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ਰੂੜੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਕਉਂ ਹੈ? 

ਛੋਟੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ 
ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਿੱ ਧ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਕ ਤਿੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆਂ ਨੰੂ ਨਵਹਰਾਂ (ਪਾਣੀ ਦੇ 
ਸਰੋਤਾਂ) ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ 
ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂੜੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਫਾਰਸਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ 
ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਫ ਪਾਣੀ, ਘਿੱ ਟ ਵਚਿੱ ਕੜ ਅਤੇ 
ਵਸਹਤਿੰਦ ਜਾਨਵਰ। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਨਿੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰੜੂੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨੂੰ   ਅਕਤਬੂਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ  31 

ਿਾਰਚ ਤਿੱਕ ਢਕਕੇ ਰਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ

ਰੂੜੀ ਦਾ ਸ੍ੁਚੱਜਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ? 

ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਸ੍ਹਤ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ 
ਿਿੱ ਖੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਵਪਸ਼ਾਬ ਵਾਲ਼ੀ ਪਰਾਲੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਰੀਆ 
ਹ।ੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਲਈ ਪਸ਼ੂਵਾਵੜਆਂ, ਵਾਵੜਆਂ ਅਤੇ ਠੰਡ ਦੇ 
ਵਦਨਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨੇਿ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਇਕਿੱ ਠੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 

ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢਕਕੇ ਨਾ ਰਿੱਖਣ ਕਰਕੇ 
ਪਰਜੀਵੀਆਂ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਾਂ ਰੋਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ 
ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੰੂ ਲਾਗ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱਕ ਵਕ ਵਬਿਾਰੀ ਇਿੱ ਕ ਖੇਤ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 
ਖੇਤ ਤਿੱਕ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਨਕਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ: ਿੀਂਹ ਪੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਰੂੜੀ ਤੋਂ ਵਵਹਣ ਵਾਲ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 
ਲਿੱ ਗਦੀਆਂ ਨਵਹਰਾਂ/ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਵਿੱ ਚ ਜਾਕੇ ਵਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ 
ਵਵਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਰੋਗਤਾ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਿੱ ਥੋਂ ਤਿੱ ਕ ਵਕ 
ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਢੁਕਵੇਂ ਪਰਬੰਧ ਨਾਲ ਰੂੜੀ ਨੰੂ 
ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰ ਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿੱ ਖਣ ਵਵਿੱ ਚ  ਿਦਦ ਵਿਲਦੀ ਹੈ। 

ਗੁਣਕਾਰੀ ਪੋਸ਼ਕ-ਤੱਤ: ਰੂੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੀਨ ਲਈ ਪੋਸ਼ਕ ਤਿੱ ਤਾਂ ਦਾ ਇਿੱ ਕ 
ਵਬਹਤਰੀਨ ਸਰੋਤ ਵਤਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਰਾਂਦਾਂ ਅਤੇ ਬਾਗ਼-ਬਗ਼ੀਵਚਆਂ ਵਵਿੱ ਚ 
ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਿੱ ਕ ਸਾਲ ਵਵਿੱ ਚ, ਸਾਨੰੂ ਵਸਰਫ ਇਿੱ ਕ ਘੋੜੇ ਤੋਂ 45 ਵਕਲੋ 

(100 lb) ਨਾਈਟਰੋਜਨ (N), 8 ਵਕਲੋ (17 lb) ਫੌਸਫੋਰਸ (P), 28 ਵਕਲੋ (62 lb) 

ਪੋਟੈਸ਼ੀਅਿ (K), ਅਤੇ 8084 ਵਕਲੋ ਆਿੱ ਰਗੈਵਨਕ ਪਦਾਰਥ ਵਾਲ਼ੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰੂੜੀ ਵਿਲਦੀ 
ਹੈ! ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕਿੱਚੀ ਰੂੜੀ ਵਵਚਲੇ ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱਤ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲ਼ੇ ਰੂਪ 
ਵਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੇ। ਰੂੜੀ ਨੰੂ ਅਸਰਦਾਰ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਿੱ ਕੋ-ਇਿੱਕ ਤਰੀਕਾ 
ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਦੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਾਤਰਾ ਨਾਲ ਨਵਜਿੱ ਠਣ ਅਤੇ 
ਇਸ ਨੰੂ ਵਿੱ ਡਿੁਿੱ ਲੀ ਖਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਰਬੰਧ 
ਕਰਨ ਦਾ ਇਿੱ ਕ ਵਬਹਤਰੀਨ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। 

ਇਸ੍ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਕੰਨੀ ਥਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? 

ਸਾਲ ਦੇ ਵਹਿੱਸੇ ਵਵਿੱਚ ਚਰਾਂਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੂੜੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ 
ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੂੜੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਥਾਂ ਦੀ 
ਿਾਤਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਕਸਿ ਅਤੇ ਤਦਾਦ 'ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਕਸ੍ਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ੍ਟੋਰੇਜ  

(ਇਕੱਲਾ ਜਾਨਵਰ) (ਅਕਤੂਬਰ-ਮਾਰਚ) 

ਘੋੜਾ 5.5 m3 (7 ਘਣ ਗਜ਼) 

ਗਊਆਂ/ਿਿੱ ਝਾਂ ਆਵਦ 7 m3 (9 ਘਣ ਗਜ਼) 

ਸ਼ੂਰ 3.5 m3 (ਘਣ ਗਜ਼) 

ਭੇਡ/ਬਕਰੀ 5 m3 (6.5 ਘਣ ਗਜ਼) 

        ਰੂੜੀ                                  
ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ  
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ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਕਕੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂ? 

• ਰੂੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਉੱਚੀ, ਸੁਿੱ ਕੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ 
ਪਿੱਧਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

• ਰੂੜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਢਕੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀਆਂ 
ਸਰਹਿੱਦਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 4.5 ਿੀਟਰ (15 ਫੁਿੱ ਟ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  

• ਰੂੜੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਵਤੰਨ ਕੰਧਾਂ, ਛਿੱ ਤ ਅਤੇ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲ਼ਾ ਪਿੱਕਾ 
ਢਾਂਚਾ (7 ਿਹੀਵਨਆਂ ਜਾਂ ਵਿੱਧ ਸਿੇਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ) ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਿੀਟਰ (100 ਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ 
ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 15 ਿੀਟਰ (50 ਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਰੂੜੀ ਦੇ ਢੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਿੀਟਰ (100 ਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ 
ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 

• ਜੇ ਰੂੜੀ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤਿੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹੰੁਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ। 

 
 
 
 
 
 
 

ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਲਈ ਰੂੜੀ ਦੀ ਸ੍ਟੋਰੇਜ ਲਈ ਕਬਹਤਰੀਨ 
ਕਵਕਲਪ ਕਕਹੜਾ ਹੈ? 

ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰੂੜੀ ਨੰੂ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਵਵਿੱ ਚ ਰਿੱ ਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਬਾਅਦ ਦੀ 
ਵਕਸੇ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਵਿੱ ਚ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਵਿਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। 

• ਰੂੜੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਢੇਰ ਉਪਰਲੀ ਸਤਵਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 
30 ਿੀਟਰ (100 ਫੁਿੱ ਟ) 'ਤੇ ਲਾਓ। 

• ਵਵਹਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਚੰਤਾਵਾਂ, ਬੋ ਅਤੇ ਿਿੱਖੀਆਂ ਘਟਾਉਣ 
ਲਈ ਢੇਰ ਨੰੂ ਢਕਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। 

• ਵਬਹਤਰ ਅਧਾਰ ਅਤੇ 3 ਕੰਧਾਂ ਰੂੜੀ ਤਿੱ ਕ ਪਹੰੁਚਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਢਕਣਾ 
ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।  

• ਜੇ ਰੂੜੀ ਦਾ ਢੇਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ 
ਅਧਾਰ (ਵਜਵੇਂ ਕੰਕਰੀਟ, ਹਾਿੱਗ ਈਧਂਣ ਜਾਂ ਤਰਪਾਲ) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 

ਕਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਇਿੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਿਲ ਹੈ, ਵਿਿੱ ਟੀ ਵਵਚਲੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਵਲੋਂ  
ਰੂੜੀ ਵਰਗੇ ਆਿੱ ਰਗੈਵਨਕ ਪਦਾਰਥ ਨੰੂ ਵਿੱ ਖ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਿਲ ਸ਼ੁਰੂ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। 

• ਪੋਸ਼ਕ-ਤਿੱ ਤਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਈ ਰਿੱ ਖਦਾ ਹੈ, ਬੋ ਅਤੇ ਿਾਤਰਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। 

• ਪਿੱਕੇ ਢਾਂਚੇ ਵਵਿੱਚ ਰਿੱਖੀ ਗਈ ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਢਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 15 ਿੀਟਰ (50 ਫੁਿੱ ਟ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ 
ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 30 ਿੀਟਰ (100 ਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ, ਇਸ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭੰਡਾਰ 
ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ 30 ਿੀਟਰ (100 ਫੁਿੱ ਟ) ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

• ਹੋਰ ਪਰਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਦੇ ਬੀਅ ਖ਼ਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਪਿਾਨ ਨੰੂ 
ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ 55°C (131°F) 'ਤੇ ਪਹੰੁਚਾਉਣ ਲਈ ਘਿੱ ਟੋ-ਘਿੱਟ ਵਤੰਨ ਵਦਨਾਂ ਲਈ 
ਹਵਾ ਲੁਆਓ। 

• ਹਵਾ ਲੁਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਅਿਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਿਸ਼ੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ 
ਖਾਦ ਨੰੂ ਇਿੱ ਧਰ-ਉਧਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਵਵਿੱ ਚ ਇਿੱ ਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ 
ਿੋਰੀਆਂ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਈਪ ਲਾਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

• ਸਹੂਲਤ ਦੀਆਂ ਿੁਸ਼ਵਕਲਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਵਦਆਂ ਵਾਜਬ ਤੋਂ ਵਿੱ ਧ ਲਾਗਤ ਲਿੱ ਗ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। 

• ਵਾਧੇ ਦੀ ਰੁਿੱ ਤ ਵਵਿੱਚ ਰੂੜੀ ਨੰੂ ਚਰਾਂਦਾਂ 'ਤੇ ਫੈਲਾਉਣਾ। 

ਿੋਰੀ ਵਾਲ਼ੇ PVC ਪਾਈਪਾਂ ਨੂੰ  ਵਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਢੇਰ ਵਵਿੱਚ ਲਾਕੇ    
                  ਇਸ ਨੂੰ  ਚੋਖੀ ਹਵਾ ਵਿਲਦੀ ਹ।ੈ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                   
 
                                  
                                                   ਢੇਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ। 

 
                                             

 
 
 
 
 

 

Land Management Guide (leps.bc.ca) ਕਵੱਚ ਕਮਲੀ-ਜੁਲੀ ਖਾਦ ਬਾਰੇ 
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਓ।  

https://www.leps.bc.ca/wp-content/uploads/2021/04/Land-management-guide-web.pdf

