ਰੁ ੱ ਖ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਤੂਫਾਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ।
ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ
ਕੈ ਲਗਰੀ ਵਿੱ ਚ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਤੇ ਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਗੜਿਆਂ
ਦਾ ਮਾਹੌ ਲ ਸਾਲ ਭਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰ ਦਾ ਹੈ । ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਣਾਓ।

ਬਿਮਾਰੀਆਂ
ਰੁ ੱ ਖ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ:

1. ਆਪਣੇ

ਹਰ ਰੁ ੱ ਖ ਨੂੰ ਦੇ ਖੋ ।
ਮਿੱ ਟੀ ਵਿੱ ਚ ਹੋ ਈ ਕਿਸੇ ਗੜਬੜ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਵੱ ਡੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱ ਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇ ਖਣ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।

2. ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ।

ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਰੁ ੱ ਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਕਰੋ ।
ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਏ ਰੁ ੱ ਖ ਦੇ ਮੁਲਾਂ ਕਣ ਅਤੇ ਉੱਚ�ਿਤ ਕਟਾਈ- ਛੰ ਗਾਈ
ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱ ਕ ਆਈਐਸਏ ਪ੍ਰ ਮਾਣਿਤ ਆਰਬੋ ਰਿਸਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ।

ਡੱ ਚ ਐਲਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ

ਫਾਇਰ ਬਲਾਈਟ

ਪਤਝੜ ਦੇ ਰੁ ੱ ਖ ਦੀਆਂ ਟੁ ੱ ਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ

ਬਲੈ ਕ ਨੌ ਟ ਫੰ ਗਸ

ਬ੍ਰੋ ਨਜ਼ ਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ

ਹੋ ਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।
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3. ਕੂੜੇ

ਰੁ ੱ ਖ ਦੇ ਕੀੜੇ
ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਰੁ ੱ ਖ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੁ ੱ ਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋ ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱ ਤਾਂ ਵਿੱ ਚ ਸੋ ਕਾ, ਟੁ ੱ ਟੀਆਂ ਹੋ ਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ, ਤਣੇ ਵਿੱ ਚ
ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱ ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੰ ਝ ਪ੍ਰ ਬੰਧਤ
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ।

ਕੀਟ:
ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ:
ਪੌ ਦਿਆਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਜਿਵੇ ਂ ਕਿ ਪੱ ਤ�ੇ, ਫੁ ੱ ਲ, ਕਲੀਆਂ , ਜੜ੍ਹਾਂ
ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਾਂ ਦੇ ਹਨ।

ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ:
ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਰੁ ੱ ਖ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ
ਪਲਦੇ ਹਨ।

ਬੋ ਰਿੰ ਗ ਕੀਟ:
ਇੱ ਕ ਜਵਾਨ ਕੀਟ ਦੇ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਰੁ ੱ ਖ ਦੀ ਛਿੱ ਲ ਦੇ ਹੇ ਠਾਂ
ਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।

•ਐ
 ਸ਼ ਲੀਫ ਕੋ ਨ ਰੋ ਲਰ
• ਸੇ ਟਿਨ ਕੀਟ
• ਪੀਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀੜ ਦੀ ਮੱ ਖੀ
• ਘੁਨ

• ਐਫੀਡਜ਼
• ਐਲਮ ਸਕੇ ਲ
• ਓਇਸਟਰਸ਼ੈ ਲ
ੱ ਸਕੇ ਲ
• ਪਾਈਨ ਨੀਡਲ ਸਕੇ ਲ

• ਐਸ਼ ਬਾਰਕ ਬੀਟਲ
• ਬ੍ਰੋਨਜ਼ ਬਰਚ ਬੋ ਰਰ

ਪੀਲੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀੜ ਦੀ ਮੱ ਖੀ

ਓਇਸਟਰਸ਼ੈ ਲ
ੱ ਸਕੇ ਲ

ਐਸ਼ ਬਾਰਕ ਬੀਟਲ

ਯਾਦ ਰੱ ਖੋ : ਕੀਟ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋ ਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੁ ੱ ਖਾਂ ਨੂੰ ਤੰ ਦਰੁ ਸਤ ਰੱ ਖਿਆ ਜਾਵੇ : ਚੰ ਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ, ਪੱ ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਲੋ ੜ ਪੈ ਣ 'ਤੇ

ਕਟਾਈ-ਛੰ ਗਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋ ਈ ਸ਼ੱ ਕ ਹੋ ਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇ ਸ਼ੇ ਵਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ।
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ਦਰਾਰ ਵਾਲਾ ਫੁ ੱ ਲਦਾਰ ਤਣਾ

