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ਆਪਣ਼ੀ ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਵਰਤਂੋ ਤੇ ਰਨਗਰਾਨ਼ੀ ਰੱਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਂੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਕੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨ 
ਮਹੀਨਾਿਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ਾਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਦਂੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੰੁਦੀ ਹੈ  
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਿਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਪਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਛਲੇ ਵਬੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਬੱਲ ਦੇ ਵਸਖਰ' ਤੇ ਇਵਤਹਾਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਦੇ ਗ੍ਾਫ 'ਤੇ  
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।

ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਬਤਾਉਣਾ ਜੋ ਵਕ ਲੁਭਾਿਨਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ, ਘੱਟ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਿਾਲਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਰਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇਹਤਰੀਨ ਤੋਹਫਾ ਹੈ।  ਜ਼ਮੀਨ ਤਂੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਨੰੂ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਲਈ Yardsmart ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱਲ੍ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ, ਸਮਂੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਧੀਆ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ YardSmart ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 
ਲੋੜਾਂ ਨੰੂ ਵਧਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਆਉਣ ਿਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ, ਸੋਕੇ ਦੇ ਪ੍ਤੀ ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਜਗ੍ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰੁਜੀ ਹੈ।

ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਿਰਤਂੋ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਬੱਲ ਨੰੂ 30-40% ਤਕ ਿਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿਂੇ ਲਂੈਡਸਕੇਪ ਨੰੂ ਸਥਾਵਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮਂੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਧਆਨ ਰੱਖਣਾ 
ਇਸ ਿਾਧੇ ਨੰੂ ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਸਰਫ ਲੋੜ ਹੋਣ ਤੇ ਪੌਵਦਆਂ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਨਯਵਮਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਿੈਚਵਲਤ ਵਸੰਚਾਈ 
ਪ੍ਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇਤ) ਵਕ ਉਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਬੱਲ ਵਿੱਚ ਿਾਧਾ ਹੋਿੇ।
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ਪਾਣ਼ੀ ਦੇਣਾ ਕਦਂੋ ਸ਼ੁ ਰੂ 
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਬਸੰਤ)

ਪਾਣ਼ੀ ਦੇਣਾ ਕਦਂੋ ਬੰਦ 
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਪੱਤਝੜ)

ਰਕੰਨ਼ੀ ਵਾਰ  
ਪਾਣ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਰਕੱਥੇ ਪਾਣ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਕੰਮ ਲਈ ਸਹ਼ੀ ਪਾਣ਼ੀ 
ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਪਾਣ਼ੀ ਦ਼ੀ ਲੋੜ ਨੰੂ 
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ  
ਰਵਜ਼ੁ ਅਲ ਸੰਕੇਤ ਰਕੰਨਾ ਪਾਣ਼ੀ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਮੈਨੰੂ ਹੋਰ ਕ਼ੀ ਜਾਣਨ ਦ਼ੀ  
ਲੋੜ ਹੈ?

ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌਦੇ  
(<8 ਹਫਤੇ)

ਨਿਂੇ ਿਾਧੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵਮੱਟੀ 
ਦੇ ਵਨੱਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਜਦਂੋ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਸਖਤ 
ਠੰਡ ਪਂੈਦੀ ਹੈ

ਵਕਸਮ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ, 
ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੇ ਵਦਨਾਂ 
ਵਿੱਚ

ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਵਸੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ 
ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕੈਨ, ਪਾਣੀ 
ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਿਂੈਡ

ਮੁਰਝਾਏ ਪੱਟਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਿੱਲ ਪਹੰੁਚਦੇ ਪੌਦੇ, ਪੌਦੇ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱੁਕੀ 
ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 
(ਲਗਭਗ 1-2" ਹੇਠਾਂ) ਤਕ ਨਮੀ ਹੋਣ 
ਤਕ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੌਲੀ 

ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਦੱਟਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਜੁ਼ਅਲ 
ਸੰਕੇਤ ਅਕਸਰ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਦੱਟਤੇ 
ਜਾਣ ਿਾਂਗ ਹੀ ਵਦਖਾਈ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਕੀ  
ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੌਦੇ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਮੱਟੀ ਦੀ  
ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਾਲਾਨਾ  
(<3 ਹਫ਼ਤੇ) 

ਰੋਪਣ/ਬੀਜਣ ‘ਤੇ ਜਦਂੋ ਪੌਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ/
ਪੱਤੀਆਂ ਡਡੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ 
ਹਨ

ਹਰ ਇੱਕ ਤਂੋ ਦੋ ਵਦਨ 
ਬਾਅਦ, ਜਦਂੋ ਤਕ 
ਵਿਚਕਾਰ ਵਮੱਟੀ ਸੱੁਕ ਰਹੀ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ

ਪੌਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਵਸੰਚਾਈ, ਪਾਣੀ 
ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਕੈਨ, ਪਾਣੀ 
ਦੇਣ ਿਾਲੀ ਿਂੈਡ

ਮੁਰਝਾਏ ਪੱਟਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ 
ਿੱਲ ਪਹੰੁਚਦੇ ਪੌਦੇ, ਪੌਦੇ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੱੁਕੀ 
ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ ਪ੍ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 
(ਲਗਭਗ 1-2" ਹੇਠਾਂ) ਤਕ ਨਮੀ ਹੋਣ 
ਤਕ, ਘੱਟ ਅਤੇ ਹੌਲੀ 

ਕੰਟਟੇਨਰ - ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਤਲ ਤਂੋ 
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਕ

ਕੰਟਟੇਨਰ ਿਾਲੇ ਪੌਦੇ (ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ 
ਲਾਏ ਪੌਦੇ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੱੁਕ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਧਰਤੀ ਿਾਲੇ 
ਪੌਵਦਆਂ ਨਾਲਂੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।

ਰ਼ੁ ੱ ਖ  
(<3 ਸਾਲ)

ਪਵਹਲਾਂ ਜਦਂੋ ਜ਼ਮੀਨ 
ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਲੀਆਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦਂੋ ਜ਼ਮੀਨ  
ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹਫਤਾਿਾਰ, ਸੱੁਕੀ ਵਮੱਟੀ 
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਡ੍ਪ ਲਾਈਨ ਦੇ  
ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼, ਸੋਕਰ 
ਹੋਜ਼, ਤੁਪਕਾ ਵਸੰਚਾਈ,  
ਟ੍ੀ ਗੇਟਰ

ਮੁਰਝਾਏ/ਡਡੱਗਦੇ ਪੱਟਤੇ, 
ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ 
ਸਖਤ/ਕਰੜੀਆਂ ਹੰੁਦੀਆਂ 
ਹਨ

ਬੰੂਦ-ਬੰੂਦ ਿਵਹੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਲਗਭਗ 30 ਵਮੰਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੱੁਖ 
ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਵਦਓ।  ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸਤਹ ਤਂੋ 
ਹੇਠਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਇੰਚ ਅੰਦਰ ਜਾਣ 
ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 
ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਤ੍ਾ ਤਂੋ ਬਾਹਰ 
ਿਵਹੰਦਾ ਿੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁਕੋ।

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  
calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ

ਝਾੜ਼ੀਆਂ  
(<8 ਹਫਤੇ)

ਪਵਹਲਾਂ ਜਦਂੋ ਜ਼ਮੀਨ 
ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਕਲੀਆਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ 
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦਂੋ ਜ਼ਮੀਨ  
ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹਫਤਾਿਾਰ, ਸੱੁਕੀ ਵਮੱਟੀ 
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਡ੍ਪ ਲਾਈਨ ਦੇ  
ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰ

ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼, ਸੋਕਰ 
ਹੋਜ਼, ਵਡ੍ਪ ਵਸੰਚਾਈ

ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਪੱਤੀਆਂ, 
ਲਟਕਦੀ ਵਦੱਖ

ਜੜ੍ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਗੱਲਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੰੂਘਾ।  ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਂੋ 
ਪਵਹਲਾਂ ਸੱੁਕੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca 
‘ਤੇ ਜਾਓ, ਰੱੁਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ 
ਦੇਖਭਾਲ ਨੰੂ ਖੋਜੋ

ਲਾਅਨ - ਬ਼ੀਜ 
(<4 ਹਫਤੇ)

ਵਬਜਾਈ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 0 ਤਂੋ 10 ਵਦਨ –  
1x/ਵਦਨ (ਜੇਕਰ ਗਰਮ 
ਅਤੇ ਸੱੁਕਾ ਹੈ  
ਤਾਂ 2x/ਵਦਨ)

10 ਤਂੋ 28 ਵਦਨ –  
1x/ਵਦਨ

ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਸਿੇਰੇ 
ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਹਾਰ ਦਾ 
ਡ੍ਾਈਿਿੇਅ ਅਤੇ 
ਫੱੁਟਪਾਥਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਹੋਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਿੈਚਵਲਤ ਵਸੰਚਾਈ 
ਪ੍ਣਾਲੀ, ਫੁਹਾਰ ਿਾਲੀ 
ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼

ਬੀਜ ਉਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ 0 ਤਂੋ 10 ਵਦਨ - ਵਮੱਟੀ ਦੀ ¼" 
ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ 10-15 ਵਮੰਟ 

10 ਤਂੋ 28 ਵਦਨ - ਵਮੱਟੀ ਦੀ ½” 
ਡੰੂਘਾਈ ਤਕ 30 ਵਮੰਟ – ਵਚੱਕੜ ਨਾ 
ਹੋਣ ਵਦਓ; ਹਰ 3-4 ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਵਕ ਅਗਲੀ ਿਾਰ 
ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮੱਟੀ ਕੋਲ 
ਸੱੁਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ

ਅਕਸਰ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵਮੱਟੀ 
ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੰੂ 
ਉੱਗਣ ਵਿੱਚ ਿਧਾਿਾ ਵਮਲੇਗਾ, ਇਸ 
ਸਮਂੇ ਡੰੂਘਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  ਵਜਿਂੇ-ਵਜਿਂੇ ਪੌਦੇ ਉੱਭਰਦੇ 
ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਾਂ ਨੰੂ 
ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਲਾਅਨ – ਨਵ਼ੀ ਂਘਾਹ  
(<3 ਹਫ਼ਤੇ)

ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ 0 ਤਂੋ 10 ਵਦਨ - 1x/
ਵਦਨ, (ਜੇਕਰ ਗਰਮੀ 
ਅਤੇ ਧੱੁਪ ਹੈ ਤਾਂ 2x/ਵਦਨ)

10 ਤਂੋ 21 ਵਦਨ -  
ਹਰ ਦੂਜੇ ਵਦਨ

ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ।  ਸਿੇਰੇ 
ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਹਾਰ ਦਾ 
ਡ੍ਾਈਿਿੇਅ ਅਤੇ 
ਫੱੁਟਪਾਥਾਂ ਤਂੋ ਦੂਰ ਹੋਣਾ 
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਿੈਚਵਲਤ ਵਸੰਚਾਈ 
ਪ੍ਣਾਲੀ, ਫੁਹਾਰ ਿਾਲੀ 
ਗਾਰਡਨ ਹੋਜ਼

ਨਿੀਂ ਘਾਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ 
ਵਕਨਾਰੇ ਦੂਰ ਵਖੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ 
ਹਨ ਜਾਂ ਿੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ

0 ਤਂੋ 10 ਵਦਨ -  
15 ਤਂੋ 20 ਵਮੰਟ 
10 ਤਂੋ 21 ਵਦਨ - 30 ਵਮੰਟ

ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾ 
ਲਗਾਓ ਵਕਉਟਂਵਕ ਨਿਂੇ ਪੌਦੇ ਵਬਮਾਰੀ 
ਪ੍ਤੀ ਸੰਿੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਜੜ੍ ਦੇ 
ਉੱਟਵਚਤ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 
ਲਈ ਨਿੀਂ ਘਾਹ ਦੇ ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਨਰਮੀ 
ਨਾਲ ਵਖੱਚੋ।
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ਆਮ ਜਾਣਕਾਰ਼ੀ
ਉਪਰੋਕਤ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਂੋ ਇਲਾਿਾ, ਅਵਜਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਿਾਰ ਅਤੇ ਵਕੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

 ਤੁਹਾਡੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਵਕਸਮ, ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਵਕਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।  
  ਵਕੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਣਾਲੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਦਂੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਪਾਣੀ ਵਕੰਨਾ ਸੋਵਖਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਿਵਹਣ ਜਾਂ ਿਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਕੰਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ 
ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਪਾਣੀ ਵਦਓ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਿੀ ਆਪਣੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਸੋਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤਂੋ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਗਾਓ।

 ਦੁਪਵਹਰ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮਂੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਿਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਿੇਰੇ 10 ਿਜੇ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਿਜੇ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਵਦਓ।
  ਸੂਰਜ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਹਿਾ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਵਮੱਟੀ ਤਂੋ ਵਕੰਨਾ ਪਾਣੀ ਿਾਸ਼ਵਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੌਵਦਆਂ/ਝਾੜੀਆਂ/ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਢੱਕਣ ਲਈ ਵਗੱਲੀ ਘਾਹ ਜੋੜਣ ਨਾਲ 
ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ।

  ਪੌਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਤਰਜੀਹ ਵਦੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਿਰਤਣ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਬੈਰਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ। ਬਾਰਸ਼ 
ਬੈਰਲਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, calgary.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਬੈਰਲ ਖੋਜੋ।

  ਵਸੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੋਮਓਨਰ ਿਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਕੁਸ਼ਲ ਵਸੰਚਾਈ ਨੰੂ ਪੜੋ੍।

ਰਮੱਟ਼ੀਆਂ 
ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਬਨਾਿਟ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਵਮੱਟੀ ਵਕੰਨੀ ਨਮੀ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਿੀ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਜੜ੍ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਵਗੱਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲਂੈਦਾ ਹੈ, 
ਅਤੇ ਵਮੱਟੀ ਵਕੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱੁਕ ਜਾਿੇਗੀ।  

  ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤਂੋ ਪਵਹਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਿਾਰ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਨਮੀ ਿਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉੱਟਵਚਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਭ ਤਂੋ ਿਧੀਆ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ। ਕੈਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਵਮੱਟੀਆਂ ਆਮ 
ਤੌਰ ਤੇ ਵਚਕਨੀ ਵਮੱਟੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਦਖਾਉਣ ਨਾਲਂੋ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

 ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਬਨਾਿਟ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਨੰੂ ਵਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਮੱਟੀ ਨੰੂ ਸੋਧੋ।  
  ਵਜੱਥੇ ਿੀ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਵਸਖਰ ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਿਧਾਓ। ਘੱਟਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਇੰਚਾਂ ਦੀ ਵਸਖਰ ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੰੂ ਸੋਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਮੱਟੀ ਦੇ ਵਨਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਿੇਗਾ। ਇੱਕ ਪੋ੍ਜੈਕਟ ਲਈ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕੰਨੀ ਵਮੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ calgary.ca ‘ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਵਮੱਟੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।  

ਪੌਦੇ ਦ਼ੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ 
ਕੁਝ ਪੌਵਦਆਂ ਨੰੂ ਵਨਯਵਮਤ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ; ਹੋਰਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਂੇ ਪੌਵਦਆਂ ਨੰੂ ਵਕਿਂੇ ਪਾਣੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੜ੍ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ੍ ਨੰੂ ਪ੍ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ 
ਵਕੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਣਗੇ।  

  ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟੈਗ ਨੰੂ ਪੜੋ੍ ਵਕ ਹਰੇਕ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੌਦੇ ਨੰੂ ਸਹੀ ਜਗ੍ਾ ਤੇ ਲਾਓ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਧੱੁਪ, 
ਕੁਝ ਡਹੱਸਾ ਛਾਂ, ਛਾਂ, ਆਵਦ)।  

 ਗਰਮ, ਸੱੁਕੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣ ਤਂੋ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਵਕਉਟਂਵਕ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੌਵਦਆਂ ਨੰੂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਿੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 
 ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਧ ਰਹੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਢੁਕਿਂੇ ਪੌਵਦਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ - ਮੂਲ ਅਤੇ ਸੋਕੇ-ਸਵਹਣਸ਼ੀਲ ਪੌਵਦਆਂ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਸਮਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।
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