ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่

ข้าว (Oryza sativa L.)
(1) เลขที่คาขอ : 71/2554

วันที่ยื่นคาขอ : 17 มิถุนายน 2554

(2) ชื่อผู้ขอ : กรมการข้าว
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข45
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :
ข้าวพัน ธุ์ กข45 เป็ น ข้าวเจ้ าชื่อสายพั นธุ์ PCR89151-27-9-155 ได้จากการผสมพั น ธุ์แบบผสมเดี่ย ว
(Single cross) ระหว่างสายพันธุ์แม่คือ PCRBR83012-267-5 กับ พันธุ์พ่อคือ ขาวดอกมะลิ 105 ในปี 2532 ที่
ศูน ย์ วิจั ย ข้าวปราจี น บุ รี ซึ่งสายพัน ธุ์แม่ คือ PCRBR83012-267-5 ได้มาจากการพั ฒ นาพั น ธุ์โดยศูน ย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรีนับตั้งแต่ปี 2526 โดยการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หอมนายพลกับ IR46
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ข้าวพันธุ์ กข45 เป็นข้าวเจ้าชื่อสายพันธุ์ PCRBR89151-27-9-155 ได้จากการผสมพันธุ์แบบผสมเดี่ยว
(Single cross) ระหว่ างสายพั น ธุ์แม่คื อ PCRBR83012-267-5 กั บ พัน ธุ์พ่อคื อ ขาวดอกมะลิ 105 ในปี 2532
ที่ศูน ย์วิจัย ข้าวปราจีน บุ รี ซึ่งสายพัน ธุ์แม่คือ PCRBR83012-267-5 ได้มาจากการพัฒ นาพันธุ์โดยศูนย์วิจั ยข้าว
ปราจีนบุรีนับตั้งแต่ปี 2526 โดยการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์หอมนายพลกับ IR46
วิ ธี ก ารพั ฒ นาพั น ธุ์ กข45 (สายพั น ธุ์ PCRBR89151-27-9-155) ใช้ วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง พั น ธุ์ แ บบปกติ
(Conventional breeding) โดยใช้เทคนิคการคัดเลือกสายพันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ร่วมกับ
การทดสอบและประเมินลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรตามวิธีการของกรมการข้าว โดยมี
ขั้นตอนการพัฒนาพันธุ์ดังต่อไปนี้
ฤดูนาปี 2532 ผสมพันธุ์ระหว่างข้าวสายพันธุ์แม่ PCRBR83012-267-5 กับพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 เป็น
พันธุ์พ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ฤดูนาปี 2533 ปลูกคัดเลือกข้าวลูกผสมชั่วที่ 1 (PCR89151) ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ปราจีนบุรี ฤดูนาปี 2534-2537 ปลูกคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 2-5 คัดเลือกจนได้สายพันธุ์ PCR89151-27-9155 ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ฤดูนาปี 2538-2540 ปลูกศึกษาพันธุ์สายพันธุ์ PCR89151-27-9-155 ที่ศูนย์วิจัย
ข้าวปราจีนบุรี ฤดูนาปี 2541-2543 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ฤดูนาปี
2544-2548 ปลู ก เปรี ย บเที ย บผลผลิ ต ภายในนาราษฎร์ ที่ น าเกษตรกรจั ง หวั ด ปราจี น บุ รี นครนายก และ
ฉะเชิงเทรา และทดสอบปฏิ กิริ ย าต่อโรคและแมลงศัต รูข้าวที่ ส าคั ญ ในพื้ น ที่ ฤดูน าปี 2547-2550 ศึกษาการ
ตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้ าวปราจีนบุรี ฤดูนาปี 2548-2549 ทดสอบความสามารถการยืดปล้อง ที่
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ฤดูนาปี 2551-2552 ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคหลายเชื้อสาเหตุ และแมลงศัตรูข้าว
หลายกลุ่มประชากร ที่สานักวิจัยและพัฒนาข้าว

ลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ลักษณะทรงกอ
ลักษณะของใบ
ลักษณะดอก
ลักษณะรวง

ลักษณะเมล็ด

กอตัง้ ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นเฉลี่ย 10.18 มม.
ความสูงของลาต้นเฉลี่ย 200 ซม.
รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด กาบใบมีสีเขียว มุมของธงใบตั้งตรง
วันตกกล้าถึงออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในช่วงกลาง ระหว่างวันที่ 16 ต.ค. ถึง 14
พ.ย. สีของยอดเกสรเพศเมียสีขาว
รวงจั บตั วปานกลาง รวงโผล่ พ้ นมาก ในหนึ่ งกอรวงค่ อนข้ างน้ อย 6-10 รวง
เมล็ดร่วงน้อย ร่วง 1-5 เปอร์เซ็นต์ อายุวันเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงกลาง ระหว่างวันที่
16 พ.ย. ถึง 14 ธ.ค. ความยาวของรวงยาว เฉลี่ย 32.5 ซม.
น้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 31.05 กรัม เปลือกเมล็ดมีสีฟาง
ชนิ ดข้ าวสารเป็ นข้ าวเจ้ า รู ปร่ างข้ าวกล้ องเรี ยว ปริมาณอมิ โลส เฉลี่ ย 16.41
เปอร์เซ็นต์ ที่ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์ ข้าวมีกลิ่นหอม
ข้าวพันธุ์ กข45

