và khó phân biệt với chi Sung
(Ficus) gồm các loài như đa, sanh, si, sung, đề.
Tất cả các loài thuộc chi Mít có hoa đơn tính cùng cây còn gọi là đơn tính đồng
chu, các hoa đực hình giả đuôi sóc và hoa cái hình đầu. Tất cả các quả đơn trên một trục
hoa tạo nên quả phức còn gọi là quả tụ, các quả bế hay quả thật được bao quanh bởi thịt
quả có chung một đế hoa tạo nên thịt quả.
Chi Mít thường được chia thành hai chi phụ: Artocarpus và Pseudojaca. Chi phụ
Artocarpus có lá sắp xếp theo kiểu xoắn ốc với lá kèm ôm lấy chồi trong khi chi phụ
Pseudojaca có lá xếp so le và lá kèm ở bên. Ngoài ra, các đặc điểm của quả tụ cũng khác
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nhau. Trong khi quả tụ của Artcararpus thường có hình elip hoặc hình trụ, và các phân
đoạn bao hoa hầu như tự do và luôn luôn như thế tại các đỉnh của chúng. Ngược lại, các
quả tụ của Pseudojaca đồng đều hơn và có dạng hình cầu méo hoặc phân thùy nhẹ, các
phân đoạn bao hoa thường chỉ được gắn ở gốc hoặc dọc theo phần lớn chiều dài.
Jarrett (1959a) phân chia chi Artocarpus thành hai phân chi chủ yếu dựa trên các
đặc điểm của hoa, phôi và thành một số loại chủ yếu dựa trên các sợi lông đơn lẻ, khác
biệt, siêu nhỏ trên các lá. Chúng là Artocarpus và Duricarpus. Nhóm Duricarpus có thể
là đại diện cho một nhánh của Artocarpus hoặc một dòng tiến hóa độc lập trong chi.
Loài Artocarpus heterophyllus thuộc phân chi Artocarpus và trong nhóm có hoa,
chồi nách mọc từ thân - Cauliflory1 (Barrau, 1976). Nhóm Cauliflory được phân biệt bởi
các cụm hoa kiểu súp lơ hoặc có cụm hoa mọc ra từ cành (ramiflorous). Cụm hoa của
A. heterophyllus có một hình khuyên cơ bản được hình thành bởi sự mở rộng của đỉnh
cuống hoa tạo thành một gờ nổi hẹp. Nhóm này bao gồm loài Mít tố nữ Artocarpus
integer.
Theo Phạm Hoàng Hộ (1993) ở Việt Nam có 15 loài và loài phụ thuộc chi
Artocarpus gồm Mít: A. heterophyllus Lam.; Mít tố nữ: A. integer (Thunb) Merr.; Sa
kê: A. altilis (Park.) Fosberg; Mít Lowi: A. lowii King.; Mít nài: A. rigidus Bl. subsp.
rigidus; Mít nài (Da xóp): A. rigidus Bl. subsp. asperulus (Gagn.) Jarr.; Mít nài lá nhọn
(Mít rừng): A. melinoxylus Gagn; Chay lá bồ đề: A. styracifolius Pierre; Loài A.
borneensis Merr. subsp. griffthil (Kurz.) Jarr.; Mít nhung: A. gomezianus Wall. ex
Trécul., A. lakoocha Roxb., Chay lá bóng: A. nitidus Trécul. subsp. lignanensis (Merr.)
Jarr.; Chay cúc phương: A. petelotii Gagn.; Chay Bắc bộ: A. tonkinensis Chev. ex Gagn.
Ngoài ra còn có loài Mít đen A. nigrifilius C.Y.Wu được bổ sung vào danh lục các loài
thuộc chi Mít có ở Việt Nam (Lê Thị Tú Anh, 2012). Nhưng theo tác giả Võ Văn Chi
(2002) có 11 loài và phân loài thuộc chi Mít tại Việt Nam.
2.2. Các loài thuộc chi Mít có quả ăn được
Chi Mít có 11 loài có quả ăn được (Edible fruit) (APAARI, 2012), trong số 9 loài
trồng trọt chỉ có 2 loài trồng trọt quan trọng đó là Mít và Sa kê.

(1) Cauliflory là một thuật ngữ về thực vật dùng để chỉ các loại cây ra hoa và kết trái từ thân chính hoặc thân gỗ
của chúng chứ không phải từ sự phát triển các chồi mới. Điều này có thể cho phép cây được thụ phấn hoặc
phân tán hạt giống của chúng nhờ động vật leo trên thân cây với các chi cứng cáp để ăn mật hoa và quả.
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- Mít: Tên loài thực vật của Mít là Artocarpus heterophyllus Lam. được công bố
đầu tiên bởi Lamarck, thuộc chi Artocarpus là một thành viên của họ Dâu tằm
(Moraceae) cùng với các chi Ficus, Morus và Maclurapomifera thuộc bộ Gai (Urticales)
còn gọi là bộ Tầm ma, là một bộ trong lớp thực vật hai lá mầm trong hệ thống Cronquist
về phân loại nhóm thực vật có hoa. Các tên đồng danh của loài này bao gồm: A.
philippinensis Lam., A. maxiija Blanco, Soccus arboreus major Rumph., Polyphema
jaca Lour., A. brasiliensis Gomez (Haq, 2006; Soepadmo, 1992). Tuy nhiên, có một số
nhầm lẫn liên quan đến danh pháp phân loại vì các tên đồng danh khác nhau được đặt
cho loài này như A. integrifolius Auct., A. integrifolia L.f., A. vintegra (Thunb.) Merr.,
A. jaca và Rademachia integra Thunb. đã được sử dụng như là tên gọi đồng danh của
Mít, nhưng thực tế là đồng danh của loài Mít Tố nữ A. integer (Thunb.) Merr.
- Sa kê: Quả Sa kê có mùi và vị như bánh mì nên còn được gọi là cây bánh mì.
Danh pháp khoa học của Sa kê là Artocarpus altilis (Park.) Fosberg, là cây thân gỗ có
hoa trong họ bản địa trên bán đảo Malaysia và các đảo miền tây Thái Bình Dương,
nhưng hiện nay Sa kê đã được trồng rộng khắp các khu vực nhiệt đới, trong đó có miền
Nam Việt Nam. Sa kê là cây gỗ có thể cao tới 20 m. Có các lá to và dày bản xẻ thùy sâu
hình lông chim. Tất cả các phần của cây đều có chứa nhựa mủ màu trắng sữa. Sa kê là
loài cây có hoa đơn tính đồng chu, với các hoa đực và hoa cái mọc trên cùng một cây.
Quả hình trứng, kích cỡ to bằng quả bưởi chùm có bề mặt thô ráp và mỗi quả trên thực
chất là tổ hợp của nhiều quả bế, mỗi quả bế được bao quanh bằng bao hoa dày cùi thịt
và phát triển trên đế hoa dày cùi thịt.

Hình 1: Sa kê - Artocarpus altilis (Park.) Fosberg
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- Mít Tố nữ có tên khoa học là Artocarpus integer (Thunb.) Merr. Tên đồng danh:
A. champeden (Lour.) Stokes. Ngoài ra, có hai từ đồng nghĩa khác không được công
nhận: A. integrifolia L.f. and A. polyphema Pers. Mít tố nữ thường thấy mọc hoang dã ở
Malaysia và Indonesia, đặc biệt là ở Borneo và Sumatra, các khu rừng nguyên sinh và
thứ cấp có mùa khô rõ rệt. Loài Mít này cũng phổ biến ở Đông Nam Á và được trồng ở
Việt Nam, Thái Lan, Myanmar, Malaysia và Indonesia. Nó cũng được trồng ở Úc và
châu Mỹ.

Hình 2: Mít tố nữ - Artocarpus integer (Thunb.) Merr.
- Chay Bắc bộ có tên khoa học là Artocarpus tonkinensis Chev. ex Gagnep., còn
gọi là Chay vỏ tía. Cây thân gỗ lớn, cao đến 15m, thân nhẵn, mọc thẳng, phân cành
nhiều. Cành lá non có lông nhung, sau đó nhẵn, vỏ màu xám. Lá mọc so le, xếp thành
hai hàng, phiến có hình trái xoan hay bầu dục, dài 7 – 15 cm, rộng 3 – 7 cm, đầu nhọn,
gốc tròn, gân nổi rõ, mặt dưới có lông ngắn màu hung. Cụm hoa mọc đơn độc ở nách lá.
Quả tụ hình gần tròn, cuống ngắn màu vàng, thịt mềm, màu hồng, vị chua. Hạt to, chứa
nhiều nhựa dính. Loài của miền Bắc Việt Nam, phân bố từ Hà Giang, Bắc Giang vào
Thanh Hóa, Nghệ An. Cây mọc hoang dại nhưng do tập tục ăn trầu bằng vỏ cây, vỏ rễ
Chay nên nhân dân ta ở miền núi như Hà Bắc, Hà Giang, Tuyên Quang, Thanh Hóa…đã
trồng cây Chay để lấy vỏ, lá và quả.
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Hình 3: Chay Bắc bộ Artocarpus tonkinensis A. Chev.
- Mít nài hoặc Da sóp có tên khoa học là Artocarpus rigidus Blume subsp.
asperulus (Gagn.) Jarr. Tên đồng danh A. dimorphophylla Miq. Loài cây cao tới 35 m
với tán lá màu xanh đậm, dày đặc với một số cành nhánh lớn hướng lên trên. Thân cây
to, vỏ cây có màu nâu xám và sần sùi. Artocarpus rigidus phân bố trong những khu rừng
vùng thấp ở Ấn Độ, Myanmar, Malaysia, Campuchia. Ở Indonesia vùng Sumatra,
Kalimantan và Java, Mít nài được trồng trong vườn nhà. Mít nài xuất hiện ở vùng Bà
Nà - Đà Nẵng, Kon Tum, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Nai của Việt Nam (Phạm Hoàng
Hộ, 1993). Cây mọc tự nhiên rải rác trong rừng thường xanh.

Hình 4: Mít nài Tây nguyên - Artocarpus rigidus Blume
- Marang tên loài thực vật là Artocarpus odoratissimus Blanco. Marang
(Philippine) có các tên đồng danh gồm: A. mutabilis Becc.; A. tarap Becc. Loài cây
thường xanh cao tới 20 m với thân cây trưởng thành có đường kính khoảng 40 cm, đôi
khi thân cây có các bạnh vè. Marang có tán cây chiếm ưu thế trong các khu rừng thứ
sinh dưới độ cao 1000 m trong tự nhiên. Nó được trồng ở Sarawak và ở nhiều vùng của
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Indonesia, và đã được giới thiệu đến miền Nam Philippines, đặc biệt là ở Mindoro,
Mindanao, Basilan, Quần đảo Sulu và Nam Mỹ. Cho đến nay, nơi có sự đa dạng nhất
về các dạng hoang dại của A. odoratissimus được tìm thấy ở Brunei.

Hình 5: Marang Artocarpus odoratissimus Blanco
Bảng 1. Một số loài khác thuộc chi Mít có quả ăn được (*)
TT
1

Loài

Phân bố

Artocarpus anisophyllus Miq.

Malaysia

var. sessilifolius K. M. Kochum.
2

A. blancoi (Elm.) Merr.

Philippines

3

A. chaplasha Roxb.

Ấn Độ, Thái Lan, Myanmar, Indonexia,
Trung Quốc, Việt Nam

4

A. cumingiana Trécul.

Philippines

5

A. dudak Miq.

Sumatra, Malaysia

6

A. elasticus Reinw.

Malaysia, Indonesia, Philippines

7

A. fulvicortex Jarrett

Malaysia, Indonesia

8

A. glauca Blume

Java

9

A. gomezianus Wall. ex Trécul

Ấn Độ, Malaysia, Miến Điện, Thái Lan,
Indonexia, Việt Nam

10

A. involucrata K. Schum.

Papua New Guinea

11

A. kemando Miq.

Indonesia, Malaysia
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12

Ấn Độ, Nepal, Malaysia, Bangladesh,

A. lakoocha Roxb.*

Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và
Trung Quốc
13

A. lanceaefolius Roxb.

Malaysia, Thái Lan

14

A. lowii King

Thái Lan, Penisular Malaysia, Việt
Nam

15

A. maingayi King

Malaysia

16

A. nitidus Tré

Nam Trung Quốc, Việt Nam, Lào,
Campuchia, Thái Lan

17

A. nobilis Thw.

Malaysia, Borneo, Sumatra Sri Lanka

18

A. petelotii Gagnep

Việt Nam, Nam Trung Quốc

19

A. rotundata Merr

Ấn Độ, Malaysia

20

A. sarawakensis Jarrett

Sumatra, Malaysia

Ghi chú: * Dạng được trồng trọt. Nguồn: Haq N., 2006 và Võ Văn Chi (2002).
3. NGUỒN GỐC, PHÂN BỐ VÀ QUÁ TRÌNH THUẦN HÓA CÂY MÍT
3.1. Nguồn gốc và phân bố cây Mít
Nguồn gốc hay khu vực xuất xứ chính xác của Mít còn chưa thống nhất trong các
tài liệu, việc xác định dạng hoang dã của Mít có hay không vẫn còn gây tranh cãi. Một
số tác giả cho rằng Malaysia có thể là trung tâm xuất xứ, trong khi tác giả khác cho rằng
Mít là cây bản địa của vùng nhiệt đới châu Á. Tuy nhiên, đa số các tác giả cho rằng Mít
có nguồn gốc từ những cánh rừng nhiệt đới ở Tây Ghats của Ấn Độ. Sau đó nó được di
thực lan sang các nước láng giềng Nam Á, Đông Nam Á (Miến Điện, Việt Nam,
Campuchia, Lào, Thái Lan, Malaysia, Indonexia, Philippine), Nam Trung Quốc.
Hiện nay cây Mít được trồng phổ biến ở các vùng nhiệt đới như: Ấn Độ,
Bangladesh, Nepal, Srilanca, Campuchia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia,
Philippines. Cây Mít cũng được tìm thấy trên khắp châu Phi như ở Cameroon, Uganda,
Tanzania, Madagascar, và Mauritiusuritius, cũng như ở nhiều nước nhiệt đới Nam và
Trung Mỹ như Brazil, Jamaica, Nam Florida của Mỹ. Các nước trồng Mít nhiều ở châu
Á gồm có: Ấn Độ, Bangladesh, Miến Điện, Nepal, Sri Lanka, Việt Nam, Indonesia,
Malaysia, Philippines, Thái Lan, Lào, Campuchia và phía Nam Trung Quốc. Sản phẩm
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Mít tươi có thể được tìm thấy tại các chợ thực phẩm Châu Á, đặc biệt là ở Philippines,
Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Bangladesh.
Ở Việt Nam cây Mít đã được trồng trên khắp mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam,
diện tích nhiều tập trung ở vùng Đông Nam bộ như Bà rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Bình
Phước, Đồng Nai. Theo truyền thống, Mít chủ yếu được trồng trong vườn hộ gia đình,
trồng thành rừng hoặc trang trại (Mai Van Tri et al, 2015). Đến nay các tỉnh miền Tây
Nam bộ cũng đã phát triển trồng Mít như Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang,
Hậu Giang, Cần Thơ, v.v… Các tỉnh phía Bắc trồng Mít nhiều như: Hà Nội, Lạng
Sơn,Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương, v.v…
Ở khu vực miền Trung như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng
Bình, Quảng Trị.
Mít được cho là đã di thực đến Philippines trong thế kỷ thứ mười hai sau Công
nguyên, khi những người Philippines sinh sống khu vực ven biển bắt đầu giao thương
hàng hóa với các quốc gia Ấn Độ, Malaysia và Trung Quốc.
Từ châu Á, nó được truyền bá sang vùng nhiệt đới của châu Phi, đặc biệt là phần
phía đông Phi như: Zanzibar, Kenya, Uganda, Madagascar và đảo quốc Mauritius. Các
nước trồng nhiều Mít ở Châu Phi gồm có: Cameroon, Uganda, Tanzania, Madagascar,
và Mauritius.
Từ giữa thế kỷ XVII đến cuối thế kỷ XIX, loài này lan rộng sang vùng nhiệt đới
và cận nhiệt đới của châu Mỹ (Brazil, Surinam, Caribbean và Hoa Kỳ) và Úc. Theo
Morton (1987), năm 1782 một con tàu của Pháp đi đến Martinique đã mang theo cây
Mít tới Jamaica và nó được trồng trọt phổ biến ở đó cho đến nay.
Mít được đưa vào miền bắc Brazil vào giữa thế kỷ XIX trồng trọt phổ biến ở đó và
ở Surinam hơn những nơi khác trong châu Mỹ. Trước năm 1888, Mít được trồng ở
Hawaii nhưng rất hiếm thấy ở các đảo khác thuộc Thái Bình Dương. Cây Mít được trồng
ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới của châu Mỹ. Với cộng đồng người Mỹ gốc Việt đáng
kể để tiêu thụ, Mít từ México được xuất khẩu sang Mỹ nhắm vào thị trường này. Các
nước trồng nhiều Mít ở châu Mỹ gồm có: Brazil, Mexico và Jamaica…
Cây Mít có thể được giới thiệu từ Sri Lanka vào trồng trọt ở Florida từ những năm
1880. Nhiều cây con được trồng và chúng sống sót ở Nam Florida.
Ở Úc, Mít được trồng chủ yếu tại các vùng nhiệt đới phía bắc Queensland và xung
quanh khu vực Darwin thuộc Lãnh thổ phía Bắc Úc nơi mà cây ăn quả rất phong phú
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hàng năm. Tại Úc, đặc biệt là ở Darwin, Mít có thể được tìm thấy trong các chợ bán các
nông sản phẩm ngoài trời vào mùa khô.
Mít đã được phát tán rộng hơn đến các vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới ấm áp khác,
nơi đó nó được trồng rộng rãi ở các độ cao so với mực nước biển từ thấp đến trung bình.
Tổng hợp sự phân bố của cây Mít từ các báo cáo đã công bố trình bày trong Bảng
2 cho thấy từ 3 quốc gia bản địa Ấn Độ, Bangladesh, Malaysia cây Mít đã được di thực
và được trồng phổ biến tại 79 quốc gia khác của châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu
Đại Dương.
Bảng 2 Phân bố của cây Mít theo quốc gia
Bản địa

Phân bố phổ biến tại các quốc gia

Bangladesh

Algeria, Angola, Úc, Bêlarut, Bôlivia, Botswana, Brazil,

Ấn Độ

Burkina Faso, Burundi, Campuchia, Cameroon, Cape Verde, Cộng hòa

Malaysia

Trung Phi, Chad, Trung Quốc, Comoros, Costa Rica, Côte d'Ivoire
Cộng hòa Dân chủ Congo, Djibouti, Ecuador, Ai Cập, Guinea Xích đạo,
Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau,
Honduras, Indonesia, Bờ biển Ngà, Jamaica, Kenya Lesentine, Liberia,
Libya
Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Morocco, Mozambique,
Myanmar, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria,
Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines,
Rwanda, São Tomé et Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone,
Somalia, Nam Phi, Sri Lanka, St. Vincents, Sudan, Surinam, Swaziland,
Tanzania, Thái Lan, Timor, Togo, Tunisia, Uganda, Hoa Kỳ (Florida,
Hawaii)
Việt Nam
Zambia, Zimbabwe

Nguồn: Haq (2006) dẫn chiếu Cơ sở dữ liệu ICRAF, Bowe (Pers.comm.) 2003
3.2. Thuần hóa cây Mít
Mít được cho là cây trồng kỳ diệu có thể được sử dụng để cứu hàng triệu người
khỏi nạn đói hoành hành trên thế giới (Benjamin, 2017). Cây Mít là loại cây ăn quả lớn
nhất trong các loại cây do con người đã thuần hóa, quả Mít có thể đạt khối lượng lên tới
50 kg và chiều dài 60-90 cm (gần đây có quả 81 kg đã được báo cáo từ Panrutti, Ấn Độ),
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một cây trưởng thành đậu tới 700 quả mỗi năm, nặng 0,5 đến 50 kg. Năng suất trung
bình từ 50-80 tấn quả/ ha đất trồng (APAARI, 2012).
Cho đến nay người ta không tìm thấy dạng hoang dại của Mít, mặc dù một số nhà
chức trách cho rằng các dạng hoang dại có thể được tìm thấy ở quần đảo Andaman. Nó
được cho là bắt nguồn từ những cánh rừng nhiệt đới thường xanh ở Tây Ghats của Ấn
Độ nằm trong khoảng độ cao từ 400 đến 1200 m so với mực nước biển. Việc thuần hóa
diễn ra trong quá khứ xa xôi và Mít được trồng trọt lan rộng khắp Nam và Đông Nam
Á cho đến thời kỳ chế độ thuộc địa, khi đó Mít tiếp tục được truyền bá sang những nơi
khác.
Có hai loại mít được trồng trọt, trong đó loài Artocarpus heterophyllus là loại mít
thích hợp cho giả thuyết có nguồn gốc từ Ấn Độ và mít Tố nữ (chempedak) có lẽ là loài
bản địa của bán đảo Mã Lai (Jansen 1992a). Hóa thạch than đá từ gỗ mít đã được xác
định ở thung lũng trung tâm sông Hằng từ thời kỳ Senuwar II (1300-700 trước Công
nguyên) (Saraswat 2004). Bất chấp những tuyên bố lặp đi lặp lại về sự du nhập Mít từ
Ấn Độ đến Đông Nam Á (như các tác giả Burkill 1936: 255; Tate 2000), nhưng các tên
gọi bản địa của mít không ủng hộ điều này vì nó không phải có nguồn gốc từ tiếng Phạn.
Bằng chứng ngôn ngữ học cho thấy có hai trung tâm thuần hóa riêng biệt, một ở Ấn Độ,
do tên gọi của Mít bắt nguồn từ gốc #panas và #katahal, và một trung tâm khác ở Đông
Nam Á (có thể là bán đảo Mã Lai), đại diện cho các tên gọi của mít có gốc “nangka” và
“khanun”. Mít có thể được thuần hóa lần đầu tiên bởi người Nam Đảo (Austronesian) ở
Java hoặc bán đảo Mã Lai. Loại quả này sau đó được giới thiệu đến đảo Guam thông
qua những người định cư Philippines khi cả hai đều thuộc Đế chế Tây Ban Nha (15651901).
Do sự thụ phấn chéo tự nhiên và tính đực chín trước của cây Mít cho thấy có sự
biến động lớn về kiểu gen. Tuy nhiên, theo thời gian, một loạt các giống đã được xác
định và chúng có xu hướng xếp vào hai nhóm: Nhóm (i) những loại quả có thịt mềm,
thường có vị chua nhẹ (a xít) đến vị ngọt với mùi thơm mạnh; và nhóm (ii) những loại
có thịt quả chắc, thường giòn, ngọt đến hơi chua và mùi thơm nhẹ hơn.
4. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC CỦA CÂY MÍT
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Hình 6. Hình thái cành, lá, hoa và quả Mít (A. heterophyllus)
4.1. Đặc điểm thân
Cây thường xanh, thân gỗ kích cỡ từ trung bình đến rất to, cao 10-20 m, đôi khi
đạt tới 30 m, với một rễ cọc dài và rễ bao xung quanh dày đặc. Rễ bao quanh hình nón
khi cây còn nhỏ hoặc phát triển trong điều kiện bóng râm và đạt đường kính 3,5 - 6,7 m
sau năm năm, thân cây trở nên tròn và hơi bất cân đối khi cây nhiều năm tuổi. Thân cây
thường có đường kính khoảng từ 80 - 100 -120 cm nhưng có thể lớn hơn nhiều ở những
cây già. Vỏ cây dày ít nứt, màu xám sẫm, có vảy màu nâu xám hoặc xám đen. Các cành
nhánh ra từ vị trí thấp trên thân cây với góc từ 30-90º. Cành non có lông và có vết vòng
của lá kèm.
4.2. Đặc điểm lá
Lá đơn, mọc cách, phiến lá dày hình trái xoan rộng, hình thuôn, trứng ngược hoặc
elip, lá trên các cành trưởng thành có xu hướng hình trứng ngược nhiều hơn và lá trên
các nhánh chồi non thường thuôn dài và hẹp hơn. Chiều dài lá biến động từ 7 - 25 cm
và rộng từ 3 - 12 cm, cuống lá dài 1 - 2,5cm. Phiến lá dai như da, không lông, cứng ráp
và màu xanh đậm, bóng phía mặt trên và màu xanh nhạt mặt bên dưới, phía đầu mép lá
lượn sóng nhưng nhẵn ở mặt dưới. Gân lá xếp hình lông chim thường có khoảng 5 - 12
cặp gân, gân giữa và gân chính có màu trắng xanh đến vàng nhạt. Gốc lá có hình nêm
hoặc tù ở tất cả các lá trên cây trưởng thành, nhưng ở cây non hình dạng lá không theo
quy luật mà thường xẻ 3 thùy. Các phiến lá phẳng, nhăn hoặc với các cạnh lá hướng lên.
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Đỉnh lá tù, tròn hoặc có đầu ngắn. Từ điểm rộng nhất về hai đầu lá thon dần đến cuống
lá. Cuống lá có màu xanh đậm, dài từ 1- 5 cm và có rãnh ở mặt đối diện của cuống.
Lá được mọc xen kẽ trên cành ngang nhưng có xu hướng xoắn ốc trên các nhánh
tăng dần với kiểu sắp xếp lá 2/5. Có hiện diện các lá kèm lớn hình trứng đính thành mo
ôm cành, dài khoảng 4 - 8 cm và rộng 1-3 cm, rụng sớm để lại sẹo nhìn rõ trên điểm tiếp
giáp.
4.3. Cụm hoa và hoa
Mít là loài có hoa đực và hoa cái cùng mọc trên một cây gọi là đơn tính đồng chu,
các cụm hoa đực và hoa cái được sinh ra riêng biệt trên các nách lá, trên thân cây hoặc
trên các cành già. Trong một số trường hợp, chúng cũng có thể được sinh ra trên các
phần thân ngầm trong đất, tạo ra những quả nhô lên khỏi mặt đất. Những hoa riêng lẻ
được sinh ra trên một trục thuôn dài và tập trung sát nhau thành một cụm hoa hình đuôi
sóc, còn được gọi là bông hoặc hình đầu.
Mỗi cụm hoa đực hoặc hoa cái gồm một số lượng lớn hoa được sinh ra trên một
trục hình chùy. Cụm hoa cái được sinh ra trên bệ cuống trong khi các hoa đực vừa có
thể sinh ra trên bệ cuống cũng như trên chồi cuối. Hoa đực có cuống ngắn hoặc không
có cuống nếu sinh ra ở chồi cuối. Các chồi cuối có đường kính khoảng 0,4 cm mọc ra
từ 7 đến 8 lá và chỉ sinh ra các hoa đực mọc ở cuối chồi. Một hoa đực được hình thành
trên một chồi cuối trong mỗi mùa hoa.
Có 3 loại chồi mang hoa, một loại không mang quả vì nó chỉ có hoa đực, hai loại
có thể cho quả gồm: chỉ có hoa cái, cả hoa cái và hoa đực. Các chồi hoa đực thường xuất
hiện trên cành hoặc thân vào đầu mùa hoa. Chúng xuất hiện và có cấu tạo giống như các
búp lộc có màu vàng xanh, nhưng sau đó chúng phát triển thành lá hoặc các nhánh bên.
Những chồi hoa đực này mập hơn so với các chồi cuối, đường kính khoảng 0,72 cm.
Chúng cũng chứa ít lá hơn và tạo ra nhiều hoa đực (khoảng ba hoa trên mỗi chồi cụm
hoa ở mỗi mùa). Hoa đực bắt đầu nhú ra vào tuần thứ tư sau khi chồi hoa xuất hiện, hoa
đực nở trước hoa cái từ 3-5 ngày. Chồi cuống hoa cái mập, khỏe hơn nhiều so với những
chồi cuống hoa đực hoặc cả hoa đực và cái.
4.4. Đặc điểm quả
Quả Mít là một quả tụ lớn còn gọi là quả phức màu vàng dài 30 - 100 cm và đường
kính 25-50 cm, hình dạng quả biến thiên từ hình trụ tròn đến hình quả lê treo trên một
cuống bền chắc. Bề mặt quả có nhiều gai nhỏ hình chóp nhô ra chính là các đỉnh của
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quả thật nằm bên trong quả phức. Trừ lớp vỏ gai, phần còn lại của quả Mít hầu như ăn
được. Quả phức gồm nhiều quả thật, quả thật không phát triển tạo thành xơ mít, quả thật
phát triển tạo thành múi Mít. Múi Mít có phần thịt mềm, là thành phần chính để ăn từ
quả mít. Các bao hoa của từng quả thật riêng lẻ phát triển thành các múi và bao quanh
các hạt, mỗi thịt múi và một hạt là một quả riêng lẻ. Thịt múi có màu vàng trắng hoặc
vàng và vàng nhạt.
Trục quả hình thành từ trục của cụm hoa cái trưởng thành khi quả đã phát triển và
có hình chùy hoặc hình vòm. Nó cứng chắc và có cấu tạo cùi. Trục này chứa các nhu
mô rộng thuôn dài và các thành phần mạch cũng như nhiều chất dẫn xuất nhựa mủ làm
cho phần này của quả không ăn được. Phần tự do thấp hơn của bệ hoa là phần thịt quả
duy nhất và có thể ăn được. Phần hợp nhất ở giữa và vùng tự do phía trên của hoa cái
tạo nên vỏ quả, nó là cái sau này tạo thành các đỉnh hình nón của vỏ và điều này có thể
phân biệt giữa lông, lớp hạ bì cứng, mô nền thành dày, các thành phần mạch, vỏ xơ và
tạo nhựa mủ làm cho các vùng hình nón của quả cứng nhắc và bảo vệ quả.
Trong múi Mít đa số có hạt và đôi khi không có do hạt bị thoái hóa. Hạt rắn chắc
và màu sáp, hình bầu dục, hình thuôn hoặc thuôn dài hình elip. Mỗi hạt có kích thước
2-4 x 1-2 cm và khối lượng 2,5-14 g với một lớp vỏ da. Thông thường mỗi quả tụ có từ
100 đến 500 hạt.
Vỏ ngoài hạt mỏng giống như giấy, cứng, dai như da và nhăn nheo khi khô. Phía
trong vỏ hạt là màng mỏng có màu nâu. Rốn hạt dày, nằm cùng vị trí với lỗ noãn ở đầu
xa hoặc gần đầu màng bọc của hạt. Có 2 lá mầm (tử diệp) không bằng nhau, với một lá
mầm có kích thước chỉ bằng khoảng một nửa của lá kia. Nội nhũ nếu có rất nhỏ. Phôi
có một rễ mầm nhỏ nổi ở bề ngoài (thùy cơ bản của lá mầm nhỏ hơn chưa được phát
triển).
5. NGUỒN GEN MÍT Ở VIỆT NAM
5.1. Đa dạng nguồn gen Mít

14

Hình 7. Cây Mít cổ thụ trong Đền Thượng thờ Vua An Dương Vương
Ở Việt Nam, cây Mít đã xuất hiện trong các thư tịch cổ và nó có vai trò quan trọng
trong đời sống người dân. Từ thế kỷ 18 quả Mít được nhắc đến gọi là quả Ba la mật. Lê
Quý Đôn trong tác phẩm Vân Đài Loại Ngữ đã dẫn sách “Nhất Thống Chí” của Trung
Quốc “Nước An Nam sản xuất ra quả Ba la Mật (quả Mít) to như quả Đông qua (quả
Bí), vỏ có gai mềm, tháng 5-6 chín, vị rất ngọt thơm, hột có thể nấu ăn rất bổ dưỡng cho
con người (Lê Quý Đôn, 1773). Các triều đại phong kiến ở Việt Nam thịnh vượng nhờ
vào sản xuất nông nghiệp đã quan tâm đến trồng và phát triển cây Mít, như Vua Minh
Mạng triều đại nhà Nguyễn nâng tầm cây Mít như là quốc bảo được ưu ái để trồng phổ
biến, nhà vua đã cho chạm hình tượng cây Mít có quả vào Cao Đỉnh – một trong 9 chiếc
đỉnh đồng lớn nhất được đặt ở giữa, tượng trưng cho sự vĩ đại và thịnh trị, kèm theo chữ
“Ba la mật” là tên gọi khác của Mít thời đó. Từ đó đến nay mỗi khu vườn xứ Huế, mỗi
vườn sau trong nhà dân đều được trồng ít nhất một cây Mít, như là một sự gợi nhắc về
lịch sử, cũng là niềm tự hào về một “bảo vật” của quê hương.
Giống Mít truyền thống ở nước ta phong phú do đặc điểm dễ nhân giống và quá
trình để giống trong nhân dân ở các vùng miền rất đa dạng, nhân dân có câu: “Mít mật,
Mít dai, mười hai thứ Mít”: Mít dai, Mít dai đường, Mít mật, Mít nghệ, Mít Tố nữ, Mít
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Thái, Mít nài, Mít ruột đỏ, Mít viên linh... Nguyễn Đăng Khôi (1982) cho rằng các giống
Mít ở Việt Nam có 2 nhóm gồm Mít mật và Mít giai (mít dai) trong đó có nhiều giống
khác nhau, cũng có tài liệu cho rằng Mít ở Việt Nam có 4 loại: Mít giai, Mít mật, Mít
Tố nữ và Mít nài. Theo Vũ Công Hậu (2001), ở Việt Nam có 2 giống Mít đó là Mít
thường và giống Mít tố nữ. Theo tác giả Nguyễn Cảnh Khâm (1983) ở vùng đồi Hà Bắc
(nay là Bắc Giang và Bắc Ninh) có 3 giống mít đó là Mít dai, Mít ướt hay còn gọi là Mít
mật và Mít na. Cách gọi 3 giống của địa phương phân biệt chủ yếu dựa vào đặc điểm
của múi ở trong quả. Giống Mít dai khi chín múi vẫn dính chặt vào lõi tức là đế hoa.
Còn Mít mật thì ngược lại khi chín có thể tách múi khỏi quả dễ dàng. Mặt khác Mít dai
khi chín múi cứng và dòn hơn Mít mật. Về màu sắc múi và xơ cả 2 loại đều có màu đỏ,
vàng, mỡ gà... bởi vậy nhiều nơi còn gọi tên giống kèm theo màu sắc của múi như: dai
vàng, dai đỏ, mật nghệ... Giống Mít na phân biệt được với hai giống trên là do quả Mít
na thường bé hơn, hình dạng giống quả na, ít eo thắt, trọng lượng quả đồng đều hơn,
nhìn vỏ giống vỏ quả na... Tuy nhiên vấn đề xác định các giống Mít ở Việt Nam nhìn
chung đến nay chưa có một tài liệu nào chứng minh rõ ràng hơn.
Ngày nay cây Mít đã được trồng khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều giống
Mít nổi tiếng với tên gọi khác nhau. Hiện nay vùng được coi là trọng điểm trồng Mít tập
trung ở các tỉnh phía Nam là Đông Nam bộ, một số tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam
Trung bộ, Tây Nam bộ... Phía Bắc trồng không thành vùng tập trung và không nhiều.
Do cây Mít không phải là cây ăn quả chủ lực, số liệu về diện tích, năng suất và sản lượng
trong các báo cáo chỉ đạo sản xuất và chuyên ngành không nêu, cho nên khó tổng kết số
liệu trong sản xuất. Diện tích trồng Mít ở Việt Nam tăng nhanh từ 10 năm gần đây, tập
trung chủ yếu ở vùng Tây Nam bộ, tổng diện tích trồng Mít của cả nước ước tính khoảng
50.000 ha với năng suất trung bình khoảng 30 tấn/ha (Mai Van Tri et al. 2015). Theo
Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2018 cả nước có 26.174 ha mít trồng
thuần chủ yếu là giống mít có nguồn gốc từ Thái Lan, năng suất 16,5 tấn/ha, sản lượng
307.534 tấn. Trong đó vùng ĐBSCL có diện tích lớn nhất với 10.105 ha, diện tích trong
thời kỳ thu hoạch là 6.396 ha, chiếm 38,6% tổng diện tích và 37,1% sản lượng cả nước
năm 2018.
Bảo tồn nguồn gen Mít hiện chỉ có một tập đoàn 17 mẫu giống Mít (gồm 13 mẫu
địa phương và 4 mẫu nhập nội) được thành lập và bảo tồn trong Hệ thống bảo tồn quỹ
gen cây trồng nông nghiệp của Quốc gia tại Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả miền
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Đông Nam bộ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngoài ra còn có một số bộ sưu tập Mít được
duy trì bởi một số cơ quan nghiên cứu - triển khai như Viện Nghiên cứu rau quả, Viện
Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây nguyên, v.v.. Những bộ sưu tập này chỉ là
những tập đoàn công tác phục vụ mục tiêu chọn lọc và nhân giống hoặc của đề tài dự án
đã kết thúc, do đó tính pháp lý của nguồn gen trong hệ thống bảo tồn quốc gia chưa được
công nhận.
5.2. Một số giống Mít phổ biến
Qua điều tra cho thấy nhân dân ưa trồng giống Mít dai hơn cho nên hình thành
nhiều loại mít truyền thống với tên gọi khác nhau, có loại đã trở thành đặc sản vùng
miền gắn liền với tên gọi xuất xứ địa lý, trong khi đó nhóm mít mềm chỉ có một hoặc
hai tên gọi như: mít mật, mít nhão... Dưới đây là một số giống Mít truyền thống phổ
biến ở nước ta hiện nay.
Mít dai: là tên gọi chung cho nhóm mít quả khi chín cho múi mít dai, không bị
nát. Nhóm này được trồng phổ biến cả ở miền Bắc và miền Nam, búp và lá non không
có lông, trái to, vài ba kg đến 10 - 20 kg. Nguyễn Công Dư (1976) phân tích một quần
thể Mít ở Hương Khê, Hà Tĩnh đã cho những số liệu trung bình như: Quả nặng trung
bình 6,750 kg , vỏ và lõi: 2,20 kg, xơ: 1,62 kg, múi tươi: 1,90 kg , về năng suất cây có
12 quả, 1 ha trồng 250 cây (khoảng cách khoảng 6,5 m (6m thì năng suất lý thuyết là 20
tấn quả). Nhóm Mít dai có sự đa dạng và được trồng nhiều nhất do đặc điểm chất lượng
quả được nhiều người ưa chuộng, dễ thu hoạch, vận chuyển. Đối với cây mít ở mỗi địa
phương, vùng miền người dân có một sở thích chọn và để giống khác nhau, do đó đã tạo
nên các giống mít có đặc điểm chất lượng quả khác nhau và được lưu truyền qua các thế
hệ, ví dụ: Mít Cổ Loa, Mít Sơn Tây, Mít Lạng Sơn, v.v... là những giống mít dai ngon
nổi tiếng ở một vùng.
Mít mật còn gọi là Mít nhão (múi ướt): Khi chín ăn rất ngọt, múi mềm, nhũn,
thường ăn được cả xơ. Phân biệt Mít mật và Mít dai bề ngoài thường dựa vào gai Mít.
Mít mật gai thường thấp, không nhọn còn Mít dai gai cao và nhọn hơn. Nhóm Mít mật
được trồng ít hơn mít dai vì ít người có sở thích ăn mít mật và quả chín khó vận chuyển,
nhanh bị hỏng, tiêu thụ kém.
Mít nghệ: Đây là loại thuộc nhóm Mít dai có đặc điểm thịt múi khi chín màu vàng
nghệ, giống Mít này thích hợp để ăn tươi và làm nguyên liệu cho công nghệ sấy chân
không. Mít nghệ được tuyển chọn có đặc tính năng suất cao, chất lượng ngon, quả to,
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dáng đẹp, cơm vàng và dẻ thịt, hạt bé, thơm và ngọt. Cây giống cung cấp cho phong trào
cải tạo vườn tạp, lập vườn mới, phát triển trang trại, hay thay thế cây rừng để phát triển
vườn rừng. Cây Mít nghệ của Việt Nam vừa ăn tươi cũng thơm ngon mà chế biến cũng
tuyệt vời, từ mùi vị, màu sắc đều đạt cả và đặc biệt khi sấy khô thì những yếu tố đặc
trưng của Mít vẫn giữ được tính đặc trưng tự nhiên, không bị mất đi. Đây cũng chính là
điều làm cho Mít Việt Nam nổi tiếng ở thị trường cả trong và ngoài nước.
Mít na: Đây là một dạng của Mít dai có khối lượng quả nhỏ hơn, hình cầu, mật
độ gai thường giãn thưa. Cây Mít na được trồng phổ biến tại miền Bắc nước ta có khả
năng sinh trưởng khoẻ, ít sâu bệnh. Cây ra hoa rộ vào đầu tháng 11 đến đầu tháng 2 năm
sau. Mật độ chùm hoa dày, hoa mọc chủ yếu trên thân và cành cấp 1. Lá Mít na thuôn
dài, chóp lá nhọn, gốc lá nghiêng, mép lá có gợn sóng, lá vênh, màu xanh đậm, có lông
thưa. Quả Mít na có dạng hình cầu, vỏ quả chín màu vàng hơi xanh, núm quả lõm, bề
mặt vỏ quả có gai phẳng, khi chín gai nở rộng trông như bề mặt quả na, có quả khi chín
bề mặt quả phẳng. Khối lượng quả trung bình đạt 3-6 kg. Số múi dao động từ 70-90
múi/quả. Múi dầy, màu vàng, thịt quả mềm rất thơm vị ngọt đậm với độ Brix 21-24%.
Tỷ lệ phần ăn được của quả dao động 51 - 56%. Năng suất trung bình từ 85 -138
quả/cây/năm. Giống Mít na chín rải rác vì vậy thời gian thu hoạch cũng kéo dài trong
năm nhưng tập trung vào tháng 6,7. Mít na cũng có 2 loại Mít dai và Mít ướt trồng phổ
biến ở các nơi, tuy nhiên có một số giống ở vùng miền này ngon hơn ở vùng miền khác.
Giống Mít na Ba Vì là đặc sản nổi tiếng của Hà Nội không chỉ ở độ Brix cao, múi dài,
thịt múi dày, hạt bé, màu múi hấp dẫn mà còn bởi đặc tính ra hoa, quả rải rác trong năm,
có thể cung cấp quả cho thị trường ở mọi thời điểm trong năm. Đặc điểm này chính là
một lợi thế của giống Mít na cần được nghiên cứu phát triển trong sản xuất. Hiện nay
Trung tâm Tài nguyên thực vật đã bình tuyển được một số cây đầu dòng được Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội công nhận để phục vụ nhân giống Mít na ngon
cho vùng sản xuất.
Mít Tố nữ: thuộc một loài khác các giống Mít nói trên, có tên khoa học là
Artocarpus integer (S.). Cây không khác loài A. heterophyllus (L.) lắm nhưng trên lá và
trên ngọn non có những lông màu nâu dựng đứng, trái nhỏ hơn và múi thường dính vào
với lõi; vỏ có xơ dính liền có thể mổ bằng một nhát dao dọc, rồi tách khỏi múi dễ dàng.
Quả tuy nhỏ, chỉ khoảng 12 kg nhưng cây rất sai có hàng trăm quả.
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a. Mít mật Lạng Sơn

c. Mít nghệ

b. Mít dai Cổ Loa

d. Mít Na

đ. Mít tố nữ (Ảnh Internet)
Hình 8. Các giống Mít truyền thống
Những năm gần đây hội nhập quốc tế đã du nhập một số giống Mít mới của các
nước như: Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ v.v... Hiện có nhiều dòng Mít Thái và Malaysia
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có mặt tại Việt Nam như: Chian rai, Lá bàng, Siêu sớm, Ruột đỏ... những giống mít này
có ưu điểm nhanh ra quả, năng suất cao nhưng nhược điểm nhanh bị thoái hóa, chất
lượng suy giảm và chu kỳ kinh doanh bị rút ngắn.Theo khuyến cáo của các nhà chuyên
môn, những dòng Mít Thái Lan, Ấn Độ, Mã Lai chỉ thích hợp ăn tươi, chế biến cho chất
lượng không cao. Thị trường ăn tươi không nhiều (khoảng 20%, còn lại là chế biến).
Gần đây nông dân trồng rất nhiều Mít Thái nên khả năng thị trường sẽ bão hòa, cung
vượt cầu, khó cho đầu ra của Mít Thái hay Mã Lai...
Các giống Mít nhập nội có một số đặc điểm được cải tiến so với mít truyền thống
như: thấp cây, sớm cho quả, sai quả, năng suất cao, nên người dân có xu hướng chuyển
sang trồng các giống Mít mới thay thế những giống Mít bản địa, bởi vì Mít cổ truyền
nhiều cây thực sinh, không được quan tâm chọn lọc phục tráng đã bị thoái hóa và bộc lộ
nhược điểm về sinh trưởng, hiệu quả kinh tế kém. Trong khi kỹ thuật nhân giống mít
truyền thống khó khăn, nguồn cung cây giống ở thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ
và chất lượng giống không được kiểm soát. Đây là mối nguy lớn gây ra xói mòn, suy
giảm đa dạng nguồn gen Mít của nước ta. Do đó cần thiết phải xây dựng kế hoạch, ưu
tiên bảo tồn những giống Mít bản địa, đặc sản có giá trị của Việt Nam và quản lý tốt cây
mít giống trên thị trường là một việc làm rất cần thiết và cấp bách.
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