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มันสําปะหลังลูกผสมสายพันธุ์ดีเด่ น MKULB 08-1-49
Outstanding Hybrid Cassava Variety MKULB 08-1-49
สกล ฉายศรี 1 โอภาษ บุญเส็ง2 พชรดา ฉายศรี1 ประภาส ช่างเหล็ก3 กิ่งกานท์ พานิชนอก4 สุปราณี งามประสิทธิ์5
เอ็จ สโรบล6 นิตยา ดนตรี1 และ นิกร ตูมสันเทียะ1
Sakol Chaisri1, Opas Boonseng2, Pacharada Chaisri1, Prapat Changlek3, Kingkan Panitnok4,
Supranee Ngamprasitthi5, Ed Sarobol6, Nittaya Don Tee1 and Nikol Tomsunteea1

บทคัดย่ อ
ปลูกทดสอบผลผลิตมันสําปะหลังลูกผสม (F 1 ) ที่เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์ระยอง 60 กับ พันธุ์ระยอง 7
ที่ผ่านการคัดเลือก จากโครงการวิจัย และพัฒนามันสําปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้ อม พันธุ์ MKULB 08-1-49
ร่ วมกับพันธุ์แนะนําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50, ห้ วยบง 60 และห้ วย
บง 80 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Designs มี 3 ซํ ้า จํานวน 11 การทดลอง ณ สถานี
วิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแปลงเกษตกรพืน้ ที่จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ ในปี พ.ศ.
2551-55 ผลการทดลองพบว่า มันสําปะหลังพันธุ์ MKULB 08-1-49 ให้ นํา้ หนักผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.6 ตันต่อไร่ ,
ปริ มาณแป้งในหัวมันสดเฉลี่ย 21.6 เปอร์ เซ็นต์, ความสูงต้ นวันเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 252.67 เซนติเมตร, จํานวนหัวต่อต้ นฉลี่ย
10.90 หัว, ผลผลิตแป้ง 1.42 ตันต่อไร่ และดัชนีการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 เมื่อนํามาเปรี ยบเทียบกับมันสําปะหลัง
พันธุ์แนะนํา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ 3 พันธุ์ พบว่ามันสําปะหลังพันธุ์ MKULB 08-1-49 ให้ ผลผลิตหัวสด
เฉลี่ยสูงกว่า พันธุ์ห้วยบง 80, ห้ วยบง 60 และ เกษตรศาสตร์ 50 สําหรับความสูงต้ นวันเก็บเกี่ยว, จํานวนหัวต่อต้ น และ
ผลผลิตแป้ง พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ คา่ เฉลี่ยสูงสุด คือ 14.50 หัว, 363.67 เซนติเมตร และ 1.46 ตันต่อไร่ , ตามลําดับ
พันธุ์ห้วยบง 80 ให้ ปริ มาณแป้งในหัวมันสดเฉลี่ยสูงสุด 24.3 เปอร์ เซ็นต์ และ พันธุ์ห้วยบง 60 ให้ คา่ ดัชนีการเก็บเกี่ยว
เฉลี่ยสูงสุด 0.69 มันสําปะหลังพันธุ์ MKULB 08-1-49 เป็ นมันสําปะหลังอายุสนั ้ อายุเก็บเกี่ยว 8-10 เดือน สามารถปลูก
1

สถานีวิจยั ลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
Lop-Buri research station, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
2
ศูนย์วิจยั พืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร ต.ห้ วยโป่ ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
2
Rayong Agronomical Research, Department of Agriculture, Huay Pong, Muang, Rayong 21150
3
สถาบันค้ นคว้ าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
3
Agro-Ecological System Research and Development Institute. Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
4
สถานีวิจยั เขาหินซ้ อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต.เขาหินซ้ อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
4
Kao-Hin-son research station, Kasetsart University, Kao Hin Son, Panomsarakham, Chachuengsao 24120
5
สถานีวิจยั พืชไร่สวุ รรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
5
Suwanwajokkasikit Field Crop Research Station, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
6
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
6
Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Kasetsart University, Chatuchak, Bangkok 10900
1
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และเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพพื ้นที่ที่เป็ นดินทราย ดินร่ วนทราย และดินร่ วนเหนียว หมาะสําหรับพื ้นที่ภาคกลางตอนบน
โดยเฉพาะจังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ รวมทังพื
้ ้นที่ใกล้ เคียง

ABSTRACT
A test cassava hybrids (F1) of Rayong 60 and Rayong 7; MKULB 08-1-49 from selection of the
Research and Development of Cassava Varieties Specific Environment Areas Project together with
three varieties recommend from Kasetsart University; Kasetsart 50, Huay Bong 60 and Huay Bong
80.The Randomized Complete Block Designs (RCBD) with 3 replications of 11 experiments were
conduct at Lop-Buri research station, farmer field in Lop-Buri, Phetchabun and Nakhon Sawan
province in 2008-12. The results showed that MKULB 08-1-49 gave average fresh root yield of 6.6
tons per rai, root starch content of 21.60 percentages, height of harvest of 252.67 cm. root per plant
of 10.9 roots, starch yield of 1.42 tons per rai and harvest index of 0.62. The hybrid MKULB 08-1-49
possessed highest the fresh root yield among Huay Bong 80, Huay Bong 60 and Kasetsart 50. However
Kasetsart 50 gave average highest in number of root per plant of 14.50 roots, height of harvest of 363.67
cm. and starch yield of 1.46 tons per rai,. Huay Bong 80 also gave highest root starch content of 24.3
percent and Huay Bong 60 gave highest harvest index of 0.69. Cassava varieties MKULB 08-1-49 was early
maturity. Grown and harvested at aged 8-10 months can grow well in sandy soil sandy loam soil and clay
loam soil area. Suitable for the central region Upper areas, Lop-Buri, Phetchabun and Nakhon Sawan
province, Including nearby areas.
Key Words: cassava, breeding, MKULB 08-1-49
e-mail address: ijsskch@ku.ac.th, sakol_north@hotmail.com

คํานํา

ปั จจุบันปริ มาณความต้ องการมันสําปะหลังเพื่ อใช้ ภายในประเทศสูงมากและมีแนวโน้ มจะสูงขึน้ อีก มัน
สําปะหลัง นอกจากจะนําไปใช้ เป็ นอาหารสัตว์แปรรู ปเป็ นแป้งเพื่อบริ โภค และอุตสาหกรรมแล้ ว ยังสามารถนําไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมพลังงานเพื่อแปรรู ปเป็ นเอทานอลอีกด้ วย ในฤดูกาลผลิตปี 2554/55 ประเทศไทยใช้ พื ้นที่ผลิตมันสําปะหลัง
7.37 ล้ านไร่ สามารถผลิตได้ 25.1 ล้ านตัน มีผลผลิตเฉลี่ย 3.41 ตันต่อไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555 และ
http://www.tapiocathai.org)
การผลิตมันสําปะหลังจะได้ ผลผลิตสูงหรื อตํ่า มีคุณภาพของผลผลิตดีหรื อไม่อย่างไรนัน้ ขึ ้นอยู่กับพันธุ์ และ
สภาพแวดล้ อมที่ ปลูก การใช้ พันธุ์ดีถือว่าเป็ นเทคโนโลยี ที่สะดวก และง่ายสําหรั บเกษตรกรในการเพิ่ มผลผลิตหรื อ
ปรับปรุ งคุณภาพของมันสําปะหลัง แทนที่จะเปลี่ยนวิธีการเขตกรรมหรื อวิธีการปฏิบตั ิต่อมันสําปะหลัง อย่างไรก็ตาม
หากมีการใช้ พนั ธุ์ดีร่วมกับเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผลผลิตที่ได้ ก็จะสูงขึ ้น (http://www.doa.go.th และ สกล, 2555)
การจะเพิ่ม หรื อยกระดับผลผลิตหัวมันสดของประเทศที่มีผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ให้ สงู กว่า 3.41 ตันต่อไร่ ซึง่ เป็ น
ค่าเฉลี่ยในปั จจุบนั และประเทศไทยจะผลิตมันสําปะหลังให้ ได้ มากกว่า 25.1 ล้ านตันต่อปี จากการผลิตปี 2554/55 นัน้
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พันธุ์มนั สําปะหลังที่ให้ ผลผลิตสูงในแต่ละพื ้นที่ จะเป็ นแรงจูงใจให้ เกษตรกรหันมาปลูกมันสําปะหลัง โดยเลือกใช้ พนั ธุ์ที่
เฉพาะเจาะจงและเหมาะสมกับพื ้นที่นนั ้ ๆ การปรับปรุ งพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์มนั สําปะหลังที่มีศกั ยภาพในการให้ ผล
ผลิต เปอร์ เซ็นต์แป้งในหัวมันสดสูง และมีลกั ษณะทางการเกษตรที่ดี สามารถปรั บตัวได้ ดีในเขตพืน้ ที่ปลูก ซึง่ เป็ นอีก
แนวทางหนึง่ ในการเพิ่มผลผลิต และช่วยลดต้ นทุนการผลิตมันสําปะหลัง
การวิจยั และพัฒนาพันธุ์มนั สําปะหลังต้ องดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง จําเป็ นต้ องมีแผนการดําเนินงาน และการ
ทํางานเป็ นทีมจึงจะประสบผลสําเร็ จ การได้ พันธุ์มนั สําปะหลังที่มีศกั ยภาพในการให้ ผลผลิตสูง มีลกั ษณะต่างๆ ที่ ดี
ปรั บตัวได้ ดีในเขตพื ้นที่ปลูก ต้ านทานต่อโรค และแมลงที่สําคัญ เป็ นการลดการใช้ ปุ๋ยไนโตรเจน และเพิ่มความอุดม
สมบูรณ์แก่ดิน ตลอดจนลดการใช้ สารเคมีป้องกัน กําจัดโรค และแมลง รวมทังลดผลกระทบต่
้
อสิ่งแวดล้ อมได้ ทางหนึ่ง
โดยเฉพาะการคัดเลือกหาสายพันธุ์ หรื อ พันธุ์ดีที่เหมาะสมกับพื ้นที่ปลูก เป็ นที่ยอมรับในหมู่นกั วิชาการโดยเฉพาะนัก
ปรับปรุ งพันธุ์มนั สําปะหลัง ว่ายังมีโอกาสที่จะสร้ างพันธุ์ให้ ดีกว่าปั จจุบนั ทังนี
้ ้จําเป็ นจะต้ องมีขนตอนทดสอบ
ั้
ประเมิน
การแสดงออกของสายพันธุ์ดีเด่น เพื่อดูปฏิกิริยาสัมพันธ์ ระหว่างพันธุกรรมกับสิ่งแวดล้ อม (G x E) ซึง่ มีพื ้นฐานมาจาก
ความไม่สมํ่าเสมอหรื อความแตกต่างกันของสภาพแวดล้ อม ทังในด้
้ านพื ้นที่ปลูก ฤดูกาล และ ปี ที่ปลูก ซึง่ มีผลอย่าง
มากต่อการเจริ ญเติบโต และให้ ผลผลิตของแต่ละพันธุ์แตกต่างกันไป (สกล และคณะ 2550, 2551 และ 2554)
สํ า หรั บ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย ครั ง้ นี ้ เพื่ อ ทดสอบพัน ธุ์ มัน สํ า ปะหลัง สายพัน ธุ์ ใ หม่ กับ พัน ธุ์ แ นะนํ า ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสภาพพื ้นที่ปลูกที่เป็ นดินทราย และร่ วนทราย โดยเฉพาะพื ้นที่ภาคกลางตอนบน

อุปกรณ์ และวิธีการ
มันสําปะหลังลูกผสม (F 1 ) พันธุ์ MKULB 08-1-49 (Manihot esculenta Crantz, Kasetsart University, LopBuri Research Station) ที่เกิดจากการผสมระหว่าง พันธุ์ระยอง 60 กับ พันธุ์ระยอง 7 ที่ผ่านการผสมพันธุ์ และคัดเลือก
พันธุ์ โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์แบบจดประวัติ (pedigree selection) ณ แปลงผสมพันธุ์ และทดสอบพันธุ์ สถานีวิจัย
ลพบุรี และสถานีวิจยั เพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2548-50 (สกล และคณะ 2550) จาก
โครงการประเมินเชื อ้ พันธุกรรมมันสําปะหลังสําหรั บจัดทําฐานข้ อมูลด้ านการปรั บปรุ งพันธุ์ และ แผนงานวิจัย และ
พัฒนามันสําปะหลัง โครงการวิจยั และพัฒนามันสําปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้ อม นํามาปลูกทดสอบร่ วมกับพันธุ์
แนะนําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 พันธุ์ ได้ แก่ เกษตรศาสตร์ 50, ห้ วยบง 60 และห้ วยบง 80 ตังแต่
้ ปี
2551-2555 ในเดื อ นเมษายนของทุ ก ปี ใช้ ระยะปลู ก 1 X 1 เมตร ณ แปลงทดลอง สถานี วิ จั ย ลพบุ รี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 แปลง และแปลงเกษตกร ในพื น้ ที่ จังหวัดลพบุรี 3 แปลง เพชรบูรณ์ 3 แปลง และ
นครสวรรค์ 3 แปลง วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Designs มี 3 ซํ ้า จํานวน 11 การทดลอง
ดําเนินการโดยการตัดท่อนพันธุ์ยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ปลูกโดยวิธีปักตรงบนสันร่ อง ใช้ พื ้นที่แปลงย่อยขนาด 5 x
10 เมตร หลังปลูก 2 เดือน ใส่ปุ๋ยเคมีสตู ร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ โดยวิธีขุดข้ างต้ นใส่ปุ๋ยแล้ วกลบด้ วยดิน
กําจัดวัชพืชตามความเหมาะสม ขุด และเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังขนาดพื ้นที่ 3 X 10 เมตร เมื่ออายุ 10 เดือน เก็บข้ อมูล
ความสูงต้ นวันเก็บเกี่ยว (เซนติเมตร), นํ ้าหนักต้ นสด (กิโลกรัมต่อไร่ ). จํานวนหัว (ต่อต้ น), ผลผลิตหัวสด (กิโลกรัมต่อ
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ไร่ ), ดัชนีการเก็บเกี่ยว, ปริ มาณแป้งในหัวสด (เปอร์ เซ็นต์) และ ผลผลิตแป้ง (กิโลกรัมต่อไร่ ) วัดโดยเครื่ องวัดแป้งแบบ
Raiman Scale วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม IRRISTAT และ เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT

ผลการทดลอง และวิจารณ์

ผลผลิตหัวสด
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) พบว่าพันธุ์
MKULB 08-1-49 ให้ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ย 6.6 ตันต่อไร่ รองลงมาได้ แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50, ห้ วยบง 80 และ ห้ วยบง
60 (6.30, 5.90 และ 5.82 ตันต่อไร่ ) ตามลําดับ
จํานวนหัวต่ อต้ น
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ จํานวนหัวต่อต้ นเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ (Table
1) พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ จํานวนหัวเฉลี่ย 14.50 หัวต่อต้ น สูงกว่า พันธุ์ ห้ วยบง 80, MKULB 08-1-49 และ ห้ วยบง
60 (12.49, 10.90 และ 10.70 หัวต่อต้ น) ตามลําดับ
ปริมาณแป้งในหัวสด
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ ปริ มาณแป้งในหัวสดเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(Table 1) พันธุ์ห้วยบง 80 ให้ ปริ มาณแป้งในหัวสดเฉลี่ย 24.30 เปอร์ เซ็นต์ สูงกว่าพันธุ์ห้วยบง 60, เกษตรศาสตร์ 50
และ MKULB 08-1-49 (24.27, 23.13 และ 21.60 เปอร์ เซ็นต์) ตามลําดับ
ความสูงต้ นวันเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ ความสูงต้ นวันเก็บเกี่ยวเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(Table 1) พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50 ให้ ความสูงวันเก็บเกี่ยว เฉลี่ย 363.67 เซ็นติเมตร สูงกว่าพันธุ์ ห้ วยบง 60, ห้ วยบง 80,
และ MKULB 08-2-45 (305.67, 296.50 และ 252.67 เซนติเมตร) ตามลําดับ
ผลผลิตแป้ง
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ ผลผลิตแป้งไม่แตกต่างกันทางสถิติ (Table 1) พันธุ์ เกษตรศาสตร์
50 ให้ ผลผลิตแป้งเฉลี่ย 1.46 ตันต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ห้วยบง 80, MKULB 08-1-49 และ ห้ วยบง 60 (1.43, 1.42 และ
1.41) ตามลําดับ
ดัชนีการเก็บเกี่ยว
มันสําปะหลังที่ปลูกทดสอบทัง้ 4 พันธุ์ ให้ ดชั นีการเก็บเกี่ยวเฉลี่ยแตกแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
(Table 1) พันธุ์ ห้ วยบง 60 ให้ ดชั นีการเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 0.69 สูงกว่า พันธุ์ MKULB 08-1-49, เกษตรศาสตร์ 50 และห้ วย
บง 80 (0.62, 0.61 และ 0.59) ตามลําดับ
โครงการวิจยั และพัฒนามันสําปะหลังเฉพาะเขตสภาพแวดล้ อม ได้ ผสม คัดเลือก และทดสอบผลผลิตมัน
สําปะหลัง ลูกผสม (F 1 ) ตังแต่
้ ปี 2551-2555 พบว่าพันธุ์ MKULB 08-1-49 ให้ ผลผลิตหัวสดเฉลี่ยต่อไร่ สงู (6.6 ตันต่อไร่ )
ไม่แตกต่างทางสถิติกบั พันธุ์แนะนําของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทัง้ 3 พันธุ์ ได้ แก่ พันธุ์เกษตรศาสตร์ 50, ห้ วยบง 60
และ ห้ วยบง 80 มันสําปะหลังพันธุ์ MKULB 08-1-49 เป็ นมันสําปะหลังอายุสนั ้ อายุเก็บเกี่ยว 8-10 เดือน สะสม
นํ ้าหนักหัวสดเร็ ว สามารถปลูก และเจริ ญเติบโตได้ ดีในสภาพพื ้นที่ที่เป็ นดินทราย ดินร่ วนทราย และดินร่ วนเหนียว ต้ น
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พันธุ์มีเปอร์ เซ็นต์ความงอกดี เจริ ญเติบโต และคลุมวัชพืชได้ เร็ ว เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ คณ
ุ ภาพหัวมันสดที่ดี ซึง่ เหมาะ
สําหรับแนะนํา และเป็ นทางเลือกให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลัง นําไปปลูกในพื ้นที่ภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะ
จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์ รวมทังพื
้ ้นที่ใกล้ เคียง
Table 1 Combine analysis of variance of some agronomic characters of 4 cassavas varieties form
11 experiments, tested at Lop-Buri Research Station and farmer field Lop-Buri, Phetchabun
and Nakhon Sawan province in 2008-12
Mean Square
Source of variation
Fresh root Root starch Root per
Plant
Starch Harvest
yield
content
plant
height
yield
index
Experiments
0.60**
2.13ns 284,039.01ns 10,099.00ns 3.21ns
2.14ns
Reps.Within Experiments
0.84*
8.64ns
0.45*
0.59ns
5.46*
0.44*
Varieties
0.14ns
273.20**
0.30**
31,941.30** 274.45ns 223.60**
VxE
0.12ns
2.84ns
2.84ns
0.40*
4.65ns
2.55*
Pooled error
0.35
3.60
221,978.06 1,545.10 307.66 1250.02
Note: ** = significant at 1% level, * = significant at 5% level and ns = not significant
In a column, mean followed by a common letter are not significantly different at 5% level by DMRT

Table 2 Mean yield and some agronomic characters of 5 cassava varieties form 11 experiments,
tested at Lop-Buri Research Station and farmer field Lop-Buri, Phetchabun and
Nakhon Sawan province in 2008-12
Varieties
Fresh root Root starch Root per
Plant
Starch of Harvest
yield
content
plant
height
yield
index
(ton/rai)
(%)
(number) (centimeter) (ton/rai)
MKULB 08-1-49
6.60
21.60b
10.90b
252.67c
1.42
0.62b
Huay Bong 80
5.90
24.30a
12.43ab
296.50bc
1.43
0.59c
Huay Bong 60
5.82
24.27a
10.70b
305.67b
1.41
0.69a
Kasetsart 50
6.30
23.13ab
14.50a
363.67a
1.46
0.61b
Mean
6.15
23.32
12.13
304.63
1.43
0.63
F-test
ns
**
**
**
ns
**
C.V. (%)
17.5
10.9
14.8
9.9
11.90
10.5
0.01
LSD 0.05
937
1.85
2.85
50.31
0.26
Note: ** = significant at 1% level, * = significant at 5% level and ns = not significant
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สรุ ป

มันสําปะหลังพันธุ์ MKULB 08-1-49 เป็ นมันสําปะหลังอายุเก็บเกี่ยวสัน้ อายุเก็บเกี่ยว 8-10 เดือน สะสม
นํ ้าหนักหัวสดเร็ ว ให้ ผลผลิตหัวสด เฉลี่ยสูงสุด 6.6 ตันต่อไร่ เมื่อปลูกในพื ้นที่จงั หวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
รวมทัง้ พื ้นที่ใกล้ เคียง เหมาะสําหรับแนะนําให้ เกษตรกรผู้ปลูกมันสําปะหลังนําไปปลูก โดยเฉพาะพืน้ ที่ที่เป็ นดินทราย
ดินร่ วนทราย และดินร่ วนเหนียว
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