
ਬਰੂਿੇਰਾ ‘ਜੈਕ ਫਰੌਿਟ’ (Brunnera ‘Jack Frost’) – ਬਰੂਨੇਰਾ ਮੈਕਰੋਫੈਲਾ 
‘ਜੈਕ ਫਰਰੌਸਟ’ (Brunnera macrophylla ‘Jack Frost’)

ਇਸ ਦਵਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਚਮਕੀਲੇ ਬਹੁਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ 
ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਦਵਚ 
ਅਸਮਾਨੀ-ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫਰੌਰਗੈਟ-ਮੀ-ਨਰੌ ਟ (forget-me-
not) ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਡੈਫੋਦਡਲਜ਼ (daffodils), ਬਲੀਦਡੰਗ 
ਹਾਰਟ (bleeding heart), ਗੋਲਡ ਫਲੇਮ ਸਪਾਇਰੀਆ 
(gold flame spirea)।

ਹਰੋਿਟਾ (Hosta) – ਹੋਸਟਾ spp. (Hosta spp.)

ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas) ਛਾਂ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 
ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਬਹੁਤ ਦਵਦਵਧਤਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ 
ਵਾਦਲਆਂ ਦਵੱਚੋਂ ਚੁਣੋ ਜੋ ਦਸਰਫ ਦੋ ਕੁ ਇੰਚ ਚਰੌੜੇ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ 
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਵਸ਼ਾਲਾਂ ਦਵਚੋਂ ਜੋ ਦਕ ਛੇ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲ 
ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ, ਨੀਲੇ, ਦਚੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁਦਨਹਰੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪੱਦਤਆਂ 
ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ, ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਹੁਰੰਗੀ ਕਲਟੀਵਾਰਜ਼ 
(cultivars) ਹੋਣ। ਕੁਝ ਹੋਸਟਾ ਫੁੱਲ ਬਹੁਤ ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਕਈ ਬਾਗ਼ਬਾਨ ਦਜੰਨਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਹੋਸਟਾ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ 
ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦਜ਼ਆਦਾ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਦਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਛਾਂਦਾਰ ਪਰੌਦਦਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ‘ਬਲੂ ਮਾਊਸ ਇਅਰਜ਼’ (Blue Mouse 
Ears) ਦਸਲਵਰੀ-ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਇਕ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ ਰਦਹੰਦਾ ਹੈ; ‘ਫ੍ਰਾਂਦਸਸ ਦਵਲੀਅਮਜ਼’ (Frances 
Williams) ਸੰਘਣੇ, ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜੇ ਵਧਦਾ ਹੈ; ‘ਸਮ ਐਡਂ ਸਬਸਟੈਂਸ’ (Sum and 
Substance) ਛੇ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜੇ ਵਧਦੇ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਫਰਨਜ਼ (ferns), ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟਸ 
(bleeding hearts), ਬਰੁਨੇਰਾ (brunnera)। 

‘ਿਪਾ੍ਈਟ’ ਅਿਟੀਲਬੀ (‘Sprite’ Astilbe) – ਅਸਟੀਲਬੀ ਦਸੰਪਲੀਦਸਫੋਲੀਆ ‘ਸਪ੍ਰਾਈਟ’  
(Astilbe simplicifolia ‘Sprite’)

ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਵੱਚ ਬਰੀਕ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ 
ਚਮਕੀਲੇ ਹਰੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਲਾਬੀ, ਿੰਭ ਵਰਗੇ ਫੁੱਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas), ਫਰਨਜ਼ 
(ferns), ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟ (bleeding heart), 
ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo dogwood)।

ਕਵੀਿ ਔਫ ਦੀ ਪ੍ੇਰੀ (Queen of the Prairie) – ਦਫਲਪੇਂਡੁਲਾ ਰੁਬਰਾ  
(Filipendula rubra)

ਇਹ ਇਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਗਣ ਵਾਲਾ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਦਜਸ 
ਦਵਚ ਫੁਲੇ ਹੋਏ ਕਰੌਟਨ-ਕੈਂਡੀ ਦਜਹੇ ਸੁਗੰਦਧਤ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ 
ਦਸਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੰਦਦਾਰ, ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ, ਜੋ ਦਕ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂਨੰੂ ਇਹ 
ਛਾਂਦਾਰ ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਬਾਰਡਰ ਲਈ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੈਕਡਰਰੌਪ 
ਦੇ ਰੂਪ ਦਵੱਚ ਪਸੰਦ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas), ਫਰਨਜ਼ (ferns), 
ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟ (bleeding heart), ਗੋਲਡ ਫਲੇਮ 
ਸਪਾਇਰੀਆ (gold flame spirea), ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ 
ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo dogwood)।

ਵੈਰੀਏਿੇਸਟਡ ਿਰੋਲਰੋਮਿਜ ਿੀਲ (Variegated Solomon’s Seal) – ਪਰੌਲੀਗੋਨੈਟਮ 
ਓਡੋਰੇਟਮ 'ਵੈਰੀਏਗਟਮ' (Polygonatum odoratum ‘Variegatum’)

ਮੈਨੰੂ ਉਹ ਰੁਚੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮਰੌਸਮਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਵਚ ਇਸ ਦੇ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਗਰਮੀਆਂ 
ਦਵਚ ਇਹ ਬਹੁਰੰਗੀ (ਹਰੇ / ਦਚੱਟੇ) ਪੱਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਇਹ ਸੁਨਦਹਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉੱਤਰੀ 
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੇਸੀ ਪਰੌਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਫਰਨਜ਼ (ferns), ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟ 
(bleeding heart), ਲੰਗਵੋਰਟ (lungwort)। 

ਓਲਡ-ਫੈਸ਼ਿਡ ਬਲੀਸਡੰਿ ਹਾਰਟ (Old-Fashioned bleeding heart) – ਦਡਸੈਨਟ੍ਰਾ  
ਸਪੈਕਟੈਦਬਦਲਸ (Dicentra spectabilis)

ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ-ਨਾਨੀ ਦੇ 
ਘਰ ਦੇ ਪਦਹਲੇ ਦੇ ਸਟੈਪ 'ਤੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰੌਦੇ 
ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਵਸਦਤ੍ਰਤ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਅਿੀਰ ਤੋਂ ਜੂਨ 
ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ, ਸਜੀਲੇ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਤਦਣਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆਪਣੇ 
ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਦਚੱਟੇ ਦਦਲ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ 
ਛਾਂਦਾਰ ਬਗੀਚੇ ਦਵੱਚ ਵੱਿਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਪੱਦਤਆਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas), ਫਰਨਜ਼ 
(ferns), ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟ (bleeding heart), 
ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo dogwood)। 

ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੈਥ ਦੇ 
ਮਨਪਸੰਦ ਪਰੌਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਮਤਰੌਰ  
'ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਜਹੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੀਦਵਤ ਰਦਹ ਸਕਦੇ ਹਨ  
(ਆਮ ਤਰੌਰ' ਤੇ ਦੋ ਵਧਣ ਦੇ ਮਰੌਸਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ)। 



ਲੰਿਵਰੋਰਟ (Lungwort) – ਪਲਮੋਨੇਰੀਆ ਸੈਕਰਾਟਾ ‘ਦਮਸਜ਼ 
ਮੂਨ’ (Pulmonaria saccharata ‘Mrs Moon’)

ਲੰਗਵੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਸਲਵਰ, ਫੇਫੜੇ ਦੇ ਆਕਾਰ 
ਦੇ ਚਟਾਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪੱਦਤਆਂ ਤੇ ਦਬੰਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ। ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰੌਸਮ ਦਵਚ ਵਧੀਆ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਪਰੌਦੇ ਦੇ 
ਫੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪੱਤੇ ਥੋੜੇ ਦਜਹੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਦਹਰਨ ਅਤੇ 
ਿਰਗੋਸ਼ ਆਮ ਤਰੌਰ 'ਤੇ ਲੰਗਵੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।

ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas), ਫਰਨਜ਼ (ferns), 
ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟਸ (bleeding hearts), ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ 
ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo dogwood)।

ਬਲੱਡੀ ਜਰੇਸਿਯਮ (Bloody Geranium) – ਜਰੇਦਨਯਮ 
ਸੈਨਗੁਨੀਯਮ (Geranium sanguineum)

ਮੈਨੰੂ ਪਦਹਲੀ ਨਜ਼ਰ ਦਵਚ ਇਸ ਪਰੌਦੇ ਨਾਲ ਦਪਆਰ ਹੋ ਦਗਆ! 
ਇਹ ਗੂੜੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ 
ਕੇ ਠੰਡ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜੋ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਕਾਂਸੇ ਤੋਂ 
ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਸੇਮ ਫਾਲਸ ਸਪਾਈਰੀਆ  
(Sem False spirea), ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ ਡਰੌਗਵੁੱਡ  
(ivory halo dogwood)।

ਿਰੋਟਿ ਬੀਅਰਡ (Goat’s Beard) – ਅਰੁਣਕਸ ਡੀਓਇਕਸ (Aruncus dioicus)

ਇਸਨੰੂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਰੌਦੇ ਲਈ ਚੁਣੋ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਕਰੀਮੀ-
ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲੇਸ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਮੈਨੰੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।"

ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਲੈਦਮਅਮ (lamium), ਅਸਟੀਲਬੀ 
(astilbe), ਕਲੇਵੀਜ਼ ਡਵਾਰਫ ਹਨੀਸਕਲ (Clavey’s 
dwarf honeysuckle)।

ਲੈਮੀਅਮ (Lamium) – ਲੈਮੀਅਮ ਮੈਦਕਉਲੇਟਮ (Lamium maculatum)

ਇਹ ਗਰਾਉਂਡਕਵਰ ਗੁਲਾਬੀ ਜਾਂ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਪੈਦਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ ਦਫਰ ਤੋਂ ਉਗ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਰੰਗਾਂ 
ਭਰੇ ਮਹੀਨੇ ਰਚਦੇ ਹੋਏ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਦਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਦੜਆ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦਾ, ਤਾਂ ਚਾਂਦੀ ਰੰਗੇ ਪੱਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਦਨਆਂ ਨੰੂ ਚਮਕਦਾਰ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। 

ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ: ‘ਵਾਈਟ ਨੈਨਸੀ’ (White Nancy) ਦਚੱਟੇ 
ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਦਕਨਾਦਰਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ 
ਪੱਦਤਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ; ‘ਬੀਕਨ ਦਸਲਵਰ’ (Beacon 
Silver) ਦਵੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ 
ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 

ਅਕਾਰ: ਅੱਠ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਬਲੀਦਡੰਗ ਹਾਰਟਸ (bleeding 
hearts), ਕਵੀਨ ਔਫ ਦੀ ਪ੍ਰਰੇੀ (Queen of the Prairie)।

‘ਿ੍ੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ’ ਬੀ ਬਾਮ (‘Grand Marshall’ Bee Balm) – ਮੋਨਾਰਡਾ 
ਡਾਇਡੀਮਾ ‘ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ’ (Monarda didyma ‘Grand Marshall’)

ਇਹ ਦਤਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਿੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਮਨੀ ਅਤੇ ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੇ 
ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ਦਵੱਚ ਸੁੰ ਗੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਸੀ 
ਪਰੌਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਪਾਊਡਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰ ਦੀ ਦੇ 
ਪ੍ਰਤੀ ਰੋਧਕ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਫਰਨਜ਼ (ferns), ਹੋਸਟਾਜ਼ (hostas), 
ਗੋਲਡ ਫਲੇਮ ਸਪਾਈਰੀਆ (gold flame spirea)।

ਿਾਈਬੇਰੀਅਿ ਆਈਸਰਿ (Siberian Iris) – ਆਈਦਰਸ ਸਾਇਦਬਦਰਕਾ (Iris sibirica)

ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦਵੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਕਆਰੀਆਂ ਦਵੱਚ 
ਰੰਗ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਦਸੱਧੇ ਐਕਸੈਂਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। 
ਫੁੱਲ ਲੰਬੀ ਘਾਹ ਵਰਗੇ ਪੱਦਤਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਾਂ 
ਦਵੱਚ ਦਚੱਟਾ, ਨੀਲਾ, ਪੀਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਦਪਤ ਪਰੌਦੇ 
ਸੁੱਕੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਦਗੱਲੀਆਂ 
ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ ਬਾਮ (Grand 
Marshall Bee Balm), ਕਲੇਵੀਜ਼ ਡਵਾਰਫ ਹਨੀਸਕਲ 
(Clavey’s dwarf honeysuckle)।

ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ 
ਲਈ ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਛਾਂ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ (ਜਾਰੀ)

“ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਾਰਡਰ ਪਰੌਦੇ ਲਈ ਗੋਟਸ ਬੀਅਰਡ (Goat’s 
Beard) ਚੁਣੋ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਕਰੀਮੀ-ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ 
ਗੁੱਛੇ ਅਤੇ ਲੇਸ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੰੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਿੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।”

ਕਲੈਗਰੀ ਲਈ ਪਰੌਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧੀਆ ਚਣੋਾਂ ਲਈ, calgary.ca/yardsmart 'ਤੇ ਜਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਥੈ ਦੇ ਰੁੱਿਾਂ 
ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਸਝੁਾਵਾਂ ਲਈ ਯਾਰਡਸਮਾਰਟ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਡਂ ਸ਼ਰਬਜ਼ (YardSmart trees and shrubs) ਬਰੋਸ਼ਰ ਦੇਿੋ ਜੋ 
ਕਲੈਗਰੀ ਦਵਚ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਚਟੋੀ ਦੀਆਂ ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਚਣੋਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ!

2017-0200ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਦਪਆ ਦਗਆ।



ਕਈ ਿੂਬਸੂਰਤ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਹਨ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਇਨ੍ਹ ਾਂ ਸੁੰ ਦਰਤਾਵਾਂ ਨੰੂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਾਰਡ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜਸ 
ਨੰੂ ਘੱਟ ਦੇਿਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਯਾਰਡਿਮਾਰਟ

ਪੈਰੇਦਨਅਲਜ਼

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਵੱਚ 



ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ 
ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਪਰੌਦੇ ਜੋ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ
ਪਮ੍ਾਸਣਤ ਬਾਗ਼ਬਾਿੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜੀ੍ ਦੀ ਐਲਬਰਟਿ, ਕੈਥ ਿਸਮੱਥ ਕੈਲਿਰੀ 

ਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਅਸਜਹੇ ਿੁੰ ਦਰ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪੁਰਜਰੋਸ਼ ਹੈ ਜਰੋ 

ਬਟੂਏ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਵੀ ਿਸਹਜ ਹਿ। ਆਪਣੇ ਬਾਿਬਾਿੀ ਦੇ ਇਿ ਜਿੰੂਿ ਿੰੂ ਪ੍ੇਸਰਤ 

ਕਰਿ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਿਾਿੇ ਿੰੂ ਸਦੰਦੀ ਹੈ। “ਉਹ ਦਰੋਵੇਂ ਬਾਗ਼ਬਾਿੀ ਪਿੰਦ 

ਕਰਦੇ ਿਿ ਅਤੇ ਉਹਿਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰਡ ਿਿ। ਉਿ੍ਾਂ ਿੰੂ ਵੇਖਸਦਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਸਖਆ 

ਸਕ ਪ੍ੇਰੀਆਂ ਸਵੱਚ ਉਿਾਉਣ ਿਮੇਂ ਸਕਿ ਿੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਕਿ ਿੇ ਕੰਮ ਿਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਉਹ ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ, “ਸਜਹੜੇ ਪੌਸਦਆਂ ਿੰੂ ਉਹ ਸਪਆਰ ਕਰਦੇ ਿਿ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁਝ 

ਮਿਪਿੰਦ ਪੌਸਦਆਂ ਸਵੱਚੋਂ ਹਿ।” ਕੈਲਿਰੀ ਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਿਮੇਂ, 

ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਿ੍ਾਂ ਪੌਸਦਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਸਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਰੋ ਦੇਿੀ ਹਿ ਜਾਂ ਜਰੋ ਕੈਲਿਰੀ 

ਦੇ ਜਰੋਿ 3 ਦੀ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਿਸਥਤੀਆਂ ਦੇ ਅਿੁਕੂਲ ਹਿ।

ਕੈਥ ਕਸਹੰਦੀ ਹੈ, “ਪੌਸਦਆਂ ਿੰੂ ਫਲਦੇ ਫੁੱ ਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਾਿਬਾਿੀ ਦਾ ਪਰਮ ਪੁਰਿਕਾਰ ਹੈ।” 

ਅਤੇ ਇਿ ਪੁਰਿਕਾਰ ਿੰੂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿ ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀ ਜਿ੍ਾ ਲਈ ਿਹੀ 

ਪੌਦੇ ਦੀ ਚਰੋਣ ਕਰਿਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ (ਸਜਵੇਂ ਧੁੱ ਪ, ਛਾਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ) ਦੇ 

ਅਿੁਕੂਲ ਇੱਕ ਿਥਾਿ ਚੁਣਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਕ ਇਹ ਸਬਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕੀਸੜਆਂ ਿਾਲ ਲੜਿ 

ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਿਤ ਅਤੇ ਸਬਹਤਰ ਯਰੋਿ ਹਰੋਣਿੇ। ਜਦੋਂ ਿਹੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਿ, ਤਾਂ 

ਕੈਥ ਦੇ ਮਿਪਿੰਦ ਪੌਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਥਾਪਤ ਹਰੋਣ 'ਤੇ ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਥਰੋੜੇ ਸਜਹੇ ਪਾਣੀ ਿਾਲ 

ਜੀਸਵਤ ਰਸਹ ਿਕਦੇ ਹਿ (ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਦਰੋ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਿਮਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ)।

“ਪੌਸਦਆਂ ਿੰੂ ਫਲਦੇ ਫੁੱ ਲਦੇ 

ਦੇਖਣਾ ਬਾਿਬਾਿੀ ਦਾ ਪਰਮ 

ਪੁਰਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਿ 

ਪੁਰਿਕਾਰ ਿੰੂ ਪਾ੍ਪਤ ਕਰਿ 

ਦਾ ਿਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਤਰੀਕਾ ਿਹੀ 

ਜਿਾ੍ ਲਈ ਿਹੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਚਰੋਣ 

ਕਰਿਾ ਹੈ।” – ਕੈਥ ਸਦਮੱਥ

ਿਹੀ ਫੁੱ ਲਾਂ, ਰੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਿਾਲ ਜਰੋੜ ਕੇ ਇਕ 

ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਿੁੰ ਦਰਤਾ ਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ! ਕੈਥ 

ਕਰੋਲ ਪੌਸਦਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਿੁਝਾਅ ਹਿ 

ਜਰੋ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਿਦੇ ਹਿ! 

ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ 
ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
‘ਕਾਰਲ ਫਰੋਰਿਟਰ’ ਫੈਦਰ ਰੀਡ ਿਾ੍ਿ (‘Karl Foerster’ Feather Reed Grass) –  
ਕੈਲੈਮਾਗ੍ਰੋਸਦਟਸ x ਐਕਟੀਫਲੋਰਾ ‘ਕਾਰਲ ਫੋਰਸਟਰ’  
(Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’)

ਇਹ ਇਸਦੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਕਠੋਰ, ਦਸੱਧੀ ਆਦਤ 
ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਰੌਸਮਾਂ ਦਵੱਚ ਦਦਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 
ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਜਾਂ ਹੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ 
ਹੈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਰੰਗੀਨ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੈਕਡਰਰੌਪ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਜਰੇਦਨਅਮਜ਼ (perennial 
geraniums), ਮੈਗਨਸ ਪਰਪਲ ਕਨਫਲੋਵਰ (Magnus 
purple coneflower), ਰੁਡਬੇਦਕਆ ‘ਗੋਲਡਸਟਰਮ’ 
(rudbeckia ‘Goldsturm’), ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੇਜ  
(Russian sage), ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਬਰਦਨੰਗ ਬੁਸ਼  
(Turkestan burning bush)।

‘ਏਲਾਈਜਾ ਬਲੂ’ ਬਲੂ ਫੇਿਕਯ ੂ(‘Elijah Blue’ Blue Fescue)– ਫੇਸਟੂਕਾ 
ਗਲਰੌਕਾ ‘ਏਲਾਈਜਾ ਬਲੂ’ (Festuca glauca ‘Elijah Blue’)

ਬਲੂ ਫੈਸਕਯੂ ਇਕ ਦਵਦਵਧ ਪਰੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਜ਼ਮੀਨ ਨੰੂ ਢਕਣ 
ਵਾਲੇ ਪਰੌਦੇ ਦੇ ਤਰੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦਵਚ ਜਾਂ ਰਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦਵਚ 
ਇੱਕ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦਵੱਚ ਲਗਾਓ। ਏਲਾਈਜਾ ਬਲੂ ਨੰੂ ਲੰਬੀਆਂ 
ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਤੇ ਲਗਾਓ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਦਲਲੀ 
ਤਾਦਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਦੇ ਨਾਲ ਦਮਲਣ ਦਵੱਚ ਮਦਦ ਦਮਲੇ। 
ਮੈਨੰੂ ਬੀਜ ਦੇ ਦਸਰੇ ਪਸੰਦ ਹਨ ਜੋ ਪਦਰਪੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ ਰੰਗ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਮ ੇਨਾਈਟ ਸਲੈਵੀਆ (May night 
Salvia), ਪਰੌਪੀਜ਼ (poppies), 'ਬਲੇਦਜ਼ੰਗ ਸਟਾਰ' ਦਲਐਟ੍ਰੀਸ 
(‘blazing star’ liatris), ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਜਰੇਦਨਅਮ 
(perennial geranium), ਸਟੈਲਾ ਡੀ'ਓਰੋ ਡੇਦਲਲੀ  
(Stella d’Oro daylily), ਗੋਲਡਦਫੰਗਰ ਪੋਟੈਨਟੀਲਾ 
(goldfinger potentilla)।

‘ਡੇਸਵਡ’ ਫਲਰੋਕਿ (‘David’ Phlox) – ਫਲੋਕਸ ਪੈਦਨਕੁਲਾਟਾ 
'ਡੇਦਵਡ' (Phlox paniculata ‘David’)

ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨਮੋਹਕ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਗੰਦਧਤ ਹੈ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 
ਲਈ ਫਲੋਕਸ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਊਡਰੀ ਫ਼ਫ਼ੂੰ ਦੀ (ਮਰੌਸਮ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 
ਪਦਹਲਾਂ ਫਲੋਕਸ ਦੇ ਪਦਤਆਂ ਨੰੂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਬਮਾਰੀ) 
ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸੰਜੋਗ ਦਰਹਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: 3 1/2 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਰੈਡ ਲੀਫ਼ ਰੋਜ਼ (red leaf rose), 
ਗੈਲਾਰਡੀਆ (gaillardia), ਦਲਲੀਜ਼ (lilies), ਸਟੈਲਾ ਡੀ'ਓਰੋ 
ਡੇਦਲਲੀ (Stella d’Oro daylily)।

‘ਫਾਇਰ ਸਵੱਚ’ ਡਾਇਐਿਥਿ (‘Fire Witch’ Dianthus) – ਡਾਇਐਨਥਸ ‘ਫਾਇਰ ਦਵੱਚ’ 
(‘ਫੀਯੁਰਹੇਕਸ’ ਵੀ ਕਦਹੰਦੇ ਹਨ) (Dianthus ‘Fire Witch’ (also called ‘Feuerhexe’))

ਇਸ ਦਵੱਚ ਲੇਟ-ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਵੱਚ ਚਮਕਦਾਰ, ਗੁਲਾਬੀ, ਸੁਗੰਦਧਤ 
ਫੁੱਲ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਤਝੜ ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਗਨੇ ਜਾਰੀ 
ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਬਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਦਵੱਚ ਲੱਦਗਆ ਇਕ 
ਤਾਰਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਅੱਠ ਇੰਚ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਸੇਡਮਜ਼ (sedums), ਮੇ ਨਾਈਟ 
ਸੈਲਵੀਆ (May night Salvia), ਰੋਜ਼ੀ ਗਲੋ ਬਾਰਬੇਰੀ 
(Rosy glow barberry)



ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੇਜ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਪਰੌਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗਰਮ, ਸੁੱਕੇ 
ਸਥਾਨਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੌਸਮ ਦੇ ਅਿੀਰ ਦਵੱਚ 
ਦਸਲਵਰੀ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਵੈਂਡਰ-ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ 
ਉਤਪਾਦਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਪਰੌਦੇ ਦੀਆਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਦਜਵੇਂ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ) 
ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਦਬਮਾਰੀ 
ਅਤੇ ਕੀਦੜਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਦਬਹਤਰ 
ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।”

‘ਮੇ ਿਾਈਟ’ ਿੈਲਵੀਆ (‘May Night’ Salvia) – ਸੈਲਵੀਆ ਨੈਮੋਰੋਸਾ ‘ਮੇ ਨਾਈਟ'  
(Salvia nemorosa ‘May Night’)

ਇਸ ਦੇ ਗੂੜੇ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸਪਾਈਕਸ ਹਲਕ ੇਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਜਾਂ 
ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਦਿਾਈ ਦਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮੀ, 
ਸਕੇੋ, ਦਹਰਨ ਅਤੇ ਿਰਗੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ।
ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਡਾਇਬੋਲੋ ਨਾਇਨਬਾਰਕ (Diabolo 
ninebark), ਫਾਇਰ ਦਵੱਚ ਡਾਇਨਥਸ (Fire Witch 
Dianthus), ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਜੇ (Russian sage), 'ਹਸਕਰ ਰੈਡ' 
ਪੈਨਸਟਮਨੋ (Husker Red’ penstemon)।

ਬੈਪਸਟਸਿਆ (Baptisia) – ਬੈਪਦਟਦਸਆ ਆਸਟਰੇਦਲਸ (Baptisia australis)

ਇਹ ਮਰੇੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨਪਸੰਦ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ! ਅਦਜਹਾ 
ਲਗਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਝੁ ਚੱਲ ਦਰਹਾ ਹੈ - ਗਰਮੀ, ਸਕੋਾ, 
ਦਹਰਨ ਅਤੇ ਿਰਗੋਸ਼ ਰੋਧਕ। ਇਹ ਧੁੱਪ ਦਵਚ ਪੰੁਗਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ 
ਛਾਂ ਨੰੂ ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੀਜ ਦੇ ਦਸਰ ਦਪਆਰੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ ਿਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; 
ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਤੋਂ ਪਤਝੜ ਤੱਕ ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਬਗੀਚੇ ਦਵੱਚ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਸਾਇਬੇਰੀਅਨ ਆਈਦਰਸ (Siberian iris), 
ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਜਰੇਦਨਅਮਜ (perennial geranium), ਐਲੀਅਮਜ਼ 
(alliums)।

‘ਿਰੋਲਡਿਟਰਮ’ ਬਲੈਕ-ਆਈਡ ਿੂਜਿ (‘Goldsturm’ Black-Eyed Susan) – 
ਰੁਡਬੇਕੀਆ ਫੁਲਗੀਡਾ ‘ਗੋਲਡਸਟਰਮ’ (Rudbeckia fulgida ‘Goldsturm’)

ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦਵਚ ਮੇਰੀ 
ਰਸੋਈ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਫੁੱਲਦਾਨ ਦਵਚ ਪਾਓਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੜਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਬਾਗ ਨੰੂ ਗੂੜੇ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 
ਚੀਕਣੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਜਰੇਦਨਅਮਜ਼ (perennial 
geraniums), ਮੈਗਨਸ ਪਰਪਲ ਕਨਫਲੋਵਰ (Magnus 
purple coneflower), ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੇਜ (Russian sage), 
ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਬਰਦਨੰਗ ਬੁਸ਼ (Turkestan burning bush)।

‘ਮੈਿਿਿ’ ਪਰਪਲ ਕਰੋਿਫਲਾਵਰ (‘Magnus’ Purple Coneflower) – 
‘ਮੈਗਨਸ’ ਐਕੀਨੇਦਸਆ ਪੁਰਪੁਰੀਆ (Echinacea purpurea ‘Magnus’)

ਇਹ ਇਕ ਵਧੀਆ ਕੱਟਣਯੋਗ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੋਨ-ਆਕਾਰ ਦੇ 
ਬੀਜ ਦੇ ਦਸਰਾਂ ਲਈ ਸਰਾਦਹਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੈਜੰਟਾ-ਗੁਲਾਬੀ 
ਫੁੱਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਦਹੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 
ਦਤਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ 
ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਗਬਾਨ ਇਸ ਪਰੌਦੇ ਨੰੂ 
ਦਹਰਨ ਅਤੇ ਿਰਗੋਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। 
ਅਕਾਰ: ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਪੈਰੇਦਨਯਲ ਜਰੇਦਨਅਮਜ਼ (perennial 
geraniums), ਰੁਡਬੇਦਕਆ ‘ਗੋਲਡਸਟਰਮ’ (rudbeckia 
‘Goldsturm’), ਰਸ਼ੀਅਨ ਸੇਜ (Russian sage), 
ਤੁਰਕਸਤਾਨ ਬਰਦਨੰਗ ਬੁਸ਼ (Turkestan burning bush)।

ਰਸ਼ੀਅਿ ਿੇਜ (Russian Sage) – ਪੇਰੋਵਸਕੀਆ ਐਦਟ੍ਰਪਲੀਸੀਫੋਲੀਆ  
(Perovskia atriplicifolia)

ਮੈਂ ਲੇਟ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਗੀਚ ੇਦੇ ਲਈ ਰਸ਼ੀਅਨ ਸਜੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਰੌਦੇ 
ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਚੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗਰਮ, ਸੁੱਕ ੇਸਥਾਨਾਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰੌਸਮ ਦੇ ਅਿੀਰ ਦਵੱਚ ਦਸਲਵਰੀ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 
ਲਵੈਂਡਰ-ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੱਦਲ ਉਤਪਾਦਦਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਦਤਆਂ ਚੰਗੀ 
ਤਰਾਂ ਸਗੰੁਦਧਤ ਵੀ ਹੰੁਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕ ੇਦਹਰਨ ਅਤੇ 
ਿਰਗੋਸ਼ ਇਸਨੰੂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਦਡਆਬੋਲੋ ਨਾਈਨਬਾਰਕ (Diabolo 
ninebark), ਮ ੇਨਾਈਟ ਸਲੈਵੀਆ (May night Salvia), 
ਫਾਇਰ ਦਵੱਚ ਡਾਇਨਥਸ (Fire Witch Dianthus)।

‘ਹਿਕਰ ਰੈਡ’ ਪੈਿਿਟਮਰੋਿ (‘Husker Red’ Penstemon) – ਪੈਨਸਟਮੋਨ ਦਡਜੀਟਦਲਸ  
‘ਹਸਕਰ ਰੈਡ’ (Penstemon digitalis ‘Husker Red’)

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਦਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ 
ਨਾਲ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦਵੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਜਾਮਨੀ-
ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੱਿਣ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ 
ਕੇਂਦਰੀ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਦਕਆਂ ਦਾ ਮਲੂ ਪਰੌਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਹ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਦਡਆਬੋਲੋ ਨਾਈਨਬਾਰਕ (Diabolo 
ninebark), ਮ ੇਨਾਈਟ ਸਲੈਵੀਆ (May night Salvia), 
ਫਾਇਰ ਦਵੱਚ ਡਾਇਨਥਸ (Fire Witch Dianthus)।



ਕਰੌਮਨ ਪੀਓਨੀ (Common Peony) ਜੂਨ ਦਵੱਚ 
ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਗੁਲਾਬੀ, ਬਰਗੰਡੀ ਜਾਂ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ 
ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੀਦਵਤ ਰਦਹਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਚਾਦਰਆਂ ਦਵੱਚ 
ਅਜੇ ਵੀ ਮੂਲ ਪਰੌਦੇ ਦਮਲਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਕਲੱਿਟਰਡ ਬੈੱਲਫਲਾਵਰ (Clustered Bellflower) – ਕੈਂਪੈਨੁਲਾ ਗਲੋਮੇਰੇਟਾ ‘ਸੁਪਰਬਾ’  
(Campanula glomerata ‘Superba’)

ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵਚ ਜਾਮਨੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਗੁੱਛੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 
ਸਮਹੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੱਟਣਯਗੋ ਫੁੱਲ 
ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੰਨੇ ਦਜਆਦਾ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ 
ਇਸਤੇ ਉੱਨੇ ਦਜ਼ਆਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਕਰੀਦਫੰਗ 
ਬੈੱਲਫਲਾਵਰ (creeping bellflower) (ਕੈਂਪੈਨੁਲਾ 
ਰੈਪੁਨਕਲੋੂਇਡਜ਼(Campanula rapunculoides) 
ਨਾਲ ਨਾ ਉਲਝਾਓ, ਜੋ ਦਕ ਦਸੱਧੀ ਅਤੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲੀ 
ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਬੂਟੀ ਹੈ। 
ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo 
dogwood), ਕਲੱਸਟਰਡ ਬੈੱਲਫਲਾਵਰ (clustered 
Bellflower), ਡੇਦਵਡ ਫਲੋਕਸ (David phlox)।

‘ਕਰੋਬਰੋਲਡ’ ਬਲੇਸਜੰਿ ਿਟਾਰ (‘Kobold’ Blazing Star) – ਦਲਏਦਟ੍ਰਸ 
ਸਪਾਈਕਾਟਾ ‘ਕੋਬੋਲਡ’ (Liatris spicata ‘Kobold’)

ਇਹ ਦੇਸੀ ਪ੍ਰੇਰੀ ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੈ। ਇਸ ਦਵੱਚ 
ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਨੋਕੀਲੇ ਫੁੱਲ ਦਿੜਦੇ ਹਨ, ਦਜਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਦਤਤਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਘਾਹ ਵਰਗਏ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ 
ਹਨ। ਇਹ ਗਰਮ, ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਦਕਆਂ ਦਵੱਚ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਦੋ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 1 1/2 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਦਸਲਵਰ ਮਾਊਂਡ ਆਰਟੀਮੇਸੀਆ 
(silver mound artemesia), ਗੋਲਡਦਫੰਗਰ ਪੋਟੈਨਟੀਲਾ 
(Goldfinger potentilla), ਰੋਜ਼ੀ ਗਲੋ ਬਾਰਬੇਰੀ  
(Rosy glow barberry)।

ਕੌਮਿ ਸਪਓਿੀ (Common Peony) – ਪੈਓਨੀਆ ਲੈਕਦਟਫਲੋਰਾ (Paeonia lactiflora)

ਇਹ ਮਰੇੇ ਬਗੀਚ ੇਲਈ ਕਲਾਦਸਕ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਕਉਂਦਕ ਮਰੇੀ 
ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕਲੋ ਅਦਜਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀ। 
ਇਹ ਜੂਨ ਦਵੱਚ ਿਸੁ਼ਬੂਦਾਰ ਗੁਲਾਬੀ, ਬਰਗੰਡੀ ਜਾਂ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ 
ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸ਼ਾਨਦਾਰ! ਮਨੰੂੈ ਪੱਤੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹਨ ਦਕਉਂਦਕ 
ਇਹ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਜੀਦਵਤ ਰਦਹਣ ਵਾਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਲੈਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸਭ 
ਤੋਂ ਪੁਰਾਣ ੇਭਾਈਚਾਦਰਆਂ ਦਵੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮਲੂ ਪਰੌਦੇ ਦਮਲਣਗੇ ਜੋ ਅਜੇ 
ਵੀ ਵਧੀਆ ਲਗਦੇ ਹਨ।
ਅਕਾਰ: ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਆਈਵਰੀ ਹੇਲੋ ਡਰੌਗਵੁੱਡ (Ivory Halo 
dogwood), ਕਲੱਸਟਰਡ ਬੈੱਲਫਲਾਵਰ (clustered 
Bellflower), ਡੇਦਵਡ ਫਲੋਕਸ (David phlox)।

ਸਿਲਵਰ ਮਾਊਂਡ (‘Silver Mound’) – ਆਰਟੇਦਮਸੀਆ 
ਸ਼ਦਮਡਟੀਆਨਾ (Artemisia schmidtiana) 

ਮਨੰੂੈ ਲਗਦਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਪਰੌਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦਵੱਚ ਦਸਲਵਰ-ਗ੍ਰ ੇਬਣਾਵਟ 
ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਕਸ਼ੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨੇਰੇ ਦਵੱਚ ਰਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ 
ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੈਰੇਦਨਯਲਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਗੀਚੇ 
ਦੇ ਦਕਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਚੱਟੇ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਸ਼ਸੇ਼ ਤਰੌਰ 'ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਦਿਾਈ ਦਦੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰਮ, 
ਿਸੁ਼ਕ, ਧੁੱਪ ਵਾਲੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਦਵਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ  
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੰੂ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫਲੱਸ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟੋ, ਗਰਮੀਆਂ  
ਦੇ ਮੱਧ ਦਵੱਚ ਪਰੌਦੇ ਨੰੂ ਫਲਾਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ।
ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ 1 1/2 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਦਸਲਵਰ ਮਾਊਂਡ ਆਰਟੀਮਸੇੀਆ  
(silver mound artemesia), ਬਲੇਦਜ਼ੰਗ ਸਟਾਰ  
ਦਲਐਦਟ੍ਰਸ (Blazing star liatris), ਗੋਲਡਦਫੰਗਰ  
ਪੋਟੈਨਟੀਲਾ (Goldfinger potentilla)।

ਿਟੈਲਾ ਡੀ'ਓਰਰੋ ਡੇਸਲਲੀ (‘Stella d’Oro’ Daylily) – ਹੇਮੇਰੋਕੈਦਲਸ 
'ਸਟੈਲਾ ਡੀ'ਓਰੋ' (Hemerocallis ‘Stella d’Oro’)

ਇਹ ਉਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਸਰੌਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਪੀਲੇ 
ਤੂਰ੍ਹੀ (trumpet) ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦੋ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਓ: ਗੋਲਡਦਫੰਗਰ ਪੋਟਨਟੀਲਾ 
(Goldfinger potentilla), ਰੋਜ਼ੀ ਗਲੋ ਬਾਰਬੇਰੀ (Rosy 
glow barberry), ਕਲੱਸਟਰਡ ਬੈੱਲਫਲਾਵਰ (clustered 
bellflower), ਡੇਦਵਡ ਫਲੋਕਸ (David phlox)। 


