
                    Weather Outlook for June, 2021 

 Normal to Below normal rainfall is expected in most parts of the country. 

 Seasonal high summer temperatures may cause occasional heat wave like 

conditions in plain areas. 

 The dry weather conditions in plains of Sindh and Punjab may enhance the water 

requirement for the Kharif crops like Rice, Cotton and Sugarcane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی  0202جون

 مشورے

ً  عالقوں میںاور وسطی  ماہ مئی میں بارشیں معمول سے کافی کم رہیں۔تاہم ملک کے باالئی   اور  آندھی،جھکڑ  وقتاً فوقتا

 گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جس کے نتیجہ میں سبزیوں اور پھلدار درختوں کو نقصان پہنچا۔

اس لحا ظ سے یہ مہینہ کسا ن ۔کم ہو تی ہیں قدرے میں بارشیں کے ابتدا ئی دو ہفتوں جو ن سال کا گرم ترین مہینہ ہوتا ہے۔ اس ماہ 

حضرات کیلئے مشکل مہینہ ہوتا ہے۔میدا نی عالقوں میں لُو کا چلنا معمول  ہو تا ہے۔ کئی کئی دن گر می کی شد ت سے کھڑی 

 فصل مر جھا جا تی ہے۔آ بپا شی والے عال قو ں میں نہر ی پا نی کی قلت بھی وا قع ہو جا تی ہے۔اس ما ہ کے دورا ن زیر زمین پا

درجہ ۔ردگی متا ثر ہو نے کے امکا نات بھی بڑ ھ جا تے ہیں رکہے جس سے ٹیوب ویل اور کا ریز کی کا نیچے چال جاتانی مزید 

ما ہ مئی کی طرح اس ما ہ میں بھی  ۔حرا رت بٹرھنے سے کھڑ ی فصلوں کی پانی کی ضروریات میں حد درجہ اضا فہ ہو سکتاہے

اس مرتبہ ملک کے بیشتر ہے۔ہوتاور چند ایک مقا ما ت پر با رش کا امکا ن اسا تھ آ ندھی آ نے  ہو ا ؤ ں کے وقتًا فوقتًا تیز گرم

ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا  04اور وسطی /زیریں میدانوں میں درجہ حرارت  عالقوں میں بارشیں معمول سے کم رہیں گی

۔امکان ہے   

گندم کی کٹا ئی اور گہا ئی میدانی عال قوں میں مکمل ہو چکی ہے۔ جب کہ بلندی پر وا قع زرعی عال قو ں میں جو ن کے  

اس صورت حا ل کو مد نظر رکھتے ہو ئے مندرجہ جبکہ کپاس کی فصل ابتدائی مراحل میں ہے۔آ غاز میں یہ عمل شر وع ہو گا۔ 

پیش خدمت ہیں۔زیل تجا ویز کا شتکا ر بھا ئیو ں کیلئے   

۔  شدید گرمی اور ہو ا میں نمی کی  مقدار میں کمی کی وجہ سے زمین آور پو دو ں کی سطح سے بخا رات کے ۱ 

زریعے پا نی کا ضیا ع بہیت ز یا دہ ہو تا ہے۔ اس لئے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعدفصل کو پا نی ملتا رہے تو پیدا وار متا ثر نہیں 

لخصوص  کپاس کی فصل کی باقاعدگی سے آبپاشی کریں۔اس صورت حال میں باہو تی۔  

    -۲ چاول کی کاشت والے عالقوں میں فصل کی بوائی مکمل کرلیں۔ 

۔ موسم کی شدت کے پیش نظر کھڑی فصلوں اور سبزیوں کی آبپاشی شام یا رات کے اوقات میں کریں تا کہ قیمتی پانی ۳ 

 عمل تبخیر سے ضائع نہ ہو۔

بارشوں کے بعد جڑی بوٹیوں کی افزائش بڑھ جائے گی اس لئے ان کے تدارک کا  متوقعیں ۔ مخصوص عالقوں م۴ 
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