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Abstract 
The seed storability of maize cv. Nakhon Sawan 3 (NS3) was conducted at 

seed laboratory of Nakhon Sawan Field Crops Research Center. The experiment was 
arranged in split plot design with four replications. Main plots were three sizes of seed 
by grading as followed ; large (20/64 inch), medium (18/64 inch) and small (16/64 inch). 
Sub plots were seven storage times; 0, 2, 4, 6, 8, 10 and 12 months after processed. 
Seed was stored in plastic bag at ambient temperature. Standard germination, vigor as 
determined by accelerated aging test and germination index were recorded. The results 
showed that moisture content lower than 12 percentage this showed that the plastic 
bag had good quality for protecting moisture from environment. The large seed size 
had one hundred weigh seed more than medium and small seed size, with average of 
29.19 24.25 and 17.72 gram respectively. NS3 can be stored for 8 months and vigor 
more than 90 percentage. For the small seed size can planting same large and medium 
seed size but seedling smaller than large and medium seed size. 
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บทคัดย่อ 
ศึกษาผลของขนาดเมล็ดที่มีตํอคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ณ 

ห๎องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ ศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์ วางแผนการทดลองแบบ Split plot design มี 4 
ซ้้า ปัจจัยหลัก คือ ขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแบํงเป็น 3 ขนาด คือ เมล็ดขนาดใหญํ (20/64 นิ้ว ) ขนาด
กลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) ปัจจัยรอง คือ ระยะเวลาที่ท้าการเก็บรักษาที่ 0, 2, 4, 6, 
8, 10 และ 12 เดือน โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่จะใช๎ทดสอบในถุงกระสอบพลาสติกสาน เก็บรักษาในห๎องที่
ไมํได๎ควบคุมสภาพแวดล๎อม ตรวจสอบความงอก ความแข็งแรงด๎วยวิธีการเรํงอายุ และดัชนีการงอก 
พบวํา ตลอดระยะเวลาการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ในถุงกระสอบพลาสติกสานความชื้นของเมล็ดพันธุ์ทั้ง
สามขนาดมีความชื้นต่้ากวํา 12 เปอร์เซ็นต์ แสดงวําภาชนะบรรจุดังกลําวสามารถป้องกันความชื้นจาก
สภาพแวดล๎อมภายนอกได๎อยํางดี น้้าหนัก 100 เมล็ดที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํมี
น้้าหนักสูงกวําเมล็ดพันธุ์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้้าหนักเฉลี่ย 29.19 24.25 และ 17.72 กรัม 
ตามล้าดับ  เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดนครสวรรค์ 3 มีความสามารถในการเก็บรักษาได๎นาน 8 เดือน โดยที่ยังคง
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ความแข็งแรงมากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ และเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช๎ทดแทนเมล็ดพันธุ์ขนาดกลาง
และขนาดใหญํได๎แตจํะมีความแข็งแรงของต๎นกล๎าน๎อยกวําเมล็ดพันธุ์ขนาดกลางและขนาดใหญํ  
ค าส าคัญ : ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ อายุการเก็บรักษา ความงอก  
 

ค าน า 
อุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์จัดเป็นธุรกิจการเกษตรที่มีอัตราการขยายตัวอยํางมาก 

นอกจากจะผลิตเพ่ือใช๎ในการเพาะปลูกในประเทศแล๎ว ยังมีการสํงออกเมล็ดพันธุ์ไปยังตํางประเทศท้า
เงินรายได๎ให๎แกํประเทศ ในปี พ.ศ. 2559 ที่ผํานมาข๎อมูลของส้านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร       
กรมวิชาการเกษตร รายงานมูลคําการสํงออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมไปยังประเทศตําง ๆ มีมูลคําทั้งสิ้น 
5,551 ล๎านบาท โดยเพิ่มขึ้นเกือบทุกปี จากปี พ.ศ. 2555 มูลคําการสํงออก 1,646 ล๎านบาท เมล็ดพันธุ์
ควบคุมที่มูลคําการสํงออกมากที่สุดคือ ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือข๎าวโพดไรํ มีมูลคํ าการสํงออกมากที่สุด 
1,722 ล๎านบาท หรือ 31.03 เปอร์เซ็นต์ ของมูลคําเมล็ดที่สํงออกทั้งหมด (วรรณาภา และปกป้อง, 
2560) ปัจจุบันการเพาะปลูกข๎าวโพดด๎วยเครื่องจักรมีแนวโน๎มที่จะใช๎กันมากขึ้น การผลิตเมล็ดพันธุ์
เพ่ือให๎ได๎ขนาดเหมาะสมกับเครื่องปลูกเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู๎ผลิตพยายามคัดเลือกหาขนาดที่เหมาะสมเพ่ือให๎
เกิดความสม่้าเสมอและงํายตํอการปลูกด๎วยเครื่องจักร ซึ่งสามารถท้าได๎โดยการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์ 
ส้าหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 เมื่อผํานการคัดขนาดเมล็ดพันธุ์แล๎วสามารถ
แยกออกเป็นเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) 
แบํงเป็นอัตราสํวน 30, 50 และ 20 เปอร์เซ็นต์ตามล้าดับ (สุทัศนีย์ และคณะ 2559)  ซึ่งเกษตรกรจะ
เลือกใช๎เมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํ และขนาดกลางซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับเครื่องจักร และยังมีความเชื่อที่วํา
เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กมักจะมีคุณภาพไมํดีเทํากับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํ ซึ่งที่แท๎จริงแล๎วเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก
นั้นมีลักษณะทางพันธุกรรมไมํแตกตํางกับเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํ ท้าให๎เกิดการสูญเสียและสิ้นเปลือง
งบประมาณในการผลิตเมล็ดพันธุ์ ดังนั้นงานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสามารถในการ
เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ที่มีขนาดแตกตํางกันเพ่ือเป็นข๎อมูลสนับสนุนการใช๎
ประโยชน์เมล็ดพันธุ์ให๎มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

อุปกรณ์และวิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดสายพันธุ์แท๎ตากฟ้า 1 และสายพันธุ์แท๎ตากฟ้า 3 เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์
นครสวรรค์ 3 

2. ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 สูตร 21-0-0 และ 46-0-0 
3. สารก้าจัดวัชพืชอลาคลอร์ 
4. อุปกรณ์ในการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ได๎แกํ เครื่องชั่ง กระดาษเพาะความงอก ตู๎อบ 

แอลกอฮอล์  
วิธีการ 

ท้าการทดลองที่ห๎องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์ ต้าบลสุขส้าราญ 
อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์  ระหวํางเดือนตุลาคม 2558 กันยายน 2560  จัดแผนการทดลอง
แบบ Split plot design จ้านวน 4 ซ้้า ปัจจัยหลัก คือ ขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งแบํงเป็น 3 ขนาด คือ 
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เมล็ดขนาดใหญํ (20/64 นิ้ว) ขนาดกลาง (18/64 นิ้ว) และขนาดเล็ก (16/64 นิ้ว) ปัจจัยรอง คือ 
ระยะเวลาที่ท้าการเก็บรักษาที่ 0, 2, 4, 6, 8, 10 และ 12 เดือน  ศึกษากับเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลูกผสมพันธุ์นครสวรรค์ 3 ที่เกิดจากการผสมระหวํางสายพันธุ์แท๎ตากฟ้า 1 (พันธุ์แมํ) และสายพันธุ์แท๎
ตากฟ้า 3 (พันธุ์พํอ) โดยใช๎อัตราแถวปลูกสายพันธุ์แท๎แมํตํอพํอ 4:1 ปฏิบัติดูแลรักษาตามค้าแนะน้าการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ของกรมวิชาการเกษตร และเมื่อมีอายุ 110 วัน 
เก็บเกี่ยวผลผลิตและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ น้าเมล็ดพันธุ์ที่ได๎ดังกลําวมาปฏิบัติตามกรรมวิธีการ
ทดลอง และทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตามหลักของ  ISTA (2004) และวัลลภ (2538) ดังนี้ 

1. วัดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ด๎วยเครื่อง Steinlite electronic moisture tester จ้านวน 4 ซ้้าๆ 
ละ 100 กรัม  

2. ชั่งน้้าหนัก 100 เมล็ด จ้านวน 4 ซ้้า 
3. ทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ (seed germination) โดยเพาะแบบ BP  (Between of 

paper) จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 100 เมล็ด ตรวจนับความงอกที่ 4 และ 7 วันหลังเพาะ ตรวจนับความงอก
ต๎นปกตแิล๎วค้านวณเปอร์เซ็นต์ ดังนี้ 

ความงอกของเมล็ด (%) = จ้านวนเมล็ดที่งอกเป็นต๎นกล๎าปกต ิX 100 
            จ้านวนเมล็ดที่ปลูก 
4. ทดสอบความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ โดยวิธีการเรํงอายุเมล็ดพันธุ์ 
น้าเมล็ดพันธุ์จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 100 เมล็ด ใสํตะแกรงที่มีขาตั้งอยูํในโหลแก๎ว ใสํน้้ากลั่น 100 

มิลลิลิตร โดยตะแกรงสูงจากผิวน้้า 1 เซนติเมตร ปิดฝาโหลให๎สนิทน้าไปเข๎าตู๎เรํงอายุที่อุณหภูมิ  42 
องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์ นาน  84 ชั่วโมง เมื่อครบก้าหนดน้ามาทดสอบความ
งอกตามวิธีการข๎อ 3 

5. ดัชนีการงอก (Germination Index) 
น้าเมล็ดพันธุ์จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 100 เมล็ด เพาะความงอกตามวิธีการข๎อ 3 และตรวจนับ

จ้านวนต๎นกล๎าปกติทุกวัน เป็นระยะเวลา 7 วัน ค้านวณดัชนีความเร็วในการงอกดังสูตร 
ดัชนีการงอก = ต๎นกล๎าปกติวันที่ 1/1+......ต๎นกล๎าปกติวันสุดท๎าย/วันสุดท๎าย 
6. น้้าหนักแห๎งต๎นกล๎า 
น้าต๎นกล๎าที่ได๎จากการทดสอบความงอกของเมล็ดพันธุ์ตามกรรมวิธีข๎อที่ 3 จ้านวน 4 ซ้้าๆ ละ 

50 ต๎น มาอบด๎วยตู๎อบท่ีอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง เมื่อครบก้าหนดน้ามาชั่งน้้าหนัก 
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

วิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช๎โปรแกรมส้าเร็จรูป IRRI STAT 
 

ระยะเวลาด้าเนินการ    ตุลาคม 2558 - กันยายน 2560 
สถานทีด่้าเนินการ  ห๎องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์  ศูนย์วิจัยพืชไรํนครสวรรค์  ต้าบลสุขส้าราญ  
                                 อ้าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
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1. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ความชื้นของเมล็ดพันธุ์ 

ผลของอายุการเก็บรักษาและขนาดเมล็ดพันธุ์ไมํท้าให๎ความชื้นของเมล็ดพันธุ์แตกตํางกันในทาง
สถิติ โดยตลอดอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์มีความชื้นอยูํในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการ
เกษตร (สูงสุด 12 เปอร์เซ็นต์) โดยเปอร์เซ็นตค์วามชื้นเฉลี่ยอยูํในชํวง 10.11-11.11 เปอร์เซ็นต์ แสดงวํา
การเก็บรักษาในถุงพลาสติกสานดังกลําวสามารถควบคุมอัตราการหายใจและความชื้นให๎อยูํในระดับไมํ
แตกตํางกันได๎อยํางดี  (Figure 1) 

2. น้้าหนัก 100 เมล็ด 
น้้าหนัก 100 เมล็ดที่ความชื้น 12 เปอร์เซ็นต์ พบวํา ไมํมีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางขนาดเมล็ดพันธุ์

และอายุการเก็บรักษา แตํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิตระหวํางขนาดของเมล็ด โดยเมล็ด
ขนาดใหญํจะมีน้้าหนักมากกวําขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยมีน้้าหนักเฉลี่ย 29.02 24.83 และ 18.00 
กรัม ตามล้าดับ โดยเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํมีน้้าหนัก 100 เมล็ด มากกวําขนาดกลาง และขนาดเล็ก คิด
เป็น 14 และ 38 เปอร์เซ็นต์ ตามล้าดับ (Table 1)  

3. เปอร์เซ็นต์ความงอกโดยการตรวจสอบด๎วยวิธีมาตรฐาน 
เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 ที่เก็บรักษาในถุงพลาสติกสานสามารถรักษา

ระดับความงอกมาตรฐานของเมล็ดพันธุ์ได๎ดี โดยเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 มี
ความงอกมาตรฐานในระดับ 93-100 เปอร์เซ็นต์ ตลอดอายุการเก็บรักษา 12 เดือน ไมํมีปฏิสัมพันธ์กัน
ระหวํางขนาดเมล็ดพันธุ์และอายุการเก็บรักษา แตํแตกตํางกันอยํางมีนัยส้าคัญทางสถิตระหวํางขนาด
ของเมล็ด โดยเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํ และขนาดกลางมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไมํแตกตํางกันโดยมีความงอก
มาตรฐานในระดับ 98 เปอร์เซ็นต์ มากกวําเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก ที่มีความงอกมาตรฐานเฉลี่ย 95 
เปอร์เซ็นต์ (Table 2) สอดคล๎องกับการศึกษาของสงวนศักดิ์ และคณะ (2542) พบวํา เมล็ดพันธุ์
ข๎าวโพดขนาดเล็กจะมีเปอร์เซ็นต์ความงอก และความแข็งแรงน๎อยกวําเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญํเมื่อเก็บ
รักษาไว๎นาน 

4. ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์โดยวิธีการเรํงอายุเมล็ดพันธุ์ 
 ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ พบวํา มีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางขนาดของเมล็ดพันธุ์และระยะเวลา
ในการเก็บรักษา คือ ความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์จะลดลงตามอายุการเก็บรักษาที่เพ่ิมขึ้น เมื่อเก็บรักษา
นาน 10 เดือน เมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดมีความงอกต่้ากวําความงอกมาตรฐาน 90 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อ
เก็บรักษานาน 12 เดือน ความงอกจะลดลงต่้าจนไมํสามารถน้ามาใช๎ประโยชน์เป็นเมล็ดพันธุ์ได๎ (Table 
3)  ข๎อมูลนี้แสดงให๎เห็นวําเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 สามารถเก็บรักษาได๎นาน 8 
เดือน โดยที่ความงอกและความแข็งแรง อยูํในระดับมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร หาก
พิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความงอกโดยการตรวจสอบด๎วยวิธีมาตรฐานเพียงอยํางเดียวนั้นอาจสํงผลให๎
เกษตรกรผู๎ปลูกประสบปัญหาเรื่องความงอกในแปลงไมํดี จึงต๎องพิจารณาจากความแข็งแรงของเมล็ด
พันธุ์ด๎วย เนื่องจากอิทธิพลของสภาพแวดล๎อมในแปลงปลูก  

5. ดัชนีการงอก 
  ดัชนีการงอก พบวํา มีปฏิสัมพันธ์กันระหวํางขนาดของเมล็ดพันธุ์และระยะเวลาในการเก็บ
รักษา ที่อายุการเก็บรักษา 0 ถึง 4 เดือน ดัชนีการงอกของเมล็ดพันธุ์ทั้งสามขนาดไมํแตกตํางกัน โดยจะ
มีดัชนีการงอกเฉลี่ยอยูํในชํวง 15.9-16.3 และจะเริ่มเพ่ิมขึ้นตั้งแตํเดือนที่ 6 ถึง 10 เดือน ทั้งนี้อาจเป็น
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ผลจากสภาพแวดล๎อมที่ท้าการทดสอบ แตํเมื่อเก็บรักษานาน 12 เดือน พบวํา ดัชนีการงอกต่้าลงอยําง
รวดเร็ว และดัชนีการงอกของเมล็ดทั้งสามขนาดไมํแตกกัน (Table 4) 

6. น้้าหนักแห๎งต๎นกล๎า 
น้้าหนักแห๎งต๎นกล๎าข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมนครสวรรค์ 3 แตกตํางกันทางสถิติคือเมล็ดพันธุ์

ขนาดใหญํจะมีน้้าหนักแห๎งต๎นกล๎ามากกวําเมล็ดขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีน้้าหนักแห๎งเฉลี่ย 
11.22 9.52 และ 6.40 กรัม ตามล้าดับ (Table 5) เนื่องจากต๎นกล๎าของเมล็ดขนาดใหญํจะต๎นโต และ
สูงกวําต๎นกล๎าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ทั้งนี้เนื่องจากอาหารสะสมในเมล็ดที่มีมากกวําท้าให๎ต๎นกล๎านั้น
ต๎นใหญํ สอดคล๎องกับงานทดลองของสงวนศักดิ์ และคณะ (2544) 

 
สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. เมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดนครสวรรค์ 3 ที่บรรจุในถุงพลาสติกสานและเก็บรักษาในสภาพไมํควบคุม
อุณหภูมิสามารถเก็บรักษาได๎นาน 8 เดือน โดยที่ความแข็งแรงยังคงมากกวํา 90 เปอร์เซ็นต์ 

2. เมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กสามารถใช๎ทดแทนเมล็ดขนาดกลางและขนาดใหญํได๎ เนื่องจากความงอก
และความแข็งแรงไมํตํางจากเมล็ดขนาดใหญํและขนาดกลาง แตํต๎นกล๎าจะมีขนาดเล็กกวําเมล็ดพันธุ์
ขนาดกลางและขนาดใหญํ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ใช๎เป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณาการน้าเมล็ดพันธุ์ข๎าวโพดเลี้ยงสัตว์นครสวรรค์ 3 ไปใช๎

ประโยชน์เมื่อต๎องเก็บรักษาที่อายุตํางกัน  
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                    Storage time (months) 

Figure 1   Moisture content (%) of NS3 during storage under ambient condition 
for 12 months. 

 

 

Table 1   One hundred seed weight (g) of NS3 during storage under ambient condition 
for 12 months. 

Number of months 
for storage 
(months) 

Seed size  Average 

16/64 inch 18/64 inch 20/64 inch 

0 17.86  24.32  29.22  23.80 
2 17.92  24.81  28.84  23.86 
4 18.07  25.26  29.10  24.14 
6 17.91  24.73  28.77  23.80 
8 18.09  24.93  29.29  24.10 
10 18.33  24.94  28.86  24.04 
12 17.85  24.86  29.09  23.93 

Average 18.00 c  24.83b  29.02a   
C.V. (a)= 1.8 %  C.V. (b)= 1.9 % 
Means followed by the same letter within a column were not significantly different at 95% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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Table 2 Germination (%) of NS3 during storage under ambient condition for 12 months. 

Number of months 
for storage 
(months) 

Seed size Average 

16/64 inch 18/64 inch 20/64 inch 

0 93  99  99  97 
2 94  97  99  96 
4 96  98  96  97 
6 98  99  98  98 
8 96  99  98  97 
10 95  99  100  98 
12 93  96  99  96 

Average 95b  98a  98a  97 
 

C.V. (a)=2.2%   C.V. (b)= 3.5% 
Means followed by the same letter within a column were not significantly different at 95% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
 

Table 3 Seed vigor as determined by accelerated aging (AA) of NS3 during storage 
under ambient condition for 12 months. 

Number of months 
for storage (months) 

Seed size Average 

16/64 inch 18/64 inch 20/64 inch 
0 89 a 63 c 82 b 78 
2 94 a 96 a 96 a 95 
4 95 a 99 a 100 a 98 
6 93 a 95 a 96 a 94 
8 95 a 97 a 96 a 96 
10 85 a 83 b 85 b 84 
12 49 b 54 c 48 c 50 

Average 85  83  86  85 
 

C.V. (a)=7.1%    C.V. (b)= 5.9% 
Means followed by the same letter within a column were not significantly different at 95% level of 
probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
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Table 4 Germination index of NS3 during storage under ambient condition for 12 months. 
 

Number of 
months for 

storage (months) 

Germination index  Average 
16/64 inch 18/64 inch 20/64 inch 

0 16.0 c  A 16.8 c A 16.0 b A 16.3 
2 16.0 c A 15.8 c A 16.0 b A 15.9 
4 16.5 c A 16.0 c A 15.8 b A 16.1 
6 20.5 a A 18.5 b B 18.3 a B 19.1 
8 18.8 b A 18.3 b A 18.3 a A 18.4 
10 20.3 a A 19.5 a AB 19.0 a B 19.6 
12 14.5 d A 14.0 d A 13.8 c A 14.1 

Average 17.5   17.0   16.7   17.1 
 

C.V. (a) = 3.0%  C.V. (b) = 4.0% 
Means followed by the same lowercase letter within a column were not significantly different at 
95% level of probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT). 
Means followed by the same capital letter within a row were not significantly different at 95% level 
of probability using Duncan Multiple Range Test (DMRT). 

 

 


