جوالئی 2222ء میں کاشتکاروں کے لئے زرعی موسمیاتی مشورے
ماہ جون کے دوران بیشتر میدانی عالقوں میں اچھی بارشیں ہوئیں ۔ جس کے نتیجے میں کھڑی فصلوں پر مثبت اثرات
مرتب ہوئے۔جوالئی بھی جو ن کی طرح سال کا گرم ترین مہینہ ہوتاہے۔ اس دوران بارشیں زیادہ ہوتی ہیں جو کہ زمینی کٹاؤ کا باعث
بنتی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ کسانوں کیلئے دشوار ترین مہینہ ہو تا ہے۔ ملک کے زیادہ تر حصوں میں اس مہینے وقفے وقفے سے مون
سون کی بارشوں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ پوٹھوہار،با الئی اور وسطی پنجاب ،خیبر پختوانخوہ اور سندھ میں بعض مقامات
پر موسال دھار بارشیں ہو نے کی توقع ہے۔جس سے پانی کے ذخائر میں بہتری آئیگی۔اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے
کاشتکار بھائیوں کیلئے مندرجہ ذیل تجاویز پیش خدمت ہیں۔
۱۔

فصلوں کی بوائی سے پہلے زمین کو زیادہ سے زیادہ ہموار کرنے کی کوشش کریں کیونکہ ڈھلوان سطحوں سے پانی زیادہ
تیزی سے بہتا ہے۔
موسم برسات میں زمینوں میں ممکنہ حد تک ہل نہ چالئیں اور کاشت شدہ کھیتوں میں گوڈی کرنے سے اجتناب کریں کیونکہ
ہل چلی زمین کی مٹی پانی سے با آسانی بہہ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے اوپری زرخیز مٹی بہہ جاتی ہے جس سے پودے
اپنی خوراک حاصل کر تے ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ فصلوں سے جڑی بوٹیوں کو تلف نہ کیا جائے بلکہ زمین کی
سطح کی کم سے کم چھدائی کی جائے۔
اپنے کھیتوں کی وٹ بندی پر اُگی ہوئی گھاس کو اس موسم میں ہر گز نہ کاٹیں کیونکہ یہ پانی کے بہاؤ کے ساتھ مٹی کے بہاؤ
کو روکنے میں مدد دیتی ہے۔
مون سون کے مہینوں میں بارانی عالقوں کے کسان اپنی زمین کے بندوں کو مضبوط بنائیں تا کہ زیادہ سے زیادہ پانی
کھیتوں میں جذب ہو کر آئند ہ فصل کے لئے استعمال میں الیا جا سکے اور اگر ممکن ہو سکے تو پانی کیلئے تاالب بنائے
جائیں تا کہ اس پانی کو مو یشیوں کیلئے استعمال کیا جا سکے۔
کپاس کی کاشت والے عالقو ں میں زمینوں سے بارش کا اضافی پانی نکال دیں کیونکہ یہ فصل کیلئے نقصان دہ ثابت ہو سکتا
ہے۔
اپنی تمام تر کھیتی باڑی موسمی پیشگوئیوں کے مطابق کریں۔ موسمی پیشگوئیوں کے لئے اخبارات ،ریڈیو ،ٹیلیویژن سے
مربوط رہیں اور اگر کوئی زرعی موسمیاتی معلومات درکار ہوتو ہمارے مندرجہ ذیل دفاتر سے آپ بخوبی مد د حا صل
کرسکتے ہیں۔

۱۔
۲۔
۳۔
۴۔
۵۔
۶۔

نیشنل ایگرومیٹ سنیٹر پی۔او۔بکس نمبر ،2121سیکٹر ایچ ایٹ ٹو ،اسالم آباد۔فون نمبر051-9120199 :
نیشنل فور کا سٹنگ سنیٹر برائے زراعت،پی۔او۔بکس،2121،سیکٹر ایچ ایٹ ٹو،اسالآباد۔ فون نمبر022 -9120929 -4 :
ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،نزد بارانی یونیورسٹی ،مری روڈ،راولپنڈی۔فون نمبر051-9191219 :
ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ،جھنگ روڈ،فیصل آباد۔فون نمبر041-9102009 :
ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایگر یکلچررریسرچ ا نسٹیٹیوٹ،ٹنڈوجام۔فون نمبر022-9120220 :
ریجنل ایگرومیٹ سنیٹر،ایگر یکلچررریسرچ انسٹیٹیوٹ،سریاب روڈ،کوئٹہ۔فون نمبر081-9122122 :
تفصیلی موسمی معلومات کیلئے محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ  www.pmd..gov.pkمالخطہ فرمائیں

۲۔

۳۔
۴۔
۵۔
۶۔

