ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ
ਵਾਟਰਿੰ ਗ 101 - ਨਵਾਂ , ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੈ ਂਡਸਕੇ ਪ
ਇੱ ਕ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਵਿੱ ਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਲੁਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਸੋ ਹਣਾ, ਘੱ ਟ ਸਾਂਭ-ਸੰ ਭਾਲ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਅਸਾਨ ਹੈ , ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਬੇ ਹਤਰੀਨ ਤੋ ਹਫਾ ਹੈ । ਜ਼ਮੀਨ ਤੋ ਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਂ ਡਸਕੇ ਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱ ਚ ਮਦਦ
ਲਈ Yardsmart ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਗੱ ਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਆਤ ਕਰਨਾ, ਸਮੇ ਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਾਹਰੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ YardSmart ਲੈ ਂ ਡਸਕੇ ਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ
ਲੋ ੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱ ਚ ਰੱ ਖਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਅਨੰਦ ਲੈ ਣ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸੋ ਹਣੀ, ਸੋ ਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰ ਤੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਜਗ੍ ਹਾ ਹੋ ਣ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ।
ਬਾਹਰਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱ ਚ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱ ਲ ਨੂੰ 30-40% ਤਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਨਵੇ ਂ ਲੈ ਂ ਡਸਕੇ ਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ਂ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਸਮੱ ਗਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋ ੜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱ ਖਣਾ
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਰੱ ਖਣ ਵਿੱ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਸਿਰਫ ਲੋ ੜ ਹੋ ਣ ਤੇ ਪੌ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰੋ (ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿੰ ਚਾਈ
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀਆਂ ਸਮੇ ਤ) ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱ ਲ ਵਿੱ ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਵੇ ।

ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱ ਖੋ
ਤੁਸੀਂ ਮੌ ਜੂਦਾ ਸਮੇ ਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਕਿੰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰਦੇ ਹੋ , ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਚਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ ਗਾ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌ ਰਾਨ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨ
ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਨ੍ ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜਦੋ ਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱ ਚ ਬਾਹਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹੋ । ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਅੰ ਤਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ
ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੰ ਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ । ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱ ਲਾਂ 'ਤੇ , ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱ ਲ ਦੇ ਸਿਖਰ' ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋ ਂ ਦੇ ਗ੍ ਰਾਫ 'ਤੇ
ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ।

ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ – ਵਾਟਰਿੰ ਗ 101 - ਨਵਾਂ , ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਲੈ ਂਡਸਕੇ ਪ
ਪੰ ਨਾ 1
19-0002046

ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਕਦੋ ਂ ਬੰ ਦ
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਪੱ ਤਝੜ)

ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਹੈ

ਸਦਾਬਹਾਰ ਪੌ ਦੇ
(<8 ਹਫਤੇ )

ਨਵੇ ਂ ਵਾਧੇ ਅਤੇ /ਜਾਂ ਮਿੱ ਟੀ
ਦੇ ਨਿੱਘ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ

ਜਦੋ ਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਖਤ
ਠੰਡ ਪੈ ਂਦੀ ਹੈ

ਕਿਸਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ,
ਲਗਭਗ ਹਰ ਛੇ ਦਿਨਾਂ
ਵਿੱ ਚ

ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ

ਤੁਪਕਾ ਸਿੰ ਚਾਈ, ਪਾਣੀ
ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਨ, ਪਾਣੀ
ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਵੈ ਂਡ

ਮੁਰਝਾਏ ਪੱ ਤ�ੇ, ਜ਼ਮੀਨ
ਵੱ ਲ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ ਪੌ ਦੇ, ਪੌ ਦੇ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੁੱਕੀ
ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਘੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱ ਤ�ੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਜ਼ੁ ਅਲ
ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
(ਲਗਭਗ 1-2" ਹੇ ਠਾਂ) ਤਕ ਨਮੀ ਹੋ ਣ ਸੰ ਕੇਤ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱ ਤ�ੇ
ਤਕ, ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਹੌ ਲੀ
ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ
ਪੌ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੌ ਦੇ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁ ਆਲੇ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ
ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਾਲਾਨਾ
(<3 ਹਫ਼ਤੇ )

ਰੋ ਪਣ/ਬੀਜਣ ‘ਤੇ

ਜਦੋ ਂ ਪੌ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ / ਹਰ ਇੱ ਕ ਤੋ ਂ ਦੋ ਦਿਨ
ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ
ਪੱ ਤੀਆਂ ਡਿੱ ਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋ ਂ ਤਕ
ਹਨ
ਵਿਚਕਾਰ ਮਿੱ ਟੀ ਸੁੱਕ ਰਹੀ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ

ਤੁਪਕਾ ਸਿੰ ਚਾਈ, ਪਾਣੀ
ਦੇ ਣ ਵਾਲੇ ਕੈ ਨ, ਪਾਣੀ
ਦੇ ਣ ਵਾਲੀ ਵੈ ਂਡ

ਮੁਰਝਾਏ ਪੱ ਤ�ੇ, ਜ਼ਮੀਨ
ਵੱ ਲ ਪਹੁ ੰ ਚਦੇ ਪੌ ਦੇ, ਪੌ ਦੇ
ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਸੁੱਕੀ
ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ
(ਲਗਭਗ 1-2" ਹੇ ਠਾਂ) ਤਕ ਨਮੀ ਹੋ ਣ
ਤਕ, ਘੱ ਟ ਅਤੇ ਹੌ ਲੀ
ਕੰ ਟ�ੇਨਰ - ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋ ਂ
ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤਕ

ਰੁ ੱ ਖ
(<3 ਸਾਲ)

ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਜੰ ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਲੀਆਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦੋ ਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਜੰ ਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹਫਤਾਵਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱ ਟੀ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਡ੍ਰਿ ਪ ਲਾਈਨ ਦੇ
ਹੇ ਠਾਂ ਦਾ ਖੇ ਤਰ

ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜ਼, ਸੋ ਕਰ
ਹੋ ਜ਼, ਤੁਪਕਾ ਸਿੰ ਚਾਈ,
ਟ੍ ਰੀ ਗੇ ਟਰ

ਮੁਰਝਾਏ/ਡਿੱ ਗਦੇ ਪੱ ਤ�ੇ,
ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਆਂ
ਸਖਤ/ਕਰੜੀਆਂ ਹੁ ੰ ਦੀਆਂ
ਹਨ

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਵਹਿੰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ
ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰ ਟਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰੁ ੱ ਖ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ
ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਹ ਤੋ ਂ
ਹੇ ਠਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਇੰ ਚ ਅੰ ਦਰ ਜਾਣ
ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ
ਦਾ ਤਲਾਅ ਬਣਦਾ ਜਾਂ ਸਤ੍ ਹਾ ਤੋ ਂ ਬਾਹਰ
ਵਹਿੰ ਦਾ ਵੇ ਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੁ ਕੋ ।

ਝਾੜੀਆਂ
(<8 ਹਫਤੇ )

ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਜੰ ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਕਲੀਆਂ ਉੱਭਰਨਾ ਸ਼ੁ ਰੂ ਹੋ
ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਜਦੋ ਂ ਜ਼ਮੀਨ
ਜੰ ਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਹਫਤਾਵਾਰ, ਸੁੱਕੀ ਮਿੱ ਟੀ
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਡ੍ਰਿ ਪ ਲਾਈਨ ਦੇ
ਹੇ ਠਾਂ ਦਾ ਖੇ ਤਰ

ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜ਼, ਸੋ ਕਰ
ਹੋ ਜ਼, ਡ੍ਰਿ ਪ ਸਿੰ ਚਾਈ

ਮੁਰਝਾਈਆਂ ਪੱ ਤੀਆਂ ,
ਲਟਕਦੀ ਦਿੱ ਖ

ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਗਿੱ ਲਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ

ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca
‘ਤੇ ਜਾਓ, ਰੁ ੱ ਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀ
ਦੇ ਖਭਾਲ ਨੂੰ ਖੋ ਜੋ

ਲਾਅਨ - ਬੀਜ
(<4 ਹਫਤੇ )

ਬਿਜਾਈ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

0 ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨ –
1x/ਦਿਨ (ਜੇ ਕਰ ਗਰਮ

ਪੂਰੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ। ਸਵੇ ਰੇ
ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੁ ਹਾਰ ਦਾ
ਡ੍ ਰਾਈਵਵੇ ਅ ਅਤੇ
ਫੁ ੱ ਟਪਾਥਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਹੋ ਣਾ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿੰ ਚਾਈ
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ, ਫੁ ਹਾਰ ਵਾਲੀ
ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜ਼

ਬੀਜ ਉਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ

0 ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨ - ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ¼"
ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ 10-15 ਮਿੰ ਟ

ਅਕਸਰ, ਘੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਨਾਲ ਮਿੱ ਟੀ
ਵਿੱ ਚ ਨਮੀ ਰਹੇ ਗੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਨੂੰ
ਉੱਗਣ ਵਿੱ ਚ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇ ਗਾ, ਇਸ
ਸਮੇ ਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨਹੀਂ
ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ । ਜਿਵੇ ਂ-ਜਿਵੇ ਂ ਪੌ ਦੇ ਉੱਭਰਦੇ
ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰ ਤਰਾਂ ਨੂੰ
ਲੰ ਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਪੂਰੇ ਖੇ ਤਰ ਵਿੱ ਚ। ਸਵੇ ਰੇ
ਜਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ
ਦਿਨ, (ਜੇ ਕਰ ਗਰਮੀ
ਅਤੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤਾਂ 2x/ਦਿਨ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਅਤੇ
ਤੁਹਾਡੀ ਫੁ ਹਾਰ ਦਾ
ਡ੍ ਰਾਈਵਵੇ ਅ ਅਤੇ
10 ਤੋ ਂ 21 ਦਿਨ ਫੁ ੱ ਟਪਾਥਾਂ ਤੋ ਂ ਦੂਰ ਹੋ ਣਾ
ਹਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।

ਸਵੈ ਚਲਿਤ ਸਿੰ ਚਾਈ
ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ, ਫੁ ਹਾਰ ਵਾਲੀ
ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜ਼

ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ
0 ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਰ ਖਿੱ ਚੇ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਤੋ ਂ 20 ਮਿੰ ਟ
ਹਨ ਜਾਂ ਵੱ ਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ 10 ਤੋ ਂ 21 ਦਿਨ - 30 ਮਿੰ ਟ

ਕਿੱ ਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਸੁੱਕਾ ਹੈ
ਤਾਂ 2x/ਦਿਨ)

10 ਤੋ ਂ 28 ਦਿਨ –
1x/ਦਿਨ

ਲਾਅਨ – ਨਵੀਂ ਘਾਹ
(<3 ਹਫ਼ਤੇ )

ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ

ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ

0 ਤੋ ਂ 10 ਦਿਨ - 1x/

ਕੰ ਮ ਲਈ ਸਹੀ ਪਾਣੀ
ਦੇ ਣ ਦਾ ਸਾਧਨ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਨੂੰ
ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ
ਵਿਜ਼ੁਅਲ ਸੰ ਕੇ ਤ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਕਦੋ ਂ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨਾ ਹੈ (ਬਸੰ ਤ)

10 ਤੋ ਂ 28 ਦਿਨ - ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ½”
ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ 30 ਮਿੰ ਟ – ਚਿੱ ਕੜ ਨਾ
ਹੋ ਣ ਦਿਓ; ਹਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱ ਚ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ
ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱ ਟੀ ਕੋ ਲ
ਸੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌ ਕਾ ਹੈ
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ਕਿੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਹੈ

ਮੈ ਨੂੰ ਹੋ ਰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੈ ?

ਕੰ ਟ�ੇਨਰ ਵਾਲੇ ਪੌ ਦੇ (ਗਮਲੇ ਵਿੱ ਚ
ਲਾਏ ਪੌ ਦੇ) ਆਮ ਤੌ ਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁੱਕ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ
ਪੌ ਦਿਆਂ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ
ਲੋ ੜ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ।

ਦੇ ਰ ਰਾਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ
ਲਗਾਓ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਨਵੇ ਂ ਪੌ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀ
ਪ੍ਰ ਤੀ ਸੰ ਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁ ੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੜ੍ਹ ਦੇ
ਉੱ ਚ�ਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਲਈ ਨਵੀਂ ਘਾਹ ਦੇ ਕੋ ਨੇ 'ਤੇ ਨਰਮੀ
ਨਾਲ ਖਿੱ ਚੋ।

ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਉਪਰੋ ਕਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇ ਸ਼ਾਂ ਤੋ ਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਬਹੁ ਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱ ਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਵਾਰ ਅਤੇ ਕਿੰ ਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ।
ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਮੌ ਸਮ ਅਤੇ ਪੌ ਦੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ ।
ਕਿੰ ਨੀ ਤੇ ਜ਼ ਜਾਂ ਹੌ ਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰ ਣਾਲੀ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿੰ ਨਾ ਸੋ ਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੁ ੰ ਦਾ ਹੈ । ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਘੱ ਟ
ਅਤੇ ਹੌ ਲੀ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਸੋ ਖ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਤੋ ਂ ਤੇ ਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲਗਾਓ।
ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਸਮੇ ਂ ਹੋ ਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇ ਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋ ਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
ਸੂਰਜ, ਛਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿੱ ਟੀ ਤੋ ਂ ਕਿੰ ਨਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਪੌ ਦਿਆਂ /ਝਾੜੀਆਂ /ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਆਲੇ -ਦੁਆਲੇ ਮਿੱ ਟੀ ਨੂੰ ਢੱ ਕਣ ਲਈ ਗਿੱ ਲੀ ਘਾਹ ਜੋ ੜਣ ਨਾਲ
ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰ ਦੀ ਹੈ ।
ਪੌਦੇ ਪਾਈਪ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰ ਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ਼ ਬੈ ਰਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੋ । ਬਾਰਸ਼
ਬੈ ਰਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, calgary.ca ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਬਾਰਸ਼ ਬੈ ਰਲ ਖੋ ਜੋ।
ਸਿੰ ਚਾਈ ‘ਤੇ ਵਧੇ ਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਹੋ ਮਓਨਰ ਵਾਟਰ ਗਾਈਡ - ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰ ਚਾਈ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ।

ਮਿੱ ਟੀਆਂ
ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱ ਟੀ ਕਿੰ ਨੀ ਨਮੀ ਰੋ ਕ ਕੇ ਰੱ ਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰ ਨੀ ਦੇ ਰ ਤਕ। ਇਹ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਗਾ ਕਿ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਖੇ ਤਰ ਨੂੰ ਗਿੱ ਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਿੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਂ ਦਾ ਹੈ ,
ਅਤੇ ਮਿੱ ਟੀ ਕਿੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ ਗੀ।
ਪ ਾਣੀ ਦੇ ਣ ਤੋ ਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱ ਚ ਦੋ ਨਾਂ ਵਾਰ ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਨਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਉੱ ਚ�ਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਂ ਵਧੀਆ ਸੰ ਕੇਤਕ ਹੈ । ਕੈ ਲਗਰੀ ਦੀਆਂ ਮਿੱ ਟੀਆਂ ਆਮ
ਤੌ ਰ ਤੇ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱ ਟੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨਾਲੋ ਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਬਨਾਵਟ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਾਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿੱ ਟੀ ਨੂੰ ਸੋ ਧੋ।
ਜਿੱ ਥੇ ਵੀ ਸੰ ਭਵ ਹੋ ਵੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਓ। ਘੱ ਟ�ੋ-ਘੱ ਟ ਅੱ ਠ ਇੰ ਚਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੀ ਮਿੱ ਟੀ ਹੋ ਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋ ਖਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਵਿੱ ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਵੇਗਾ। ਇੱ ਕ ਪ੍ਰੋ ਜੈਕਟ ਲਈ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰ ਨੀ ਮਿੱ ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ calgary.ca ‘ਤੇ ਉੱਪਰਲੀ ਪਰਤ ਦੀ ਮਿੱ ਟੀ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੈ ਲਕੁਲੇ ਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ।

ਪੌ ਦੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ
ਕੁਝ ਪੌ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੁ ੰ ਦੀ ਹੈ ; ਹੋ ਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇ ਂ ਪੌ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇ ਂ ਪਾਣੀ ਦਿੰ ਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜੋ ਬਦਲੇ ਵਿੱ ਚ ਇਸ ਗੱ ਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰ ਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱ ਖ ਵਿੱ ਚ
ਕਿੰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਣਗੇ ।
 ਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਮੇ ਸ਼ਾ ਪੌ ਦੇ ਦੇ ਟੈ ਗ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਹਰੇ ਕ ਪੌ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋ ੜ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌ ਰ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ , ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੌ ਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ ਹਾ ਤੇ ਲਾਓ (ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ,
ਇ
ਕੁਝ ਹਿੱ ਸਾ ਛਾਂ, ਛਾਂ, ਆਦਿ)।
ਗਰਮ, ਸੁੱਕੇ ਮੌ ਸਮ ਵਿੱ ਚ ਬੀਜਣ ਤੋ ਂ ਪਰਹੇ ਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕ�ਿ ਇਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੌ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮੰ ਗਾਂ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਹਾਡੇ ਵੱ ਧ ਰਹੇ ਖੇ ਤਰ ਲਈ ਢੁ ਕਵੇ ਂ ਪੌ ਦਿਆਂ ਦੀ ਚੋ ਣ ਕਰੋ - ਮੂਲ ਅਤੇ ਸੋ ਕੇ-ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਪੌ ਦਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱ ਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂ ਰਤ ਹੋ ਏਗੀ।
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