
 ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی مشورے 2021 اکتوبر 

اسالم آباد سمیت پوٹھوار، شمال مشرقی پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے اس سال  ماہ ستمبر میں مون سون  بارشیں 

ساحلی عالقوں میں معمول سے زیادہ ہو ئیں جبکہ وسطی و زیریں پنجاب، خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان میں 

لی بارش معمول سے کم ہوئیں ۔  ربیع کی کاشت کا آغاز وسط اکتوبر سے ہو جائے گا۔ ستمبر کے آخر تک  ہونے وا

کی نمی اگر زمین میں مناسب طریقے سے محفوظ کرلی گئی ہو تو یہ فصل ِربیع کی کاشت اور اسکی ابتدائی نشوونما 

کی  کیلئے انتہائی سازگار حاالت پیدا کرے گی۔ اکتوبر اور نومبر کے موسمی حاالت کو  مِد نظر رکھتے ہوئے ربیع

کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس ضمن میں کسانوں کیلئے  فصل سے اچھی پیداوار کیلئے موزوں منصوبہ بندی

 مندرجہ ذیل زرعی موسمیاتی مشورے بہت اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔

ے۔ ربیع کی فصلوں کی بوائی کا آغاز اکتوبر کے وسط سے شروع ہو گا۔ گندم اس موسم کی اہم ترین فصل ہ ۔۱

اشت نومبر کے وسط تک بہرصورت مکمل کر لی بہترین پیداوارحاصل کرنے کیلئے ضروری ہے کہ  گندم کی ک

 جائے تا کہ مطلوبہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے فصل کو پورا وقت مل سکے۔

وقت  بارانی عالقوں کے کسان موجودہ وتّر کو استعمال کرتے ہوئے بہترین پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ۔۲

ضیاع  سہاگہ ضرور دے دیا جائے تاکہ زمین سے نمی کا زمینوں میں کم سے کم ہل چالیا جائے اور ہل چالنے کے بعد

اس  ملی میٹر یا ۱۰کم سے کم ہو۔ اگر گندم کی کاشت کیلئے محکمہ زراعت کے تجویز کردہ دورانیے میں کسی روز 

یں مسے زیادہ بارش ہو جائے تو اس وتّر پر کاشت کی گئی فصل کی اگائی بہترین ہوتی ہے۔ مگر بارش کے انتظار 

ن ت کرنے میں ہرگز دیر نہ کریں۔ کیونکہ ابھی زمین میں نمی موجود ہے جوکہ اچھی اُگائی کا موجب بفصل کاش

وری سکتی ہے۔ایسے بارانی عالقوں میں جہاں زمین میں مناسب حد تک نمی نہیں اور بارش کا بھی امکان نہ ہو ضر

ج کو رے کاشت کر دیا جائے۔ گندم کے بیہے کہ گندم کے بیج کو رات پہلے پانی میں بھگو دیا جائے۔ اور صبح سوی

  بوائی سے پہلے دوائی لگانا ہرگز نہ بھولیں۔

محکمہ زراعت مختلف فصلوں کے ساتھ گندم کی مخلوط کاشت کا مشورہ دیتا ہے۔ بیک وقت کھیت میں ایک  ۔۳

ودوں پد ہے کیونکہ سے زیادہ فصلوں کا ہونا مخلوط کہالتاہے۔ نہری یا زیادہ بارش کے عالقوں میں یہ طریقہ مفی

مناسب  کیلئے پانی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے۔کسان اگربروقت جڑی بوٹیوں کا تدارک پانی اور کھاد کا تناسب

 رکھیں تو باغات کے ساتھ گندم اور ربیع کی دوسری فصل زیادہ پیداوار کے ساتھ اگائے جا سکتے  ہیں۔

میں ہے یہ وہ وقت ہے جب چاول کی فصل کو پانی کی  دھان کی فصل اس وقت پیداوار کے آخری مراحل ۔۴

پانی  اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کسان عام طور پر کھیت کو پانی سے لبالب بھر دیتے ہیں یہ ہر گز درست نہیں ہے بلکہ

اصل کا ضیاع ہے۔ مناسب مقدار میں کھیت کو پانی دیاجائے تاکہ  کئی دنوں تک وہ کھڑا نہ رہے اس کفائیت سے ح

 نی کو کسی دوسری فصل کو مہیا کرکے اس سے بھی بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ُشدہ پا

ہ کھیتوں کی وٹ بندی سے گھاس پھوس کو تلف ن موسم برسات میں جاری کردہ مشوروں میں کہا گیا تھا کہ ۔۵

کاشت  میں ربیع کی کیا جائے کیونکہ یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ مٹی کے کٹاؤ کو کافی حد تک روکتا ہے۔ اب کھیتوں

کرنا ہے اور ان گھاس پھوس کے پودوں کو فوری طور پر تلف کر دیا جائے تاکہ زمین میں محفوظ نمی فصل کی 

 کاشت کے کام آ سکے۔

لے اپنی تمام تر کھیتی باڑی موسمی پیشگوئیوں کے مطابق کریں۔ موسمی پیشگوئیوں کے سلس     ۔۶

ہمارے  رہیں اور اگر کوئی زرعی موسمیاتی مسئلہ درپیش ہوتومیں اخبار، ریڈیو، ٹیلیویژن سے مربوط 

 مندرجہ ذیل دفاتر سے آپ بخوبی مد د حا صل کرسکتے ہیں۔
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