ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัตพิ ันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือ
รับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้กําหนดขั้นตอนการออก
หนั งสือรับรองพันธุ์ พืชขึ้นทะเบี ยน โดยให้กรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลั กษณะประจําพันธุ์
เบื้องต้นของพืชที่ยื่นคําขอ นําปิดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสทักท้วงภายใน ๓๐ วันนับแต่วันปิดประกาศ นั้น
บั ดนี้ ได้ มี ผู้ม ายื่ น คํ า ขอให้อ อกหนั งสือ รับ รองพั น ธุ์พื ชจํ า นวน ๑๐ พั นธุ์พื ช ให้ เป็ น พั น ธุ์พื ชขึ้ น
ทะเบียน ดังนี้
๑. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 77 (K77)
๒. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 94 (K94)
๓. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 104 (K104)
๔. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 108 (K108)
๕. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 114 (K114)
๖. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 133 (K133)
๗. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 135 (K135)
๘. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 137 (K137)
๙. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 140 (K140)
๑๐. ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 143 (K143)
ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศ
ลักษณะประจําพันธุ์เบื้องต้นของพืชทั้ง ๑๐ พันธุ์พืชให้ทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
และหากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ว่าการยื่นคําขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน
ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศ
เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
(นายจิรากร โกศัยเสวี)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 77 (K77)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K77 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย
มีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2537 พัฒนาพันธุ์โดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเป็นการผสม
ข้ามสปีชีส์ (interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K22 สายพันธุ์ E. camaldulensis กับต้นพ่อ
พันธุ์ PE1 สายพันธุ์ E. pellita ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2538 นํ า เมล็ ด ลู ก ผสมที่ ไ ด้ เ พาะและปลู ก ทดสอบ (progeny Trial) ที่ อ.กบิ น ทร์ บุ รี
จ. ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น เมื่อไม้ที่ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ปี
ทําการคัดเลือกแม่ไม้โดยพิจารณาจากลักษณะดีเด่นในด้านการเจริญเติบโต รูปทรงต้น และความสูงเป็นหลัก
(phenotypic selection) ได้ต้นแม่ไม้ K77
ปี 2543 นําต้นแม่ไม้ K77 มาขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดย
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จนได้จํานวนกล้าไม้ที่เพียงพอสําหรับปลูก
ทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ปี 2544 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 8 แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต อ.พนมสารคาม
อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แต่ละแปลงวางแผนการทดลอง
แบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 4 ปี พบว่าโคลน K77 มีคุณสมบัติด้าน
การเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีแดงอมม่วง

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับตั้งแต่แรก (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา - น้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 11.50 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่มีการ
ระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน หรือที่ที่มีทรายจัด ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําขังหรือที่
ฉ่ําน้ํา และไม่ควรให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุดด่างเหลืองจาก
เชื้อ Phaeophlospora destructans ดังนั้นจึงไม่ควรปลูกในพื้นที่เสี่ยง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 94 (K94)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K94 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2542 โดย
มีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2541 ได้ทําการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่งเป็นการผสมภายในสปีชสี ์
(intraspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K56 ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็นเจ้าของ กับต้น
พ่อพันธุ์ P26 ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็นเจ้าของ โดยทั้งคู่เป็นสายพันธุ์ E. camaldulensis ใน
แปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2542 เพาะเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบ (progeny trial) ใน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ําๆ ละ 9 ต้น เมื่อไม้ที่ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี ทําการคัดเลือก
แม่ไม้โดยพิจารณาจากลักษณะดีเด่นในด้านการเจริญเติบโต รูปทรงต้น และความสูงเป็นหลัก (phenotypic
selection) ได้ต้นแม่ไม้ K94
ปี 2545 นําต้นแม่ไม้ K94 มาขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้อง
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จนได้จํานวนกล้าไม้ที่เพียงพอสําหรับปลูก
ทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ปี 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 4 แปลง ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้
ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K94 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบเป็นใบตรงกันข้าม
ในตอนแรกแล้วต่อมาเป็นใบสลับ (disjunct late)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา - น้ําตาล
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแถบยาว (long ribbon)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดตลอดลําต้น (persistent throughout)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 5 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 20.4 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทราย ที่มี
การระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําขังหรือที่ฉ่ําน้ํา ไม่ควร
ให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) และค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลืองจาก
เชื้อ Phaeophlospora destructans

10

ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 104 (K104)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K104 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ.
2546 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2545 ได้ทําการควบคุมการผสมเกสร (Controlled pollination) ซึ่งเป็นการผสม ระหว่าง
สปีชีส์ (interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K55 สายพันธุ์ E. camaldulensis ซึ่งเป็นของบริษัท
สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็นเจ้าของกับต้นพ่อพันธุ์ UR2 สายพันธุ์ E. urophylla ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้
เป็นเจ้าของในแปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2546 นํ า เมล็ ด ลู ก ผสมที่ ไ ด้ ม าขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน K104
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (Clonal trail)
ปี 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติ โคลนจํานวน 4 แปลง ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และ
อ.เมือง จ.สระแก้ว แต่ละแปลงวางแผนการทดลอง แบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูก
ทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K104 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอภายในโคลน
(ดําเนินการโดย บริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ใบ

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีแดง
ก้านใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดง – น้ําตาล (red - brown)
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแถบสั้น (short ribbon)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกไม่ติดโดยตลอด (smooth throughout)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate)
ขอบใบเป็นคลืน่ (undulate)
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 14.21 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูง พื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็น
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทรายที่มีการระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน และไม่
ควรให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
ที่มีปริมาณน้ําฝนมาก แต่ไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4) ค่อนข้างทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุดด่าง
เหลืองจากเชื้อ Phaeophlospora destructans จึงไม่ควรปลูกในพื้นที่เสี่ยง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 108 (K108)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K108 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อปี พ.ศ. 2546
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2545 พัฒนาพันธุ์โดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์
(interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K55 สายพันธุ์ E. camaldulensis กับต้นพ่อพันธุ์ G2 สาย
พันธุ์ E. grandis ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2546 นํ า เมล็ ด ลู ก ผสมที่ ไ ด้ ม าขยายพั น ธุ์ ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ โดยห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน K108
เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ปี 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 3 แปลง ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี และ
อ.เมือง จ.สระแก้ว แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูก
ทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K108 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายใน
โคลน (ดําเนินการโดย บริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีแดงแกมเขียว ใบตรงกันข้ามในตอนแรกแล้วต่อมา
เป็นใบสลับ (disjunct late)
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ระยะไม้ใหญ่(2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดง - น้ําตาล (red - brown)
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแผ่นใหญ่ (large plate or flake)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดทั่วลําต้น (persistent on full trunk)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 15.60 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทราย ที่มี
การระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําขังหรือที่ฉ่ําน้ํา ไม่ควร
ให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) และต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลืองจากเชื้อ
Phaeophlospora destructans
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 114 (K114)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูค าลิป ตัส พัน ธุ ์ K114 เป็น ที่พัน ธุ์ที่นํา มาจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิง เทรา เมื่อ ปี พ.ศ.
2544 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2543 พัฒ นาพัน ธุ์โ ดยวิธีก ารควบคุม การผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่ง เป็น
ก า ร ผ ส ม ข ้า ม ส ป ีช ีส ์ ( interspecific hybridization) ร ะ ห ว ่า ง ต ้น แ ม ่พ ัน ธุ ์ K16 ส า ย พ ัน ธุ์
E. camaldulensis ซึ ่ง เป็น ของบริษ ัท สวนกิต ติ จํ า กัด ผู ้เ ป็น เจ้า ของ กับ ต้น พ่อ พัน ธุ ์ B2 สายพัน ธุ์
E. brassiana ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็นเจ้าของในแปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสาร
คาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี ้ย งเนื ้อ เยื ่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิง เทรา ให้ไ ด้ก ล้า ไม้จํ า นวนเพีย งพอสํ า หรับ ปลูก ทดสอบ
คุณสมบัติโคลน (clonal trial)
ปี 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 5 แปลง ในพื้นที่ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และ อ.เมือง จ.สระแก้ว แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ
RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 50 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่าโคลน K114 มีคุณสมบัติด้าน
การเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)

19

ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีส้ม ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสี Grey Green Group 196 D
Grey Green Group 197 C
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแผ่นใหญ่ (large plate or flake)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดทั่วลําต้น (persistent on full trunk)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 12.03 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ และที่สูง ลักษณะเนื้อดิน ดินร่วนปน
ลูกรัง ดินร่วนปนทราย ดินลูกรังหรือดินเหนียวปนลูกรัง หน้าดินลึก ระบายน้ําดี ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต่ํา มีน้ําขัง
เวลานาน และพื้นที่ที่มีหินดาน
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลืองที่เกิดจากเชื้อ Phaeophlospora destructans แต่ค่อนข้าง
อ่อนแอต่อแมลงแตนฝอยปม Leptocybe invasa จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่เสี่ยง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 133 (K133)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K133 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2539
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2538 ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์ (interspecific
hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ 14/070047 สายพันธุ์ E. camaldulensis กับต้นพ่อพันธุ์ G2 สายพันธุ์
E. grandis x E. camaldulensis ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2539 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (crogeny trial) ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น คัดต้นแม่ไม้เมื่อไม้อายุ 4 ปี
พิจารณาจากลักษณะดีเด่นในด้านการเจริญเติบโต รูปทรงต้นและความสูงเป็นหลัก (phenotypic selection)
ได้ต้นแม่ไม้ K133
ปี 2544 ขยายพั น ธุ์ ต้น แม่ ไม้ K133 ด้ ว ยวิ ธี ก ารเพาะเลี้ย งเนื้ อ เยื่อ ห้ องปฏิ บั ติก ารเพาะเลี้ ย ง
เนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ให้ได้กล้าไม้จํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ
ปี 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail) จํานวน 6 แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิง เทรา อ.กบิน ทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วังน้ําเย็น อ.วังสมบูรณ์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วางแผนการ
ทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 50 ต้น เมื่อไม้อายุ 3 ปี พบว่า โคลน K133 มีคุณสมบัติด้านการ
เจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาลมีไขเคลือบ

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเป็นคลื่น เส้นกลางใบสีแดง
ก้านใบสีแดง ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)

24

ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงเหลี่ยม ตั้งตรง เปลือกนอกสี Grey Green Group 196 C /
Grey Green Group 197 B
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแผ่นใหญ่ (large plate or flake)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดทั่วลําต้น (persistent on full trunk)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเป็นคลื่น

25

ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 4 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 12.65 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วนปนลูกรัง ดินเหนียวปนลูกรัง
หรือดินทราย มีการระบายน้ําดี ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่หน้าดินตื้น ที่มีดินดาน หรือพื้นที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานาน
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ค่อนข้างทนทานต่อแมลงแตนฝอยปม Leptocybe invasa แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุดด่าง
เหลืองที่เกิดจากเชื้อ Phaeophlospora destructans จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่เสี่ยง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 135 (K135)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูค าลิป ตัส พัน ธุ ์ K135 เป็น ที่พัน ธุ์ที่นํา มาจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิง เทรา เมื่อ ปี พ.ศ.
2544 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2543 พัฒนาพันธุ์โดยวิธีการควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์
(interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K51 สายพันธุ์ E. camaldulensis กับต้นพ่อพันธุ์ B2
สายพันธุ์ E. brassiana ใน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2544 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน
K135 เพียงพอ สําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ปี 2545 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลนจํานวน 7 แปลง ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา แต่
ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 60 ต้น เมื่อไม้ปลูกทดสอบอายุครบ 3 ปี พบว่า
โคลน K135 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียวแกมน้ําตาล รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีส้ม
ก้านใบสีแดงแกมเขียว ใบเรียงตัวแบบสลับ (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่(2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสี Grey Green Group 196 C /
Grey Green Group 197 B
ลักษณะการลอกของเปลือกไม่ลอกเปลือกที่อายุ 2 ปี
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดตลอดลําต้น (persistent throughout)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 10.63 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วนปนลูกรัง ดินเหนียวปนลูกรัง
หรือดินทราย มีการระบายน้ําดี ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่หน้าดินตื้น (ดินดาน) ปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่ ควรหลีกเลี่ยง
พื้นที่น้ําท่วมขังเป็นเวลานาน
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
แห้งแล้ง
4) ค่อนข้างทนทานต่อแมลงแตนฝอยปม Leptocybe invasa แต่ค่อนข้างอ่อนแอต่อโรคใบจุดด่าง
เหลืองที่เกิดจากเชื้อ Phaeophlospora destructans จึงควรหลีกเลี่ยงการปลูกในพื้นที่เสี่ยง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 137 (K137)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูคาลิปตัสพันธุ์ K137 เป็นที่พันธุ์ที่นํามาจาก อ.ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี พ.ศ. 2543
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2539 ควบคุมการผสมเกสร (controlled pollination) ผสมข้ามสปีชีส์ (interspecific
hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ O47 สายพันธุ์ E. camaldulensis ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็น
เจ้ า ของกั บ ต้ น พ่ อ พั น ธุ์ G2 สายพั น ธุ์ E. grandis ซึ่ ง เป็ น ของบริ ษั ท สวนกิ ต ติ จํ า กั ด ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของใน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2540 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่
อ.ลาดตะเคียน จ.ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น คัดต้นแม่ไม้เมื่อไม้อายุ
3 ปี พิจารณาจากลักษณะดีเด่นในด้านการเจริญเติบโต รูปทรงต้นและความสูงเป็นหลัก (phenotypic
selection) ได้ต้นแม่ไม้ K137
ปี 2543 ขยายพันธุ์ต้นแม่ไม้ K137 ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ให้ได้กล้าไม้จํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ
ปี 2546 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trial) จํานวน 9 แปลง ในพื้นที่ อ.พนมสารคาม
อ.สนามชัย เขต อ.ท่า ตะเกีย บ จ.ฉะเชิง เทรา อ.กบิน ทร์บ ุร ี อ.ศรี ม หาโพธิ จ.ปราจี น บุ รี และอ.เมื อ ง
จ.สระแก้ว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4 ซ้ํา ๆ ละ 75 ต้น เมื่อไม้อายุ 3 ปี พบว่าโคลน K137 มี
คุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีเหลือง

ใบ

ใบสีเขียวอมเหลือง รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีส้ม ใบเรียงตัวแบบสลับตั้งแต่แรก (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่(2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา - น้ําตาล (grey - brown)
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นเป็นแถบยาว (long ribbon)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกไม่ติดโดยตลอด (smooth throughout)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 12.9 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทราย ที่มี
การระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําขังหรือที่ฉ่ําน้ํา ไม่ควร
ให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง มีความโตความสูงขนาด
ปานกลาง
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 140 (K140)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูค าลิป ตัส พัน ธุ์ K140 เป็น ที่พัน ธุ์ที่นํา มาจาก อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีน บุรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2542
โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2541 ควบคุ ม การผสมเกสร (controlled pollination) ผสมข้ า มสปี ชี ส์ (intraspecific
hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K56 สายพันธุ์ E. camaldulensis ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็น
เจ้าของกับต้น พ่อ พัน ธุ์ P26 สายพัน ธุ์ E. camaldulensis ซึ่ง เป็น ของบริษัท สวนกิต ติ จํา กัด ผู้เ ป็น
เจ้าของในอ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2542 นําเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสม (progeny trial) ในพื้นที่ อ.กบินทร์บุรี
จ.ปราจีนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 6 ซ้ํา ๆ ละ 9 ต้น คัดต้นแม่ไม้เมื่อไม้ อายุ 3 ปี พิจารณา
จากลักษณะดีเด่นในด้านการเจริญเติบโต รูปทรงต้น และความสูงเป็นหลัก (phenotypic selection) ได้ต้น
แม่ไม้ K140
ปี 2545 ขยายพันธุ์ต้นแม่ไม้ K140 ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ให้ได้กล้าไม้จํานวนเพียงพอสําหรับปลูกทดสอบ
ปี 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail) จํานวน 3 แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต
จ.ฉะเชิงเทรา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อ.วังน้ําเย็น จ.สระแก้ว วางแผนการทดลองแบบ RCBD จํานวน 4
ซ้ํา ๆ ละ 50 ต้น เมื่อไม้อายุ 3 ปี พบว่า โคลน K140 มีคุณสมบัติด้านการเจริญเติบโตที่ดี และความสม่ําเสมอ
ภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัท)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบ

ใบสีเขียว รูปหอก (lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีส้ม ใบตรงกันข้ามในตอนแรกแล้วต่อมา
เป็นใบสลับ (disjunct late)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ใบ

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีเทา - น้ําตาล (grey - brown)
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นเป็นแถบยาว (long ribbon)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดเฉพาะส่วนล่างของต้น (persistent on lower trunk)

ใบสีเขียว รูปใบหอกแคบ (narrow - lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 12.05 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี ในพื้นที่ราบ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทราย ที่มี
การระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ําขังหรือที่ฉ่ําน้ํา ไม่ควร
ให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่แห้งแล้ง มีความโตความสูงขนาด
ปานกลาง
4) ทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) และค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลืองจาก
เชื้อ Phaeophlospora destructans
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ยูคาลิปตัสพันธุ์เค 143 (K143)
ผู้ขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ยูคาลิปตัส เทคโนโลยี จํากัด
ที่อยู่
99 หมู่ 2 ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทรศัพท์
038 599 094
แหล่งที่มาและประวัตขิ องพันธุ์
ยูค าลิป ตัส พัน ธุ ์ K143 เป็น ที่พัน ธุ์ที่นํา มาจาก อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิง เทรา เมื่อ ปี พ.ศ.
2546 โดยมีขั้นตอนการคัดเลือกพันธุ์ ดังนี้
ปี 2545 ได้ ทําการควบคุ มการผสมเกสร (controlled pollination) ซึ่ งเป็นการผสมระหว่าง
สปีชีส์ (interspecific hybridization) ระหว่างต้นแม่พันธุ์ K55 สายพันธุ์ E. camaldulensis ซึ่งเป็นของ
บริษัท สวนกิตติ จํากัด ผู้เป็นเจ้าของกับต้นพ่อพันธุ์ UR2 สายพันธุ์ E. urophylla ซึ่งเป็นของบริษัท สวนกิตติ
จํากัด ผู้เป็นเจ้าของในแปลงควบคุมการผสมเกสร อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ปี 2546 นําเมล็ดลู กผสมที่ได้มาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา (โดย 1 เมล็ด ถือเป็น 1 โคลน) ให้ได้จํานวนกล้าไม้โคลน
K143 เพียงพอสําหรับปลูกทดสอบคุณสมบัติโคลน (clonal trail)
ปี 2547 ปลูกทดสอบคุณสมบัติ โคลนจํานวน 4 แปลง ในพื้นที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
อ.กบินทร์บุรี อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และอ.บ่อทอง จ.ชลบุรี แต่ละแปลงวางแผนการทดลองแบบ RCBD
จํ า นวน 4 ซ้ํ า ๆ ละ 60 ต้ น เมื่ อ ไม้ ป ลู ก ทดสอบอายุ ค รบ 3 ปี พบว่ า โคลน K143 มี คุ ณ สมบั ติ ด้ า นการ
เจริญเติบโตที่ดี และมีความสม่ําเสมอภายในโคลน (ดําเนินการโดยบริษัทฯ)
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ลักษณะประจําพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท ไม้ยืนต้น ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Eucalyptus spp. วงศ์ Myrtaceae
ระยะกล้าไม้ (1 – 3 เดือน)

ลําต้น

ใบ

ลําต้นแข็งตั้งตรง ทรงเหลี่ยม ยอดอ่อนสีน้ําตาล

ใบสีเขียว รูปใบหอกกว้าง (broad - lanceolate) ปลายใบแหลม
ฐานใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เส้นกลางใบสีเหลือง
ก้านใบสีน้ําตาล ใบเรียงตัวแบบสลับตั้งแต่แรก (disjunct early)
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ระยะไม้ใหญ่ (2 – 5 ปี)

ลําต้น

ลําต้นเดี่ยว ทรงกลม ตั้งตรง เปลือกนอกสีแดง - น้ําตาล (red - brown)
ลักษณะการลอกของเปลือกเป็นแถบสั้น (short ribbon)
ขณะลําต้นยังสดอยู่เปลือกติดทั่วลําต้น (persistent on full trunk)

ใบ

ใบสีเขียว รูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเรียบ
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ลักษณะอืน่ ๆ
1) ผลผลิตไม้เมื่ออายุ 3 ปี มีน้ําหนักเฉลี่ย 10.5 ตันต่อไร่ (ที่ระยะปลูก 2 x 1.5 เมตร)
2) ขอบเขตพื้นที่ปลูกสามารถเจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูง พื้นที่ราบ ลักษณะดินเป็น
ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ดินทรายที่มีการระบายน้ําดี อาจโตได้ในพื้นที่ดินลูกรังแต่ไม่ควรมีชั้นดินดาน และไม่
ควรให้น้ําท่วมขังเกิน 2 สัปดาห์
3) การเจริญเติบโต และการปรับตัว มีความโตความสูงขนาดปานกลาง สามารถปรับตัวได้ดีในพื้นที่
ที่มีปริมาณน้ําฝนมาก แต่ไม่ตกต่อเนื่องเป็นเวลานาน
4) ทนทานต่อแตนฝอยปม (Leptocybe invasa) และค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบจุดด่างเหลืองจาก
เชื้อ Phaeophlospora destructans

