
ਮੋਂਟਿਰੋਮਰੀ ਿਪਰੂਿ (Montgomery Spruce) – ਪਾਇਸੀਆ ਪੰਜੰਜ਼ 
'ਮੋਂਟਗੋਮਰੀ' (Picea pungens ‘Montgomery’)

ਇਸ ਸਪਰੂਸ ਦਾ ਸੁੰ ਦਰ ਚਮਕੀਲਾ-ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸੰਘਣੀ ਗੋਲ ਆਕਾਰ  
ਇਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ-ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈਂਡਸਕੇਪਾਂ ਲਈ 
ਇਕ ਵਧੀਆ ਦਵਕਲਪ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 12 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

2017-0200ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਛਾਦਪਆ ਦਗਆ।

ਔਟਮ ਬਸਰਲੀਐਿਂ ਿਰਸਵਿਬੈਰੀ (Autumn Brilliance Serviceberry) –  
ਅਮਲੇਨਚੀਅਰ ਗ੍ਰੈਂਦਡਫਲੋਰਾ ‘ਔਟਮ ਬਦਰਲੀਐਸਂ’ 
(Amelanchier grandiflora ‘Autumn Brilliance’)

ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦਚੱਟੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੀਆਂ 
ਹਨ। ਇਸਦੇ ਛੋਟੇ, ਨੀਲੇ-ਹਰੇ ਪੱਤੇ, ਪਤਝੜ ਦਵੱਚ ਚਮਕਦਾਰ 
ਲਾਲ-ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਛੋਟੇ ਦਦਿਾਵਟੀ ਜਾਮਨੀ ਕਾਲੇ, ਦਮੱਠੇ 
ਿਾਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਦੇ ਵਾਧੂ ਬੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ।  ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ 
ਛਾਂ। ਇਸ ਨੰੂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਰ ਰੁੱਿਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ16 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਸ਼ਰੋਈ ਮਾਉਂਟੇਿ ਐਸ਼ (Showy Mountain Ash) – ਸਰੌਰਬੈਸ ਡੈਕੋਰਾ (Sorbus decora)

ਇਹ ਹਰੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲਾ, ਸੰਘਣਾ, ਬਸੰਤ ਦੇ ਦਚੱਟੇ 
ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁੱਦਛਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲ ਰੁੱਿ ਹੈ - ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ 
ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੰੂ ਚੰਗੀ 
ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਪਸੰਦ 
ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਸਬਿ੍ਲਕਰੋਿ ਪਾਈਿ (Bristlecone Pine) – ਪਾਈਨਸ ਐਦਰਸਟਾਟਾ (Pinus aristata)

ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਦਹਣ ਵਾਲਾ 
ਰੁੱਿ ਹੈ ਜੋ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਿਤੇਰਾਂ ਦਾ ਮਲੂ ਦਨਵਾਸੀ ਹੈ। 
ਇਸ ਨੰੂ ਲਗਾਓ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਦੀ ਦਦਲਚਸਪ ਦਦੱਿ, 
ਹਰੌਲੀ ਦਵਕਾਸ ਅਤੇ ਸਕੇੋ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹ 
ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਰਰੋਿਥਰਿ ਕਰੈਬਐਪਲ (Rosthern crabapple) – ਮਾਲਸ 
ਬੈਕਾਟਾ 'ਰੋਸਥਰਨ' (Malus baccata ‘Rosthern’)

ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰੇਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰੌੜਾ, ਸਤੰਭੀ ਰੁੱਿ ਹੈ ਜੋ ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਹਲਕੇ ਦਪੱਤਲ ਰੰਗੇ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਫਰ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਛੋਟਾ, ਪੀਲਾ 
ਫਲ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ 
ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 15 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ6 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਯੂਅਰ ਪੇਅਰ (Ure pear) – ਪਾਇਰਸ ਐਕਸ ਯੂਸੂਰੈਂਦਸਸ ‘ਯੂਅਰ’ (ਦਜਸ ਨੰੂ ਯੂਸੂਰੀਅਨ ਪੇਅਰ 
ਵੀ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) (pyrus x ussuriensis ‘Ure’ (also called Ussurian Pear))

ਨਾਸ਼ਪਾਤੀਆਂ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰੁੱਿ 
ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਪੀਲੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਤ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ 
ਦਾ ਰੁੱਿ ਹੈ। ਇਸ ਦਵਚ ਦਚੱਟੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦਿੜਦੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ 
ਕੰਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜੋ ਪਤਝੜ 
ਦਵੱਚ ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਜਾਵਟੀ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਵੱਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ15 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਿਿੋਬਰਡ ਹਾਥਰੋਰਿ (Snowbird Hawthorn) – ਕ੍ਰੇਟੇਗਸ x ਮਰੌਰਡੇਨੇਨਦਸਸ 
'ਸਨੋਬਰਡ' (Crataegus x mordenensis ‘Snowbird’)

ਇਸ ਦਵਚ ਸੁਗੰਦਧਤ, ਬਸੰਤ ਦਵੱਚ ਦੁਗਣੇ ਦਚੱਟੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲ 
ਦਿੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਛੋਟੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਸਜਾਵਟੀ ਫਲ 
ਲਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ10 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

‘ਆਈਵਰੀ ਸਿਲਕ’ ਟੀ੍ ਲਾਇਲੈਕ (‘Ivory Silk’ Tree Lilac) – ਦਸਰੀਂਗਾ 
ਰੈਦਟਕੁਲਾਟਾ ‘ਆਈਵਰੀ ਦਸਲਕ’ (Syringa reticulata ‘Ivory Silk’)

ਇਹ ਇਕ ਸੰਿੇਪ, ਅੰਡਾਕਾਰ ਸ਼ਕਲ ਵਾਲੀ ਲਾਇਲੈਕ ਦੀ ਇਕ 
ਗੈਰ-ਸਕਦਰੰਗ (non-suckering) ਦਕਸਮ ਹੈ ਜੋ ਦਵਲੱਿਣ 
ਰੁਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।  ਇਸਦੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰੰਭ ਦਵੱਚ ਗੂੜੇ 
ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਣੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਕਰੀਮੀ-ਦਚੱਟੇ 
ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਦਿੜਦੇ ਹਨ।  ਇਸ ਦੇ ਪੀਲੇ ਪਤਝੜ ਦੇ ਪੱਤੇ 
ਅਤੇ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੀ ਦਛੱਲ ਮਰੌਸਮੀ ਰੁਚੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਵਚ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 16 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਿਾਇਬੇਰੀਅਿ ਲਾਰਚ (Siberian Larch) – ਲੈਦਰਕਸ ਦਸਬੀਦਰਕਾ (Larix sibirica)

ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਵਚ ਨਰਮ, ਹਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ 
ਅਨਰੌ ਿਾ ਰੁੱਿ ਹੈ ਜੋ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਦਗਰਨ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਸੁਨਦਹਰੀ 
ਪੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ ਆਕਰਸ਼ਕ 
ਕੋਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਿਦਾ ਹੈ।  ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ10 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਅਮੂਰ ਚੈਰੀ (Amur Cherry) – ਪਰੂਨਸ ਮੈਕੀ (Prunus maackii)

ਇਹ ਦਰੱਿਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਦਚੱਟੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਫਰ ਪਤਝੜ ਦਵਚ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਚੈਰੀਆਂ ਦੇ 
ਨਾਲ ਦਦਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਗਰਦੇ ਹੋਏ ਫੱਲ ਡੇਕ ਅਤੇ 
ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਦਾਗ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਦਰਪੱਕ ਰੁੱਿਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਂਸੀ 
ਦੀ ਸੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਵੱਚ 
ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤ ੇ20 ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਿਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 

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

ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਿਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਜਹੇ ਪੌਸਦਆਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਿੁਝਾਵਾਂ 

ਲਈ ਿਾਡੇ ਪੈਰੇਿੀਅਲ ਬਰਰੋਸ਼ਰ ਿੰੂ ਵੇਖਰੋ ਜਰੋ ਇਕੱਠੇ ਵਧੀਆ ਲੱਿਦੇ ਹਿ। 

calgary.ca/yardsmart 'ਤੇ ਜਾਓ।



ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦਵਚ ਰੰਗ, ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਦਦਲਚਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੈਲਗਰੀ ਦਵਚ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਰੁੱਿਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਿੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰੋ।

ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਦਵੱਚ 

ਯਾਰਡਿਮਾਰਟ

ਰੁੱਿ ਅਤੇ 
ਝਾੜੀਆਂ 

ਨੈਨਦਕੰਗ ਚੈਰੀ (Nanking Cherry)



ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਰੁੱਿਾਂ 
ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਪਮ੍ਾਸਣਤ ਬਾਗ਼ਬਾਿੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪੀੜੀ੍ ਦੀ ਐਲਬਰਟਿ, ਕੈਥ ਿਸਮੱਥ ਕੈਲਿਰੀ 
ਵਾਿੀਆਂ ਿੰੂ ਅਸਜਹੇ ਿੁੰ ਦਰ ਯਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਸਵਚ ਿਹਾਇਤਾ ਕਰਿ ਲਈ ਪੁਰਜਰੋਸ਼ ਹੈ 
ਜਰੋ ਬਟੂਏ ਦੇ ਿਾਲ ਿਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਵਚ 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।”

ਿਥਾਿਕ ਬਿੀਸਚਆਂ ਸਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਰੋਏ, ਕੈਥ ਿੇ ਆਪਣੇ ਮਿਪਿੰਦ ਰੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ 
ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਰੋ ਕੈਲਿਰੀ ਦੇ ਛਰੋਟੇ ਉਿਾਉਣ ਦੇ ਮੌਿਮ ਸਵੱਚ ਿੀਮਤ ਪਾਣੀ ਿਾਲ 
ਪਫ੍ੁੱ ਲਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਿ।

“ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਇਕ ਯਾਰਡ ਸਵਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱ ਝ ਜਰੋੜਦੇ ਹਿ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਿਾਰਾ ਰੰਿ, 
ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਰੁਚੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਿੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਕਰਦੇ ਹਿ। ਰੁੱ ਖਾਂ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਰੋਕ ਜਰੋ ਸਜਆਦਾ ਪਿੰਦ ਕਰਦੇ ਹਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ 
ਸਕ ਇਹਿਾਂ ਿੰੂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੌਿ, ਿਲਾਿਾ ਅਤੇ ਪੈਰੇਸਿਯਲਾਂ ਿਾਲੋਂ  ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਭਾਲ 
ਦੀ ਲਰੋੜ ਹੁੰ ਦ ਹੈ।”  

“ਰੁੱ ਖ ਅਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਇੰਿੇ 

ਰੰਿ, ਬਣਾਵਟ ਅਤੇ ਰੁਚੀ 

ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਿ ਅਤੇ 

ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ ਿੰੂ 

ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਿ।” - 
ਕੈਥ ਸਦਮਥ (Kath Smyth)

w 

ਆਪਣੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨੰੂਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰੇਦਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 
ਦਸਹਰਾ ਕੈਥ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨੇ ਨੰੂ ਦਦੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਦੋਵੇਂ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ 
ਵਧੀਆ ਯਾਰਡ ਸਨ।

ਕੈਥ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 
ਝਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ
ਡਾਇਬਰੋਲਰੋ  ਿਾਈਿ ਬਾਰਕ (Diabolo Ninebark) – ਫਾਈਜ਼ੋਕਾਰਪਸ ਓਦਪਊਲੀਫੋਲੀਅਸ 
‘ਮੋਨਲੋ’ (Physocarpus opulifolius ‘Monlo’)

ਇਸ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੇਸੀ ਪਰੌਦੇ ਕਲੋ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਸੁੰ ਦਰ 
ਪੱਤੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਕ ਦਕਸ ੇਵੀ ਬਗੀਚ ੇਦਵਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਦਿਾਈ 
ਦਦੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਵਸ਼ਾਲ, ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੇਜ ਬਣਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮੀ, 
ਸਕੇੋ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਠੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ 
ਸ਼ਰੂੁ ਦਵੱਚ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮਹੂ ਦਤਤਲੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਵੱਚ, ਉਤਰਦੀ ਹੋਈ ਦਛੱਲ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 
ਆਮ ਤਰੌਰ ਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦਹਰਨ ਅਤੇ ਿਰਗੋਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ 
ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਰੈਡ ਲੀਫ਼ ਰਰੋਜ (Red Leaf Rose) – ਰੋਜ਼ਾ ਗਲਾਉਕਾ (Rosa glauca)

ਇਸ ਝਾੜੀ ਦਾ ਮੁੱਿ ਆਕਰਸ਼ਣ ਇਸਦਾ ਸੁੰ ਦਰ ਸਲੇਟੀ-ਜਾਮਨੀ 
ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਵੱਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਲਈ 
ਦਦਿਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 
ਦਵਚ ਇਸ ਤੇ ਲਾਲ-ਹਰੀਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੰ ਦਰ ਸੰਤਰੀ-ਲਾਲ ਕੁੱਲ੍ਹੇ  
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਛੀਆਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ 
ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵੱਚ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 
ਕਰੇਗਾ ਦਜੱਥੇ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦਸਲਵਰ, ਸਲੇਟੀ-ਹਰੇ ਰੰਗ 
ਦਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਕਾਰ: ਛੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਰਰੋਜ ਿਲਰੋ ’ ਬਾਰਬੇਰੀ (‘Rose Glow’ Barberry) – ਬਰਬੇਦਰਸ ਥੰਬਰਗੀ ‘ਰੋਜ਼ ਗਲੋ’ 
(Berberis thunbergii ‘Rose Glow’)

ਇਸ ਝਾੜੀ ਦਵੱਚ ਜਾਮਨੀ ਪੱਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਅਤੇ 
ਦਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਦਾਰਤਾ ਨਾਲ ਦਿੰਡੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪਤਝੜ ਦਵਚ, 
ਪੱਤੇ ਲਾਲ-ਸੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਪਾਈਕ 
ਪੱਤੇ ਦਡੱਗਣ ਨਾਲ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਵਰਗੇ ਦਦਿਾਈ ਦਦੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ 
ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੇਜ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ (ਬਹੁਤ ਕੰਦਡਆਲੀ) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 
ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ 
ਅਤੇ ਦਹਰਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਆਈਵਰੀ ਹੇਲਰੋ  ਡੌਿਵੁੱ ਡ (Ivory Halo Dogwood) – ਕਰੌਰਨਸ ਐਲਬਾ ‘ਬੇਲਹੇਲੋ’ 
(Cornus alba ‘Bailhalo’) 

ਇਹ ਗੋਲ ਝਾੜੀ ਸਾਲ-ਭਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਦਦਲਚਸਪੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ 
ਹੈ। ਇਸ ਦਵਚ ਵੱਿਰੇ ਹਦਰ ਅਤੇ ਦਚੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-
ਨਾਲ ਬਸੰਤ ਦਵਚ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀਲੇ-ਸਲੇਟੀ 
ਸਜਾਵਟੀ ਬੇਰੀਆਂ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਝੜ ਦਵਚ, ਪੱਦਤਆਂ ਦਾ ਰੰਗ 
ਬੈਂਗਣੀ-ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਫਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦਵਚ ਲਾਲ ਰੰਗ 
ਦੀਆਂ ਟਦਹਣੀਆਂ ਦਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਤਦਣਆਂ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਦਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਵੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਤਦਣਆਂ ਨੰੂ 
ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਇਸ ਝਾੜੀ ਨੰੂ ਸਜੀਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ 
ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਡਵਾਰਫ ਕਰੋਰੀਅਿ ਲਾਇਲੈਕ (Dwarf Korean Lilac) – ਦਸਦਰੰਗਾ ਮੇਯੇਰੀ  
'ਪਾਦਲਦਬਨ' (Syringa meyeri ‘Palibin’)

ਇਹ ਇਕ ਕਰੌਮਪੈਕਟ ਲਾਇਲੈਕ ਹੈ ਜੋ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਹੇਜਾਂ 
ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।



ਿਰੋਲਡਫਲੇਮ ਿਪਾਈਰੀਆ (Goldflame Spirea) – ਸਪਾਈਰੀਆ x ਬੁਮੈਲਡਾ 'ਗੋਲਡਫਲੇਮ' 
(Spirea x bumalda ‘Goldflame’)

ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਸੱਧ ਝਾੜੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ 
ਗੋਲ ਅਕਾਰ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਮਰੌਸਮ 
ਦਵਚ ਕਈ ਦਕਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੁਵਾ ਤਦਣਆਂ ਦਵੱਚ 
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰੰਗ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ; ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ 
ਤਦਣਆਂ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਤੁਰਕਿਤਾਿ ਬਰਸਿੰਿ ਬੁਸ਼ (Turkestan Burning Bush) – ਯੂਓਦਨਮਸ 
ਨੈਨਾ ‘ਤੁਰਕੈਸਟੈਦਨਕਾ’ (Euonymus nana ‘Turkestanica’) 

ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਵਚ ਛੋਟੇ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪਰੌਲੀਨੇਟਰਾਂ ਨੰੂ ਆਕਰਸ਼ਤ 
ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਪਤਝੜ ਦਵੱਚ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ 
ਹਨ ਅਤੇ ਦਛੱਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰੁਚੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। 
ਇਹ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਕਲੇਵੀਜ ਡਵਾਰਫ ਹਿੀਿਕਲ (Clavey’s Dwarf Honeysuckle) – ਲੋਨੀਸੇਰਾ 
x ਜ਼ਾਇਲੋਸਦਟਓਆਈਡੇਸ ‘ਕਲਾਵੇਈ’ (Lonicera x xylosteoides ‘Claveyi’)

ਲੋਕ ਇਸ ਗੇਂਦ-ਆਕਾਰ ਦੇ ਝਾੜੀ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਲਾਲ ਬੇਰੀਆਂ ਰੋਦਬਨਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ 
ਹਨ। ਇਸ ਦਵੱਚ ਕਰੀਮੀ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲੇਟੀ-ਹਰੇ ਪੱਦਤਆਂ 
ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰੌਮਪੈਕਟ, ਗੋਲ ਰੂਪ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰੌਲੀਨੇਟਰਾਂ ਨੰੂ 
ਆਕਰਦਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੰੂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਜਾਂ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਿਿਕੈਟੂਿ ਬੇਰੀ (Saskatoon Berry) – ਅਮਲੇਨਚੀਅਰ 
ਅਲਨੀਫੋਲੀਆ (Amelanchier alnifolia)

ਇਹ ਪ੍ਰੇਰੀ ਕਲਾਦਸਕ ਦਚੱਟੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸੱਧੀ 
ਝਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਮੱਠੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਪਤਝੜ 
ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਝਾੜੀ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਦਵਚ ਵਧੇਰੇ 
ਬੈਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ 
ਹੈ। ਸਰਬੋਤਮ ਦਕਸਮਾਂ ਦਵੱਚ ‘ਹਨੀਵੁੱਡ’ (Honeywood), 
‘ਮਾਰਦਟਨ’ (Martin), ‘ਨਰੌ ਰਥਲਾਈਨ’ (Northline), 
‘ਸਮੋਕੀ’ (Smoky) ਅਤੇ ‘ਥੀਸਨ’ (Thiessen) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਅਕਾਰ: ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਿਰੋਲਡਸਫੰਿਰ ਪਰੋਟਿਟੀਲਾ (Goldfinger Potentilla) – ਪੋਟਨਟੀਲਾ 
ਫਰੂਟੀਕੋਸਾ 'ਗੋਲਡਦਫੰਗਰ' (Potentilla fruticosa ‘Goldfinger’)

ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਾਦਸਕ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਰੌਰਾਨ 
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਦਦੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 
ਉਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਿੈਸਵਿ ਜੁਿੀਪਰ (Savin Juniper) – ਜੁਨੀਪੇਰਸ ਸਬੀਨਾ (Juniperus sabina)

ਇਹ ਇੱਕ ਫੁੱਲਦਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਦਸੱਧਾ ਜੂਨੀਪਰ ਦਵਕਲਪ ਹੈ, 
ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੂੜੇ ਹਰੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 
ਹੇਜਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ 
ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਨੰੂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਿੈਿਸਕੰਿ ਚੈਰੀ (Nanking Cherry) – ਪਰੂਨਸ ਟੋਮੈਂਟੋਸਾ (Prunus tomentosa)

ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਵੱਚ ਇੱਕ ਹਰਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ 
ਟਦਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹਲਕੇ ਗੁਲਾਬੀ ਤੋਂ ਦਚੱਟੇ ਫੁੱਲ ਦਿੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ 
ਦਵੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ, ਦਮੱਠੀਆਂ-ਟਾਰਟ 
ਲਾਲ ਚੈਰੀਆਂ (ਦਪ੍ਰਜ਼ਰਵਜ਼ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ) 
ਦਨਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ 
ਧੁੱਪ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਵਚ ਇਕੱਲੀ ਿੜੀ 
ਝਾੜੀ ਵਾਂਗ ਵਧੀਆ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਛੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਛੇ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਿੇਮ ਫਾਲਿ ਿਪਾਈਰੀਆ (Sem False Spirea) – ਸੋਰਬੈਰੀਆ ਸਰਬੀਫੋਲੀਆ ‘ਸੇਮ’  
(Sorbaria sorbifolia ‘Sem’)

ਇਹ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਦਵੱਚ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਫਰਨ ਵਰਗੇ ਪੱਦਤਆਂ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ 
ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਧਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸੰਘਣੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਵੱਚ 
ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਚੱਟੇ ਿੰਭਾਂ ਵਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਤਝੜ 
ਦੇ ਪੱਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ 
ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ ਦਵਚ ਲਗਾਓ।

ਅਕਾਰ: ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਵਾਟਰਟਿ ਮੌਕ ਔਰੈਂਜ (Waterton Mock Orange) – ਦਫਲਾਡੇਲਫਸ ਲੁਈਸੀ 'ਵਾਟਰਟਨ'  
(Philadelphus lewisii ‘Waterton’)

ਇਹ ਆਰਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸੱਧੀ ਦੇਸੀ ਝਾੜੀ ਹੈ ਜੋ 
ਜੂਨ ਦਵੱਚ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਲੇ, ਦਚੱਟੇ ਿੁਸ਼ਬੂਦਾਰ 
ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਛਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰਾਂ 
ਦੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਨੰੂ ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਛੇ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।

ਬਰਡਜ ਿੈਿਟ ਿਪਰੂਿ (Bird’s Nest Spruce) – ਪਾਈਸੀਆ ਅਦਬਜ਼ ਨੀਡੀਫਾਰਦਮਸ  
(Picea abies nidiformis)

ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ, ਸੰਘਣੀਆਂ, ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਇਕ ਅਨਰੌ ਿਾ ਐਕਸੈਂਟ ਪਰੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਦਾ ਸਾਫ, ਕਰੌਮਪੈਕਟ, ਘੱਟ ਰੱਿ-ਰਿਾਅ ਵਾਲਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 
ਨੰੂ ਚੰਗੀ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਦਮੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਮਕ 
ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੰੂ ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਛਾਂ 
ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਦਤੰਨ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਕੈਲਿਰੀ® ਕਾਰਪੇਟ ਜੁਿੀਪਰ (Calgary® Carpet Juniper) – ਜੁਨੀਪੇਰਸ ਸਦਬਨਾ 
‘ਮੋਨਾ’ (Juniperus sabina ‘Monna’)

ਇਹ ਜੂਨੀਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਮੀਨ ਨੰੂ ਢਕਣ ਵਾਲਾ ਪਰੌਦਾ ਹੈ, 
ਜੋ ਘੱਟ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ, ਨਰਮ ਬਣਾਵਟ ਵਾਲੇ ਹਰੇ ਪੱਦਤਆਂ ਦੀਆਂ 
ਪਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਧੁੱਪ ਨੰੂ 
ਤਰਜੀਹ ਦਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਵਾ 
ਅਤੇ ਸੋਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਢਲਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 
ਦਸਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਡ ਦਵਚ 
ਿੁਰਣ ਨੰੂ ਦਨਯੰਤਦਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।
ਬਫਲਰੋ ਜੂਿੀਪਰ (Buffalo Juniper) – ਜੁਨੀਪੇਰਸ ਸਬੀਨਾ 'ਬਫਲੋ'  
(Juniperus sabina ‘Buffalo’)

ਇਸ ਦਵਚ ਚਮਕਦਾਰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਿੰਭਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਛੋਟੀਆਂ 
ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਿਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਮੱਟੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੰੂ 
ਸਦਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਨਕਾਸੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 
ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਥਾਦਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਕੇ 
ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਹਣਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਅਕਾਰ: ਇੱਕ ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਚਰੌੜਾ।


