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 پژوهشی مقاله کوتاه

 Nicotiana( خزانه توتون يها يماریب، ظهور گیاهچه و مدیریت آفات و یزن جوانهبررسی 

tabacum(  رقمK326 در پاسخ به ضدعفونی بذر  

 2علیرضا دانشمند ،3حمیدي آیدین ،* ،2مبصر حمیدرضا ،1زمانی حامد

  مبسوط دهیچک

و نشاء آن در سینی شناور در  بودهنشاءکاري  صورت بهو کاشت توتون  استو اساس تولید محصوالت زراعی  نهاده بذر: مقدمه

گیاهچه از اهمیت زیادي  يها يماریبایجاد شده و مدیریت آفات و  يها اهچهیگبذر و سالمت  یزن جوانهاز این رو . شود یمخزانه تولید 

مهم در خزانه براي تولید  يها يماریبو مدیریت آفات و  یزن جوانهبذرها بر  کردن یضدعفونبنابراین، ارزیابی اثر ؛ برخوردار است

 یزن بر جوانه K326بذر توتون رقم  یاثر ضدعفون ین آزمایش بررسیدف از اه .باشد یمنشاءهاي قابل انتقال سالم توتون حائز اهمیت 

 يها ینیسخزانه  ستمیدر س قه،ی یدگیپوس شته و د،یاریبه مگس س یآلودگ تیریشده و مد دیقابل انتقال تول يو درصد نشاها

  .بود شناور

تکرار اجرا  3در  یکامالً تصادف یدر قالب طرح 1393سال در  رتاشیو آموزش ت قاتیدر مرکز تحق آزمایش: ها و روش مواد

 دیداکلوپرایمیا يها کش حشرهو ) ام-نیتوپس( لیمت وفاناتیو ت) لیدومیر( لیمتاالکس يها کش قارچبا  يبه روش اسپربذرها . دیگرد

ک ی مدت به )سلسیوس درجه 60 يدما(گرم  يبا هوا هاو گرما دادن بذر) نیالرو( کاربیودیو ت) کروزر( ومتوکسامی، ت)گائوچو(

 قه،یدق 4درصد به مدت  5/0 میسد تیپوکلریبا ه ماریو ت قهدقی 10 مدت به )سلسیوسدرجه  50(بذرها با آب گرم  مارکردنیساعت، ت

خزانه شناور،  يها ینیسدر  اهچهیاستاندارد، درصد ظهور گ یزن جوانهبا آزمون  يعاد يها اهچهیگسپس درصد . شدند یضدعفون

  .شدند یابیارز قهی یدگیشته و پوس د،یاریآلوده به مگس س يقابل انتقال از خزانه شناور و درصد نشاها يدرصد نشاها

بذر  لوگرمکی در گرم 5/2 با کردن اسپري صورت شده به یضدعفون K326 توتون رقم ينشان داد بذرها جینتا: ها افتهی

 6+  دیداکلوپرایمیبذر ا لوگرمیگرم در ک 10) + درصد 70پودر وتابل ( لیمت- وفاناتیت+ بذر لوگرمیگرم در ک 5/2+ لیمتاالکس

 يها ینیسدر  ها اهچهیگدرصد ظهور  ،يعاد يها اهچهیگدرصد  نیشتریاز ب کارب،یودیت کش حشرهبذر  لوگرمیمکعب در ک متر یسانت

  .برخوردار بودند قهی یدگیو شته و پوس دیاریآلوده به مگس س اهچهیدرصد گ نیقابل انتقال و کمتر يخزانه شناور و درصد نشاها

بذرها و  یزن جوانهبذر نسبت به شاهد  یضدعفون یمورد بررس يمارهایت هینشان داد کل طورکلی به قیتحق نیا جینتا: يریگ جهینت

و  قهی یدگیآلوده به پوس يها اهچهیگ زیقابل انتقال را بهبود داده و ن يخزانه شناور و نشاها يها ینیسدر  ها اهچهیگدرصد ظهور 

 يها کش حشره و ها کش قارچبذر با  یضدعفون يمارهایشده مذکور در ت یصفات بررس نیهمچن. دادند هشو شته را کا دیاریمگس س

 .دبرخوردار بودن یمورد بررس یضدعفون ییایمیرشیغ يمارهایتنسبت به  ياز برتر یمورد بررس

  پوسیدگی یقه، خزانه نشا، شته، مگس سیارید، نشا توتون: هاي کلیدي واژه

  :هاي نوآوري جنبه

بذر و درصد  یزن جوانهروکش کردن بر  صورت به) مجاز و متداول کش قارچو  کش حشرهسموم مختلف (اثر تیمارهاي ضدعفونی شیمیائی  -1

  .گردید ارزیابی ظهور گیاهچه توتون

 .گردید ارزیابی در خزانه ها يماریببذر و درصد ظهور گیاهچه توتون و مدیریت آفات و  یزن جوانهاثر تیمارهاي ضدعفونی غیرشیمیائی بر  -2

  

  

  

  

pazhoheshi
yasouj logo

pazhoheshi
cross



210  

  ...خزانه توتون يها يماریآفات و ب تیریو مد اهچهیظهور گ ،یزن جوانه یبررس: زمانی و همکاران

براساس آخـرین آمـار منتشـر شـده وزارت      مقدمه

سطح کشت  1396 -97 یزراعجهاد کشاورزي در سال 

آن هکتار و میزان تولید  9563توتون و تنباکو در کشور 

 ).2019، 1احمـدي و همکـاران  (است تن بوده  19413

اولین  عنوان بهبذر اساس تولید محصوالت زراعی است و 

محصـول داراي  نهاده مصرفی در انتقال صفات ژنتیکـی  

بـدون اسـتفاده از بـذر بـا     . نقش غیرقابل انکـاري اسـت  

تـوان بـه    کیفیت حتی با مصرف انرژي فراوان نیـز نمـی  

ــت   ــت یاف ــرد دس ــول و عملک ــداکثر محص ــی. ح از  یک

سـالم و   يشت توتون، تولیـد نشـاها  کن مراحل یتر مهم

. )2001، 2کــالرك(باشــد  ینــه مــیبــا حــداقل هز يقــو

روي پوشش بذر و یـا داخـل    زا يماریبگروهی از عوامل 

هـا سـبب بـروز     کـه برخـی از آن   شـوند  بذر منتقل مـی 

عمومـآ  ). 2018، 3حمیـدي (شـوند   بیماري در گیاه مـی 

باشند کـه بـه    می زا يماریبخاك بستر نیز حاوي عوامل 

بـدین جهـت ضـدعفونی بـذر     . کنند بذر و نشا حمله می

براي حذف عامل بیماري از سطح بذر و تقویـت نشـا در   

مالیکارجونـا و  (باشـد   مراحل اولیـه رشـد ضـروري مـی    

علت اهمیت  ویژه به کیفیت بذر توتون به). 2011 ،4گورو

زنی، سبزشدن سریع و اسـتقرار یکنواخـت    آن در جوانه

ه و تولید محصول سالم و عملکرد مطلـوب داراي  گیاهچ

بنـابراین شـناخت مشـکالت    ؛ باشـد  اهمیت زیـادي مـی  

هـا در راسـتاي فـراهم نمـودن      مرتبط با بذر و علـل آن 

هـاي   آفـات و بیمـاري  . بذري مناسب حائز اهمیت است

مختلف خسارت قابل تـوجهی در سـطح خزانـه توتـون     

هـاي   بیمـاري تـوان بـه    از ایـن بـین مـی   . سازند وارد می

پوسیدگی یقـه، پوسـیدگی ریشـه، سـفیدك داخلـی و      

اشـاره   5سیارید مگسبر و  آفاتی از قبیل شته، کرم طوقه

 35متوسـط خسـارتی حـدود     طـور  بـه این آفـات  . نمود

نمایند و گـاهی ایـن    هاي توتون وارد می درصد به خزانه

 6شـته توتـون  رسـد،   درصـد مـی   80تـا   40خسارت به 

. باشـد  آفات توتون مطرح مـی  نیتر ممهیکی از  عنوان به

این آفت با کاهش کمیت و کیفیـت محصـول از طریـق    

                                                           
1Ahmadi  
2 Clarke 
3 Hamidi 
4 Mallikarjuna and Guru 
5 Sciaridae fly 
6 Myzus nicotianae Blackman 

مهم ویروسی حـائز   يها يماریبتغذیه مستقیم و انتقال 

این آفت جزء آفات درجه اول محسوب  .باشد اهمیت می

درصــد آلــودگی  100شــود و در بیشــتر مــزارع تــا  مــی

  .)2016، 7براري(شود  مشاهده می

مهـم در   يها يماریباز  یکیقه، ی یدگیپوس يماریب 

). 2009، 8جهـاگیردار و هانـدکار  (توتون است  يها خزانه

سـت بـه نـام    یومکآس يها قارچاز  یکی يمارین بیعامل ا

از  يارین قارچ در بسـ یا. است 9ورمیلروتکا اسینیلروتکاس

ـ   ک  یاهیـ گونـه گ  400از ش یشورها وجود داشـته و بـه ب

ـ . کند یمحمله   يمـار یبـروز مشـاهده ب   ن گـزارش از یاول

ــک ــ، از ا1890درســال  یینایلروتکد اســیســف کپ االت ی

سـال  در  كوکـ . شـبدر گـزارش شـد    يا رویکمتحده امر

و در  يماریباین ن گزارش از بروز و مشاهده ی، اول1931

 از این قارچ یاهو ناشک یاز پا افتادگ يماریب 1938سال 

توتون از  يارقام تجار یتمام. ا گزارش نمودینیرجیرا از و

، نسبت N. rustica و Nicotiana tabacum يها گونه

 يهـا  گونهاز  ياریبس یحساس بوده و حت يمارین بیبه ا

 رنـد یگ یمـ ن قارچ قرار یتوتون در معرض حمله ا یوحش

 يرو یدامنه خسـارت وآلـودگ  ). 1991، 10شو و لوکاس(

، حبوبـات و  یروغن يها دانهاعم از  یر محصوالت زراعیسا

وجـود   یعیوسـ  حدز در ین غیره درختان مختلف و یحت

قـارچ عامـل پژمردگـی    ). 1978و همکاران، 11گاید(دارد 

ــومی، از عوامــل بیمــاري ــت  فوزاری ــا اهمی ــاهی ب زاي گی

 توانـد  یمـ که در تمام نقاط دنیا پراکنده بوده و  باشند یم

موجب خسـارت محصـول در کشـورهاي تولیـد کننـده      

فوزاریـومی   يهـا  قـارچ آلوده شدن بـذر بـه    توتون گردد

قـارچ   .موجب پوسیدگی بذر و عدم رویش گیاهچه شـود 

این . باشد قادر به فعالیت روي بافت مرده می آسپرژیلوس

دهد و خسارت آن  قارچ جنین بذر را مورد حمله قرار می

اسـت کـه    ها سلولاز طریق ترشح مواد سمی مخرب در 

شـو و  (ر را در پـی دارد  با از بـین رفـتن بافـت زوال بـذ    

  .)1991لوکاس، 

 ها شهیر که آنروش تولید نشا بدون  نیتر متداول 

هنگام انتقال آسیب ببینند، استفاده از روش کشت در 

                                                           
7 Barari 
8 Jahagirdar and Hundekar 
9
 Sclrotinia sclerotiorum 

10 Shew and Lucas 
11 Gayed 
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در این روش هنگام . است 1خزانه شناور يها ینیس

وارد ) شوك(انتقال نشا به زمین اصلی به آن تکانه 

سینی از مواد  يها خانهمحیط رشد توتون در . شود ینم

مختلفی همانند پیت، پرلیت، ورمیکولیت، خاك لومی 

شنی یا شنی لومی و خاك داراي مواد آلی کافی 

امروزه ). 1999، 2دیویس و نیلسن(تشکیل شود  تواند یم

 نیهمچنامروزه تنها روش تولید نشا توتون در آمریکا و 

درصد تولید نشا در برزیل با روش شناور صورت  60

در بررسی انجام شده توسط  .)2014 ،3فائو( ردیگ یم

کلیه بذرهاي سبزنشده توتون ) 1978(گاید و همکاران 

ترین قارچ جداسازي  عمده. مورد بررسی قرار گرفتند

. بود 4اآلترناریاي،  شده از بذر برخی ارقام توتون گرمخانه

نیز مشاهده  6ومیلیس یپنو  5آسپرژیلوسهاي  برخی گونه

در بررسی انجام شده روي تعیین . مشاهده شدند

زمینی مشخص شد که  بادام در 7رایزوکتونیابذرزادي 

روي جنین بذر  ندرت بهبیمارگر اغلب روي پوشش بذر و 

قرار گرفته است که منجر به پوسیدگی بذر قبل از سبز 

تا  5/9درصد آلودگی قبل از سبزشدن . شدن گردید

مرگ گیاهچه پس از  که یحالر بوده است ددرصد  9/42

و 8رتیباچاکرا(بوده است درصد  1/19تا  8/4سبزشدن 

 ).2012همکاران، 

ــدومیل ( 9متاالکســیل  ــام تجــاري ری ــا ن ــام  10ب ــا ن ب

ــیمیائی  ــات ال يد-ان-انش ــک  )11آالنین ــارچی ــش ق  ک

براي کنتـرل   کهاست  12نیآالن لیآسسیستمیک از گروه 

ــارچ  ــومق ــوراو  13پیتی ــان   14فیتوفت ــی از گیاه در طیف

) 16تیوفانـات متیـل  ( 15ام -توپسـین . شـود  یم کاربرده به

                                                           
1 Float system 
2 Davis and Nielsen 
3 Food and Agriculture Organization (FAO) 
4 Alternaria spp. 
5 Aspergillus spp. 
6 Penicillium spp. 
7 Rhizoctonia spp. 
8 Chakrabarty 
9 Metalaxyl 
10 Ridomil (C15H21NO4) 
11 N-N-DL-alaninate 
12 Acylalanine 
13 Pythium 
14 Phytophtora 
15 Topsin M 
16 Thiophanate – methyl 

ــزو ایمیــدازول  یکشــ قــارچ و  17سیســتمیک از گــروه بن

بـوده کـه از راه    18نیکننده از سنتز بتـا توبـول   يریجلوگ

ریشــه و بــرگ جــذب شــده و طیــف وســیعی از عوامــل 

ــاریب ــرل   زا يم ــف کنت ــرا در محصــوالت مختل ــد یم  کن

تیوفانـات متیـل   . )2012و همکـاران،  19دمورادیس دان(

بسته به نوع بیماري و محصول به اشکال مختلف ازجمله 

غوطــه ور (و نشــاها، ضـدعفونی میــوه   هاضـدعفونی بــذر 

پاشـش روي   و  یخـاک کاربرد ). ساختن در محلول سمی

علیـه   کـش  قـارچ ایـن   .شاخ و برگ قابـل مصـرف اسـت   

ه و پوسیدگی آرمیالریایی ریشه، پوسـیدگی سـفید ریشـ   

، 20موسـوي و رسـتگار  (اسـت   مؤثرشانکر سپتوسپورایی 

1997.(  

) ینیکـوت ین شـبه ( 21نئونیکوتینوئیـد  يها کش حشره 

ــر اعصــاب شــامل  مــؤثر يهــا کــش حشــرهگروهــی از  ب

ــتام ــریپ یاسـ ــدین22دیـ ــد، 23، کلوتیانیـ ، ایمیداکلوپرایـ

 27و تیامتوکسـام  26، تیاکلوپرایـد 25، نیتیـازین 24نیتنپیرام

هستند که از لحاظ سـاختار شـیمیایی مشـابه نیکـوتین     

یـا   29با نـام تجـاري گـائوچو   ( 28ایمیداکلوپراید. باشند یم

ــدور ــره )30کنفی ــ حش ــبه   یکش ــتمیک و ش ــت سیس اس

با اثر تماسی و  ها دازولیمیاو از گروه شیمیایی  ینیکوتین

ویـژه حشـرات    بـه گوارشی که بر علیه آفات مهم نبـاتی  

هـاي   مکنده در مرکبات، پسته، درختـان میـوه و زراعـت   

ــرار   ــورد اســتفاده ق ــمختلــف م ــگ یم  کــش حشــره. ردی

خاصــیت  يدارا) 31بــا نــام تجــاري کــروزر(تیامتوکســام 

تماسی، گوارشی و با فعالیت سیستمیک است که سـریعاً  

چوبی منتشر شده و  يجذب گیاه شده و از طریق آوندها

ضدعفونی بـذور ذرت، غـالت و پنبـه     ياز این ترکیب برا

                                                           
17 Benzoimidazole 
18 β-Tubolin 
19 De Moraes Dan 
20 Moosavi and Rastegar 
21 Neonicotinoid 
22 Acetamiprid 
23 Clothianidin 
24 Nitenpyram 
25 Nithiazine 
26Thiacloprid 
27 Thiamethoxam(C8H10ClN5O3S) 
28 Imidacloprid 
29 Gaucho 
30 Confidor 
31 Cruiser 
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 )2بـا نـام تجـاري الرویـن    ( 1تیودیکارب. شود یماستفاده 

و  هـا  کاربامـات گوارشـی و تماسـی از گـروه     یکش حشره

است که با قطع تحریـک   3استراز نیکولمهارکننده آنزیم 

را بـه   هـا  پروانـه الرو  ژهیـ ورشته عصبی اکثر حشرات به 

  ).1997موسوي و رستگار، ( دینما یمخوبی کنترل 

 خسارت ساالنه برآورد شده این عوامل در سطح 

لذا با انجام بهترین . باشد توتون چشمگیر می يها خزانه

روش کنترل مگس سیارید که مانع رویش بذر و سبز 

شود به نحوي که اغلب، منجر به  شدن گیاهچه می

و دوره بموقع تولید نشا در  شود یممجدد  بذرگذاري

، لذا با اعمال کند یمخزانه را مختل و مشمول زمان 

نمودن ضدعفونی بذر عالوه بر کاهش دفعات سمپاشی و 

اثرات زیست محیطی، هزینه تمام شده تولید نشا سالم 

از اینرو این . یابد اي کاهش می به میزان قابل مالحظه

ضدعفونی تحقیق با هدف معرفی تیمار مناسب جهت 

نمودن بذر توتون براي افزایش تولید نشا قابل انتقال در 

 .و شناور انجام شد سنتی سطح خزانه

 

 ها مواد و روش 

در مرکز تحقیقات و  1393ل سادر  این تحقیق

هاي  آزمایش صورتآموزش توتون تیرتاش مازندران به 

تیمار  10تصادفی با  کامالًاي در قالب طرح  جداگانه

. سه تکرار اجرا گردید و K326رقم  توتونضدعفونی بذر 

بدون اعمال (شاهد : 1: تیمارهاي مورد بررسی شامل

کش متاالکسیل  گرم در کیلوگرم بذر قارچ 2: 2، )تیمار

 2) + درصد 72وتابل با پودر  با نام تجاري ریدومیل(

تیوفانات ( ام - توپسین کش قارچگرم در کیلوگرم بذر 

 کش حشرهگرم در کیلوگرم بذر  5) + متیل

فرموالسیون پودر قابل  درصد 70)گائوچو(ایمیداکلوپراید 

ساخت  WS(4(ضد عفونی بذر  ياختالط با آب برا

کش  در کیلوگرم بذر قارچ گرم 2: 3، 5کمپانی بایر

گرم در کیلوگرم بذر  2) + ریدومیل(متاالکسیل 

گرم در  5) + تیوفانات متیل(ام  - توپسین کش قارچ

 5) + گائوچو(ایمیداکلوپراید  کش حشرهکیلوگرم بذر 

                                                           
1 Thiodicarb 
2 Larvin 
3 Cholinesterase 
4 Water dispersible powder for seed treatment 

(WS) 
5 Bayer 

 کش حشرهمکعب در کیلوگرم بذر  متر یسانت

درصد  350کروزر با نام تجاري (تیومتوکسام 

 )6)اس اف(فرموالسیون دوغاب مخصوص ضدعفونی بذر 

گرم در کیلوگرم بذر  2: 4، 7ساخت شرکت سینجنتا

گرم در کیلوگرم  2) + ریدومیل(کش متاالکسیل  قارچ

پودر وتابل  تیوفانات متیل(ام  -توپسین کش قارچبذر 

 کش حشرهگرم در کیلوگرم بذر  5) + درصد 80

مکعب در  متر یسانت 4) + گائوچو(ایمیداکلوپراید 

) DF80 نیالرو(تیودیکارب  کش حشرهکیلوگرم بذر 

گرم در  5/2: 5، 8فرموالسیون پودر قابل انتشار در آب

گرم  5/2) + ریدومیل(کش متاالکسیل  کیلوگرم بذر قارچ

) تیوفانات متیل( ام -توپسین کش قارچدر کیلوگرم بذر 

ایمیداکلوپراید  کش حشرهگرم در کیلوگرم بذر  10+ 

کش  گرم در کیلوگرم بذر قارچ 5/2: 6، )گائوچو(

گرم در کیلوگرم بذر  5/2) + میلریدو(متاالکسیل 

گرم در  10) + تیوفانات متیل(ام  - توپسین کش قارچ

 6) + گائوچو(ایمیداکلوپراید  کش حشرهکیلوگرم بذر 

مکعب در کیلوگرم بذر حشره کش تیودیکارب  متر یسانت

مکعب در کیلوگرم بذر  متر یسانت 5: 7، )الروین(

دن بذر با گرما دا: 8، )کروزر(تیومتوکسام  کش حشره

یک ساعت درون  مدتبه  سلسیوسدرجه  60 يگرما

مدت  به سلسیوسدرجه  50تیمار با آب گرم : 9آون، 

 5/0 میسد تیپوکلریهضدعفونی با : 10دقیقه و  10

ضدعفونی شیمیایی بذرها به . دقیقه 4به مدت  درصد

و 9فرموالسیون زمانی بر اساس روش روکش نمودن

  .انجام شد) 2018(همکاران 

عادي،  يها اهچهیگصفات مورد بررسی شامل درصد 

درصد ظهور گیاهچه در سینی خزانه شناور، درصد نشا 

آلوده به شته توتون،  يها اهچهیگقابل انتقال، درصد 

دچار خسارت مگس سیارید و درصد  يها اهچهیگدرصد 

درصد . آلوده به پوسیدگی یقه بودند يها اهچهیگ

با  استاندارد یزن وانهجتوسط آزمون  يعادهاي  گیاهچه

بذري  100تکرار  4 صورتعدد بذر به  400 يبذرگذار

متر روي یک الیه کاغذ  سانتی 9به قطر  يها يپتردر 

و افزودن آب مقطر استریل و  42صافی واتمن شماره 

                                                           
6 Flow able concentrate for seed treatment (FS) 
7 Syngenta 
8 Dry flow able 
9 Zamani 
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روز در ژرمیناتور در دماي  16 مدت به ها آنقراردادن 

در نور و  بیترتبه ( سلسیوس درجه 30و  20متناوب 

انجمن بین ( انجام شد) ساعت 8و  16 مدتتاریکی به 

عادي  يها اهچهیگسپس . )2020، 1المللی آزمون بذر

 )ISTA(بذر آزمون  یالملل نیببراساس معیارهاي انجمن 

  .)1979، 2بکندام و گراب( تعیین شدند

براي تعیین درصد ظهور گیاهچه در سینی خزانه 

عدد بذر مربوط به هر یک از تیمارها  100شناور، تعداد 

خزانه شناور از جنس  يها ینیسبا چهار تکرار در 

 يها سلول( يها حفرهداراي  3)استیروفومی( رنیاستا یپل

هرمی شکل حاوي بستر کشت مرکب از پیت ) سینی

خاك + درصد  25 5ورمیکولیت + درصد 50 4موس

و همکاران، 6سیاوش مقدم(درصد  25مزرعه استریل 

روي  7بازکنبازشده با حفره  يها حفرهدرون ) 2017

ظاهر شده  يها اهچهیگدرصد . بستر کشت کاشته شدند

درصد نشاي قابل  ؛ وروز پس از بذرگذاري تعیین شد 16

 .انتقال در پایان دوره خزانه محاسبه گردید

تیمارهاي مختلف بر کنترل شته همچنین تأثیر 

آلوده در شرایط  توتون در خزانه شناور، درصد نشاهاي

براي بررسی تأثیر . آلودگی طبیعی ارزیابی شدند

تیمارهاي مختلف بر کنترل مگس سیارید در خزانه 

به منظور . شناور با درصد نشاهاي آلوده تعیین گردید

 8ی یقهبررسی تأثیر تیمارهاي مختلف بر کنترل پوسیدگ

در  يساز در خزانه شناور، در این آزمایش آلوده 8یقه

و  یح مصنوعیهاي خزانه شناور به روش تلق سطح سینی

متر از  میلی 7ومی به قطر یسلیهاي م کسیانتقال د

روي ) ده عدد دیسک در هر کرت(شت تازه قارچ ک

هاي  رگبرگ اصلی برگ پایینی در نزدیکی طوقه گیاهچه

براي شناسایی و بررسی . آمد عمل بهیک ماهه و مستعد 

همراه با بذر،  يها قارچتأثیر تیمارهاي مختلف بر 

آزمایشی در سطح پتري براي هر نمونه انجام شد تا در 

صورت مشاهده کلنی قارچی در اطراف بذر با انتقال به 

                                                           
1 International Seed Testing Association (ISTA) 
2 Bekendam and Grob  
3 Polystyrene (Styrofoam) 
4 Peat moss 
5 Vermiculite 
6 Siavash Moghaddam 
7 Dibbler 
8 Sclerotinia sclerotiorum 

ها در سطح جنس  و شناسایی قارچ PDAمحیط کشت 

ذر شامل هاي همراه با ب برخی قارچ. و گونه صورت گرفت

، 10، آسپرژیلوس فومیگاتوس9آسپرژیلوس فالووس

، فوزاریوم 12، فوزاریوم سوالنی11آسپرژیلوس نایجر

در بذرهاي تیمارنشده  14و آلترناریا آلترناتا 13اگزیسپوروم

 .شدند شناسایی

 افزار نرمآزمایش با استفاده از  يها دادهدر پایان 

دانکن  ا آزمونتجزیه واریانس و ب MSTAT-C يآمار

  .مقایسه میانگین شدند

  

  نتایج و بحث

هـا نشـان داد تحـت تیمارهـاي      تجزیه واریانس داده 

عـادي   يهـا  اهچـه یگضدعفونی بذر مورد بررسی درصـد  

داري نداشت ولی اثر این تیمارها براي  بذرها تفاوت معنی

سایر صفات مورد بررسی در سطح احتمـال آمـاري یـک    

  ).1 جدول(دار بود  درصد معنی

 يهـا  اهچـه یگنبودن تفاوت درصـد   دار یمعنباوجود 

ــه     ــذر، مقایس ــدعفونی ب ــف ض ــاي مختل ــادي تیماره ع

نشان داد تیمارهاي مورد بررسی به طـورکلی   ها نیانگیم

عـادي بـذرها شـد     يهـا  اهچـه یگموجب افزایش درصـد  

 5/2این نتایج مشخص کرد، تیمار بـذرها بـا   ). 2جدول (

گـرم در   5/2+ کش متاالکسیل در کیلوگرم بذر قارچ گرم

 70پـودر وتابـل   ( ام -توپسـین  کـش  قـارچ کیلوگرم بـذر  

 کـــش حشـــرهگـــرم در کیلـــوگرم بـــذر  10)+ درصـــد

مکعـب در کیلـوگرم بـذر     متـر  یسـانت  6+ ایمیداکلوپراید

 5و نیـز تیمـارکردن بـذرها بـا      تیودیکـارب  کـش  حشره

ــانت ــر یس ــذر    مت ــوگرم ب ــب در کیل ــرهمکع ــش حش  ک

و عـادي   يها اهچهیگتیومتوکسام، سبب ایجاد بیشترین 

عادي نسبت بـه   يها اهچهیگهفت درصد افزایش درصد 

و 15فـر  یحقـان . گردیـد ) بذرهاي ضد عفونی نشده(شاهد 

بذرهاي ذرت هیبریـد   یزن جوانهبهبود ) 2018(همکاران 

 در اثر تیمار با ایمیداکلوپراید و  704کراس سینگل 

                                                           
9 Aspergillus flavus 
10 Aspergillus fumigatus 
11 Aspergillus niger 
12 Fusarium solani 
13 Fusarium oxysporum 
14 Alternaria alternate 
15 Haghanifar 
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عادي، ظهور گیاهچه و نشا قابل انتقال و آلودگی به آفات و بیماري مورد  يها اهچهیگصفات درصد ) میانگین مربعات(ه واریانس یتجز .1جدول 

  بررسی

Table 1. Analysis of variance (mean squares) of normal seedlings, seedling emergence and transplantable 
seedling percent and studied pests and disease infection 

 منبع تغییرات

SOV 

درجه 

 آزادي

df 

 )MS(مربعات میانگین 

 درصد

  يها اهچهیگ 

  عادي

Normal 
seedlings 
 percent 

درصد ظهور 

گیاهچه در سینی 

 خزانه شناور

Seedling 
emergence 

percent 
in float trays 

 درصد نشاي

  انتقال قابل 

Transplantable 
seedlings 
percent 

درصد گیاهچه 

 آلوده به شته

Infected 
by aphid 
seedlings 
percent  

درصد گیاهچه 

آلوده به مگس 

 سیارید

Infected by 
sciarid fly 
seedlings 
percent 

درصد گیاهچه 

  آلوده به پوسیدگی

  یقه

Infected by 
stem rot 
seedlings 
percent 

 Seedبذر تیمار 

treatment 
9 21.80ns 657.20** 750.80** 1080.0** 1893.90** 37030** 

 Error 20 14.40 23.00 32.00 20.80 25.1 19.10خطا 

 راتییتغضریب 

 (%)CV)درصد(
 4.11 6.90 8.80 18.75 12.85 17.70 

ns  درصد 1 احتمال سطح در معنی دار و غیرمعنی دار به ترتیب ** و. 
ns and **non-significant and significant at 1 percent probability, respectively. 

  

  .را گزارش کردند 1تبوکونازول کش قارچ

بررسـی اثـر تیمـار     با) 2016(همکاران  و2تامیندزیچ

ــا ) اینبــرد( ختــهیآم شیخــو يهــا نیــالبــذرهاي  ذرت ب

ــارچ ــش ق ــا ک ــرهو  ه ــش حش ــا ک ــه  يه ــف از جمل مختل

متاالکســیل، ایمیداکلوپرایــد و تیامتوکســام، اثــر مثبــت 

و بنیه بذر و رشد و  یزن جوانهتیمار بذرها با این سموم بر 

 .را گزارش نمودند ها نیالنمو 

 مارنشـده یتنتایج همچنین مشـخص نمـود بـذرهاي    

هـاي   ترین درصد ظهور گیاهچه در سـینی  از کم )شاهد(

 5/2خزانه شناور برخوردار بوده و بذرهاي تیمار شـده بـا   

گـرم در   5/2+ کش متاالکسیل گرم در کیلوگرم بذر قارچ

 70پـودر وتابـل   ( ام -توپسـین  کـش  قـارچ  کیلوگرم بـذر 

 کــش حشــرهگــرم در کیلــوگرم بــذر    10) + درصــد

مکعـب در کیلـوگرم بـذر     متـر  یسـانت  6+ ایمیداکلوپراید

تیودیکارب، نیز داراي بیشترین درصد ظهـور   کش حشره

که ایـن تیمـار   هاي خزانه شناور بودند  گیاهچه در سینی

جـدول  (درصد افزایش نشان داد  39 نسبت شاهد حدود

اثر میزان و مدت مصـرف  ) 2013(و همکاران 3نیکوتا). 2

بـا نـام تجـاري    (توپسـین و تیامتوکسـام    يها کش حشره

و  یزن جوانهمورد استفاده براي ضدعفونی بذر بر ) 4آکتارا

                                                           
1 Teboconazole 
2 Tamindžić 
3 Nicuta 
4 Actara  

گندم را بررسی نمودند و اثـر بهبـود    يها اهچهیگو رشد 

در اثر تیمار بذرها با توپسین و افـزایش   یزن جوانهدهنده 

ــا  طــول و وزن خشــک گی ــذرها ب ــا تیمــار ب اهچــه هــا ب

 . تیامتوکسام را مشاهده نمودند

تـرین   مشـخص کـرد کـم    ها نیانگیمبررسی مقایسه  

 درصد نشاي قابل انتقال به تیمار عدم ضـدعفونی بـذرها  

ــا  )شــاهد( گــرم در  5/2تعلــق داشــت و تیمــار بــذرها ب

گرم در کیلوگرم  5/2+ کش متاالکسیل کیلوگرم بذر قارچ

 10) + ددرصـ  70پودر وتابل ( ام -توپسین کش قارچبذر 

 6+ ایمیداکلوپرایــد کــش حشــرهگــرم در کیلــوگرم بــذر 

 مکعب در کیلوگرم بذر حشره کش تیودیکارب متر یسانت

 35 و بیشترین درصد نشاي قابل انتقـال را ایجـاد نمـود   

). 2جــدول ( درصــد نســبت بــه شــاهد افــزایش داشــت 

گـــزارش نمودنـــد ) 2012(و همکـــاران  5چانپراســـرت

بــا ایمیداکلوپرایــد و  6ضــدعفونی بــذرهاي نخــل روغنــی

، زمان الزم براي رسیدن بـه  یزن جوانهتیامتوکسام درصد 

را افـزایش   چـه  شـه یردرصد بذرها و طول  50 یزن جوانه

نداد و تیمار بذرها با ایمیداکلوپراید موجب افزایش رشـد  

 .بخش هوائی گیاهچه و در نتیجه بنیـه گیاهچـه گردیـد   

 با بررسی اثر تیمار بذرهاي ) 2013(و همکاران  7تایی

 
                                                           
5 Chanprasert 
6 Oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) 
7 Taye 
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 اهچه و نشا و آلودگی به آفات و پوسیدگی یقهمقایسه میانگین اثر تیمارهاي بذر مورد بررسی بر درصد ظهور گی .2جدول 

Table 2. Mean comparisons of studied seed treatments on seedling percent and infection to pests and stem rot 

درصد گیاهچه 

 پوسیدگیآلوده به 

  یقه

Infected by 
stem rot 
seedlings 
percent  

درصد گیاهچه 

مگس آلوده به 

  سیارید

Infected by 
sciarid fly 
seedlings 
percent  

درصد گیاهچه 

  آلوده به شته

Infected 
by aphid 
seedlings 
percent  

درصد نشا قابل 

  انتقال

Transplantable 
seedlings 
percent 

درصد ظهور 

گیاهچه در سینی 

 خزانه شناور

Seedling 
emergence 

percent 
in float trays 

 يها اهچهیگدرصد 

  عادي

Normal 
seedlings 
 percent 

 تیمار ضدعفونی بذر

Seed dressing treatment 

42.0a 84.3a 53.3a 54.0d 52.0d 89.16a 1-Control 
28.3bcd 28.6e 15.0d 73.0c 75.0c 93.1a 2-Met/top/Imi (5g) 
25.3cd 22.0ef 6.6de 80.0ab 82.0ab 92.8a 3-Met/top/Imi/Thia 
21.6d 21.6ef 11.6d 71.0bc 75.3bc 94.6a 4- Met/top/Imi/Thio (4 cm) 
10.0e 19.0f 15.0d 77.0abc 81.0abc 91.3a 5-Met/top/Imi(10g) 
9.0e 14.6g 1.6e 83.0a 85.0a 96.56a 6- Met/top/Imi/Thio (6cm) 

12.6e 19.0f 11.6d 76.0abc 80.0abc 96.2a 7- Thiamethoxam 
30.3bc 50.3d 46.6ab 59.3d 65.0d 90.86a 8- Seed heating 
35.0ab 60.0c 36.6c 45.0d 58.3d 91.22a 9- warm water 
31.3bc 69.6b 45.0b 46.0d 54.0d 95.98a 10- sodium hypochlorite 

  .ندارند يدار یمعن اختالف مشترك حرف یک حداقل داراي يها نیانگیم*

*Means having at least one same letter had no significant difference. 
1.Control (non-treated), 
2. Metalaxyl 72% Wet able powder 2 gr/kg seed+ Topsin M 70% Wet able powder 2 gr/kg seed+Imidacloprid 5 gr/kg 
seed, 
3.Metalaxyl 72% Wet able powder 2 gr/kg seed+ Topsin M 70% Wet able powder 2 gr/kg seed+ Imidacloprid 5 gr/kg 
seed+Thiamethoxam 5 cm3/kg seed, 
4. Metalaxyl 72% Wet able powder 2 gr/kg seed+ Topsin M 70% Wet able powder 2 gr/kg seed+Imidacloprid 5 gr/kg 
seed+ Thiodicarb 4cm3/kg seed, 
 5.Metalaxyl 72% Wet able powder 2.5 gr/kg seed+ Topsin M 70% Wet able powder 2.5gr/kg seed+Imidacloprid 10 
gr/kg seed, 
6. Metalaxyl 72% Wet able powder 2.5 gr/kg seed+ Topsin M 70% Wet able powder 2.5gr/kg seed+Imidacloprid10 gr/kg 
seed+ Thiodicarb 6cm3/kg seed, 
 7. Thiamethoxam 5 cm3/kg seed, 
8. Seed heating at 60 ̊C during one hour, 
 9. Seed treatment by warm water at 50 ̊C for 10 minutes 
10. Seed disinfection by sodium hypochlorite 0.5% for four minutes. 

 
ریدومیل، مـانکوزب و متاالکسـیل    يها کشذرت با قارچ 

و طول و وزن خشک گیاهچـه و   یزن جوانهافزایش درصد 

در گلـدان را مشـاهده    هـا  اهچـه یگکاهش مـدت ظهـور   

نمودند و گزارش کردند متاالکسیل از بیشترین اثر بهبود 

 .بذر و رشد گیاهچه برخوردار بود یزن جوانهدهنده بر 

ارزیابی اثر تیمارهاي مختلف بر درصد گیاهچه آلوده 

یقـه نشـان داد عـدم     و پوسیدگی مگس سیاریدبه شته، 

تیمار بذرها بیشترین آلودگی را به ایـن آفـات و بیمـاري    

گـرم در کیلـوگرم بـذر     5/2نشان داد و تیمار بـذرها بـا   

ــارچ ــیل  ق ــش متاالکس ــذر   5/2+ ک ــوگرم ب ــرم در کیل گ

گـرم در   10) + %70وتابـل  پودر ( ام -توپسین کش قارچ

 متـر  یسـانت  6+ ایمیداکلوپرایـد  کـش  حشرهکیلوگرم بذر 

مکعب در کیلوگرم بذر حشـره کـش تیودیکـارب سـبب     

 هـا شـد کـه بـه ترتیـب      بیشترین کاهش آلودگی بـه آن 

آلـوده بـه    يهـا  اهچـه یگدرصـدي   79و  83، 97کاهش 

جدول (و پوسیدگی یقه را نشان داد  مگس سیاریدشته، 

و  هـا  کـش  قـارچ بنابراین تیمار بذرها با این ترکیب از ). 2

ضمن بیشترین اثر بر کاهش آلودگی به شته،  کش حشره

مگس سیارید و پوسیدگی یقـه، سـبب ایجـاد بیشـترین     

ظاهرشـده در   يهـا  اهچـه یگعـادي،   يهـا  اهچهیگدرصد 

 2،1ي ها شکل(سینی شناور و نشاي قابل انتقال گردید 

 ).3و 

ــالم  ــت و اس ــا دوس ــی ) 2003( 1باب ــاهش پژمردگ ک

 يهـا  اهچـه یگ 2کپسیسیفیتوفتورا فیتوفتورایی ناشی از 

کــدو در گلخانــه در اثــر تیمــار بــذرها بــا متاالکســیل را 

  .گزارش کردند

                                                           
1 Babadoost and Islam 
2 Phytophthora capsici 



  ...خزانه توتون يها يماریآفات و ب

گیاهچه را مطالعه نمودنـد و گـزارش کردنـد، عـالوه بـر      

کنترل مناسب جمعیت آفت، تیمار بذرها با تیامتوکسـام  

سبب بهبـود خصوصـیات مـورد بررسـی رشـد گیاهچـه       

تـأثیر کنتـرل کننـده    ) 2011(همکـاران  

تیامتوکسـام و   يهـا  کش حشرهضدعفونی بذرهاي پنبه با 

 را 4وپراید براي کـاهش جمعیـت مگـس سـفید    

بیـان کردنـد   ) 2002( 5ادیسون و فیشـر 

 کــش  حشــره بــا   يا علوفــه تیمــار بــذرهاي کلــزاي   

 مـؤثره گرم مـاده   0/21تا  75/1ایمیداکلوپراید به میزان 

ـ  برجوانههیچ اثر منفی بذر  به ازاي هر کیلوگرم بـذر   یزن

 یبررسـ رشد اولیه گیاهچه نداشت و جمعیت آفات مورد 

Bourletiella6 براین اسـاس  . را کنترل کرد

 کـش  حشـره و  کـش  قـارچ در این تحقیق نیز اسـتفاده از  

و  زا يمــاریبمناســب بــا ایجــاد کنتــرل مطلــوب عوامــل 

حشرات آفت بذر و گیاهچه سبب بهبود تولیـد نشـاهاي   

همچنین توجـه بـه ایـن    . قابل انتقال گردیده است

سـموم  در فرموالسـیون  که  رسد یمنظر  

مـواد و ترکیبـات    بذر کردن یضدعفونمورد استفاده براي 

 یزن جوانهبذر نیز با تأثیر مثبت بر  یزن جوانه

بذر و رشد اولیه گیاهچه بر تولید بیشـتر نشـاهاي سـالم    

 .قابل انتقال اثر مثبت قابل توجهی دارد

 تیمارمثبت  رتأثی) 2008( و همکاران

هیپوکلریت گرما و  بذرهاي گیاهان زراعی مختلف با

ریزاي بیماسدیم بر کنترل آلودگی به عوامل مختلف 

 اولیه مواد ژنتیکی گیاهان يها هستهو غیره در 

  .بهنژادي را مشاهده کردند

توتـون رقـم   ضدعفونی شده  نتایج نشان داد بذرهاي

گرم در کیلوگرم بذر  5/2با  کردن روکشبه روش 

متیـل   -تیوفانات+ گرم در کیلوگرم بذر 2

 کیلــوگرم بــذرگــرم در  10) + درصــد 70

مکعـب در کیلـوگرم بـذر     متـر  یسـانت  6

 يهـا  اهچـه یگاز بیشترین درصد  تیودیکارب،

                                                           
3 Zhang 
4 Bemisia tabaci 
5 Addison and Fisher 
6 Garden springtail (Bourletiella hortensis
Lucerne flea (Sminthurus viridis) 
7 Prohens   

آفات و ب تیریو مد اهچهیظهور گ ،یزن جوانه یبررس: زمانی و همکاران

  

آلـوده بـه مگـس     درصد پائین نشاهاي قابل انتقال

درصـد بـاالي نشـاهاي قابـل     بـا  ) سمت راسـت 

  در بستر) سمت چپ(ر ضدعفونی بذ

Figure 1. Comparisons of low transplantable 
seedlings percent of control treatment had high 
infection by Sciarid fly (Right) with
transplantable seedlings percent of
dressing treatment (Left) 

 

 
ي شته مقایسه نشاهاي تیمار شاهد و داراي آلودگی باال

نشاهاي تیمار ضدعفونی بذر با آلودگی پایین شته 

Figure 2. Comparisons of control treatment had 
high infection by aphids (Right) and seed dressing 
treatment had low infection by aphids (Left)

 

 
 
 
 
 

 

  خزانه شناور توتون خسارت پوسیدگی یقه در نشاهاي

Figure 3. Stem rot damage of 
float system 

نیز مشاهده نمودند تیمـار  ) 2016(

ــا  پــائین ســموم  يهــا غلظــتبــذرهاي گوجــه فرنگــی ب

مختلف از جمله ایمیداکلوپراید موجب بهبـود  

بـا  ولـی  بذرها و رشـد اولیـه گیاهچـه گردیـد     

 هـا  اهچـه یگو رشد اولیه  یزن جوانه

ضـمن بررسـی   ) 2018(و همکاران 

ــا   ــذرهاي ذرت بـ ــار بـ ــر تیمـ ــرهاثـ ــش حشـ ــا کـ  يهـ

نئونیکوتینوئیدها ازجمله ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام بر 

بر خصوصیات رشد  کنترل تریپس گیاهچه، اثر این تیمار

                                                          
1 Shakir 
2 Ding 

گیاهچه را مطالعه نمودنـد و گـزارش کردنـد، عـالوه بـر      

کنترل مناسب جمعیت آفت، تیمار بذرها با تیامتوکسـام  

سبب بهبـود خصوصـیات مـورد بررسـی رشـد گیاهچـه       

همکـاران  و 3ژانگ. گردید

ضدعفونی بذرهاي پنبه با 

وپراید براي کـاهش جمعیـت مگـس سـفید    ایمیداکل

ادیسون و فیشـر  .مشاهده کردند

تیمــار بــذرهاي کلــزاي   

ایمیداکلوپراید به میزان 

به ازاي هر کیلوگرم

رشد اولیه گیاهچه نداشت و جمعیت آفات مورد 

Bourletiella hortensis

در این تحقیق نیز اسـتفاده از  

مناســب بــا ایجــاد کنتــرل مطلــوب عوامــل 

حشرات آفت بذر و گیاهچه سبب بهبود تولیـد نشـاهاي   

قابل انتقال گردیده استسالم 

 بهنکته ضروري 

مورد استفاده براي 

جوانهبهبوددهنده 

بذر و رشد اولیه گیاهچه بر تولید بیشـتر نشـاهاي سـالم    

قابل انتقال اثر مثبت قابل توجهی دارد

و همکاران7پروهنز 

بذرهاي گیاهان زراعی مختلف با

سدیم بر کنترل آلودگی به عوامل مختلف 

و غیره در  بذرزاد

بهنژادي را مشاهده کردند يها پروژهدر 

 

 گیري نتیجه 

نتایج نشان داد بذرهاي 

K326  به روش

5/2+ متاالکسیل

70پــودر وتابــل (

6+ ایمیداکلوپراید

تیودیکارب، کش حشره

                   

Bourletiella hortensis) and 
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درصد پائین نشاهاي قابل انتقالمقایسه  .1شکل  

سمت راسـت (تیمار شاهد  سیارید

ضدعفونی بذ تیمار برتر انتقال

Comparisons of low transplantable 
seedlings percent of control treatment had high 

Sciarid fly (Right) with high 
transplantable seedlings percent of superior seed 

مقایسه نشاهاي تیمار شاهد و داراي آلودگی باال. 2شکل 

نشاهاي تیمار ضدعفونی بذر با آلودگی پایین شته ) سمت راست(

  )سمت چپ(

Comparisons of control treatment had 
high infection by aphids (Right) and seed dressing 
treatment had low infection by aphids (Left) 

خسارت پوسیدگی یقه در نشاهاي .3شکل 

Stem rot damage of tobacco transplants 

(و همکاران 1شکیر

ــا  بــذرهاي گوجــه فرنگــی ب

مختلف از جمله ایمیداکلوپراید موجب بهبـود   کش حشره

بذرها و رشـد اولیـه گیاهچـه گردیـد      یزن جوانه

جوانهافزایش غلظت سموم، 

و همکاران 2دینگ. کاهش یافت

ــا   ــذرهاي ذرت بـ ــار بـ ــر تیمـ اثـ

نئونیکوتینوئیدها ازجمله ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام بر 

کنترل تریپس گیاهچه، اثر این تیمار
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خزانه شناور  يها ینیسدر  ها اهچهیگعادي، درصد ظهور 

درصـد گیاهچـه    و درصد نشاهاي قابل انتقال و کمتـرین 

آلوده به مگس سیارید، شته و پوسیدگی یقـه برخـوردار   

بنابراین باتوجه به نوآوري این تحقیق، اسـتفاده از  ؛ بودند

ضدعفونی بذر این رقـم توتـون بـه روش     این تیمار براي

  .باشد یمروکش کردن بذر قابل توصیه 
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Short Research Paper 

Evaluation of Germination, Seedling Emergence, and Management of 
Pest and Diseases in Nicotiana tabacum cv. K326 in Response to Seed 

Disinfection 
Hamed Zamani1, Hamidreza Mobasser2, *, Aidin Hamidi3, Alireza Daneshmand2 

 
Extended Abstract 

 Introduction: Seed is the fundamental input of crop production and tobacco is cultivated as 
transplanting and its transplant produced as float system. Therefore, seed germination and produced seedling 
health and diseases and pests management have high importance. So, evaluation of seeds dressing effect on 
germination and important pests and diseases management in the nursery for healthy transplantable seedling 
production is important. The study aims to investigate the effect of disinfectant of K326 tobacco seed on 
germination and percentage of transmissible transplants and management of contamination of sciaridae fly, 
aphid, and collar rot in a float system tray. 

 Material and method: This study was conducted as a completely randomized design in 3 replications at 
Tirtash Research and Education Center in 2014. seeds dressed by pelleting apparatus disinfected with 
Metalaxyl (Ridomil) and Thiophanate–methyl (TopsinM) fungicides and Imidacloprid (Gaucho), 
Thiamethoxam (Confidor) and Thiodicarb (Larvin) insecticide and seeds heating by 60ºC temperature warm 
air during 1 hour, seeds treatment by 50ºC heat water for 10 minutes and treatment by 0.5 percent 
concentration sodium hypochlorite for 4 minutes. Then normal seedlings percent by standard germination 
test, seedling emergence percent in float system, transplantable seedling of float system and infected to 
Sciarid fly, aphid and stem rot seedlings determined. 

 Results: Results showed that K326 Tobacco Seeds Disinfected by 2.5 g/kg metallaxyl + 2.5 g/kg 
thiophane-methyl (70% wettable powder) + 10 g/kg imidacloprid + 6 cm3/kg Thiodicarb had the highest 
percentage of normal seedlings, percentage of seedling emergence in the float system tray and percentage of 
removable transplants and the least seedling contaminated with sciaridae, aphid and collar rot. 

 Conclusion: Results of this study showed that all seed disinfection treatments improved seed 
germination, seedling emergence percentage, and removable seedlings in the float system tray as well as 
infected seedlings compared to control decreased collar rot, sciaridae fly, and aphids. Also, the mentioned 
traits were superior to the non-chemical disinfectant treatments in seed disinfection treatments with the 
studied fungicides and insecticides. 

Keywords: Aphid, Collar rot, Float system, Sciaridae fly, Tobacco seedling 

Highlights: 
1- The effects of chemical disinfectant treatments (different insecticides and fungicides permitted and 

common) as coatings on seed germination and percentage of tobacco seedling emergence were 
Evaluated and compared. 

2- The effect of non-chemical disinfectant treatments on seed germination and percentage of tobacco 
seedling emergence and management of pests and diseases seedbed were evaluated and compared. 
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