مئی 
۲ ۲۲۰ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی مشورے
ماہ اپریل میں ملک کے بیشتر میدانی عالقوں میں گندم کی کٹائی /گہائی مکمل ہوچکی ہے ۔بیشتر عالقوں میں کپاس کی
کاشت مکمل ہوچکی ہے ۔ تاہم کچھ باالئی عالقوں میں بارشوں ،ژالہ باری اور جھکڑ چلنے سے گندم کی کٹائی متاثر
ہوئی ہے۔ اس کے عالوہ موسمی سبزیوں اور پھل دار درختوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔
مئی کے مہینے میں گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا ۔بیشترزرعی میدانوں میں وقتاًفوقتا ً تیز آندھی /جھکڑ
جبکہ باالئی عالقوں میں چند مقامات پر یلکی بارش /ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ اس لئے موسم کی اس غیر یقینی
صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے باالئی عالقوں کے کسان گندم کی گہائی جلد سے جلد مکمل کر لیں۔ کاشتکار حضرات
اپنی سہولت کیلئے مندرجہ ذیل زرعی موسمیاتی مشورے ملحوظ خاطر رکھیں۔
۱۔ مئی کے موسمی حاالت نہایت غیر یقینی ہوتے ہیں لہذا فصلوں کی کٹائی اور گہائی کا عمل موسمی پیشگوئی کے عین
مطابق کریں ۔ متوقع بارش کی صورت میں فصل کو نہ کاٹیں اور گہائی کا عمل بھی روک دیں اور اکٹھی کی ہوئی گندم
کو اگر ممکن ہو تو پالسٹک سے ڈھانپ لیں کیونکہ بارش سے اناج اور بھوسہ کا معیار بری طرح متاثر ہوتا ہے۔
 ۲۔گندم کی فصل سے فارغ ہونے والے کھیت کو ہل چال کر کھال نہ چھوڑیں بلکہ سہاگہ چال کر لیول کر دیں تاکہ مئی
کے مہینے میں بڑھتی ہوئی شرح تبخیر زمین سے زیادہ پانی کے ضیاع کا سبب نہ بنے۔ خاص کر خودرو جڑی بوٹیو ں
کو زمین میں دبا دیں یا اکٹھا کر کے آگ لگا دیں۔ اگر بارش ہوگی تو زمین زیادہ پانی جذب کرنے کی صالحیت رکھتی
ہوگی ورنہ پانی جذب ہونے کی بجائے بہہ کر دوسرے کھیتوں میں چال جائے گا۔ بارانی عالقوں کے کسانوں کیلئے یہ
طریقہ بے حد مفید ثابت ہوگا۔
۳۔ متوقع بارش ہونے کی صورت میں بارانی عالقوں کے کسان خریف کی فصل بالخصوص مونگ پھلی فوری طورپر
کاشت کردیں تاکہ دستیاب وتر سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔
۴۔ وسطی و زیریں پنجاب او ر سندھ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے پیش نظر نہری عالقوں کے کسان کھڑی
فصلوں کےپانی کی ضروریات کو پورا کرنے کیلئے آبپاشی کا بندوبست کرلیں۔
اپنی تمام تر کھیتی باڑی موسمی پیشگوئیوں کے مطابق کریں۔ موسمی پیشگوئیوں کے سلسلے میں اخبار،
ریڈیو ،ٹیلیویژن سے مربوط رہیں اور اگر کوئی زرعی موسمیاتی مسئلہ درپیش ہوتو ہمارے مندرجہ ذیل دفاتر آپ کی
بخوبی مدد کرسکتے ہیں۔
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