in Biên là tên ca mt tnh min núi - biên gii Vit Nam, nm khu vc Tây Bc, có ta a lý 20o54' – 22o33' v Bc, 102o10'
– 103o56' kinh ông. a danh "in Biên" ra i t nm 1841 do vua Thiu Tr t tên, in có ngha là vng chãi, "Biên" có ngha
là vùng biên gii. in Biên không ch gn lin vi chin thng "in Biên Ph" ly lng mà còn ni ting bi ni ây có cánh ng Mng
Thanh c ví nh mt khu vc ng bng trên thung lng Tây Bc. Chính ni ây là quê hng ca c sn ni ting gn xa: go in Biên.
Sn phm go in Biên bao gm hai loi c sn xut t ging IR64 và ging Bc thm s 7.
Ngun gc ca ging lúa IR64 là ging lúa c chn lc t tp oàn nhp ni ca Vin lúa Quc t (IRRI), c lai to t t hp lai gia IR565733/IR2061-465, c B Nông nghip và Phát trin nông thôn công nhn là ging chính thc ti Quyt nh s 402/Q/BNNKHCN ngày 27/11/1986. Thóc IR64 in Biên có màu vàng nht, bóng cao, v mng. Cm IR64 in Biên có mùi thm nh,
v cm m, mm và do khi n. Các ch tiêu cht lng ca go IR64 in Biên bao gm: hàm lng protein (7,26 - 8,55%), hàm lng
amylose (15,4 - 18,2 %), hàm lng tinh bt (79,0 - 84,2 %).
Ging lúa Bc thm s 7 là ging lúa c nhp ni vào Vit Nam t nm 1992, c B Nông nghip và Phát trin nông thôn công nhn
là ging chính thc ti Quyt nh s 1224-Q/BNN-KHCN. Thóc Bc thm s 7 in Biên màu vàng óng, t l ht xanh cao, hình
dáng nh và thon. Go Bc thm s 7 in Biên: ht nh u, bóng, màu trng trong, có ánh xanh, t l ht b v u t 20-30%. Cm Bc
thm s 7 in Biên có mùi thm m, c trng, v m và do. Các ch tiêu cht lng ca go Bc thm s 7 in Biên bao gm: hàm lng
protein (7,32 - 9,11), hàm lng amylose (12,28 – 14,54), hàm lng tinh bt (76,66 – 83,68).
Khu vc a lý bao gm xã Thanh Minh, phng Nam Thanh, phng Thanh Trng, phng Him Lam, phng Noong Bua thuc
thành ph in Biên Ph; xã Thanh Xng, xã Thanh An, xã Noong Ht, xã Sam Mn, xã Thanh Na, xã Thanh Luông, xã
Thanh Hng, xã Thanh Chn, xã Thanh Yên, xã Noong Luông thuc huyn in Biên, tnh in Biên. Khu vc này hi t các iu
kin lý tng cho hai ging lúa IR64 và Bc thm s 7 phát trin, to nên nhng tính cht c thù ca go in Biên. ây là mt thung
lng ln, dng hình lòng cho m rng, xung quanh có núi cao bao bc, nm cao 450-550m, có dc 3-5o , nghiêng dn t
Bc xung Nam. t khu vc a lý là t phù sa và t vàng, nâu vàng, có thành phn t trung bình n tht nh. Khu vc a lý có
nhit trung bình nm t 22,4o C-23,16o C, tng tích ôn trên 8.000o C, mùa ông ít khi có sng mui và bng giá. Biên
nhit ngày và êm trung bình cao (10,53o C), là iu kin thun li cho quá trình tích ly mùi thm và do cho go. S gi nng
trung bình 2034 gi/nm, thi gian chiu sáng dài, tng lng bc x trung bình/nm là 68.5/kcal/cm2/nm. Lng ma ca khu vc
a lý dao ng trong phm vi t 1400-2500mm/nm, tng lng ma trong các tháng mùa ma chim 70-80%, ch ma không u,
tp trung vào các tháng 6-9. m trung bình nm t 81-84%, vào mùa ma t tháng 6-9 m tng i trung bình cao nht vi 8487%, các tháng 2-3 có m trung bình thp nht vi 71-80%. Khu vc a lý c bi p phù sa t sông Nm Rm và sông Nm
Núa. Ph lu ln nht ca sông Nm Núa là sui Nm Ngám. Các ph lu chính ca sông Nm Rm là Nm Phng, Nm Khu Hú,
Nm C, ây là h thng tiêu thoát nc chính cho toàn b khu vc a lý. Ngoài các iu kin t nhiên c thù, vn hóa và tp quán
sn xut lúa ca ng bào dân tc Tây Bc cng góp phn to nên cht lng và danh ting ca sn phm go in Biên.
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