


มะเขือเทศ 

 (1) เลขที่คําขอ : 126/2549 วนัที่ยืน่คําขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : เพชรลานนา 713 

(4) รายละเอยีดที่มาของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 02020 (แม่)และพนัธ์ุซี

ที 02027  (พ่อ)  ณ สถานีวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

มะเขือเทศ  เพชรลานนา  713  เป็นพนัธ์ุลกูผสมท่ีไดม้าจากการผสมระหวา่ง สายพนัธ์ุแท ้ 2 สายพนัธ์ุ 

ไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีใชเ้ป็นสายพนัธ์ุแม่ คือ CT 02020   และสายพนัธ์ุพ่อ คือ  CT 02027  โดยนาํมาผสมขา้มในปี พ.ศ. 2542   

และนาํลกูผสมมาปลกูทดสอบพนัธ์ุร่วมกบัพนัธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆ ภายในสถานีวิจยั เชียงใหม่ บริษทั เจียไต๋ จาํกดั จนครบ 

3 ฤดูของประเทศไทย เป็นระยะเวลา 3 ปี  พบวา่   เพชรลานนา 713  เป็นมะเขือเทศท่ีทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจาก

เช้ือ Ralstonia solanacearum ทรงพุ่มสูง และสามารถปรับตวัในสภาพอากาศร้อนได ้มีลกัษณะผลรี เน้ือแขง็ ผลอ่อน

สีขาวผลสุกสีชมพ ูและใหผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีสูง พนัธ์ุน้ีไดผ้า่นการคดัเลือกจากสถานีวิจยั จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548      

 ลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีเขียวอ่อน พุ่มสูง ทรงพุ่มโปร่ง ผลรีรูปไข่ เน้ือแน่น

ค่อนขา้งแขง็ ไสไ้ม่กลวง 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  4.2  ซม.  ยาวเฉล่ีย 5.4 ซม. ผลสีชมพ ู 

ผลกลมสูง  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายเุกบ็เก่ียว 

51-70 วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขทีค่าํขอ : 127/2549 วนัทีย่ืน่คาํขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ซีที 02020 

(4) รายละเอยีดทีม่าของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 94004  (แม่)และพนัธ์ุซีที 

94029  (พอ่)  ณ สถานีวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

สายพนัธ์ุแท ้ CT 02020   เกิดจากการนาํเช้ือพนัธ์ุของมะเขือเทศสีดาพนัธ์ุผสมเปิดของชาวบา้น คือ  

CT 94029 เป็นพนัธ์ุทนร้อน ติดผลดก ผลอ่อนสีขาว ผลสุกสีชมพ ูนาํมาผสมขา้มเขา้กบัพนัธ์ุ CT 94004  เป็นมะเขือเทศสายพนัธ์ุ

แทข้องบริษทั เจียไต๋  จาํกดั ซ่ึงเป็นพนัธ์ุทนร้อนและทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum  จากนั้นนาํเมลด็

ลูกผสมมาปลูกในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539 และควบคุมใหมี้การผสมตวัเอง และเก็บเมลด็พนัธ์ุนาํไปปลูกในชัว่ท่ี 2 ต่อไป  เพ่ือใหมี้

การกระจายลกัษณะพร้อมทั้งคดัเลือกลกัษณะท่ีตอ้งการ    โดยคดัเลือกแบบจดบนัทึกประวติั (pedigree method)  ทาํการคดัเลือกซํ้ า

ต่อไปเร่ือยๆ    จนกระทัง่ไดล้กัษณะพนัธุกรรมค่อนขา้งคงตวั    จึงนาํม าทดสอบสมรรถนะในการผสมขา้มกบัพนัธ์ุทดสอบ

(tester)และสายพนัธ์ุพอ่ คือ CT 02027  ในปี พ.ศ. 2541  จากนั้นจึงพฒันาต่อจนไดส้ายพนัธ์ุแท ้(pure line) ในปี 2545  โดยมีลกัษณะ

ดงัน้ี  มะเขือเทศสีดา พนัธ์ุก่ึงเล้ือย(semi-determinate type) สีตน้กลา้สีเขียว ผลรี  ขั้วผลแบบมีขอ้ต่อ (joint) ผลอ่อนสีขาวผลสุกสี

ชมพ ู ขนาดผลเฉล่ีย 3.45x4.57 ซม. นํ้าหนกัผลเฉล่ีย 34  กรัม ขั้วผลเลก็ ทรงพุม่โปร่ง  ทนร้อนและทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิด

จากเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

 ลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีเขียวอ่อน พุม่สูง ทรงพุม่โปร่ง ผลรีรูปไข่ เน้ือแน่นค่อนขา้ง

แขง็ ไสไ้ม่กลวง 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้ าหนกัผลเฉล่ียประมาณ 30-50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  3.45  ซม.  ยาวเฉล่ีย 4.57 ซม. ผลสีชมพ ู 

ผลรูปผลแพร์  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ปานกลาง ผนงัหนาเฉล่ีย3.0-5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายเุก็บเก่ียว 

51-70 วนั 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขทีค่าํขอ : 128/2549 วนัทีย่ืน่คาํขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ซีที 02027 

(4) รายละเอยีดทีม่าของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 94005 (แม่)และพนัธ์ุซีที 

94035  (พอ่)  ณ สถานีวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

สายพนัธ์ุแท ้CT 02027 เกิดจากการนาํเช้ือพนัธ์ุของมะเขือเทศสีดาพนัธ์ุผสมเปิดของชาวบา้น คือ CT 94035 ทน

ร้อน นาํมาผสมขา้มเขา้กบัพนัธ์ุ CT 94005  เป็นมะเขือเทศสายพนัธ์ุแทข้องบริษทัเจียไต๋ ซ่ึงเป็นพนัธ์ุทนร้อน เน้ื อแขง็ และ

ทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum จากนั้นนาํเมลด็ลูกผสมมาปลูกในเดือน ตุลาคม พ .ศ. 2539 และ

ควบคุมใหมี้การผสมตวัเอง และเก็บเมลด็พนัธ์ุนาํไปปลูกใน ชัว่ท่ี 2 ต่อไป  เพ่ือใหมี้การกระจายลกัษณะพร้อมทั้งคดัเลือก

ลกัษณะท่ีตอ้งการ  โดยคดัเลือก แบบจดบนัทึกประวติั (pedigree method)    ทาํการคดัเลือกซํ้ าต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ได้

ลกัษณะพนัธุกรรมค่อนขา้งคงตวั จึงนาํมาทดสอบสมรรถนะในการผสมขา้มกบัพนัธ์ุทดสอบและ สายพนัธ์ุพอ่  คือ CT 

02027 ในปี พ.ศ. 2541 จากนั้นจึงพฒันาต่อจนไดส้ายพนัธ์ุแท ้(pure line)    ในปี 2545    โดยมีลกัษณะ ดงัน้ี  มะเขือเทศสีดา 

พนัธ์ุก่ึงเล้ือย(semi-determinate type) สีตน้กลา้สีเขียว ผลกลมสูง  ขั้วผลแบบมีขอ้ต่อ (joint) ผลอ่อนสีขาวผลสุกสีชมพ ู เน้ือ

ค่อนขา้งแขง็     ขนาดผลเฉล่ีย 4.4x4.8 ซม. นํ้าหนกัผลเฉล่ีย 56  กรัม ขั้วผลเลก็ ทรงพุม่ โปร่ง  ทนร้อนและทนทานต่อโรค

เห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

 ลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีเขียวอ่อน พุม่สูง ทรงพุม่โปร่ง ผลกลมสูง เน้ือแน่นค่อนขา้ง

แขง็ เน้ือหนา ผิวเนียน 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้ าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  4.4  ซม.  ยาวเฉล่ีย 4.8 ซม. ผลสีชมพ ู ผลรูป

ผลแพร์  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ปานกลาง ผนงัหนาเฉล่ีย3.0-5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายเุก็บเก่ียว 51-70 

วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขทีค่าํขอ : 122/2549 วนัทีย่ืน่คาํขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : กลัยาณี 532 

(4) รายละเอยีดทีม่าของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 01427  (แม่)และพนัธ์ุซีที 

01301-18  (พอ่)  ณ สถานีวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

มะเขือเทศ กลัยาณี 532 เป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีไดม้าจากการผสมร ะหวา่ง สายพนัธ์ุแท ้ 2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ พนัธ์ุท่ีใช้

เป็นสายพนัธ์ุแม่ คือ CT 01427   และสายพนัธ์ุพอ่ คือ  CT 01301-18  โดยนาํมาผสมขา้มในปี พ .ศ.  2541 และนาํมาปลูก

ทดสอบพนัธ์ุร่วมกบัพนัธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆภายในสถานีวจิยัเชียงใหม่  บริษทั เจียไต๋ จาํกดั   จนครบ 3 ฤดูของประเทศไทย เป็น

ระยะเวลา 3 ปี   กลัยาณี 532 เป็น มะเขือเทศ ท่ีมีลกัษณะผลรีไข่ เน้ือแขง็ และใหผ้ลผลิตสูง ทรงพุม่โปร่งจึงทนต่อโรคทางใบ

ไดดี้ และสามารถปรับตวัในสภาพอากาศร้อนไดดี้ ทนต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum   และทนต่อ

ไวรัส TMV (Tomato mosaic virus) พนัธ์ุน้ีผา่นการคดัเลือกจากสถานีวจิยั    จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548 

 ลกัษณะสําคญัของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ทรงพุม่โปร่ง ผลรูปไข่ เน้ือหนา 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้ าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  5.1  ซม.  ยาวเฉล่ีย 7.2 ซม. ผลสีแดง  ผล

กลมสูง  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายเุก็บเก่ียว 51-70 วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขที่คําขอ : 123/2549 วนัที่ยืน่คําขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ซีที 01427 

(4) รายละเอยีดที่มาของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 96001 (แม่)และพนัธ์ุซี

ที 97009  (พ่อ)  ณ สถานีวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

สายพนัธ์ุแท ้ CT 01427 เกิดจากการนาํเช้ือพนัธ์ุของมะเขือเทศท่ีไดรั้บมาจากไตห้วนั ในปี พ .ศ. 2539 คือ 

CT 97009 เป็นมะเขือเทศลกูทอ้ พนัธ์ุผสมเปิด ทนทานต่อไวรัส TMV (Tomato mosaic virus) นาํมาผสมขา้มเขา้กบั

พนัธ์ุ CT 96001 เป็นมะเขือเทศสายพนัธ์ุแท ้ลกูทอ้  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียว (Ralstonia solanacearum) ของบริษทั 

เจียไต๋ จาํกดั     จากนั้นนาํเมลด็ลกูผสมท่ีไดม้าปลกูในเดือน ตุลา คม พ.ศ. 2539 ท่ีสถานีวิจยัเชียงใหม่ บริษทั เจียไต๋ 

จาํกดั โดยใหช่ื้อวา่  CT 01427  และควบคุมใหมี้การผสมตวัเองเพ่ือสร้างประชากรชัว่ท่ี 2 และนาํเมลด็พนัธ์ุท่ีไดม้า

ปลกูต่อ เพ่ือคดัเลือกตน้ท่ีมีลกัษณะเฉพาะท่ีตอ้งการ   และควบคุมใหผ้สมตวัเองโดยคดัเลือกแบบจดบนัทึกประ วติั 

(pedigree method)  ทาํการคดัเลือกซํ้าต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่สายพนัธ์ุมีลกัษณะทางพนัธุกรรมค่อนขา้งคงตวั (4ชัว่)  

จึงนาํมาทดสอบสมรรถนะในการผสมขา้มกบัพนัธ์ุทดสอบ (tester) และสายพนัธ์ุพ่อ คือ CT 01301-18 ในปี พ .ศ. 

2541   จากนั้นจึงพฒันาต่อจนไดส้ายพนัธ์ุแท ้ (pure line) ในปี 2545 โดยมีลกัษณะเด่นคือ มะเขือเทศพนัธ์ุก่ึงเล้ือย

(semi-determinate type) สีตน้กลา้สีเขียว ผลรี  ขั้วผลแบบมีขอ้ต่อ (joint) ผลอ่อนสีเขียวผลสุกสีแดง      ขนาดผล

เฉล่ีย 5.3x6.2 ซม. นํ้าหนกัผลเฉล่ีย 110  กรัม เน้ือหนา เน้ือแขง็ ขั้วผลเลก็ ทรงพุ่มโปร่ ง  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ี

เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum   และ ทนทานต่อไวรัส TMV (Tomato mosaic virus) 

 ลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีเขียวอ่อน ทรงพุ่มโปร่ง ผลรูป รีไข่ เน้ือแขง็ปานกลาง  ไส้

ไม่กลวง 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  5.3  ซม.  ยาวเฉล่ีย 6.2 ซม. ผลสีแดง  

ผลกลมสูง  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายเุกบ็เก่ียว 

51-70 วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขที่คําขอ : 124/2549 วนัที่ยืน่คําขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ซีที 01301-18 

(4) รายละเอยีดที่มาของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที  95002 (แม่)และพนัธ์ุซี

ที 96020-1  (พ่อ)  ณ สถานีวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

สายพนัธ์ุแท ้ CT 01301-18 เกิดจากการนาํเช้ือพนั ธ์ุของมะเขือเทศท่ีไดรั้บมาจากประเทศอินโดนีเซีย ใน

ปี พ.ศ. 2539  คือ CT 96020-1  เป็นพนัธ์ุผสมเปิด การเจริญเติบโตแบบก่ึงเล้ือย ผลรี ทนร้อน  นาํมาผสมขา้มเขา้กบั

พนัธ์ุ CT 95002  ซ่ึงเป็นมะเขือเทศสายพนัธ์ุแท ้ลกูทอ้ เน้ือแขง็ ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียว (Ralstonia solanacearum) 

ของบริษทั เจียไต๋  และนาํเมลด็ท่ีไดม้าปลกูในเดือน ตุลาคม พ .ศ. 2539    และควบคุมใหมี้การผสมตวัเอง และเกบ็

เมลด็เพ่ือนาํไปปลกูใน ชัว่ท่ี 2 ต่อไป  เพ่ือกระจายลกัษณะพร้อมทั้งคดัเลือกลกัษณะท่ีตอ้งการ  โดยคดัเลือกแบบจด

บนัทึกประวติั (pedigree method)  ทาํการคดัเลือกซํ้าต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ลกัษณะพนัธุกรรมค่อนขา้งคงตวั  จึง

นาํมาทดสอบสมรรถนะในการผสมขา้มกบัพนัธ์ุทดสอบ (tester) และสายพนัธ์ุแท้(pure line) อ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2541  

หลงัจากผา่นการทดสอบรุ่นลกูและคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีสมรรถนะการผสมทัว่ไปท่ีดีแลว้ จึงนาํมาพฒั นาต่อจนได้

สายพนัธ์ุแท ้(pure line) ในปี 2545   โดยมีลกัษณะเด่นคือ มะเขือเทศพนัธ์ุก่ึงเล้ือย (semi-determinate type) สีตน้กลา้

สีม่วง ผลรียาว  ขั้วผลแบบมีขอ้ต่อ (joint) ผลอ่อนสีเขียวผลสุกสีแดง      ขนาดผลเฉล่ีย 4.8x7.4 ซม. นํ้าหนกัผลเฉล่ีย 

94  กรัม เน้ือหนา เน้ื อแขง็ปานกลาง ขั้วผลเลก็ ทรงพุ่มโปร่ง  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย 

Ralstonia solanacearum 

 ลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีม่วง  พุ่มสูง ทรงพุ่มโปร่ง ผลรูปรียาว เน้ือแขง็ปานกลาง   

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  4.8  ซม.  ยาวเฉล่ีย 7.4 ซม. ผลสีแดง 

ผลทรงกระบอก  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายุ

เกบ็เก่ียว 51-70 วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขที่คําขอ : 125/2549 วนัที่ยืน่คําขอ : 3  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ซีที 01299-25 

(4) รายละเอยีดที่มาของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 95003 (แม่)และพนัธ์ุซี

ที 96020-2  (พ่อ)  ณ สถานีวิจยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2539 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

สายพนัธ์ุแท ้ CT 01299-25 เกิดจากการนาํเช้ือพนัธ์ุของมะเขือเ ทศท่ีไดรั้บมาจากประเทศอินโดนีเซีย ใน

ปี พ.ศ. 2539  คือ CT 96020-2  เป็นพนัธ์ุผสมเปิด ผลรี ทนร้อน  นาํมาผสมขา้มเขา้กบัพนัธ์ุ CT 95003  ซ่ึงเป็นมะเขือ

เทศสายพนัธ์ุแท ้ลกูทอ้ เน้ือแขง็ ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียว (Ralstonia solanacearum) ของบริษทั เจียไต๋  และนาํ

เมลด็ท่ีไดม้าปลกูในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2539    และควบคุมใหมี้การผสมตวัเอง และเกบ็เมลด็เพ่ือนาํไปปลกูใน ชัว่ท่ี 

2 ต่อไป  เพ่ือกระจายลกัษณะพร้อมทั้งคดัเลือกลกัษณะท่ีตอ้งการ  โดยคดัเลือกแบบจดบนัทึกประวติั (pedigree 

method)  ทาํการคดัเลือกซํ้าต่อไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ลกัษณะพันธุกรรมค่อนขา้งคงตวั  จึงนาํมาทดสอบสมรรถนะใน

การผสมขา้มกบัพนัธ์ุทดสอบ(tester) และสายพนัธ์ุแท(้pure line) อ่ืนๆ ในปี พ.ศ. 2541  หลงัจากผา่นการทดสอบรุ่น

ลกูและคดัเลือกสายพนัธ์ุท่ีมีสมรรถนะการผสมทัว่ไปท่ีดีแลว้ จึงนาํมาพฒันาต่อจนไดส้ายพนัธ์ุแท ้ (pure line) ในปี 

2545   โดยมีลกัษณะเด่นคือ มะเขือเทศพนัธ์ุก่ึงเล้ือย (semi-determinate type) สีตน้กลา้สีม่วง ผลรียาว  ขั้วผลแบบมี

ขอ้ต่อ (joint) ผลอ่อนสีเขียวผลสุกสีแดง    ขนาดผลเฉล่ีย 4.57x8.1 ซม. นํ้าหนกัผลเฉล่ีย 93  กรัม เน้ือหนา เน้ือแขง็

ปานกลาง ขั้วผลเลก็ ทรงพุ่มโปร่ง  ทนทานต่อโรคเห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum 

 ลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  ตน้กลา้สีม่วง  พุ่มสูง ทรงพุ่มโปร่ง ผลรูปรียาว เน้ือแขง็ปานกลาง   

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  4.57  ซม.  ยาวเฉล่ีย 8.1 ซม. ผลสีแดง  

 ผลทรงกระบอก   ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายุ

เกบ็เก่ียว 51-70 วนั 

 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 



มะเขือเทศ 

(1) เลขทีค่ําขอ : 129/2549 วนัทีย่ืน่คําขอ : 21  เม.ย. 2549 

(2) ช่ือผู้ขอ : บริษทั เจียไต๋ จาํกดั 

(3) ช่ือพนัธ์ุพชืใหม่ : ทีเอม็ 552 

(4) รายละเอยีดทีม่าของพนัธ์ุพชืใหม่ : เกิดจากการผสมพนัธ์ุระหวา่งมะเขือเทศพนัธ์ุซีที 01427  (แม่)และ

พนัธ์ุซีที 01299-25  (พอ่)  ณ สถานีวจิยัและพฒันาพนัธ์ุพืชเชียงใหม่ บ.เจียไต๋ จาํกดั  พ.ศ.  2542 

(5) กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื  และลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ : 

 กรรมวธีิในการปรับปรุงพนัธ์ุพชื 

มะเขือเทศ ทีเอม็ 552 เป็นพนัธ์ุลูกผสมท่ีไดม้าจากการผสมระหวา่ง สายพนัธ์ุแท ้2 สายพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

พนัธ์ุท่ีใชเ้ป็นสายพนัธ์ุแม่ คือ CT 01427   และสายพนัธ์ุพอ่ คือ  CT 01299-25  โดยนาํมาผสมขา้มในปี พ .ศ. 

2541   และนาํลูกผสมมาปลูกทดสอบพนัธ์ุร่วมกบัพนัธ์ุคู่ผสมอ่ืนๆ ภายในสถานีวจิยั เชียงใหม่ บริษทัเจียไต๋ 

จาํกดั     จนครบ 3  ฤดูของประเทศไทย    เป็นระยะเวลา 3 ปี   ทีเอม็ 552 เป็นพนัธ์ุมะเขือเทศท่ีทนต่อโรค

เห่ียวเขียวท่ีเกิดจากเช้ือ Ralstonia solanacearum และทนต่อโรคไวรัส TMV (Tomato mosaic virus)   ทรง

พุม่สูงโปร่งจึงทนต่อโรคทางใบไดดี้     และสามารถปรับตวัในสภาพอากาศร้อนได ้มีลกัษณะผลรีไข่ เน้ือ

แขง็ และใหผ้ลผลิตต่อไร่ท่ีสูง ทีเอม็ 552   ผา่นการคดัเลือกจากสถานีวจิยั   จนกระทัง่ปี พ.ศ. 2548   

 ลกัษณะสําคัญของพนัธ์ุพชืใหม่ 

 ลกัษณะเด่นประจาํพนัธ์ุ เป็นพนัธ์ุก่ึงเล้ือย  พุม่สูง ทรงพุม่โปร่ง ผลรูปไข่ เน้ือแขง็ปานกลาง  ไส้ไม่กลวง 

 ลกัษณะตน้ การเจริญเติบโตเป็นแบบก่ึงเล้ือย   

 ลกัษณะผล ติดผลเป็นช่อ  นํ้าหนกัผลเฉล่ียมากกวา่ 50 กรัม  กวา้งเฉล่ีย  5.2  ซม.  ยาวเฉล่ีย 7.3 ซม. ผล

สีแดง ผลรี  ไม่มีสีแตม้บนไหล่ผล กน้ผลมน ผลแขง็ ผนงัหนาเฉล่ียมากกวา่ 5.0 มม.  จาํนวนช่องในผล 2 ช่อง  อายุ

เก็บเก่ียว 51-70 วนั 

 

ประกาศโฆษณาพนัธ์ุพืชใหม่ 


