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ปทุมมา (Curcuma rhabdota x C. alismatifolia)
พันธุ์เชียงรายซีเอฟ 60
ผู้ยื่นคาขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
กรมวิชาการเกษตร
ที่อยู่
50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์
081-3730-948
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์
ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 60 ได้มาจากการผสมพืชสกุลขมิ้น (Curcuma) สองชนิดระหว่าง
บั วลายลาว (Curcuma rhabdota) พั น ธุ์ แ ม่ กั บ ปทุ ม มา (C. alismatifolia) พั น ธุ์ พ่ อ โดยศู นย์ วิ จั ยพื ชสวน
เชียงราย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ได้ผสมพันธุ์พืชดังกล่าวในปี พ.ศ. 2538 -2541 และใน ปี พ.ศ.
2545-2547 ได้คัดเลือกต้นลูกผสมข้ามชนิดที่มีลักษณะดีและสวยงามจึงตั้งชื่อพันธุ์ว่า เชียงรายซีเอฟ 60
ลักษณะประจาพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์
ชนิด/ประเภท
ราก/หัว

ต้น
ใบ
ดอก/ช่อดอก

ผล/เมล็ด

ชื่อไทย ปทุมมา (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma rhabdota x C. alismatifolia
วงศ์ Zingiberaceae ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ล้มลุก
ระบบรากฝอย (fibrous roots system) รากสะสมอาหาร (storage root) มี ลั ก ษณะ
บวมพองออกเป็นตุ้มที่ปลายราก ทาหน้าที่เก็บสะสมน้าและอาหาร เหง้า (rhizome) หรือ
หัวมีสีน้าตาลอ่อน เนื้อในหัวครีม เป็นลาต้นใต้ดินที่เจริญในแนวระนาบขนานไปกับพื้นดิน
สั้น ๆ มีข้อและปล้องชัดเจน แตกแขนงออกเป็นกระจุกตามตาข้างของเหง้าเดิม ทาหน้าที่
สะสมน้าและอาหาร เส้นผ่านศูนย์กลางเหง้า 1.5 - 2.0 เซนติเมตร
ลาต้น เหนือ ดิน เป็น ลาต้น เทีย ม (pseudostem) เกิด จากกาบใบที่อัด กัน แน่น ความ
สูง ต้น วัด จากโคนต้น ถึง ระดับ ปลายพุ่ม ใบ 55 – 65 เซนติเ มตร ความกว้า งทรงพุ่ม
35 – 40 เซนติเมตร
ใบเดี่ยว มี 3 - 4 ใบ กว้าง 10.5 – 11.0 เซนติเมตร ยาว 32 – 35 เซนติเมตร ปลายใบ
เรียวแหลม ขอบใบเป็นคลื่นปานกลาง เส้นกลางใบสีเขียว กาบใบสีเขียว โคนกาบสีเขียว
ฉาบน้าตาลแดง
ช่ อ ดอก แบบช่ อ เชิ ง ลดแน่ น (compact spike) ก้ า นช่ อ ดอกแทงออกจากกลาง
ลาต้น เทีย ม ความยาวช่อดอก 69.5 – 71.5 เซนติเมตร ความยาวช่ว งดอก 14 – 15
เซนติเ มตร เส้น ผ่า นศูน ย์ก ลางช่อ ดอก 8.0 – 8.5 เซนติเมตร ใบประดับ (bract)
ส่ว นล่างรูปวงกลม สีน้าตาลแดงเป็นริ้ว ปลายมนแต้มสีชมพูขลิบสีเขียวปนสีน้าตาล มี
จานวน 9 - 10 ใบ ใบประดั บ ส่ ว นบนรู ป รี สี ช มพู อ่ อ น ปลายมนแต้ ม สี น้าตาลแดง
เล็ ก น้ อ ย มีจานวน 11 - 13 ใบ ดอกจริง ขนาดเล็กอยู่ในซอกใบประดับส่วนล่าง กว้าง
0.8 – 1.0 เซนติเมตร ยาว 4.0 – 4.5 เซนติเมตร สีม่วงอ่อน กลีบ ปากสีม่ว งเข้ม สัน
ปากสีเหลือง โคนสันปากสีแดงส้ม ขอบปากสีแดง เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกประมาณ
0.4 – 0.5 เซนติเมตร
ไม่มี (ดอกเป็นหมัน ไม่ติดผล)

60

ลักษณะอื่น ๆ

1. อายุปลูกถึงให้ดอก 2 – 2 เดือนครึ่ง
2. เริ่มแทงช่อดอกเมื่อมีใบ 2 - 3 ใบ
3. ช่อดอกอยู่เหนือทรงพุ่ม ก้านดอกตรง ใบประดับหนา เหมาะสาหรับเป็นไม้ตัดดอก และ
ไม้ประดับแปลง
4. การแตกหน่อใหม่น้อย เฉลี่ย 1 - 2 หน่อ/กอ
5. อายุปักแจกันนานประมาณ 9 วัน และไม้ประดับแปลงนาน 4 - 7 สัปดาห์ หลังออกดอก

ปทุมมาพันธุ์เชียงรายซีเอฟ 60

