
ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ 30 ਤਂੋ 40 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਿੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤਤੇ ਇਨ੍ਾਂ 
ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੰਦ ਬਗੀਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਬੱਲ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਓ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 
ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਆਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਾਟਦਰੰਗ 101 ਗਾਈਡ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। 

ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰੋ
ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਬਗੀਚੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਬਨਸਪਤੀ ਨਾਲਂੋ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਂੇ 
ਦਵਹੜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਮਂੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰੀ ਜਗ੍ਾਂ ਨੰੂ YardSmart ਪੌਦਦਆਂ, ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਾਊਡਂਕਵਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਸਮਂੇ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀ 
ਜਗ੍ਾਂ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਝਾਆਂ ਲਈ ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਵਾਟਦਰੰਗ 101 ਅਤੇ 
ਹੋਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਕੁਸ਼ਲ ਦਸੰਚਾਈ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ
ਕੀ + ਵਕਉ:ਂ ਘਾਹ ਕੱਟਣਾ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦਨਯਦਮਤ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਹੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਆਂਢੀ ਬਣਨ ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਨਯਦਮਤ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ 
ਦਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤਤੇ ਸੁਝਾਆਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਦਸਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱੁਚੀ ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਿਂੇ:
  ਆਪਣੀ ਘਾਹ ਨੰੂ ਵਤੰਨ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਰੱਖੋ - ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਦਤੰਨ ਇੰਚ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੰੂਘੀ ਜੜ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦਵਕਦਸਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ 

ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਲੰਬੀ ਘਾਹ ਜੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦਜਸ ਨਾਲ ਸੋਕੇ ਅਤੇ 
ਕਾਫੀ ਦ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਸਮਂੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅਨ ਦੀ ਸਦਹਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। 

  ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਡੋ - ਘਾਹ ਦੀ ਸਾਈਕਦਲੰਗ ਜੈਦਵਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੰੂ 
ਵਧਾਉਣ, ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਰੋਕਣ, ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪੋਸ਼ਣ ਦਦੰਦੀ ਹੈ। ਘਾਹ  
ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਵਧਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਖਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

  ਸਮਾਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਜਦਂੋ ਘਾਹ ਦਗੱਲੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦਦਨ ਦੇ ਅੱਧ ਦਵੱਚ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪੂਰਾ ਗਰਮ 
ਹੋਣ ਸਮਂੇ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਨਾ ਕੱਤਟੋ।

  ਇੱਕ ਵਨਯਵਮਤ ਘਾਹ ਕੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਬਲੇਡਾਂ ਦੇ ਦਸਖਰ 
ਨੰੂ ਕੱਟਣ ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੱਟਣ ਸਮਂੇ ਘਾਹ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਤਹਾਈ ਤਂੋ ਵੱਧ ਨੰੂ ਕੱਟਣਾ 
ਨਹੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਘਾਹ ਨੰੂ ਅਕਸਰ ਕੱਟਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਦਸਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। 

ਕੀ ਤੁਸੀ ਂਜਾਣਦੇ ਸੀ?
ਕੈਲਗਰੀ ਦਸਟੀ ਦੇ ਕਦਮਊਦਨਟੀ ਸਟਂੈਡਰਡਾਂ 
ਬਾਇਲਾਅ 5M2004 ਦੇ ਅਧੀਨ, ਦਨੱਜੀ 
ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ 
ਲਾ਼ਿਮੀ ਹੈ ਦਕ ਘਾਹ 15 ਸੈਮੀ. (6 ਇੰਚਾਂ) ਤਂੋ ਵੱਧ 
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੰਦ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਭੂਦਦ੍ਰ ਸ਼ 
ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 
ਦਾ ਹਹੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਤੁਹਾਦੇ ਲਾਅਨਮੌਵਰ ਦੇ ਬਲੇਡ ਹਤੱਖੇ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਫ ਕਟਾਈ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਦਕ ਘਾਹ 
ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਸਹਤ ਨੰੂ ਵਧਾਵਾ ਦਦੰਦਾ ਹੈ। ਦਜਹੜੇ ਲਾਅਨਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ 
ਦਬਮਾਰੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।
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ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਏਰੇਵਟੰਗ 
ਕੀ + ਵਕਉ:ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਏਰੇਸ਼ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
ਬਗੀਚੀ ਏਰੇਸ਼ਨ ਦਵੱਚ ਛੋਟੇ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਪਲੱਗਾਂ ਜਾਂ ਕੋਰ਼ਿ 
ਨੰੂ ਬਗੀਚੀ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 
ਦ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਏਰੇਸ਼ਨ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 
ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਾਂ 
ਭਾਰੀ ਵਰਤਂੋ ਨੰੂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਜਂੋ, ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਬਦਨ੍ਆ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਿਧਣ ਲਈ 
ਆਕਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਵਟਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ 
ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੋਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੰਪੈਕਸ਼ਨ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਏਰੇਸ਼ਨ ਹੇਠਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਸੂਖਮ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਗਤੀਦਵਧੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣਾ ਜੋ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਗਾਲਦੇ ਹਨ।
• ਲਚਕਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚ ਜੜ੍ਾਂ ਨੰੂ ਡੰੂਘਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਦਗਆ ਦਦੰਦੀ ਹੈ।
• ਜੜ੍ਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ।
• ਬਹੁਤ ਦ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕੁਦਚਤ ਖੇਤਰਾਂ ਤਂੋ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਪਵਾਹ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਏਰੇਸ਼ਨ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਦਬਜਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚ ਘਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਜਾਂ ਖਾਦ ਨੰੂ ਫੈਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਨਵਂੇ ਬਣੇ ਛੇਕਾਂ ਦਵੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ 
ਹੈ (ਇਸ ਗਾਈਡ ਦਵੱਚ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਬਜਾਈ ਭਾਗ ਦੇਖੋ)।

ਵਕਿਂੇ: ਏਰੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਕਈ ਬਾਗਾਂ ਜਾਂ ਦਕਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਂੇਦਰਾਂ ਤਂੋ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਲੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ 
ਬਣਾਓ ਦਕ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਨੰੂ ਸਤਹ 'ਤੇ ਦਲਆਉਣ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦਵੱਚ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਜਾਂ ਚੱਮਚ ਹਨ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਵੱਚ, ਏਰੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਮਈ ਤਂੋ ਜੂਨ ਅਤੇ 
ਦੁਬਾਰਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਦਵੱਚ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ ‘ਤੇ ਬਚੇ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅੰਤ ਦਵੱਚ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। 

ਏਰੇਦਟੰਗ ਸਮਂੇ:
  ਸਤਹ ਦੇ ਦਬਲਕੁਲ ਹੇਠਾਂ ਪੱਥਰਾਂ, ਚੱਟਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦਮੱਟੀਆਂ ਲਈ ਏਰੇਦਟੰਗ ਦੀ  

ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਦਚਕਨੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਏਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।
  ਦਮੱਟੀ ਦਵੱਚ ਨਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਗੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਏਰੇਦਟੰਗ ਤਂੋ ਦੋ ਦਦਨ ਪਦਹਲਾਂ ਲਾਅਨਾਂ ਨੰੂ 

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਂ ਪਾਣੀ ਦਦੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੋਕਾਂ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦਮੱਟੀ 
ਦੇ ਕੋਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੋਕਾਂ ਤਂੋ ਬਾਹਰ ਦਡਗ ਸਕਣ।

  ਜੇਕਰ ਏਰੇਦਟੰਗ ਲੰਬੀ ਬਾਰਸ਼ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੱੁਕ ਜਾਣ ਤਕ ਇੰਤ਼ਿਾਰ ਕਰਨਾ 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਕੋਰ ਖੋਖਲੀਆਂ ਨੋਕਾਂ ਦਵੱਚ ਨਾ ਦਚਪਕਣ।

 ਚੰਗੀ ਕਵਰੇਜ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਘੱਤਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਦਸ਼ਾਵਾਂ ਦਵੱਚ ਏਰੇਟ ਕਰੋ। 
 ਢਲਾਨਾਂ ‘ਤੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ, ਰੱੁਖਾਂ ਦੇ ਤਦਣਆਂ ਅਤੇ ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਬੈਡੱਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਜੇਕਰ ਏਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 
ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦਵੱਚ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦਾ 
ਘੱਟ ਤਂੋ ਘੱਟ 6 ਇੰਚ ਡੰੂਘਾ ਇੱਕ ਕੋਰ ਨਮੂਨਾ 
ਲਓ। ਜੇਕਰ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਾਂ ਦਸਰਫ ਪਦਹਲੇ 
1-2 ਇੰਚਾਂ ਤਕ ਹੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ 
ਦਮੱਟੀ ਸੰਕੁਦਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਰੇਸ਼ਨ ਤਂੋ 
ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਤਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਘਾਹ ਦੀਆਂ 
ਜੜ੍ਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤਂੋ ਛੋਟੀਆਂ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦਵੱਚ ਉਨ੍ਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤਂੋ 
ਵੱਧ ਡੰੂਘਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ। 

ਸਤਹੀ ਜੜ� ਾਂ
ਕੰਪੈਕਟ ਿਮੱਟੀ

ਪਿਹਲਾਂ ਹਵਾਦਾਰੀ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ

ਡੰੂਘੀਆਂ ਜੜ� ਾਂ 
ਨਵੀਆਂਂ ਜੜ� ਾਂ ਦਾ ਿਵਕਾਸ

ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿਸਹਤਯਾਬ ਬਗੀਚੀ
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ਘਾਹ-ਫੂਸ ਿੱਖ ਕਰਨਾ
ਕੀ + ਵਕਉ:ਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਬੇਜਾਨ ਤੰਦਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਾਂ ਦੀ ਪਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ 
ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਘਾਹ-ਫੂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਦਕੰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ 
ਦਵੱਚ ਅੱਧੇ ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਘੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਪਰਤ ਦ਼ਿਆਦਾ 
ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਦਵਰੱੁਧ ਇੰਸੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਪਰਤ ਤੁਹਾਡੀ 
ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਪੌਸ਼ਦਟਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਸੋਖਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਦਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਗੱਲਾ 
ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਆਕਸੀ਼ਿਨ ਨੰੂ ਦਮੱਟੀ ਦਵੱਚ ਜਾਣ ਤਂੋ 
ਰੋਕਦਾ ਹੈ।

ਵਕਿਂੇ: ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦਂੋ  
ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਹਰੀ-ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਗੀਚੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦਗੱਲੀ  
ਬਗੀਚੀ ਤਂੋ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵੱਖ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਤਂੋ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੇ  
ਦੋ ਮੱੁਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ:
1. ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਵਾਲੇ ਰੇਕ, ਬਗੀਚੇ ਵਾਲੇ ਰੇਕ ਜਾਂ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵਾਲੇ ਰੇਕ ਨਾਲ ਹੱਥੀਂ।
2.  ਪਾਵਰ ਡੀਥੈਚਰ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵਂੇ ਇੱਕੋ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਫਰਕ ਡੰੂਘਾਈ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦਜਸ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਚਾਕੂ ਸੈਟੱ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 

ਪਾਵਰ ਰੇਦਕੰਗ ਕਰਨ ਸਮਂੇ, ਡੀਥੈਦਚੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਚੀ ਸੈਟੱ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੇਡ ਦਸਰਫ ਸਤਹ ਨੰੂ ਛੂ ਕੇ ਦਨਕਲਣ। ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨ ਨੰੂ ਨੀਵਾਂ 
ਸੈਟੱ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲੇਡ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਪਹੰੁਚ ਸਕਣ।

  ਪਾਵਰ ਡੀਥੈਚਰਾਂ ਨੰੂ ਦਕਰਾਏ 'ਤੇ ਦਲੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਪੇਸੇ਼ਵਰ ਨੰੂ ਮ਼ਿਦੂਰੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਧਆਨ ਦਦਓ 
ਦਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਜਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਤਂੋ ਵੱਧ ਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।

  ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਸਧਾਰਣ ਉਚਾਈ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧ ਤਕ ਕਟਾਈ ਕਰੋ।

ਸੱੁਕੀ ਬਨਾਮ ਬੇਜਾਨ ਘਾਹ - ਮੈਨੰੂ ਵਕਿਂੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ?
ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਬੇਜਾਨ ਹੈ -  
ਇਹ ਦਸਰਫ ਸੱੁਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦਂੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦਵੱਚ ਘਾਹ ਸੱੁਕ ਜਾਂਦਾ 
ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਦਟਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਬਚੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੰਦ ਅਤੇ ਭੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਬਹੁਤ ਦ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ 
ਘਾਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਸੱੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਗੀਚੀ ਦਾ ਸੱੁਕਣਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਹੰੁਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ' ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਜਾਂ ਸੋਕਾ ਸਦਹਣ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ - ਇਹ ਦਕਸਮਾਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਦਮਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੱੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ 
ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਸਹੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਰੀਆਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਤਂੋ ਦਬਨਾਂ ਦਕਸੇ ਦਵਰੋਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਪੱੁਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ 
'ਤੇ ਭੂਰਾ ਰੰਗ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਭਾਵ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਚ ਹਨ), ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਾਹ 
ਬੇਜਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਗ� ਾਸ ਬਲੇਡਸ

ਕ� ਾਊਨ

ਥੈਚ ਲੇਅਰ

ਿਮੱਟੀ
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  ਆਪਣੇ ਦਡਥੈਚਰ 'ਤੇ ਬਲੇਡ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਅਤੇ ਫਾਸਲੇ ਨੰੂ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਲੇਡਾਂ ਦੀ ਡੰੂਘਾਈ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਦਮੱਟੀ ਦਵੱਚ ਅੱਧਾ 
ਇੰਚ ਤਕ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਸਤਹ ਨੰੂ ਦਹਲਾਉਣ ਲਈ ਸੈਟੱ 
ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਾਸਲੇ ਲਈ, ਸਖਤ ਅਤੇ ਠੰਤਡੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀ ਘਾਹ ਲਈ ਆਮ 
ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਂੋ ਦੋ ਇੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

  ਦਬਹਤਰ ਕਵਰੇ਼ਿ ਲਈ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਕ੍ਰ ੋ ਦਸੰਗ 
ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਘੋ।

  ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ, ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚਂੋ ਸਾਰਾ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਅਤੇ 
ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰ ੀਨ 
ਕਾਰਟ ਦਵੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

  ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚਂੋ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁੜ ਬੀਜਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਦਬਜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੰੂ ਦਮੱਟੀ ਦਵੱਚ ਦਮਲਾ ਕੇ ਅੱਗੇ  
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਖਾਦ ਪਾਓ ਅਤੇ ਖਾਦ ਵਰਗੇ ਜੈਦਵਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਕਵਦਰੰਗ ਲਗਾਓ। 

  ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਦਨਾਂ ਦਵੱਚ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦਵਚਾਰ ਹੈ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਤੇ਼ਿ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਦੇ  
ਸਦਮਆਂ ਦੌਰਾਨ।

ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ
ਕੀ + ਵਕਉ:ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਸਹਤਮੰਦ ਵਾਧੇ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਦਪਤ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 
'ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਾਂ ਸੁਝਾਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਵਕਿਂੇ: 

   ਖਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ ਸਮਂੇ, ਹੌਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਕਸਮ ਚੁਣੋ। ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਦਆਂ ਨੰੂ ਖੁਰਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਬਜਾਏ ਦਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਸ ਤਤਕਾਲ ਖੁਰਾਕ 
ਦੇ ਜੋ ਦਕ ਤੁਰੰਤ ਖਾਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਆਦਲਟੀ ਹੌਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦਸਹਤਮੰਦ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਜੜ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਦਵਕਾਸ ਲਈ ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਦਚਤ 
ਸੰਤੁਦਲਤ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਣਗੀਆਂ ਜੋ ਗਰਮੀ, ਠੰਡ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

   ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ (ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ) ਅਤੇ ਪੱਤਝੜ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਸਮਂੇ ਹਨ। ਪੱਤਝੜ ਸਮਂੇ 
ਪਾਈ ਖਾਦ ਘਾਹ ਦੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਦਂੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਦਟਕ ਤੱਤ, ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ 
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਕ ਮੈਦਾਨ ਨੰੂ ਮ਼ਿਬੂਤ   ਬਣਾਉਦਂਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਾਦ ਪਾਉਣ 
ਲਈ ਦਦਨ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਦਥਤੀ 'ਤੇ ਦਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਦਟਆਂ ਦੇ 
ਅੰਦਰ ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਭਦਵੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤਂੋ 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ - ਇਸ ਨਾਲ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ 
ਦਵੱਚਂੋ ਵਦਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਡ੍ਰ ੇ ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਦਵੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਵੱਚ ਵਦਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਕੋਈ ਵੀ 
ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਗ ‘ਤੇ ਦਦੱਤਤੇ ਦਦਸ਼ਾ-ਦਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਦਧਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ੍।

  ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਜੈਦਵਕ ਖਾਦ, ਦਜਵਂੇ ਦਕ ਖਾਦ, ਵੀ ਦਵਟਾਦਮਨ ਅਤੇ ਖਦਣਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦਜਸਦੀ 
ਵਰਤਂੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਸਘਨ ਅਤੇ ਹਰਾ-ਭਰਾ ਰਦਹਣ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਦੀ ਇਸ ਦਵਸੇ਼ਸ਼ 
ਦਕਸਮ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰੋ ਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਜਾਂ ਰਦਹੰਦ, ਪੋਟਾਸ਼, ਸਮੰੁਦਰੀ ਨਦੀਨ, ਰੂੜੀ, ਖਾਦ 
ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਗਲੂਟਨ ਭੋਜਨ ਤਂੋ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵੈਚਦਲਤ ਦਸੰਚਾਈ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਸਰਾਂ ਨੰੂ ਦਕਸੇ ਝੰਤਡੇ ਜਾਂ ਸੋਟੀ ਨਾਲ ਦਨਸ਼ਾਨਬੱਧ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਾਂ 
ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਣ ਤਂੋ ਬਚਾ ਸਕੋ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤਤਾ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਦ ਬੈਗ 'ਤੇ ਦਤੰਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦਵੱਚਂੋ ਪਦਹਲੀ ਹੰੁਦੀ 
ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ 34-6-6 ਖਾਦ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰ ਤੀ 
ਬੈਗ ਭਾਰ ਦਾ 34 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਪਰ 
ਇਹ ਨੰਬਰ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ 
ਹੈ ਦਕ ਉਤਪਾਦ ਦਵੱਚ ਅਸਲ ਦਵੱਚ ਦਕਸ ਦਕਸਮ ਦੀ 
ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਲਈ 
23-3-3- ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ-ਫਾਸਫੋਰਸ-ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ 
ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। 
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   ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਾਲ ਦਵੱਚ ਦੋ ਤਂੋ ਦਤੰਨ ਵਾਰ ਪਾਈ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਜੈਦਵਕ ਖਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀ 
ਪੌਸ਼ਦਟਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਇਲਾ਼ਿਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ 
ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦਕ ਦਸਹਤਮੰਦ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਚੰਗੇ 
ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਘਟਕ ਹੈ।

   ਕਾਰਟ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਸਮਂੇ ਲਗਭਗ ਚੌਥਾ ਹਹੱਸਾ 
ਪੌਡਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾਓ। ਇਹ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ੀ ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 
ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਘਾਹ-ਸਾਈਕਦਲੰਗ (ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਕਤਰਾਂ ਨੰੂ ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚ 
ਛੱਡਣਾ) ਅਦਜਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਵਬਜਾਈ ਕਰਨਾ 
ਕੀ + ਵਕਉ:ਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦ਼ਿਆਦਾ ਬੀ਼ਿ ਲਾਉਣਾ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘਣੀ ਬਗੀਚੀ ਦਵੱਚ ਘੱਟ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦਸਹਤਮੰਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਕੀੜੇ, ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਸਦਥਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਗੌਦਲਆ ਪ੍ਰ ਬੰਧਨ ਵੀ ਲਾਅਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੰੁਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵਂੇ ਜਦਂੋ ਦਮੱਟੀ ਚੰਗੀ ਸਦਥਤੀ ਦਵੱਚ ਵੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਥੋੜ੍ੀ ਪਤਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਤਦਚਤ ਘਾਹ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਇਸ ਲਈ ਼ਿਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਕ, ਜੇ ਇਹ ਮਦਦ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਬਗੀਚੀ ਬੀਜ ਨਾਲ ਵੱਧ ਦਬਜਾਈ ਕਰਨਾ ਉੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਵਕਿਂੇ: ਆਪਣੇ ਬੀਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ - ਇੱਕ ਅਦਜਹੇ ਘਾਹ ਦੇ ਬੀ਼ਿ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਫੇਸਕਯੂ ਸਮੱਗਰੀ ਦ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ (ਘੱਤਟੋ-ਘੱਟ 60 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਕਂੈਟਕੀ ਬਲੂ 
ਸਮੱਗਰੀ ਘੱਟ (ਵੱਧ ਤਂੋ ਵੱਧ 20 ਪ੍ਰ ਤੀਸ਼ਤ) ਹੋਵੇ, ਠੰਤਡੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਤਰ੍ਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਦਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਦਸਰਫ ਭੌਦਤਕ ਬੀਜ 
ਖੂਬੀਆਂ ਦਜਵਂੇ ਦਕ ਸੱੁ਼ਧਤਾ ਅਤੇ ਉੱਗਣ ਦਵੱਚ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਸਗਂੋ ਇਸ ਦਵੱਚ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਘਾਹ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੰਪੋਦਜਸ਼ਨ ਵੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮਂੇ ਲਈ, 
ਦਮਸ਼ਰਣ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਦਟਕਾਊ ਬਗੀਚੀ ਬਣਾਉਦੇਂ ਹਨ। 

   ਪਤਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜ ਫੈਲਾਉਣ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਦਮੱਟੀ 
ਅਤੇ ਬੀਜ ਦਵਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਦਕਸੇ ਵੀ ਬੇਜਾਨ ਘਾਹ ਜਾਂ ਕਚਰੇ ਨੰੂ ਹਟਾਓ। 
ਦ਼ਿਆਦਾ ਦਬਜਾਈ ਕਰਨ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਦਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਥੈਚਰਾਂ, ਏਰੇਟਰਾਂ ਜਾਂ 
ਵਰਟੀਕਲ ਮੋਵਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

  ਦ਼ਿਆਦਾ ਦਬਜਾਈ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਦਨ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ 
ਭਦਵੱਖਬਾਣੀ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੀਜ ਨੰੂ ਉੱਗਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।

   ਜੇਕਰ ਬਗੀਚੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰ ਤੀ 1,000 ਵਰਗ ਫੱੁਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਲਈ 900 ਗ੍ਰ ਾਮ (2 ਪੌਡਂ) ਪਾਓ 
(1.8 ਦਕਲੋਗ੍ਰ ਾਮ ਜਾਂ ਦਤੰਨ ਤਂੋ ਚਾਰ ਪੌਡਂ ਤਕ)।  ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਬੀਜੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਾਟਦਰੰਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਮੀ 
ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ 
ਟ੍ਰ ੈ ਦਫਕ ਦਮਸ਼ਰਣ ਦੀ ਦਕਸਮ ਨੰੂ ਪ੍ਰ ਭਾਦਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਹੜੇ ਲਈ ਸਭ ਤਂੋ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਘਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀਆਂ 
ਦਕਸਮਾਂ ਦੇ ਦਮਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਬੀਜਣ ਲਈ ਵੇਖੋ। ਬਗੀਚੀ 
ਬੀਜ ਦੇ ਸੋਕੇ ਨੰੂ ਸਦਹਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਮਸ਼ਰਣਾਂ ਲਈ 
ਕੈਲਗਰੀ ਦਵੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਗੀਦਚਆਂ 
ਦੇ ਕਂੇਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 

ਆਪਣੀ ਨਿੀ ਂਘਾਹ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ
ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਲਾਉਣਾ ਬੀਜ ਤਂੋ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇ਼ਿ ਦਵਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਦਕ, ਘਾਹ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦਮਸ਼ਰਣ ਨੰੂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ 
ਚੁਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤਂੋ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਗੀਚਾ ਇਹ ਪ੍ਰ ਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਦੇਸੀ, ਸੋਕੇ-ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਦਜਵਂੇ ਦਕ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਫੇਸਕਯੂ ਦ਼ਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਦਸੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਮੱਟੀ ਦੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਵੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਲਈ ਹਾਰਦਦਕ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਕਂੇਟਕੀ ਬਲੂਗ੍ਰ ਾਸ ਦਮਸ਼ਰਣ, ਜੱਦਦਕ ਦਬਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹਰੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਸੋਡ ਸਪੀਸੀ਼ਿ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਦ਼ਿਆਦਾ ਦਸੰਚਾਈ  
ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਼ਿਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਨਰਸਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 
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ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਸਰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਤਆਰ ਕਰਨਾ
ਪੱਤਝੜ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਸੰਤ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੰਦ ਬਗੀਚੀ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਤਆਰ ਕਰਣਗੀਆਂ। 

 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤ ਤਂੋ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਲੰਬਾ ਛੱਤਡੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
   ਆਪਣੇ ਘਾਹ ਨੰੂ ਸੱੁਕਾ ਵਧਣ ਦਦਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਦਨ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਤਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ।
  ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟਣਾ ਸੁ਼ਰੂ ਹੋਣ ਤਂੋ ਪਦਹਲਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੰੂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਬੈਰਲ ਖਾਲੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੱੁਟਣ ਅਤੇ ਜੰਮਣ  

ਤਂੋ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਦਕਤੇ ਦੂਰ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।

ਸਕ੍ਰ ੈ ਚ ਤਂੋ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ
ਸਕ੍ਰ ੈ ਚ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਹੜੇ ਦੀ ਸੁ਼ਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਦਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਹੜੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ 
ਸਪਸ਼ਟ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਾਂ ਸਧਾਰਣ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਤਆਰ 
ਕਰੇਗਾ। 

1.  ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ। YardSmart ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ + ਦਡ਼ਿਾਈਨ ਦਕਤਾਬਚੇ ਦੀ ਵਰਤਂੋ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਦਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦਡ਼ਿਾਈਨ ਪੜਾਵਾਂ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮੱੁਖ ਦਵਚਾਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ੍ਾਂ ਦਵੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਦੱਤਤੇ ਦਚੰਨ੍ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

    ਆਪਣੇ ਦਵਹੜੇ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ - ਇਸ ਗੱਲ੍ ਦਾ ਦਧਆਨ ਰੱਖੋ ਦਕ ਧੱੁਪ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਕੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਦਕੱਥੇ ਹਨ।
    ਆਪਣੀ ਜਮੀਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ - ਆਪਣੇ ਉੱਤਦੇਸ਼ਾਂ ਨੰੂ ਪਦਰਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਛਾਣੋ ਦਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਾਲਤੂਆਂ 

ਅਤੇ ਬੱਦਚਆਂ ਲਈ ਬਗੀਚੀ ਜਗ੍ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਵਹੜੇ ਨੰੂ ਘੱਟ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ 
ਹੋ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ?

   ਇੱਕ ਦਡ਼ਿਾਇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੌਦਦਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ – ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਪੌਦਦਆਂ ਨੰੂ ਬਾਗ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਵੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੋ ਜੋ 
ਉਨ੍ਾਂ ਦੀਆਂ ਼ਿਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਮੂਲ ਜਾਤੀ ਦੇ ਬੂਦਟਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਫਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤਂੋ ਲਈ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਦਹਸਾਬ 
ਨਾਲ ਅ਼ਿਮਾਏ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਖਤ, ਪਾਣੀ ਅਨੁਕੂਦਲਤ ਰੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਪੌਦਦਆਂ ਅਤੇ ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦਦਆਂ ਲਈ YardSmart 
ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਵਸਹਤਮੰਦ ਵਮੱਟੀ = ਵਸਹਤਮੰਦ ਬਗੀਚੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਦਸਰਫ ਉੰਨੀ ਦਸਹਤਮੰਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਦਜੰਨੀ ਇਸ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦਮੱਟੀ ਦਸਹਤਮੰਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਦਮੱਟੀ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਦਮੱਟੀ ਦਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੌਸ਼ਦਟਕ ਤੱਤਾਂ ਨੰੂ ਮਾਪਦੀ ਹੈ, ਦਮੱਟੀ ਦਕੰਨੀ ਤੇ਼ਿਾਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੈਦਵਕ 
ਪਦਾਰਥ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂਚਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦਕਉਤਂਦਕ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ 
ਅਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਚੂਨੇ ਦੀਆਂ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਵੱਚ ਦੋ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
1. ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ ਤਂੋ ਦਮੱਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੋ। 
2. ਇਸ ਨੰੂ ਦਵਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਲਈ ਪ੍ਰ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਵੱਚ ਭੇਜੋ।

ਦਕਉਤਂਦਕ ਅੱਗਲੇ ਅਤੇ ਦਪਛਲੇ ਦਵਹਦੜਆਂ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਤਂੋ ਵੱਖਰੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 
ਸਬ਼ਿੀਆਂ ਅਤੇ ਫੱੁਲਾਂ ਦੇ ਬਗੀਦਚਆਂ ਦੀ ਦਮੱਟੀ ਨਾਲ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਨਾ ਦਮਲਾਓ। 

ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਦਮੱਟੀ ਦ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਚਕਨੀ ਦਮੱਟੀ ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਖਾਰੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਫਤ 
ਖਾਦ ਚੱੁਕਣ ਦੀਆਂ ਦਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ calgary.ca ਤੇ ਜਾਓ।
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2.  ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਿਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੀਚੀ ਬੀਜਾਂ ਤਂੋ ਦਤਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦਫਰ ਨਵਾਂ ਸੌਡ 
ਦਵਛਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੰੁਘਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਮਂੇ-ਸੀਮਾ ਨੰੂ ਦਧਆਨ ਦਵੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਭੱੁਲੋ ਨਾ - ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਵਾਸਤਦਵਕ ਟੀਚੇ ਦਨਰਧਾਰਤ ਕਰੋ 
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੀ਼ਿਨ ਦਵੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਵਂੇ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟਾਂ ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ 
ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਬਸੰਤ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। 

3.  ਆਪਣੀ ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਸੁਧਾਰੋ। ਇੱਕ ਦਸਹਤਮੰਦ ਬਾਗ ਜਾਂ ਬਗੀਚੀ ਲਈ ਘੱਡਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਇੰਚ ਦੇ ਇੱਕ 
ਚੰਗੀ ਗੁਣਿੱਤਾ ਿਾਲੀ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਦਸਫਾਦਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਕਸੇ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਦਕੰਨੀ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ calgary.ca ‘ਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਖਰ ਦੀ ਦਮੱਟੀ 
ਵਾਲਾ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਦਮੱਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੱੁਖਦੀ ਹੈ ਜੱਦ ਦਕ ਰੇਤਲੀ ਜਾਂ ਪਥਰੀਲੀ 
ਦਮੱਟੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੱੁਖਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸੱੁਖਣ 
ਨੰੂ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਪਾਓ। 

4.  ਸਕ੍ਰ ੈ ਚ ਤਂੋ ਇੱਕ ਬਗੀਚੀ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਼ਿਮੀਨ ਨੰੂ ਉੱਤਦਚਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘੱਤਟੋ-ਘੱਟ 
ਛੇ ਇੰਚ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਵਂੇ ਬੀਜਾਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਗੀਚੀ 
ਨੰੂ ਸੁ਼ਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਵਂੇ ਬੀਜਾਂ ਨੰੂ ਉੱਗਣ ਲਈ ਦਤੰਨ ਹਫਦਤਆਂ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ 
ਲੱਗੇਗਾ ਜੱਦਦਕ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਬਹੁਤ ਤੇ਼ਿ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬੀਜ ਦਮਸ਼ਰਣ ਜਾਂ 
ਘਾਹ ਦੀ ਦਕਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਦਕਸਮਾਂ ਲਈ "ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਬਗੀਚੀ ਦੀ ਦਬਜਾਈ 
ਕਰਨਾ" ਭਾਗ ਦੇਖੋ)। ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਦਕ ਸਥਾਦਪਤ ਹੋਣ ਤਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਨਰੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ 
ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰ ਮ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸਥਾਦਪਤ ਬਗੀਚੀ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਲਈ ਵਾਟਦਰੰਗ 101 ਗਾਈਡ ਵੇਖੋ।

5.  ਵਗੱਲੀ ਘਾਹ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰੋ। ਦਛੱਲ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਦਚੱਪਾਂ ਅਤੇ ਪੱਥਰ ਦਮੱਟੀ ਤਂੋ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ, ਘਾਹ-ਫੂਸ ਨੰੂ ਵਧਣ ਤਂੋ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ 
ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦਦਆਂ ਨੰੂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

6.  ਵਬਮਾਰ ਬੂਵਟਆਂ, ਰੱੁਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦਾ ਵਨਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਡ ਦਾ ਕਾਯਾ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਦਬਮਾਰ ਪੌਦੇ, ਝਾੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦਹਰੀਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ, ਹਤੱਖੇ 
ਨਦੀਨ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਦਮਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਨਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦਕੱਥੇ ਸੱੁਟੀਏ ‘ਤੇ ਜਾਓ।

7.  ਜਦਂੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਹੰੁਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਹੋ। calgary.ca ‘ਤੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂ 311 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ 
ਲੱਭਣ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਂੋ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਦਕਤਾਬ ਤਂੋ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਬਾਗਬਾਨੀ-ਕਂੇਦਰ 
ਮਾਹਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦਵਚਾਰ ਕਰੋ।

ਮਦਦ ਲਈ ਸੁਝਾਅ: ਕੈਲਗਰੀ ਦਸਟੀ ਮੁਫਤ ਦਗੱਲੀ ਘਾਹ ਅਤੇ ਖਾਦ ਚੱੁਕਣ ਦੀਆਂ ਦਮਤੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
calgary.ca ਤੇ ਜਾਓ।
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