باسمه تعالی

زعفران کاران عزیز ،برای نتیجه بهتر از کاشت زعفران به موارد زیر توجه نمایید:
روش کاشت به صورت کرتی توصیه می شود (شخم ،کلوخه شکنی و کرت بندی).
کشت پیازهایی با وزن تقریبی  8گرم.
میزان پیاز الزم برای هر جریب  052تا  552کیلوگرم است.
 پیازها قبل از کاشت بوسیله سموم قارچ کش و کنه کش ،ضد عفونی شوند.
عمق کاشت پیاز  02سانتی متراست.
زمان کاشت پیاز زعفران ،در شهرستان برخوار ،نیمه دوم شهریور ماه می باشد.

ضد عفونی پیاز زعفران قبل ازکاشت:
قارچ کش ایپرودیون  +کاربندازیم (رورال) و یا تیوفانات متیل (توپسین) بمیزان  02گرم و کنه کش بروموپروپیالت (نئورون) و یا فن پروکسی
مایت (ارتوس) بمیزان  02گرم در  02لیتر آب) بمدت  02 -02دقیقه.

آبیاری

نیاز آبی زعفران حدود  0222متر مکعب می باشد.
 .0رشد زعفران با اولین آبیاری مزرعه در پاییز آغاز می شود.
 .0آبیاری دوم ،یک ماه پس از آبیاری اول و بعد از برداشت گل ها
 .0آبیاری سوم ،پس از وجین علف های هرز انجام شود.
 .5آبیاری چهارم ،پایان فصل رویش (قبل از دهه اول اردیبهشت).

کو ددهی
 .0قبل از کاشت :مقدار کود دامی پوسیده گاوی به مقدار  02تا  022تن در هکتار می باشد.
 .0محلولپاشی یک بار در اسفندماه با کود مایع مخلوط ( N-P-Kبه همراه کالتهای آهن ،روی ،منگنز و مس) با غلظت  7در هزار .
 022 .0کیلو اوره در هکتار پس از برداشت گل.
 .5کودهای شیمیایی فسفاته و پتاسه حدود  052کیلوگرم در هکتار (با توجه به آزمایش خاک).

علف هرز
از کاربرد علف کش تری بنورون متیل ( گرانستار) جهت کنترل علف های هرز در مزارع زعفران جدا خودداری گردد.
در بهار درمرحله  0-5برگی علف های هرز باریک برگ از علف کش هالوکسی فوپ آرمتیل (سوپرگاالنت) بمیزان  0لیتر درهکتار سمپاشی نمود .

جهت حفظ مرغوبیت رنگ زعفران ،برداشت گل ها صبح زود و به صورت گل نیمه باز و یا غنچه باشد توصیه می شود.
مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برخوار

