ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่

ข้าวโพด (Zea mays L.)
(1) เลขที่คาขอ : 61/2556

วันที่ยื่นคาขอ : 20 ธันวาคม 2556

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี5601แซด
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ บี5601แซด เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสม
ระหว่างพันธุ์ บี1132แซด/บี5165แซด ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ ดี2138แซด ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ
การปรับปรุงพันธุ์แม่ ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ บี1132แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด ได้จาก
การปรับปรุ งพันธุ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2545 และข้าวโพดสายพันธุ์แท้ บี5165แซด ของบริษัท
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ. 2539
การปรับปรุงพันธุ์พ่อ ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ดี2138แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด ได้จาก
การปรับปรุงพันธุ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 จนถึงปี พ.ศ. 2545
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ บี5601แซด
ปลูกพันธุ์แม่ บี 1132แซด/บี5165แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด กับ พันธุ์พ่อ ดี2138แซด
ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด เมื่อฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2547 ภายในสถานีวิจัย มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด
อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1ของ (บี1132แซด/บี5165แซด)//ดี2138แซด ต่อมาปลูก
เมล็ ดประชากรชั่ว ที่ 1 เมื่ อฤดูฝ น ปี พ.ศ. 2547 ภายในสถานีวิจั ย ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จ ากั ด
อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 เมื่อฤดูฝนปี พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วที่ 3 เมื่อฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้น
ที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วที่ 4 เมื่อฤดูฝนปี พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้น
ที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 5 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ บี5601แซด
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :
ข้าวโพดพันธุ์ บี5601แซด เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์ บี1132แซด/บี5165แซด
ซึ่งเป็นพันธุ์แม่ และพันธุ์ ดี2138แซด ซึ่งเป็นพันธุ์พ่อ ภายในสถานี วิจัยมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด อ. วังทอง
จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1ของ (บี1132แซด/บี5165แซด)//ดี2138แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากร
ชั่วที่ 1 เมื่อฤดูฝน ปี พ.ศ. 2547 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก
ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 เมื่อฤดูฝนปี พ.ศ. 2548 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้
ไทยแลนด์ จากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 3 นาเมล็ดมา
ปลูกและคัดเลือกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งได้เมล็ดชั่วที่ 5 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ บี5601แซด

ลักษณะสาคัญของพันธุ์พืชใหม่ :
ลักษณะต้น

ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 176 - 225 เซนติเมตร

ลักษณะช่อดอกตัวผู้

ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ ที่โผล่ พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง
ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก คือ
เท่ากับหรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จานวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจานวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้าครั้งแรก
ประมาณ 56 - 65 วัน

ลักษณะเส้นไหม

เส้นไหมสีม่วง จานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจานวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้า
ครั้งแรก ประมาณ 56 - 65 วัน

ลักษณะฝัก

ความสู งฝั ก วั ดจากระดั บผิ วดิ นถึ งข้ อฝั กบนสุ ด ระหว่ าง 91-120 เซนติ เมตร
จานวนแถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว

