
 ء میں کاشتکاروں کیلئے زرعی موسمیاتی مشورے2222دسمبر 

معمول میں  اضالع   پنجگور اور ژوب بلوچستان کے ،پنجاب، خیبر پختونخواہ  ، گلگت بلتستان ،کشمیر بر میں نوماس سال 

ملک  بھی  کے مہینے میںمبر دس ہوئیں۔ معمول سے کم بارش جبکہ سندھ اور بلوچستان کے باقی عالقوں میں  بارشیں    زیادہ سے

زرعی میدانوں میں گندم کی کاشت مکمل  بیشتر  کے دوران ملک کےنومبر کے زرعی عالقوں میں معمول سے کم بارش متوقع ہے۔

اسلئے بہتر اور  ہوچکی ہے۔ گندم ربیع کی اہم ترین فصل ہے۔ جس سے ملک کی زیادہ تر اناج کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں

  ۔ندی  نہایت ضروری ہےبروقت  منصوبہ ب

 مبرمیں مندرجہ ذیل زرعی موسمیاتی مشورے بہت اہم ہیں۔دسکسانوں کیلئے ماہ 

میں گندم کی کاشت مکمل ہو چکی ہے۔ پھر بھی جہاں کاشت نہیں ہوئی، بارانی عالقوں کے کاشتکار  ملک کے بیشتر عالقوں   -۱

اور پھر دوائی لگا یں بغیر بارش کا انتظار کئے گندم کاشت کر دیں۔ گندم کے بیج کو بوائی سے ایک دن قبل پانی میں بھگو د

وتر مہیا ہوجاتا ہے اور بارش کے بغیر بوائی ممکن ہو جاتی  اس سے  بیج کو کسی حد تک مناسبکرقطاروں میں کاشت کر دیں۔ 

 ہے۔

گندم کی اگیتی  اور درمیانی اقسام اُگ ُچکی ہوں گی۔ ایسے کھیتوں میں پہلے پانی کے بعدزمین میں وتر آنے پر اس میں باہیرہ  ۔۲

ساتھ مٹی بھی چڑھ جاتی ہے۔ جس ضرور چالئیں۔ اس طرح جڑی بوٹیوں کی بھی تلفی ہو جاتی ہے۔ اورکسی حد تک پودوں کے 

  سے پودا زیادہ بوٹا کرے گا اور نتیجتاً زیادہ جھاڑ دے گا۔

بوقت کاشت اور اس کے بعد کاشتکار بھائی محکمہ زراعت کی سفارش کردہ مقدار میں کھاد دیں اور ادویات استعمال کریں۔  ۔۳

پر مختلف عالقوں  ۹مطالعہ کرتے رہیں اسکے صفحہ نمبر کاشتکار حضرات محکمہ موسمیات کے ماہانہ رسالہ کا باقاعدگی سے 

  میں گندم کی ماہانہ ضروریات آبپاشی کے متعلق معلومات درج ہوتی ہیں۔

جڑی بوٹیوں کی تلفی کیلئے محکمہ زراعت کی سفارش کردہ مختلف کیمیائی ادویات استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر کیمیائی  ۔۴

ے جڑی بوٹیاں تلف کریں۔ کیونکہ جڑی بوٹیاں اصل پودے کے حصے کا پانی اور خوراک طریقے سے ممکن نہ ہو تو ہاتھ س

استعمال کر لیتی ہیں اور پودے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جڑی بوٹیوں کی تلفی پر خصوصاً اس وقت تک زیادہ توجہ دیں جب تک فصل 

  اچھی طرح زمین کو ڈھانپ نہ لے۔

بہت عمل دخل ہے۔ اور بہتر حکمت عملی سے غیر موزوں موسمی حاالت سے بھی  زراعت کی کامیابی میں موسمی حاالت کا ۔۵

استعفادہ کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو ملحوظ خاطر رکھ کر محکمہ زراعت کے ماہرین کی مشاورت سے 

مزیدمعلومات کیلئے محکمہ اپنے معموالت طے کریں تو پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ ممکن ہے۔ موسمی حاالت سے متعلق 

   موسمیات کے قریبی دفتر سے رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ جن کا پتہ درج ذیل ہے۔

،سیکٹر ایچ ایٹ ٹو، اسالم آباد۔فون نمبر:        2121محکمہ موسمیات،نیشنل ایگرومیٹ سنیٹر، پی۔او۔بکس نمبر  ۔۱

152-9151199- 

،سیکٹر ایچ ایٹ ٹو،اسالآباد۔ فون 2121ئے زراعت،پی۔او۔بکس،محکمہ موسمیات،نیشنل فور کا سٹنگ سنیٹر برا ۔۲

 9151521-152نمبر:

-152محکمہ موسمیات،ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،نزد بارانی یونیورسٹی، مری روڈ،راولپنڈی۔فون نمبر: ۔۳

9191219- 

-112نمبر:محکمہ موسمیات،ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ،جھنگ روڈ،فیصل آباد۔فون  ۔۴

9112015- 

 -9151550-111محکمہ موسمیات،ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایگر یکلچررریسرچ ا نسٹیٹیوٹ،ٹنڈوجام۔فون نمبر: ۔۵

-102محکمہ موسمیات،ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایگر یکلچررریسرچ انسٹیٹیوٹ،سریاب روڈ،کوئٹہ۔فون نمبر: ۔۶

9122122- 

 ۔ مالخطہ فرمائیں www.pmd.gov.pk ت کی ویب سائٹتفصیلی موسمی معلومات کیلئے محکمہ موسمیا


