


ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 42/2557      วันที่ย่ืนค าขอ : 2 มิถุนายน 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4554 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ PH1JHC กับพันธุ์พ่อคือ PH1T3V 

 สายพันธ์ุแม่ จับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง PHM6J และ PHC2M ได้ลูกช่ัวที่ 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบ

สืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวท่ี 1 ได้ถูกช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกลูกช่ัวท่ี 3 แบบฝักต่อ

แถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 23 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวที่ 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้น

ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักท่ีดีที่สุดจ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แม่ ช่ือ PHIJHC  

สายพันธุ์พ่อ จับคู่ผสมท า breeding crosses ระหว่าง PHM6T และ PHSMB และได้ท าการผสมกลับ 1 ช่ัวไปยัง PHM6T 

ต่อจากนั้นใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบสืบระวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเอง ได้ลูกช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจกนั้นปลูก

ช่ัวท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 9 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 จ านวน 5 

ฝัก ต่อจากนั้น  ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักที่ดีที่สุด จ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์พ่อ 

ช่ือ PHIT3V  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พี 4554 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ PHIJHC และสายพันธุ์

พ่อ PHIT3V ในปี พ.ศ. 2553 (2010) และท าการทดสอบพันธุ์เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2556 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น            ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 226  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก (ประมาณ 49.04 ซ.ม.)  

อับเรณูสีม่วง จ านวนวันmujดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก 
ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีม่วง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ  
46-55 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 221 ซม.จ านวนแถวเมล็ด
ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซัง
สีขาว  

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 43/2557      วันทีย่ื่นค าขอ : 2 มิถุนายน 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4472 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ PHIJH6 กับพันธุ์พ่อคือ PH1T3V 

 สายพันธ์ุแม่ แม่ โดยจับคูผ่สมท า breeding cross ระหว่าง PHDMF และ PHSKZ ได้ลูกช่ัวท่ี 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุง

พันธุ์แบบสืบประวตั ิ(Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวที่ 1 ได้ลูกช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 3 

แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 10 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 5 จ านวน 5 ฝัก 

ต้อจากนั้นปลูกชั่วที่ 5 แบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักที่ดีท่ีสุด จ านวน 5 ฝัก กะเทาะเมล็ดรวมกัน ไดเ้ป็นสายพันธ์ุแม่ช่ือ 

PHIJH6 

            สายพันธ์ุพ่อ จับคู่ผสมท า breeding crosses ระหว่าง PHM6T และ PHSMB และได้ท าการผสมกลบั 1 ช่ัวไปยัง PHM6T  

ต่อจากนั้นใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเอง ไดลู้กช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนัน้

ปลูกชั่วที่ 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 9 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 จ านวน 

5 ฝัก ต่อจากนั้น ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักท่ีดีทีสุ่ด จ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ไดเ้ป็นสายพันธุ์พ่อ 

ช่ือ PHIT3V  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พี4472  โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ PHIJH6 และสายพันธุ์

พ่อ PHIT3V ในปี พ.ศ. 2533 (2010) และท าการทดสอบพันธุ์ เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2553  จนถึงปี พงศ. 2556 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่:  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 226  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้              ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น  

                                        (ประมาณ 10.39 ซ.ม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก  

                                        (ประมาณ 52.10 ซ.ม.) อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่ดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 

                                        นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะเส้นไหม              จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะฝัก              ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 221 ซม. จ านวนแถวเมล็ด  

                                        ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซัง 

                                        สีขาว  

   

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม ่




