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มะเขือเทศ Solanum lycopersicum var. cerasiforme
พันธุ์ พีซี8 (เอ12) (PC8 (A12))
ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ – สกุล
1.สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
2.บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จำกัด
ที่อยู่
1. เลขที่ 111 อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง จ.ปทุมธำนี 12120
2. เลขที่ 732/1 ม.12 ต.ศิลำ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์
025-647-000 ต่อ 1316
แหล่งที่มำและประวัติพันธุ์
มะเขื อ เทศ (Tomato) ชื่ อ วิ ท ยำศำสตร์ คื อ Solanum
lycopersicum
var.
cerasiforme จัดเป็นพืชปีเดียว (annual plant) กลุ่มพืชผัก บริโภคผล โดยมะเขือเทศภำยใต้กำรทดลองได้
ใช้ชื่อรหัสทดลองว่ำ PC8 (A12) เกิดจำกกำรผสมพันธุ์ระหว่ำงมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 (แม่) กับ
มะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 (พ่อ) ของบริษัท Semillas Tropicales ได้มะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 และนำมำผสม
กลั บ (backcross) กับ มะเขือเทศพัน ธุ์ Snack slim 502 ณ บริษัท ที เค อำร์ แอนด์ ดี จำกัด จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่ำง พ.ศ. 2553-2558
มะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 เป็นมะเขือเทศที่พัฒนำขึ้นโดย ผศ.ถำวร โกวิทยำกร
เป็นมะเขือเทศ cherry type กำรเจริญเติบโตเป็นแบบทอดยอด (indeterminate) ต้นสูงประมำณ 1.5-2.0 เมตร
ผลอ่อนมีสีเขีย ว ผลสุกมีสีแดง น้ำหนักผลประมำณ 10 - 15 กรัม รูปทรงผลยำวคล้ำยผลองุ่น ข้อดีคือ
มีรสหวำนถึง 9 - 12 องศำบริกซ์ (° Brix) แต่ข้อเสียคือ ไม่ต้ำนทำนโรคใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ จึงได้นำมำ
ผสมกับมะเขือเทศพันธุ์ GT645-2 ของบริษัท Semillas Tropicales ซึ่งมียีนต้ำนทำนต่อโรคใบหงิกเหลือง
มะเขือเทศ ได้แก่ยีน Ty-3a ได้เป็นมะเขือเทศสำยพันธุ์ GT5 ซึ่งนำมำคัดเลือกเฉพำะต้นที่มียีน Ty-3a โดยใช้
เครื่องหมำยดีเอ็นเอ (DNA marker) ชนิดที่มีกำรถ่ำยทอดพันธุกรรมแบบข่มร่วม (codominant SCAR
marker) แล้วนำไปผสมกลับ กับมะเขือเทศพันธุ์ Snack slim 502 และปลูกทดสอบควำมต้ำนทำนต่อโรคใบ
หงิกเหลืองมะเขือเทศที่แปลงทดลองจังหวัดขอนแก่น คัดเลือกมะเขือเทศที่มีควำมต้ำนทำนต่อโรคดีมีลักษณะ
ของผลผลิตที่ดีและมียีนต้ำนทำนไวรัส Ty-3a มำผสมกลับกับมะเขือเทศ Snack slim 502 จำนวน 4 ครั้ง
จนได้มะเขือเทศ รุ่น BC4 ตั้งชื่อพันธุ์ว่ำ PC8 (A12)
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ลักษณะประจำพันธุ์ทำงพฤกษศำสตร์
ชนิด/ประเภท
ชื่อไทย มะเขือเทศ ชื่อวิทยำศำสตร์ Solanum lycopersicum var. cerasiforme
ชื่อวงศ์ Solanaceae กลุ่มพืชผัก
รำก
ระบบรำกแก้ว (tap root system) และรำกพิเศษ (adventitious root)
ต้น
ลำต้นตรงและแตกเป็นพุ่ม ควำมยำวของปล้องยำวมำกกว่ำ 8 เซนติเมตร ควำมสูงของลำ
ต้นมำกกว่ำ 100 เซนติเมตร มีกำรเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate) ลำต้น
แตกกิ่งแขนงด้ำนข้ำง ขนำดของลำต้น 4 - 5 เซนติเมตร มีขนประปรำย
ใบ
ใบประกอบแบบขนนก มี ใ บขนำดเล็ ก แทรกระหว่ ำ งใบย่ อ ย (peruvianum) สี เ ขี ย ว
ใบย่อยมำกกว่ำ 7 ใบ ใบย่อยกว้ำง น้อยกว่ำ 5 เซนติเมตร และยำว น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร
ทิศทำงของใบกึ่งตั้ง (Semi-erect) ควำมหนำแน่นของกลุ่มใบปำนกลำง
ดอก/ช่อดอก
ช่อดอก (inflorescence) จำนวนดอกย่อย 15 – 30 ดอก เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ช่อดอก
ออกตรงกันข้ำมกับใบหรือระหว่ำงใบ ก้ำนดอกย่อย (pedicel) ยำว 1 - 2 เซนติเมตร
กลีบเลี้ยง (sepal) ยำวประมำณ 1 เซนติเมตร ปลำยแหลม กลีบดอก (petal) สีเหลือง
จำนวน 5 กลีบ ยำว 1 เซนติเมตร ก้ำนเกสรเพศเมียอยู่ต่ำกว่ำเกสรเพศผู้
ผล
ติดผลเป็นช่อ เป็นผลแบบมีเนื้อหนึ่งถึ งหลำยเมล็ด ผลดิบสีเขียวอ่อน ผลแก่สีแดง ผลมี
ขนำดเล็ก ควำมหนำของผนังผล 0.3 เซนติเมตร ควำมยำวผล 3.7 + 0.5 เซนติเมตร
ควำมกว้ำงผล 2.7 + 0.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงติดทน (persistant calyx) ผลรูปกลมสูง
(high round) ไม่มีลำยเส้นและไม่มีลำยจุดละเอียดของผลสุก ไม่มีสีเขียวของไหล่เมื่อผลสุก
และไม่มีสีแต้มบนไหล่ผล รูปร่ำงของไหล่ผลแบน (flat) รูปร่ำงของก้นผลแหลม (pointed)
เมื่อตัดตำมขวำง จำนวนช่องในผล 2 ช่อง ผนังผลด้ำนในสีแดง มีเมล็ดจำนวนมำก
เมล็ด
รูปร่ ำงเมล็ดสำมเหลี่ย ม ปลำยแหลม (triangular with pointed base) สีน้ำตำลและ
มีขนขนำดเล็กสีน้ำตำลอ่อน
ลักษณะอื่นๆ
1. ทนทำนต่อโรคไวรัสใบหงิกเหลืองมะเขือเทศ ในระดับดี (TYLCV)
2. รูปร่ำงของผลแบบกลมสูง (high round) ผลสุกสีแดง น้ำหนักผลเฉลี่ย 13.1 กรัม
ควำมหวำน 8.0 องศำบริกซ์ (° Brix)
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มะเขือเทศ พันธุ์ พีซี8 (เอ12) (PC8 (A12))

