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ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้น ตอนการออกหนังสื อรั บรองพัน ธุ พืชขึ้นทะเบีย น โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชของ มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ 2 ซีที1
x เอช 24-7) ใหเปนพันธุพืชขึ้นทะเบียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของ
พืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของมะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ 2
ซีที1 x เอช 24-7)ใหทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวง
หรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่
ฝ า ยบริ ห ารจั ด การกองทุ น คุ ม ครองพั น ธุ พื ช กองคุ ม ครองพั น ธุ พื ช กรมวิ ช าการเกษตร จตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สมชาย ชาญณรงคกุล
(อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)
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มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีที1 x เอช 24-7)
แหลงที่มาและประวัติ
มะเขือเทศ พันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีที1 x เอช 24-7) เปนมะเขือเทศพันธุลูกผสมชั่วที่ 2 ที่
ปรับปรุงพันธุมาจากมะเขือเทศสายพันธุแทซีที 1 ซึ่งไดรับมาจากบริษัท เจียไต จํากัด กับมะเขือเทศพันธุเอช
24 ซึ่งตานทานตอโรคไวรัสใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ ไดรับมาจากศูนยวิจัยและพัฒนาพืชผักเขตรอน
แหงเอเชีย ผสมขามระหวางสองสายพันธุ โดยใชพันธุซีที 1 เปนสายพันธุแม และพันธุเอช 24 เปนสายพันธุ
พอ และทําการผสมกลับสองชั่ว จากนั้นใหผสมตัวเอง 1 ครั้ง เพื่อผลิตลูกผสมชั่วที่ 2 ทําการคัดเลือกลักษณะ
ทั่วไปและความตานทานโรคโดยใชเทคนิคการปลูกเชื้อดวยแมลงหวี่ขาวและตรวจวินิจฉัยโรคดวยเทคนิค
sandwich ELISA
ลักษณะสายพันธุแม สายพันธุแทซีที 1 เปนมะเขือเทศรับประทานผลสด มีการเจริญเติบโต
แบบกึ่งเลื้อย (3) ทรงพุมขนาดปานกลาง (5) ใบมาตรฐาน (3) ความหนาแนนของใบปานกลาง (5) อายุการ
ออกดอกแรก 28 วัน หลังยาย ดอกบาน 50 เปอรเซ็นต ที่ 30 วันหลังยาย อายุผลสุก 70 วันหลังดอกบาน มี
ผลกลมแบนเล็กนอย (2) ขนาดผลปานกลาง (3) ความกวางผล 6.7 เซนติเมตร ความยาวผล 5.8 เซนติเมตร มี
น้ําหนักตอผล 150 กรัม ความหนาเนื้อ 0.75 เซนติเมตร จํานวนชองวางในผล 4 ชอง จํานวนผลตอตน 40 ผล
และน้ําหนักผลตอตน 3 กิโลกรัม
ลักษณะสายพันธุพอ พันธุเอช 24 มีการเจริญเติบโตแบบพุม (2) ทรงพุมขนาดเล็ก (3) ใบ
มาตรฐาน (3) ความหนาแนนของใบนอย อายุการออกดอกแรก 22 วันหลังยาย ดอกบาน 50 เปอรเซ็นตที่ 24
วันหลังยาย อายุผลสุก 60 วันหลังดอกบาน มีผลกลมแบนเล็กนอย (2) ขนาดผลปานกลาง (3) ความกวางผล
5.9 เซนติเมตร ความยาวผล 4.3 เซนติเมตร มีน้ําหนักตอผล 80 กรัม ความหนาเนื้อ 0.5 เซนติเมตร จํานวน
ชองวางในผล 5 ชอง จํานวนผลตอตน 24 ผล และน้ําหนักผลตอตน 2.3 กิโลกรัม
ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
นางมณีฉัตร นิกรพันธุ และนางสาวกัลยาณี ชัยชนะ
ที่อยู
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถ.หวยแกว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม
จ.เชียงใหม 50000
โทรศัพท
089 700 7272 , 053-944034-103
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ชนิดพืช
มะเขือเทศ (Tomato) ชื่อวิทยาศาสตร Lycopersicon esculentum Mill.
ประเภท
พืชฤดูเดียว (annual) กลุมพืชผัก บริโภคผล
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มีรากแกว (tab-root) รากพิเศษ (adventitious root) และรากฝอย (fibous root)
ลํ า ต น ตรงและแตกเป น พุ ม ฐานของลํ า ต น แตกกิ่ ง แขนง แบบแตกกิ่ ง ก า นด า นข า ง
(monopodial) สวนดานบนแตกกิ่งแขนงแบบเจริญดานขาง (sympodial) ปลายยอดเปน
ช อ ดอก และตาข า งแตกกิ่ ง แขนงต อ ไปตามลํ า ต น ก า นใบและก า นผลมี ข นยาวตรง
(trichome) ซึ่งมีตอมเล็กที่ขน (glandular hair) ซึ่งมีกลิ่นแรง
ใบ
ใบแตกจากบริเวณขอ เปนใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ (imparipinate) มี 7-9 ใบใหญ
(major pinnate) ขอบใบไมสม่ําเสมอ และมีใบเล็ก (pinate) อยูระหวางใบใหญ
ดอก/ชอดอก
เปนดอกสมบูรณเพศ ออกดอกเปนชอ (inflorescence) ตําแหนงชอดอกอยูตรงกันขามกับ
ใบหรือระหวางใบ ดอกเปนชนิดสมมาตรใตรังไข (hypogynnous, regular) มีกานดอก
ยอย (pedicel) ยาว 1-2 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง (sepal) เปนทอสั้น มีปลายเปนกลีบแคบๆ
ปลายแหลมยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนและตอม โดยสวนปลายของกลีบเลี้ยงจะ
ขยายขนาดตามผลของมะเขือเทศ กลีบดอก (petal) เรียงกันรอบจุดศูนยกลางดอก มี 6
กลีบ ยาว 1 เซนติเมตร สีเหลืองไมมีขนและตอม เกสรตัวผูมี 6 อัน อยูในหลอดของกลีบ
ดอกสั้นๆ กานเกสรตัวผูสั้น อับเกสรตัวผูยาวประมาณ 5 มิลลิเมตร สีเหลืองสด เกสรตัว
เมียมีชองวาง (locule) หลายชอง
ผล
เปนผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึงหลายเมล็ด (berry) ผลมีขนาดปานกลาง รูปรางผลแบบกลม
แบนเล็กนอย ความยาวผล 5.60 เซนติเมตร ความกวางผล 5.20 เซนติเมตร (หรือน้ําหนัก
ผล 93.25 กรัม) ความหนาเนื้อ 0.75 เซนติเมตร จํานวนชองในผล 3 ชอง ผลดิบสีเขียว
ผลสุกสีแดง
เมล็ด
มีเมล็ดมาก เมล็ดเปนรูปไต (reniform) มีขนสีน้ําตาลออน มีตนออนใน endosperm
ลักษณะเดนพิเศษ ทนทานตอไวรัส TYLCV ในระดับคะแนน 1
ราก
ตน

มะเขือเทศพันธุซีทีวาย-1 (เอฟ2 ซีท1ี x เอช 24-7)

