ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กาหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบี ยนฯ โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดาเนินการตรวจสอบลักษณะประจาพันธุ์
เบื้ องต้น ของพื ชที่ยื่ น คาขอ นาปิ ดประกาศที่กรมวิช าการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิช าการเกษตร
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บัดนี้ ได้มีผู้มายื่นคาขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืช ของถั่วลิสงเถาพันธุ์ฟลอริเกรซ ให้เป็นพันธุ์
พื ช ขึ้ น ทะเบี ย นฯ ซึ่ งกรมวิ ช าการเกษตรได้ ต รวจสอบลั ก ษณะประจ าพั น ธุ์เบื้ อ งต้ น ของพื ช ดั งกล่ าวเสร็ จ
เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศลักษณะประจาพันธุ์เบื้องต้นของถั่วลิสงเถาพันธุ์ฟลอริเกรซ ให้ทราบโดยทั่วกัน
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการยื่นคาขอให้
ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช
สานักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอนันต์ สุวรรณรัตน์)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ถั่วลิสงเถาพันธุ์ฟลอริเกรซ
ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล กรมปศุสัตว์
ที่อยู่
69/1 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ 02 653 4444 ต่อ 3442
แหล่งที่มาและประวัติ
ถั่ ว ลิ ส งเถาพั น ธุ์ ฟ ลอริ เกรซ เกิ ด จากการผสมข้ า มระหว่ า งสายพั น ธุ์ Arb (PI 118457) กั บ
PI 151982 (CPI 22762) ในแปลงทดลองของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐ อเมริกา ถูกนาออกมาเผยแพร่
กระจายพันธุ์ในปี ค.ศ. 1978 หรือปี พ.ศ. 2521 และถูกปล่อยพันธุ์ (released) โดย Prine และคณะในปี
ค.ศ. 1978 น าเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เพื่อนามาปลูกทดสอบในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1989 โดย
Dr. D.S. Loch สาหรับประเทศไทยได้มีการนาเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี ค.ศ. 1989 หรือปี พ.ศ.
2532 โดย Dr. D.S. Loch และมีการคัดเลือกทดสอบพันธุ์จนสามารถรับตัวขึ้นได้ดีในประเทศไทย
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิดพืช/ประเภท พืช ตระกูล ถั่ว เป็ น พื ช มี อายุห ลายปี (perennial) ชื่อ วิท ยาศาสตร์ Arachis glabrata
cv. Florigraze วงศ์ Fabaceae
ราก/หัว
ระบบรากเป็นแบบไหลหรือเหง้า (rhizomes) ซึ่งสานกันหนาแน่นอยู่บริเวณใต้ผิวดินลึก
ประมาณ 5-7 เซนติเมตร เหง้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 มิลลิเมตร เมื่อเจริญเต็มที่จะ
มีสีน้าตาลส้ม หรือสีเปลือกไม้
ต้น
ลักษณะต้นเตี้ย มีลาต้นใต้ดินเรียกว่า “เหง้า” (rhizomes) ลาต้นเหนือพื้นดินมีลักษณะ
ตั้ งตรง (erect) แตกมาจากเหง้า เมื่ อ ต้ น โตจะนอนและชู ย อดขึ้ น ไม่ มี แ ขนง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางลาต้นประมาณ 2-3 มิลลิเมตร สูงประมาณ 15-45 เซนติเมตร เป็นพืชที่
ทนอากาศหนาวเย็นได้ดี ตอบสนองต่อการให้น้าดี เจริญได้ดีในดินที่มี pH ต่า
ใบ
ใบเป็นใบประกอบที่มี 4 ใบย่อย (tetrafoliolate) ลักษณะใบคล้ายใบหอก ไม่มีขน หรือมี
ขนเล็ กน้ อย โดย 2 ใบคู่บ น มีความกว้างประมาณ 1 เซนติเมตร ยาวประมาณ 3-3.5
เซนติเมตร ที่ส่วนปลายของหูใบมีรยางค์แข็ง (awn) ยาว ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน ใบแก่มีสี
เขียวอมเทา
ดอก/ช่อดอก
ดอกมี ลั ก ษณะค่ อ นข้ างกลม เป็ น ดอกเดี่ ย ว แบบสมมาตรด้ านข้ า ง มี สี ส้ ม อมเหลื อ ง
(yellow orange) ความกว้างดอกประมาณ 15-25 มิลลิเมตร กลีบดอก 5 กลีบเป็นแบบ
พาพิลิโอเนเซียส กลีบเลี้ยง 5 กลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด มีเกสรตัวผู้ 9 อัน โดยส่วนก้าน
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เกสรตัวผู้เชื่อมติดกันตลอดความยาว เกสรตัวเมียมีรังไข่ยาวแบนตั้งตรง หรืออาจจะโค้ง
เล็กน้อย ก้านดอกยาว 10 เซนติเมตร
เมล็ด
ติดเมล็ดน้อยมาก หรือไม่ติดเมล็ดเลย ลักษณะของเมล็ดเป็นทรงกลมรี เปลือกหุ้มเมล็ด
ชั้ น นอกมี สี น้ าตาลอมเทาซี ด ขนาดความยาวของเมล็ ด ประมาณ 10 มิ ล ลิ เ มตร
เส้นผ่าศูนย์กลางของเมล็ด 5-6 มิลลิเมตร
ลักษณะเด่นพิเศษ มีความทนทานต่อการปล่อยสัตว์เข้าแทะเล็มได้ดี ทนต่อสภาพอากาศแล้ง ปรับตัวได้ดีใน
ดินกรด (pH<7)
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ด้านหน้า

ด้านหลัง

ถั่วลิสงเถาพันธุ์ฟลอริเกรซ

