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  92، پاييز 3شماره  36، جلد )يزمجله علمي كشاور(گياه پزشكي 

  هاي گاچو و كروزر به صورت تيمار بذور كلزا در كنترل زنبور برگخوار كلزاكشبررسي تاثير حشره

(Hym.: Tenthredinidae) Athalia rosae  

 صالح الدين كمانگر

 

  مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي كردستان بخش تحقيقات گياهپزشكي، علمي  هيئت عضو :ل نويسنده مسؤو

)salahkamangar@yahoo.com(  

  1/4/92:تاريخ پذيرش                     21/4/91:تاريخ دريافت

  چكيده

موجب ايجاد خسارت شديد  1380در سال   L. rosae Athaliaكلزا  برگخوار زنبورافزايش بيش از حد جمعيت  

پس از بررسي زيست شناسي اين زنبور، الزم بود كه در رابطه با . از مزارع كلزاي شهرستان مريوان گرديد بسياريدر 

با توجه به ويژگي هاي خاص حشره كش هاي گاچو  كنترل آن مطالعاتي صورت گيرد لذاهاي  روش

تكرار در  3غلظت مختلف و با  4، به صورت تيمار بذري، هر كدام در )FSتيامتوكسام (ر و كروز) WS ايميداكلوپرايد(

در منطقه مريوان مورد ارزيابي  1385 -87هاي قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي براي كنترل آفت در طي سال

، نشان داد كه ولآماربرداري از جمعيت الروهاي آفت وتجزيه ي داده هاي بدست آمده در سال ا. قرار گرفت

داري موجب كاهش جمعيت الروهاي آفت گرديده و مقايسه ميانگين ها  گاچو و كروزر بطور معني ضدعفوني بذور با

گرم در هر كيلوگرم بذر تاثيري در كنترل آفت نداشتند در حاليكه  5مشخص نمود كه تيمارهاي گاچو و كروزر 

دار جمعيت الروهاي  در هر كيلوگرم بذر، موجب كاهش معني گرم 5/12و گاچو  5/12و  10،  5/7تيمارهاي كروزر 

داري در عملكرد  همچنين تجزيه و تحليل نتايج نشان داد كه اعمال تيمارها به طور كامالً معني. آفت گرديدند

گرم در هر كيلوگرم بذر، بيشترين تاثير را در  10و  5/12محصول تاثير داشته است بدين صورت كه تيمارهاي گاچو 

اما  تراكم جمعيت آفت بسيار پايين بوددر سال دوم اجراي طرح، به علت شرايط خشكسالي . فزايش محصول داشتندا

با وجود اين، ضدعفوني بذور با گاچو و كروزر به طور معني داري موجب كاهش جمعيت الروهاي آفت گرديد و 

تجزيه . ا در كاهش جمعيت الروهاي آفت داشتگرم در هر كيلوگرم بذر، بيشترين تاثير ر 5/12تيمار گاچو با غلظت 

ي داده هاي بدست آمده از عملكرد محصول هر كرت، نشان داد كه بين تيمارها اختالف معني داري وجود ندارد و 

بر اساس نتايج . اين بدان معناست كه تراكم هاي آفت در سال دوم نتوانسته موجب كاهش معني دار محصول شود

در (اده ها، بين سال هاي اجراي طرح، از نظر تعداد الروهاي آفت اختالف بسيار معني دار حاصل از تجزيه مركب د

  .سال اجراي طرح تفاوتي ديده نشد 2كه از نظر عملكرد، بين  وجود داشت در حالي%) 1سطح 
 

 كروزر، گاچو، تيمار بذري،كنترل، كلزا،  كلزابرگخوار   زنبور: كليد واژه ها

 

 مقدمه

افزايش توليد محصوالت كشاورزي از جمله راه هاي 

عوامل  كنترلهاي روغني، شناخت و  و باالخص دانه

 زنبور ،شد يكي از آفات مهم كلزابا مي خسارتزاي آن

از خانواده   .Athalia rosae Lبرگخوار كلزا

Tenthredinidae افزايش بيش از حد  .باشد مي

خسارت  موجب ايجاد 1380آفت در سال  اينجمعيت 

 سياري از مزارع كلزاي شهرستان مريوانشديد در ب

شناسي آفت نشان داد كه اين  بررسي زيست .گرديد

مريوان داراي دشمنان طبيعي بسيار  حشره در منطقه ي

باشد كه درصد قابل توجهي از الروهاي آن را  فعال مي

كنند و انجام سمپاشي جهت كنترل آفت،  پارازيته مي
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دشمنان طبيعي وارد صدمات جبران ناپذيري به اين 

 بنابراين) . 1385كمانگر و همكاران، (خواهد آورد 

كه عالوه بر تاثير كافي بر آفت، كمترين  انتخاب تركيبي

اثرات سوء را بر دشمنان طبيعي و محيط زيست داشته 

  .باشد، داراي اهميت زيادي است 

بررسي منابع موجود مؤيد اين موضوع است كه 

سيستميك و تماسي  2روزرو ك 1گاچو هاي كش حشره

يمن براي محيط با سميت پايين براي پستانداران و ا

با تاثير زياد براي كنترل حشرات مكنده مانند  زيست و

. باشند ها مي ها و سفيد بالك ها، تريپس ها، زنجره شته

 روي سخت) گاچو( 3كش ايميداكلوپرايد حشره

داراي الپولكداران مؤثر بوده و ب، دوباالن و بالپوشان

  طوالني مدت  كنترل بسيار مؤثر اول فصل و با محافظت

،  5؛ مولينز1990،  4البرت و همكاران(  باشد بعدي مي

ي  هاي ناشي از تجزيه ايميداكلوپرايد و فراورده). 1993

آن، تحرك كمي در خاك دارند، بنابراين استفاده از 

هاي عمقي خاك و  ايميداكلوپرايد امكان آلودگي اليه

). 1998،  6هلپوينتنر(كند  هاي زير زميني را كم مي آب

، تاثير خيلي كمي  كش به صورت تيمار بذور اين حشره

هر چند مشخص است كه . داردروي بندپايان شكارگر 

پاشي  كش به صورت محلول احتماالً اگر اين حشره

رساند  استفاده شود، به بعضي از حشرات مفيد آسيب مي

تيمار بذور آفتابگردان با ). 1992،  7ميزل و اسكونيرز(

داري در رفتار  ايميداكلوپرايد، تاثير معنياستفاده از 

جستجوگري زنبور عسل و همچنين مرگ و مير زنبور يا 

 .) 1997،  8امبولت و همكاران(تلقيح گلها نداشته است 

گاچو به صورت تيمار بذر در كنترل مگس سفيد 

 Trialeurodes vaporariorum(گلخانه 

                                                           

1 - Gaucho 
2 - Cruiser 
3 - Imidacloprid 
4 - Elbert et al. 
5 - Mullins et al. 
6 - Hellpointner 
7 - Mizell & Sconyers 
8 - Ambolet et al. 

Westwood( )كنترل ) 1995،  9اوروزكو و همكاران ،

Thrips tabaci Lindeman فرنگي  روي تره

و محافظت از گياه ) 1997،  10واستاوا و همكاران سري(

لوبيا در دوره جوانه زني و ظهور گياهچه در برابر حمله و 

و  تروتوس( Meigen Delia platuraخسارت 

همچنين داراي تأثير . مؤثر بوده است) 1996، 11قيزداوو

مطلوبي در ممانعت از فعاليت آفات پنبه در ابتداي فصل 

و در نبود دشمنان طبيعي بوده و بخصوص بهترين و 

 Glover Aphis gossypiiبرابربيشترين تاثير را در 
و موجب كاهش ) 1996، 12كارم و همكاران( داشته

كاهش  و  .Agriotes spجمعيت كرم مفتولي ذرت 

تعداد دفعات سمپاشي و مقدار سموم بكار رفته بر عليه 

Sesamia nonagrioides Lefebvre  )12نايبو  ،

 ضمناً به عنوان سم جايگزين ليندين. شده است) 1997

براي كنترل كك نباتي ساقه كلم روي كلزا بكار رفته 

گاچو به صورت تيمار بذر ). 2000،  13اوكلي(است 

درصد  24-20به ميزان توانسته كرم هاي مفتولي را 

به  ارChaetocnema tibialis llilger نباتيوكك 

درصد  كنترل نموده و كنترل شته باقال و  70-64ميزان 

روز پس از كاشت در زراعت  64شته سبز هلو را تا 

، كنترل ) 2000 ، 14همكارانبارسيك و (چغندر قند 

Amrasca biguttula Ishida  121تا بيش از  را 

، كنترل ) 1996، 15سوهي و همكاران( پس از كاشتروز 

هفته  4مؤثر آفات اول فصل زراعت پنبه را تا بيش از 

 استفاده از حشره. موجب گردد) 1996،  16اتيكو و غفار(

داري  كش گاچو به صورت تيمار بذر توانسته بطور معني

  Tryonلوبيا  هاي مگس ساقهالروها و شفيرهجمعيت 

Ophiomyia phaseoli  موجب كاهش را كنترل و

                                                           

9 - Orozco et al. 
10 - Srivastava et al. 
11 - Trotus & Ghizdavu 
12 - Naibo 
13 - Oakley 
14 - Barcic et al. 
15- sohiet et al. 
16 - Attique & Ghaffar 



3 

  92، پاييز 3شماره  36، جلد )يزمجله علمي كشاور(گياه پزشكي 

، 1گودا وجاگاديش ( ميزان خسارت اين آفت گردد

 ).1994، 1گودا

هاي  كش جزو حشرهنيز ) كروزر( 2تيامتوكسام

ر به ثبت  در كشو 1383باشد كه در سال  نسبتاً جديد مي

ضدعفوني م سيستميك است كه جهت يك س و رسيده

ناقلين (زميني و چغندر قند عليه آفات مكنده  بذر سيب

هاي  در بررسي. توصيه شده است) بيماريهاي ويروسي

هاي كروزر و  كش حشره) 1383( حسيني و سيرجاني

گرم در كيلوگرم بذر،  5و  5/7گاچو به ترتيب با نسبت 

اثر بسيار خوبي در پيشگيري از خسارت تريپس پنبه 

ميزان ماندگاري سموم ضدعفوني كننده  بررسي. داشتند

گاچو و كروزر در گندم و تاثير آن بر كنترل بذر 

در   L.  Rhopalosiphum padiجمعيت شته

در تمامي تيمارهاي اصلي    شرايط گلخانه، نشان داد كه

وجود % 1دار در سطح  بين سموم و شاهد اختالف معني

دار  تيمار اختالف معني 2كه بين  داشت در صورتي

بر همين اساس با گذشت زمان از هفته . مشاهده نشد

پنجم، اختالف معني دار با شاهد همچنان قابل مشاهده 

بنابراين، اين سموم توانايي محافظت از مرحله . بود

هاي گندم را كه معموالً مقارن با ظهور  حساس بوته

داودي و همكاران، (ثر ناقل است، دارا بودندؤجمعيت م

كش به صورت ضدعفوني  اثر چند حشرهبررسي ). 1385

هاي كلزا، نشان داد كه تيمار  بذر به منظور كنترل كك

گرم براي هر  14و  12ضدعفوني شده با گاچو به مقدار 

گرم و الروين  8كيلو بذر نسبت به تيمار گاچو به مقدار 

گرم، تأثير بيشتري داشته است  9و  4به نسبت هاي 

 . )1385كيهانيان و همكاران، (

 هاي خاص ايميداكلوپرايد به ويژگي با توجه

همچنين زمان و نحوه خسارت اين  وتيامتوكسام و

 ها مورد  آفت، براي كنترل شيميايي آن، اين تركيب

  .گرفت قرار  بررسي

  

                                                           

1- Jagadish & Gowda 
2- Thiamethoxam 

  ها مواد و روش

زمان كشت مرزعه آزمايشي در اواخر شهريور و 

همزمان با عرف منطقه و رقم مورد استفاده رقم اكاپي 

تصادفي  آزمايش به صورت طرح بلوك هاي كامل. بود

مساحت هركرت . تكرار انجام شد 3تيمار و در  9با 

رديف و فاصله  6شامل ) 2×5(متر مربع  10آزمايشي 

سانتيمتر، فاصله كرت ها از  30رديف ها از يكديگر 

در اين . متر بود 2متر و فاصله تكرارها  2/1يكديگر 

) WS%70(درصد  70تحقيق فرموالسيون گردي 

ايميداكلوپرايد با نام تجارتي گاچو و فرموالسيون مايع 

تيامتوكسام با نام تجارتي كروزر ) FS%35(درصد  35

حشره . به صورت تيمار بذري مورد ارزيابي قرار گرفت

مؤسسه كش هاي مذكور توسط بخش آفت كش هاي 

قبل از كاشت . تحقيقات گياهپزشكي كشور تامين گرديد

ت ضدعفوني بذور انجام شود و با توجه به اينكه مي بايس

شركت هاي توليد كننده اين سموم توصيه اي براي 

غلظت مصرفي بر عليه اين آفت نداشته و در حال حاضر 

فرموالسيون كروزر در ايران براي ضدعفوني بذر سيب 

زميني و چغندر قند و گاچو براي تريپس پنبه به صورت 

هزار به ثبت رسيده و  در 5ضدعفوني بذر به نسبت 

همچنين نظر به اينكه در آزمايشات مقدماتي توسط 

در هزار تاثيري در كنترل  5نگارنده، مقادير كمتر از 

اين آزمايش از مقادير صفر آفت نداشتند، لذا در 

گرم سم در هر كيلوگرم  5/12و  10، 5/7،  5، )شاهد(

صله پس از كاشت، دو بار آبياري به فا. بذر استفاده شد

روز جهت سبز شدن يكنواخت مزرعه انجام شد و  5-7

پس از سبز شدن مزرعه، بطور هفتگي از آن بازديد بعمل 

متر مربع در كرت  1آمد و جمعيت الروهاي آفت در 

پس از رسيدن . هاي شاهد و تيمارها يادداشت گرديد

محصول، به منظور حذف اثرات حاشيه اي، رديف هاي 

پس از حذف يك متر از كناري درهر كرت حذف و 

ابتدا و انتهاي كرت هاي باقيمانده، نسبت به برداشت 

محصول اقدام و بدين ترتيب عملكرد در كرت هاي 

هاي  داده. شاهد و تيمارهاي آزمايشي مقايسه گرديدند
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   .تجزيه شدند C-MSTAT بدست آمده با نرم افزار

 

  نتايج و بحث
 نظردر دو سال اجراي طرح، شرايط موجود از 

وضعيت آب و هوايي و تراكم آفت بسيار متفاوت بود 

بطوريكه در سال اول، ميزان بارندگي بسيار مطلوب و 

تراكم آفت، نسبتاً باال بود در حاليكه در سال دوم 

اجراي طرح، خشكسالي بي سابقه و كاهش بسيار 

شديد جمعيت، نتايج حاصله را كامالً تحت تاثير قرار 

ايج دو سال اجراي طرح به صورت به همين دليل نت. داد

   .گردد جداگانه ارايه مي

   نتايج سال اول
ي  آماربرداري از جمعيت الروهاي آفت و تجزيه

هاي بدست آمده در سال اول اجراي طرح، نشان  داده

 داد كه ضدعفوني بذور با گاچو و كروزر بطور معني

موجب كاهش جمعيت الروهاي آفت % 1دار در سطح 

  . گرديده است

اي ها به روش آزمون چند دامنهمقايسه ميانگين

دانكن مشخص نمود كه تيمارهاي گاچو و كروزر با 

گرم در هر كيلو گرم بذر تاثيري در كاهش  5دز 

جمعيت الروهاي آفت نداشته اند و از اين نظر اختالف 

مارهاي تي 1بنابر جدول . داري با شاهد نداشتندمعني

 5گرم در هر كيلوگرم نيز با تيمار  10گرم و  5/7گاچو 

ساير تيمارها . گرم و شاهد در يك گروه قرار گرفتند

داري جمعيت الروهاي آفت را كاهش بطور معني

گرم در هر  5/12اند و در اين ميان تيمار گاچو داده

 10،  5/7كيلو گرم بذر و به دنبال آن تيمارهاي كروزر 

م بيشترين تاثير را در كاهش جمعيت گر 5/12و 

-چنانكه مالحظه مي). 1جدول (الروهاي آفت داشتند 

هاي مورد آزمايش جهت كششود، دزهاي موثر حشره

كاهش جمعيت اين آفت باالتر از دزهاي توصيه شده 

براي كنترل آفات مكنده و همچنين نتايج حاصله 

در بررسي تاثير ) 1383(توسط حسيني و سيرجاني 

هاي كروزر و گاچو به صورت تيمار  كش رهحش

و  5/7به ترتيب (باشد  بذري در كنترل تريپس پنبه مي

در حاليكه با دزهاي  .)گرم در هر كيلو گرم بذر 5

در ) 1385(مورد استفاده توسط كيهانيان و همكاران 

كش به صورت ضدعفوني بذر  بررسي اثر چند حشره

مطابقت دارد هاي كلزا، نسبتاً  به منظور كنترل كك

احتماالً ). گرم در هر كيلو گرم بذر 12گاچو به نسبت (

اين امر به علت تفاوت در سيستم قطعات دهاني و نحوه 

ها با ها و تريپس تغذيه حشرات مكنده ازجمله شته

و ككهاي   A. rosae برگخوارآفاتي نظير الرو زنبور 

بدين ترتيب كه با توجه به سيستميك  .باشدنباتي مي

  دن سموم مذكور و تغذيه مستقيم حشرات مكنده از بو

  

  )85پاييز سال ( تيمارها در يك متر مربعدر   .rosae A هاي زنبور برگخوار كلزاميانگين تعداد الروي مقايسه -  1جدول 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  دهدبه روش آزمون دانكن نشان مي% 1حروف متفاوت، اختالف معني دار بين تيمارها را در سطح  *

  تيمار  متر مربع 1ميانگين تعداد الرو در   گروه بندي

A*  76/7± 33/32   گرم در هر كيلو گرم بذر 5گاچو  

A  54/4± 29    گرم در هر كيلو گرم بذر 5كروزر  

A  31/5± 33/28 شاهد 

AB  19/4± 33/21   گرم در هر كيلو گرم بذر 10گاچو  

AB  16/2± 20   گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7گاچو  

BC  49/4± 33/12   گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7كروزر  

BC  86/3± 33/11   گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12كروزر  

BC  94/2± 8   گرم در هر كيلو گرم بذر 10كروزر  

C  25/1± 33/2    گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12گاچو  
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 )86تابستان سال ( تيمارها محصول كلزا در عملكردميانگين ي مقايسه -2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند موجب دزهاي كمتر اين سموم نيز ميشيره نباتي، 

شود  در حاليكه در مورد آفاتي كه تلفات آنها 

دهاني جونده هستند، نه تنها از شيره  داراي قطعات

هاي گياه مانند پهنك برگ نيز نباتي، بلكه از بافت

براي كشتن آفت  نمايند، لذا دزهاي باالتريتغذيه مي

  .باشدمورد نياز مي

پس از برداشت كلزا و توزين محصول هر كرت، 

آناليز داده هاي بدست آمده نشان داد كه اعمال تيمارها 

به طور كامالً معني داري در عملكرد محصول تاثير 

نشان % 1مقايسه ميانگين داده ها در سطح . داشته است

داد كه گروه بندي تيمارها بسيار محدود بوده و 

، )2جدول (قرار گرفتند  Bو  Aمنحصراً در دو گروه 

گرم در  10و  5/12بدين صورت كه تيمارهاي گاچو 

هر كيلو گرم بذر، بيشترين تاثير را در افزايش محصول 

گرم در هر كيلو گرم بذر،  5داشته اند و تيمار گاچو 

با شاهد در يك گروه قرار گرفته و تاثيري در افزايش 

  .عملكرد نداشته است

  :نتايج سال دوم

روهاي آفت در سال دوم نسبت به سال جمعيت ال

قبل بسيار كم شده بود كه عالوه بر شرايط خشكسالي، 

 اي بودن طغيان اين حشره مي عوامل اكولوژيكي و دوره

آمار  تواند در اين امر دخيل باشد اما در هر صورت

برداري از جمعيت الروهاي آفت و تجزيه داده هاي 

ان داد كه ضد بدست آمده در سال دوم اجراي طرح، نش

عفوني بذور با گاچو و كروزر بطور معني داري موجب 

مقايسه  .الروهاي آفت گرديده است كاهش جمعيت

ها مشخص نمود كه كليه تيمارها بجز گاچو با  ميانگين

گرم در هر كيلو گرم بذر، تاثيري در كاهش  5/12دز 

شاهد در يك گروه جمعيت الروهاي آفت نداشتند و با 

  ).3جدول ( قرار گرفتند

احتماالً پايين بودن جمعيت الروهاي آفت موجب 

هر چند كه با  .  بوجود آمدن چنين  وضعيتي شده است

اين شرايط نتايج حاصله چندان قابل استناد نيست اما 

ها در  كش همين هم مي تواند بيانگر قابليت اين حشره

 . كاهش جمعيت آفت باشد

ي داده هاي بدست آمده از عملكرد محصول  تجزيه

داري  كرت، نشان داد كه بين تيمارها اختالف معنيهر 

نداشت و اين امر نشانگر آن است كه اين تراكم  وجود 

هاي آزمايشي هيچگونه  از الروهاي آفت در كرت

تاثيري در كاهش عملكرد محصول نداشته، بطوريكه 

ديگر تفاوت ميزان محصول در تيمارهاي مختلف با يك

  ). 4جدول(داري نداشتند  معني

با توجه به اينكه كاهش شديد جمعيت آفت در سال 

دوم اجراي پژوهش، به دليل اعمال تيمارها نبوده بلكه 

صرفاً تحت تاثير عوامل محيطي و اكولوژيكي بوده است 

 هايهاي دو ساله و مقايسه ميانگينلذا تجزيه مركب داده

  تيمار متر مربع 1ميانگين تعداد الرو در   گروه بندي

A*  05/2± 333/4    گرم در هر كيلو گرم بذر 5كروزر  
AB  25/1± 333/3   گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7گاچو  
AB  94/0± 333/3    گرم در هر كيلو گرم بذر 5گاچو  
AB  82/0± 3  شاهد  
AB  63/1± 3      گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7كروزر  
AB  82/0± 3    گرم در هر كيلو گرم بذر 10گاچو  
AB  94/0± 667/2     گرم در هر كيلو گرم بذر 10كروزر  
AB  47/0± 667/1       گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12كروزر  

B  47/0± 333/1      گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12گاچو  
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رسد و ممكن است موجب يمربوطه درست به نظر نم

با وجود اين بر اساس تجزيه . گيري اشتباه گرددنتيجه

ها، بين سالهاي اجراي پژوهش، از نظر تعداد مركب داده

%) 1در سطح (دار الروهاي آفت اختالف بسيار معني

وجود داشت در حاليكه از نظر عملكرد، بين دو سال 

  .اجراي طرح اختالفي ديده نشد

آنچه كامالً واضح و بديهي است اين است كه 

جمعيت آفت به شدت تحت تاثير شرايط متفاوت آب و 

هوايي در دو سال اجراي طرح بوده و خشكسالي و 

 شرايط اقليمي حاكم در سال دوم، موجب كاهش شديد

جمعيت آفت گرديده در حالي كه آبي بودن زراعت و 

آبياري مزرعه آزمايشي به ميزان مورد نياز، سبب شده 

كه نهايتاً عملكرد محصول در دو سال اجراي پژوهش با 

داري نداشته باشد و بدين اختالف معنيهمديگر 

.  خشكسالي در عملكرد، ملموس نباشد ترتيب تاثير

  

  )86پاييزسال ( تيمارها در يك متر مربعدر   .rosae A هاي زنبور برگخوار كلزان تعداد الرو الروميانگيمقايسه ي  -3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

        

  دهدروش آزمون دانكن نشان مي به % 1دار بين تيمارها را در سطح حروف متفاوت ، اختالف معني

  

  

  )87تابستان سال (عملكرد محصول كلزا در كرتهاي آزمايشي تجزيه واريانس  -4جدول 

 Fميانگين مربعات                  درجه آزادي منابع تغيير

  40/0                               926/53089  2 تكرار

  ns  18/0                      009/24121  8  تيمار

  اشتباه آزمايشي

 مجموع

16  

26  

384 / 132923  

Ns: غير معني دار  

  

  

  

  گروه بندي
عملكرد محصول هر كرت ميانگين 

  )گرم(
  تيمار

A*  8/242± 2705    گرم در هر كيلو گرم بذر 10گاچو  

A  98/128± 2698    گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12گاچو  

AB  98/148± 2521    گرم در هر كيلو گرم بذر 5/12كروزر  

AB  16/159± 2363    گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7كروزر  

AB  56/229± 2344    گرم در هر كيلو گرم بذر 10كروزر  

AB  49/236± 2221    گرم در هر كيلو گرم بذر 5كروزر  

AB  58/155± 2200    گرم در هر كيلو گرم بذر 5/7گاچو  

B  1/182± 2016    گرم در هر كيلو گرم بذر 5گاچو  

B 83/121± 1972  شاهد 
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