ประกาศโฆษณาพันธุพืช

มันสําปะหลัง (Manihot esculenta Crantz)
(1) เลขที่คําขอ : 182/2550 วันที่ยื่นคําขอ : 27 สิงหาคม 2550
(2) ชื่อผูขอ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย
(3) ชื่อพันธุพืชใหม : หวยบง 80
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุพืชใหม : มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 (MKUC 34-114-106) เกิดจากการ
ผสมพันธุระหวางพันธุระยอง 5 เปนพันธุแม ซึ่งเปนพันธุของกรมวิชาการเกษตร กับพันธุเกษตรศาสตร 50
เปนพันธุพอ เปนพันธุของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่สถานีวิจัยศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา) จังหวัดชลบุรี
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในชวงป 2534-2535
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช : มันสําปะหลังพันธุหวยบง 80 มีชื่อสายพันธุวา MKUC 34-114-106
พันธุหวยบง 80 เปนมันสําปะหลังพันธุใหม ที่พัฒนาโดยความรวมมือของนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแหงประเทศไทย พันธุนี้เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุระยอง 5
เป น พั น ธุ แ ม (พั น ธุ ข องกรมวิ ช าการเกษตร) กั บ พั น ธุ เ กษตรศาสตร 50 เป น พั น ธุ พ อ (พั นธุ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) เมื่อป 2534/35 คัดเลือกพันธุในชวงป 2535 – 2542 และเปรียบเทียบพันธุเปน
เวลา 7 ป ในชวงป 2542-2549 จํานวน 70 การทดลองใน 10 จังหวัด ดังรายละเอียดคือ
พ.ศ.2534/35 ผสมพันธุระหวางพันธุระยอง 5 กับพันธุเกษตรศาสตร 50 ที่สถานีวิจัยศรีราชา (วิทยาเขตศรีราชา
จังหวัดชลบุรี)
การคัดเลือกพันธุ (Selection)
พ.ศ.2535/36 คัดเลือกปที่ 1 เปนการคัดเลือกจากตนกลา (Seedling Selection) ที่สถานีวิจัยศรีราชา
เมล็ดคูผสมนี้ผสมได 1,046 เมล็ด ไดตนงอก 963 ตน ยายตนปลูกเมื่ออายุ 1 เดือน คัดเลือก
เมื่ออายุ 11 เดือน คัดเลือกตนที่มีลักษณะที่ดีไว 204 ตน (สายพันธุ)
พ.ศ.2536/37 คัดเลือกปที่ 2 คัดเลือกจาก Single Row Selection ที่สถานีวิจัยศรีราชา จํานวน 204 สายพันธุ
คัดเลือกไว 108 สายพันธุ
พ.ศ.2537/38 การคัดเลือกปที่ 3 เปนการเปรียบเทียบพันธุเบื้องตน (Preliminary Yield Trial) ที่ศูนยวิจัย
และพัฒนามันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา สามารถคัดเลือกสายพันธุลูกผสมที่ดีไวได
จํานวน 29 สายพันธุ จาก 108 สายพันธุ
พ.ศ.2538/39 คัดเลือกปที่ 4 เปนการเปรียบเทียบพันธุเบื้องตนซ้ําอีก 1 ป จํานวน 29 สายพันธุ ปลูก 3
ทองที่ ที่จังหวัดชลบุรี และนครราชสีมา (2 การทดลอง) คัดเลือกไว 10 สายพันธุ

พ.ศ. 2539-42 คัดเลือกปที่ 5 6 และ 7 การคัดเลือก Standard Yield Trial ที่สถานีวิจัยศรีราชา และ ศูนยวิจัยและพัฒนา
มันสําปะหลัง จังหวัดนครราชสีมา คัดเลือกไว 6 สายพันธุ คือ พันธุหวยบง 80 MKUC34-114-17
MKUC34-114-54 MKUC34-114-206 (หวยบง 60) MKUC34-114-235 และMKUC34-114-245
การเปรียบเทียบพันธุในทองถิ่น (Regional Yield Trial)
พ.ศ. 2542-49 การทดสอบพันธุในทองถิ่นดําเนินการเปนเวลา 7 ป (พ.ศ. 2542-2549) โดยมีพันธุหวยบง 60
เกษตรศาสตร 50 ระยอง 72 ระยอง 90 ระยอง 5 รวมกับพันธุที่คัดเลือกไวทดสอบตามเขต
ปลูกมันสําปะหลังที่สําคัญ 10 จังหวัด ไดแก จันทบุรี สระแกว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
กาญจนบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย ชัยภูมิ กาฬสินธุ รวมทั้งหมด 7 ป จํานวน 70 แปลงทดลอง
ลักษณะสําคัญของพันธุพ ืชใหม :
ลักษณะตน
ทรงตนคอนขางตั้งตรง ไมแตกกิ่ง มีจํานวนลําตนเฉลี่ย 2 ลําตอตน
ความสูงเฉลี่ย อยูในชวง 201-250 เซนติเมตร
ลักษณะของใบ
แผนใบมี 7 แฉก แผนใบกลางเปนรูปใบหอก เสนกลางใบมีสีเขียว
กานใบมีสีเขียวอมแดง
ลักษณะยอด
ยอดออนมีสีเขียวออน ไมมีขน
ลักษณะหัว
ไมมีรอยคอดที่หัว หัวมีรูปกรวย ไมมีขั้วที่หัว ผิวนอกของหัวเรียบ
สีผิวเปลือกชั้นนอกของหัวมีสีน้ําตาลออน (greyed-orange group 164C)
สีเปลือกชั้นในของหัวสีขาวครีม เนื้อของหัวมีสีขาวครีม เปอรเซ็นต
แปงสดอยูระหวาง 26-30 เปอรเซ็นต

มันสําปะหลังพันธุห วยบง 80

