
ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ 
ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਚਾਈ

ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਪੌਸਦਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਾਂ ਦੇ ਿੋਕੇ ਦੀ ਿਸਿਤੀ ਤਂੋ ਬਚਣ ਅਤੇ ਿਧਣ-ਫੁਲਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨ 
ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਿਤ, ਲਚਕੀਲੀ ਭੂਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਿਹੀ ਿੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਦਂੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਖੋ ਿੱਖਰੀਆਂ ਸਿਧੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਿਭ ਤਂੋ ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਕਫਾਇਤੀ ਸਿਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹੋ।     

ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਦੋ ਤਰੀਸਕਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਿਕਦੀ ਹੈ: ਹੱਥੀ ਂਜਾਂ ਇੱਕ ਿਵੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਨਾਲ।  

ਹੱਥੀ ਂਸਿੰਚਾਈ ਅਿਾਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਛੜੀ ਜਾਂ ਿਪਰੇ ਨੋਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਗੀਚੇ ਦੀ ਹੋਜ਼ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਸਕ ਇਹ ਸਿਧੀ ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਿਬੰਧ ਸਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸਿੱਚ ਘੱਟ ਖਰਚੀਲੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਮਾਂ ਲੱਗ ਿਕਦਾ ਹੈ - ਖਾਿਤੌਰ ਤੇ 
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਿੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਹੱਿੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੋਮਓਨਰ ਿਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਿਾਟਸਰੰਗ 101 ਪੜੋ੍। 

ਿਵੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੰਡ ਿਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਿਤਹ 'ਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਿਸਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਕ ਦੁਆਰਾ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿੱਚ ਿਤਹ ਤੇ ਸਛੜਕਾਅ ਨਾਲ 
ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਘਾਹ ਿਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਸਿੱਚ ਫੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਰੋਟਰਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਟਊਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਲ ਹੈ ਜੋ 
ਪੌਸਦਆਂ ਦੇ ਜੜ ਦੇ ਹਹੱਿੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਿਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ - 
ਬਸ਼ਰਤੇ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਿਿਾਸਪਤ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਹੋਿੇ। ਜੇ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਿਾਸਪਤ ਅਤੇ ਰਖ-ਰਖਾਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਧੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਘੱਟ 
ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਿਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਸਿੱਚ ਿਧੇਰੇ ਖਰਚ ਆ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਸਕਉਕਂਸਕ ਅਿੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਸਿੱਚ ਿਰਤਣ ਿਾਲੇ ਿਾਰੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 
– ਸਜਿ ਸਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਿਰਤਂੋ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕ ਸਜਹੜਾ ਿੀ ਸਿਿਟਮ ਉਹ ਿਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਿਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ 
ਮਹੀਸਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ।  
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ਆਪਣੇ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਕਰਨਾ  
ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਹਰ ਿਾਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰ ਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਨਯਸਮਤ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ 
ਸਿੰਜਾਈ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਓਿਰਿਾਟਸਰੰਗ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗੀ, ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹੜਾ ਸਿਹਤਮੰਦ 
ਅਤੇ ਿੰੁਦਰ ਬਸਣਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਓਿਰਿਾਟਸਰੰਗ ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਪੈਿਾ ਖਰਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ (ਰੱੁਖ, ਝਾੜੀਆਂ 
ਅਤੇ ਘਾਹ) ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਸਜਿ ਨਾਲ ਉਹ ਿੱੁਕੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਪ੍ਰ ਤੀ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਿਵੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਿਕਦੇ ਹਨ - ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰ ਮਾਸਣਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੰੂ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕੇ ਸਕ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਿੰਭਾਲ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਿਥਾਨਕ, ਪ੍ਰ ਮਾਸਣਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ irrigation.org ਤੇ ਜਾਓ। 

ਬਿੰਤ ਰੱੁਤ ਸਵੱਚ ਨਵਂੇ ਸਿਸਰਓਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ  
A.  ਪਸਹਲੀ ਿਾਰ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਿੰਚਾਸਲਤ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਰ/ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। ਸਕਿੇ ਿੀ ਸਢੱਲੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਿਾਇਸਰੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  

B.  ਆਪਣੇ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਸਹਲਾਂ ਹਰ ਿਾਲ ਆਪਣੀ ਬੈਕਫਲੋ ਸਡਿਾਈਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਸਜਹਾ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਕ੍ਰ ੋ ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ 
ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

C.  ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲੇ ਿਾਲਿ ਨੰੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਰੂਮ, ਭੱਠੀ ਿਾਲੇ ਕਮਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਖੋਲੋ੍ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਿਟਰ ਿਾਲਿ ਖੋਲੋ੍

D.  ਲੀਕ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਿਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਕਿੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਿਾਓ।

E.  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਿਮ ਦੇ ਹਲਾਤ ਲਈ ਉੱਕਸਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਰਧਾਸਰਤ ਕੀਤਾ ਸਗਆ ਹੈ। ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਉਪਕਰਣ ਬਾਰੇ ਿਹੀ ਿੁਧਾਰ ਸ਼ੈਸਡਊਲ ਬਣਾ 
ਰਹੇ ਹੋ ਇਿ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਸਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੁਅਲ ਦੇਖੋ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਿੱਧ ਤਂੋ ਿੱਧ ਿਮਾਈ ਅਤੇ ਘੱਕਟੋ-ਘੱਟ ਿੰਚਾਲਨ ਦੀ ਆਸਗਆ ਦੇਣ 
ਲਈ ਇੱਕ ‘ਿਾਈਕਲ ਅਤੇ ਿੋਕ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 'ਤੇ ਸਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਲੰਬੇ ਿਮਂੇ ਲਈ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੋ ਿਾਰ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 
ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਨੰੂ, ਛੋਟੇ ਅਰੰਭਕ ਿਮਂੇ (ਚੱਕਰ), ਸਿਚਕਾਰ 30 ਸਮੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ (ਿੋਕ) ਤੇ ਿੈਟੱ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਜੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਡੰੂਘਾਈ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰ ਿੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ 
ਆਸਗਆ ਸਦੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਿਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਘਾਹ ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨੰੂ ਅਕਿਰ ਸਜ਼ਆਦਾ ਸਿੰਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਿਮਂੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ 
ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਪਿਾਹ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ। 

C.  ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਵਾਲਵ ਖੋਲੋ੍

B.  ਆਪਣੀ ਬੈਕਫਲੋ ਸਡਵਾਈਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

A.  ਕੰਟ੍ਰ ੋ ਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

E.  ਮੌਜੂਦਾ ਮੌਿਮ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਅਨੁਿਾਰ ਆਪਣਾ 
ਕੰਟ੍ਰ ੋ ਲਰ ਿੈਟ ਕਰੋ D.  ਲੀਕ, ਨੁਕਿਾਨ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ
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ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ  
  ਲੀਕ, ਟੱੁਕਟੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਸਚਪਕੇ ਹੋਏ ਸਿਸਰਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਸਿੱਚ ਹੋਣ ਿਮਂੇ ਹੋ ਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

  ਆਪਣੇ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਣ ਲਈ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਨੰੂ ਬਦਲੋ ਸਕਉਕਂਸਕ ਪੂਰੇ ਿੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਿਮ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 
ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਿੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਮੌਿਮ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਨੰੂ ਿਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਦੇਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ 
ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਉਿ ਿਮਂੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਿੋਗੇ ਜਦਂੋ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।    

ਪੱਤਝੜ ਸਵੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਸਵੰਟਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ  
 ਆਪਣੀ ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਅਤੇ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਦਓ, ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨੀਿੀਆਂ ਿਾਂਿਾਂ ਪਾਣੀ ਤਂੋ ਖਾਲੀ ਹਨ।   

 ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰੇ ਿਾਲੀ ਸਿੰਟਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ ਬੱੁਕ ਕਰੋ।

ਆਪਣੇ ਸਿਿਟਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਆਟੋਮੈਸਟਕ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਇੱਕ ਟਾਈਸਮੰਗ ਸਡਿਾਈਿ ਹੈ ਜੋ ਿਾਲਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸਟ੍ਰ ਕ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਿਦੀ  
ਹੈ ਸਕ ਇੱਕ ਸਨਰਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਿਮਾਂ-ਿਾਰਣੀ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਕਦਂੋ ਖੋਲ੍ਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। 

ਿਮਾਰਟ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਸਿਿਟਮ ਹੈ ਜੋ ਮੌਿਮ-ਅਧਾਰਤ ਗਣਨਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਦੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 
ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕ ਪੌਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਸਕੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰ ੋ ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਸਡਵਾਈਿ ਜੋ ਜਨਤਕ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਿਟਮ ਸਿੱਚ ਹੋਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ  
ਦੇ ਬੈਕਫਲੋ ਨੰੂ ਰੋਕ ਕੇ, ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨੰੂ ਦੂਸਸ਼ਤ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਲਈ, 
ਡਬਲ-ਚੈਕੱ ਿਾਲਿ ਅਿਂੈਬਲੀ (ਡੀਿੀਿੀਏ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਜ਼  
ਨਾਲ ਹੱਿੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ, ਹੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਿੈਕਯੁਮ ਬ੍ਰੇ ਕਰ (ਐਚਿੀਿੀਬੀ) ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। 

ਿਰਫੇਿ ਿਪਰੇ ਸਿੰਚਾਈ ਇੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿੱਕਡੇ ਖੇਤਰ, ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਸਿੱਚ,  
ਿਪਰੇ ਜਾਂ ਰੋਟਰ ਿਸਪ੍ਰੰ ਕਲਾਂ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਕੇ ਹਿਾ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਿਤਰਣ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕਿੇ ਿੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਹਿਾਲਾ ਸਦੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਿੱਧੇ  
ਜੜ੍ਾਂ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਿਮਂੇ ਸਿੱਚ, ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ  
ਿਰਤਂੋ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤਂੋ ਿਭ ਤਂੋ ਸਜ਼ਆਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ। 

ਮਾਿਟਰ ਵਾਲਵ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਦਾ ਮੱੁਖ ਿਾਲਿ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਇਹ ਿਾਲਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ  
ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 

ਹੋਜ਼ ਟਾਈਮਰ ਇੱਕ ਅਸਜਹਾ ਉਪਕਰਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਟੂਟੀ ਨਾਲ ਜੁਸੜਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਮੈਨੂਅਲ ਿਾਟਸਰੰਗ ਨੰੂ ਿਿੈਚਸਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਜਾਣਦੇ ਿੀ?
ਿਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਿਾਡੇ ਪੀਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਪਲਾਈ ਦੀ ਰੱਸਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਹੱਿੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਿਾਰੇ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮਾਂ ਨੰੂ 
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੰਸਬੰਗ ਕੋਡ ਅਤੇ ਿਾਟਰ ਯੂਸਟਸਲਟੀ ਕਾਨੰੂਨ 40M2006 ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਮਨਜੂ਼ਰਸ਼ੁਦਾ ਕ੍ਰ ੋ ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੰੂ ਿਿਾਸਪਤ ਕਰਕੇ ਬੈਕਫਲੋਅ ਤਂੋ 
ਿੁਰੱਸਖਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਹਰ ਬਿੰਤ ਰੱੁਤ ਸਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰ ੋ ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ 
ਕੰਟ੍ਰ ੋਲ ਸਡਿਾਈਿ ਨੰੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਕ੍ਰ ੋ ਿ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੈਿਟਰ ਦੁਆਰਾ ਟੈਿਟ ਕਰਿਾ ਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।  
ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਿਿਾਨਕ, ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਟੈਿਟਰਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਲਈ calgary.ca/crossconnections ਤੇ ਜਾਓ।

ਡਬਲ-ਚੈਕ ਵਾਲਵ ਅਿਂੈਬਲੀ (ਡੀਿੀਵੀਏ)

ਹੋਜ਼ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੇ ਕਰ  
ਵਾਲਵ (ਐਚਿੀਵੀਬੀ) 
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ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਸਕ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ 
1.  ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਿਪਸਰੰਕਲ ਹੈਡੱਾਂ ਦੇ ਸਿਚਕਾਰ ਿਮਾਨ ਦੂਰੀ ਤੇ ਕਈ ਛੋਟੇ ਡੱਬੇ ਰੱਖੋ (ਟੁਨਾ ਕੈਨਿ ਅਤੇ ਫਸਰਿਬੀਿ ਿਧੀਆ ਰਸਹੰਦੇ ਹਨ)। 

2. 10 ਸਮੰਟ ਲਈ ਫੁਹਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰੋ। 

3.  ਹਰੇਕ ਕੰਕਟੇਨਰ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੰੂ ਮਾਪੋ। ਹਰੇਕ ਡੱਬੇ ਸਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਿੱਚ ਅੰਤਰ ਪਰੀਖਣ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਿਮਾਨ ਿੰਡ ਨੰੂ ਦਰਿਾਉਦੇਂ ਹਨ।

4.  ਆਪਣੇ ਫੁਹਾਰੇ ਦੇ ਸਿਸਰਆਂ ਸਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਸਣਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਇੱਕ ਘੰਟਾ – ਲਗਭਗ  
950 ਲੀਟਰ/ਘੰਟਾ = 1 m3
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੱਲ 
ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $3.15 ਤਕ ਿਧਾ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਓਹ ਹੋ। ਹੋਜ਼ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਲਈ
160 m3 ਚਲਦਾ ਸਰਹਾ ਹੈ
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ 
ਸਬੱਲ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ $507.03 
ਤਕ ਿਧਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਸਤੰਨ ਵਾਰ/ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟਟੇ 
ਲਈ ਹਰੇਕ 11.5 m3

ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ  
ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੱਲ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
$36.23 ਤਕ ਿਧਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਵੱਡਾ ਵਹਾ – ਭੂਮੀਗਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਈਨ ਸਵੱਚ 
ਪੂਰੀ ਦਰਾਰ 1,200 m3/ਮਹੀਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 
ਿਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬੱਲ ਨੰੂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 
$3,780.48 ਤਕ ਿਧਾ ਿਕਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੀਟਰ

ਇੱਕ 
ਮੀਟਰ

ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਿਮਝਣਾ
ਅਨੁਸਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਿਟਮ ਿਿਾਸਪਤ ਕਰਨ, ਸਨਰਮਾਣ ਤਂੋ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਿਾਨ, ਮੌਿਮ ਸਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ (ਫ੍ਰ ੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਘਲਣਾ), ਅਤੇ ਅਨੁਸਚਤ, ਜਾਂ ਸਿੰਟਰਾਈਜੇ਼ਸ਼ਨ 
ਅਤੇ ਿਾਂਭ-ਿੰਭਾਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਿਜਂੋ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਲੀਕ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਲੀਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਿਕੇ ਇਿ ਦੀ 
ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਕਉਕਂਸਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੱਲ ਸਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਾਧਾ ਕਰ ਿਕਦੇ ਹਨ - ਭੂਮੀਗਤ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਈਨ ਸਿੱਚ ਦਰਾਰ ਇੱਕ 
ਮਹੀਨੇ ਸਿੱਚ 1,200 m3 ਤਕ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਿਕਦੀ ਹੈ।
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   ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਿੰਕੇਤ ਲੱਟਭੋ। ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੀਕਾਂ ਿਾਂਗ, ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਅਕਿਰ ਸਕਿੇ ਦੇ ਸਧਆਨ ਸਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਦਂਾ। ਹਾਲਾਂਸਕ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਜਨ੍ਾਂ 
ਦਾ ਤੁਿੀਂ ਸਧਆਨ ਰੱਖ ਿਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਿਿਾਨ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਸਿੱਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੱਲ ਸਿੱਚ ਅਿਪੱਸ਼ਟ ਿਾਧੇ, ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਮਾੜੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਿੱੁਕੇ ਿਿਾਨ, ਤਰ ਿਿਾਨ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿਧੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਣਜਾਣ ਸਹਸਿੰਗ ਆਿਾਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ।  

  ਟੱੁਕਟੇ ਜਾਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫੁਹਾਸਰਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਏ ਹਹੱਸਿਆਂ ਲਈ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

  ਲੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਿਟਮ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਰਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰ ਮਾਸਣਤ 
ਸਿੰਚਾਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਿੰਪਰਕ ਕਰੋ।  

   ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਿਮਝਣ ਲਈ ਸਕ ਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਕਿ ਤਰ੍ਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਰ ਸਬੱਲ  
ਚੈਕੱ ਕਰੋ। ਿਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਸਨਆਂ ਸਿੱਚ ਆਪਣੇ ਔਿਤਨ ਮਾਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਮਹੀਸਨਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਤੁਿੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ  
ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਿਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਸਿਚਲਾ ਫਰਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਿੀਂ ਬਾਹਰ ਿਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 
ਲਈ, ਸਪਛਲੇ ਿਾਲ ਦੇ ਸਬੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਜਾਂ ਿਾਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਬੱਲ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ ਇਸਤਹਾਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਦਾ  
ਗ੍ਰ ਾਫ ਦੇਖੋ।  

ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਕ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰੋ
   ਸਜਆਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਾਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਿੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਸਜਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਰਹਾ ਹੈ:  ਪਾਣੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਟੀ ਨਰਮ ਅਤੇ 

ਦਲਦਲੀ ਹੈ, ਖੰੁਭਾਂ ਉਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਗੀਚੀ ਸਿੱਚਂੋ ਬਾਿੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਦਂੀ ਹੈ। ਘਾਹ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੜ੍ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਣੀ 
ਸਿੱਚ ਡੁਬਾ ਸਦਓ ਅਤੇ ਸਫਰ ਸਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੱੁਕਣ ਸਦਓ। ਇਹ ਜੜ੍ਾਂ ਦੇ ਡੰੂਘੀਆਂ ਹੋਣ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਲਾਅਨ ਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਿੋਕੇ ਿਾਲੀਆਂ ਿਸਿਤੀਆਂ 
ਪ੍ਰ ਤੀ ਿਧੇਰੇ ਿਸਹਣਸ਼ੀਲ ਬਣਾਿੇਗਾ।

  ਮੌਿਮ ਅਤੇ ਰੱੁਤ ਦੇ ਅਨੁਿਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਨੰੂ ਅਪਣਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਿੀਂ ਹੱਿੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੌਿਮ ਦਾ ਸਧਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ 
ਸਕ ਜੇ ਸਪਛਲੇ ਕੁਝ ਸਦਨਾਂ ਤਂੋ ਬਾਸਰਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਿੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿਿਟਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਸਨਯੰਤ੍ਰ ਣ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ 
ਿੈਸਟੰਗਾਂ ਤਂੋ ਜਾਣੂ ਹੋਿੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਨੰੂ ਸਨਯਸਮਤ ਰੂਪ ਸਿੱਚ ਿਮਾਯੋਸਜਤ ਕਰੋ। ਠੰਡ ਦੇ ਅਰਿੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਖਾਿ ਕਰਕੇ ਬਿੰਤ ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਸਿੱਚ, ਪਾਣੀ 
ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਾਰੰਬਾਰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਓ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਿਮਂੇ ਸਿਚਕਾਰ ਸਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਿੱੁਕਣ ਸਦਓ।  
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ਕੀ ਤੁਿੀ ਂਜਾਣਦੇ ਿੀ?
ਇੱਕ ਿੰੁਦਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਨਾਲਂੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਜ਼ਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਕ ਸਿੰਚਾਈ ਕਦਂੋ ਅਤੇ ਸਕਿਂੇ ਕੀਤੀ ਜਾਿੇ। ਆਪਣੀ ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਸਕਿਮ ਨੰੂ ਜਾਣਨ 
ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਕੱਢੋ। ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਟੀਆਂ ਸਚਕਨੀ ਸਮੱਟੀ ਿਰਗੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਨਕਾਿ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ 
ਨੰੂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਸਦੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੀ ਜੈਸਿਕ-ਭਰਪੂਰ ਸਮੱਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਡ੍ਰ ੈ ਸਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹਿਾਦਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ 
ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਿੱਚ ਿੁਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਜਲਿਾਯੂ ਲਈ ਉੱਕਸਚਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੌਸਦਆਂ, 
ਰੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਬੂਟੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਗੱਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਿਕੋ ਅਤੇ ਸਮੱਟੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਿੀ ਿਮਾਨ ਰਹੇ। ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਿਾਲੇ 
ਪੌਸਦਆਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/yardsmart ‘ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਿੁਝਾਅ ਹੋਮਓਨਰ ਿਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਲਾਅਨ ਕੇਅਰ ਤੇ ਪੜੋ੍। 
ਘਾਹ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੀਆਂ ਸਕਿਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਿਾਨਕ ਨਰਿਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। 

   ਿਵੇਰੇ 3 ਤਂੋ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਲਗਾਓ। ਇਹ ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਹਿਾ ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਉਡਣ ਿਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਘਟਾਏਗਾ।  

  ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ ਕਾਰਜ-ਿਮਰੱਥਾ ਲਈ ਫੁਹਾਸਰਆਂ ਅਤੇ ਫੁਹਾਸਰਆਂ ਦੇ ਸਿਸਰਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਸਕ ਮੈਨੂਅਲ ਫੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਫੁਹਾਸਰਆਂ ਦੇ 
ਸਿਰੇ (ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਦੇ ਨਾਲ) ਭੂਮੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਸਕ ਿਖਤ ਿਤਹਾਂ ਸਜਿਂੇ ਸਕ ਰਿਸਤਆਂ ਅਤੇ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਨੰੂ।  ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਸਨਯਸਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਿਿੈਚਸਲਤ ਸਿਿਟਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਸਕ ਫੁਹਾਸਰਆਂ ਦੇ ਸਿਰੇ ਿਹੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪੋਪ ਅਪ ਹੰੁਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਿਪਰੇ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਨੁਕਿਾਨ ਜਾਂ ਰੁਕਾਿਟ ਜਾਂ 
ਬਨਿਪਤੀ ਦੀ ਬਲਾਸਕੰਗ ਤਂੋ ਮੁਕਤ ਹਨ।   

  ਹੋਜ਼ ਟਾਈਮਰ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਹੱਿੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੁਹਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਾਂ ਨੰੂ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੰਬੇ ਿਮਂੇ ਲਈ ਛੱਸਡਆ 
ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ, ਸਜਿ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇੱਕ ਤਰ ਲਾਅਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਿਧੇ ਹੋਏ ਸਬੱਲ ਸਮਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕ ਤੁਿੀਂ ਿਹੀ ਿਮਂੇ ਤੇ, ਿਹੀ ਮਾਤਰਾ 
ਸਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਜ਼ ਸਬਬ ਟਾਈਮਰ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ।

  ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਸਹਣ ਨੰੂ ਘਟਾਓ। ਮੈਨੂਅਲ ਫੁਹਾਰੇ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਅਤੇ ਿਾਸ਼ਪ ਤਂੋ ਬਚਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਬਾਅ 
ਘੱਟ ਹੈ। ਸਮੱਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਿਾਰ ਸਿੱਚ ਬਹੁਤ ਿਾਰਾ ਪਾਣੀ ਿੋਖ ਿਕਦੀ ਹੈ, ਇਿ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਰੱਖੋ, ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਗਾਓ, ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਮੱਟੀ ਸਿੱਚ 
ਹਰੱਿਣ ਲਈ ਿਮਾਂ ਸਦਓ ਅਤੇ ਿਤਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੜ੍ ਦੇ ਖੇਤਰ ਸਿੱਚ ਜਾਣ ਸਦਓ।

  ਹਵਾ ਜਾਂ ਬਰਿਾਤੀ ਸਦਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਮੈਨੂਅਲੀ ਓਵਰਰਾਈਡ (ਸ਼ਟ-ਆਫ) ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ।   

   ਆਪਣੀ ਸਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਤ ਨਾਲ ਸਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਿਾਲੇ ਪ੍ਰੋੂ ਬ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਪੇਚਕਿ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੇਚਕਿ ਨੰੂ 
ਧੱਕਣਾ ਅਿਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮੱਟੀ ਅਜੇ ਿੀ ਨਮੀ ਿਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿ ਨੰੂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸਜ਼ਆਦਾ ਿੱੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਚਕਿ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ 
ਸਿੱਚ ਧੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਿੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਿਮ ਦੀ ਭਸਿੱਖਬਾਣੀ ਅਨੁਿਾਰ ਮੀਂਹ ਨਾ ਸਪਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਿਧੀਆ ਿਮਾਂ ਹੋ ਿਕਦਾ ਹੈ। 

  ਿਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਿੱਚ ਪ੍ਰ ਮੱੁਖ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ‘ਿਮਾਰਟ’ ਮੌਿਮ ਅਧਾਰਤ ਸਿੰਚਾਈ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰਾਂ ਸਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਕੰਟ੍ਰ ੋਲਰ ਮੌਿਮ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਦੀ ਸਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਿ ਅਨੁਿਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਨੰੂ ਿਮਾਯੋਸਜਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ 
ਸਿੰਚਾਈ ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਨੰੂ ਪੱੁਛੋ ਸਕ ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮੀ ਲਈ ਿਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।   
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