ਪੌ ਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਣ
ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿ ਪਾਂ
ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪ ਕੀ ਹੈ?
ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਉੱਗਣ ਵਾਲ਼ੀ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤ ਿੇ ਲਾਗੇ

www.manurelink.com 'ਤੇ
ਹੋਰ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਾਓ

ਿੂੰ ਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਿੇ ਮੁਕਾਿਲੇ , ਸੂੰ ਘਣੇ ਪੌਦਿਆਂ
ਵਾਲ਼ੀ ਥਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਉਪਰਲੀ ਸਤਦਹ ਦਵਚਲੇ
ਵਦਹਣ ਨੂੂੰ 60 ਤੋਂ 80% ਤਿੱ ਕ ਘਿੱ ਟ ਕਰਨ ਿੀ
ਸਮਰਿੱ ਥਾ ਹੁੂੰ ਿੀ ਹੈ!

ਬਨਸਪਤੀ ਿਾ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਦਗਆ ਇੱ ਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸਤਦਹ

ਤੱ ਕ ਵਦਹਕੇ ਪਹੁੰ ਚਣ ਵਾਲ਼ੇ ਿੂਦਿਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਦਹਲਾਂ ਚਰਾਈ ਅਤੇ ਜੋਤ ਵਾਲ਼ੀ

ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਿੀ ਚੌੜਾਈ ਦਕੂੰ ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ?

ਅਤੇ ਦਬਮਾਰੀ ਪੈਿਾ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੁੰ ਛਾਣ ਸਕਿਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋਕ

ਥੋਿਹੇ ਸਮੇਂ ਿੇ ਮੌਸਮ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਬੁੰ ਿ ਥਾਵਾਂ (ਦਜਵੇਂ ਵਲਗਣਾਂ, ਵਾਦਿਆਂ, ਕਰਬਾਨੀ

ਿੇਣ ਲਈ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਿਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਵੱ ਚ

ਿੀ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ ਚੌਿਾਈ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ (100 ਼ਿੱ ਟ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ

ਸੁੰ ਵੇਿਨਿੀਲ ਇਲਾਦਕਆਂ ਿੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿੀਆਂ ਪਦਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਤਆਰਿਿਾ

ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਿਾ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਾਰੇ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਿਾ ਬ਼ਿਰ ਰੱ ਖਣਾ

ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਜਾਣ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੀਂਹ ਿੇ ਮਹੀਦਨਆਂ ਦਵੱ ਚ, ਜਿੋਂ ਉਹਨਾਂ ਿੇ

ਜ਼ਮੀਨ ਿੇ ਇਲਾਦਕਆਂ ਤੱ ਕ ਵਦਹਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪੋਿਕ-ਤੱ ਤਾਂ, ਰਦਹੁੰ ਿ-ਖੂਹੁੰਿ

ਸਕਿਾ ਹੈ। ਚਾਰਾ ਉਗਾਉਣ, ਫਸਲ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਦਿਆਂ ਨੂੁੰ ਪਨਾਹ

ਿੇਣ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਦਿ), ਦਜੱ ਥੇ 10 ਤੋਂ ਘੱ ਟ ਜਾਨਵਰ ਰੱ ਖੇ ਜਾਂਿੇ ਹਨ, ਬ਼ਿਰ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਗੀ ਘਾਹ, ਝਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਖ਼ਤ ਿਾਦਮਲ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ।

ਿੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੋਤਾਂ ਤੋਂ 5 ਮੀਟਰ (16 ਼ਿੱ ਟ) ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। 10 ਜਾਂ ਵੱ ਧ ਜਾਨਵਰ ਰੱ ਖੇ

ਚਰਾਂਿਾਂ ਿਾ ਸਚੱ ਜਾ ਪਿਬੁੰਧ ਕਰਕੇ ਦਬਹਤਰੀਨ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਦਤਆਰ

ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ। ਤਹਾਨੂੁੰ ਚਰਾਂਿਾਂ ਦਵੱ ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੁੰ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਤੱ ਕ ਨਹੀਂ

ਝਾੜੀਆਂ ਿੀ ਵਾੜ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਜਾਂ ਵਾਿ ਿੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਿੇ ਨਾਲ ਵਾਲ਼ੀਆਂ

ਿਗਿ-ਿਗਿ ਿੌਿਣ ਅਤੇ ਦਚੱ ਕਿ ਦਵੱ ਚ ਦਲੱਬਿਣ ਿਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰ ਿਾ ਹੈ।

ਝਾਿੀਆਂ ਜਾਂ ਿਰਖ਼ਤ ਹੁੰ ਿੇ ਹਨ। ਝਾਿੀਆਂ ਿੀ ਵਾਿ, ਪਹੁੰ ਚ ਨੂੁੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ
ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਿੇ ਬੁੰ ਦਨਆਂ ਨਾਲ ਅਦਿੱ ਕਾ ਖਿਹਾ ਕਰ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ

ਦ਼ਿਲਟਰ ਿੀਆਂ ਸਦਟਿਪਾਂ ਨੂੁੰ ਵੀ ਚੁੰ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਦਬਹਤਰ ਬਣਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ, ਦਕਉਂਦਕ
ਘਾਹ ਿੇ ਮਕਾਬਲੇ ਉਹਨਾਂ ਿੀਆਂ ਡੂੁੰ ਘੀਆਂ ਜਿਹਾਂ ਿੂਦਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੁੰ ਆਪਣੇ ਅੁੰ ਿਰ
ਤੱ ਕ ਸਮੋ ਸਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਝਾਿੀਆਂ ਿੀ ਵਾਿ, ਦਮੱ ਟੀ ਨੂੁੰ ਵੀ ਖਰਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੇ
ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੁੰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਲਈ ਛਾਂ ਮਹੱ ਈਆ ਕਰਿੀ ਹੈ। ਉਹ

ਸਥਾਨਕ ਜੁੰ ਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਿਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਿੀ ਹੈ , ਬਾਇਓ ਵੁੰ ਨ-ਸਵੁੰ ਨਤਾ ਨੂੁੰ
ਵਧਾਉਂਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕੀਦਿਆਂ ਨੂੁੰ ਪਨਾਹ ਦਿੁੰ ਿੀ ਹੈ।

ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਼ਿੀਕਲ ਕੋਲੀ਼ਿੋਰਮ ਅਤੇ ਦਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ
ਵਾਲ਼ੇ ਹੋਰ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੂੰ ਦਕਵੇਂ ਘਟਾਉਂਿੀਆਂ ਹਨ?
ਰੂਿੀ ਦਵਚਲੇ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨਕਸਾਨਿੇਹ ਜੀਵਾਣੂ ਸੱ ਕੀਆਂ ਸਤਹਾਂ
ਅਤੇ ਗਰਮ ਤਾਪਮਾਨਾਂ ਦਵੱ ਚ ਦਜਉਂਿੇ ਨਹੀਂ ਰਦਹੁੰ ਿੇ।

ਅਦਜਹੀਆਂ ਸਦਥਤੀਆਂ ਿੇ ਸੁੰ ਪਰਕ ਦਵੱ ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਼ਿੀਕਲ ਕੋਲੀ਼ਿੋਰਮ

ਬੈਕਟੀਰੀਆ (ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਿਾ ਇੱ ਕ ਸਮੂਹ ਹੈ, ਜੋ ਲੋ ਕਾਂ, ਪਿੂਆਂ ਅਤੇ ਜੁੰ ਗਲੀ

ਜਾਨਵਰਾਂ ਿੇ ਮਲ ਰਾਹੀਂ ਦਨਕਲਿਾ ਹੈ) ਦਸਰ਼ਿ ਇੱ ਕ ਜਾਂ ਿੋ ਦਿਨ ਦਵੱ ਚ ਮਰ ਜਾਂਿੇ
ਹਨ। ਰੂਿੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲ਼ੇ ਇਲਾਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਦਵਚਕਾਰ ਨਰੋਈਆਂ

ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱ ਖਣ ਨਾਲ ਗਾਿ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪੋਿਕ-ਤੱ ਤਾਂ ਨੂੁੰ ਪਾਣੀ
ਦਵੱ ਚ ਿਾਦਮਲ ਹੋਣ ਨੂੁੰ ਘੱ ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਦਥਤੀਆਂ ਬਣਿੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਦਮੱ ਟੀ ਦਵੱ ਚ ਪਾਣੀ ਨੂੁੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਿੁੰ ਿੀਆਂ ਹਨ, ਇਸਿੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਗਾਿ ਨੂੁੰ ਵੀ ਰੋਕਿੀਆਂ ਹਨ।

ਖੇਤਾਂ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਿੇ ਮੁਕਾਿਲੇ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਿਾ
ਵਿੱ ਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਕਵੇਂ ਇੂੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਿਾ ਹੈ?

ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਨੂੁੰ “ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ” ਵਜੋਂ ਮੁੰ ਦਨਆ ਜਾ

ਸਕਿਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੋਂ ਪਾਣੀ ਵਦਹਣ ਿੀ ਮੌਸਮੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ (ਦਸਤੁੰ ਬਰ

ਤੋਂ ਮਾਰਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ। ਚਰਾਈ ਅਤੇ ਰੂਿੀ ਿੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾ ਇੁੰ ਤਜ਼ਾਮ
ਕਰਨ ਵੇਲ਼ੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਦਧਆਨ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਦ਼ਿਲਟਰ
ਸਦਟਿਪਾਂ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪਾਣੀ ਿੇ ਵਦਹਣ ਨੂੁੰ
ਦ਼ਿਲਟਰ ਕਰਨ ਿੀ ਸਮਰੱ ਥਾ ਵੱ ਧ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਦ਼ਿਲਟਰ

ਸਦਟਿਪਾਂ ਿੇ ਇਲਾਦਕਆਂ ਦਵੱ ਚ ਖੇਤੀਬਾਿੀ ਿੇ ਤਰੀਦਕਆਂ ਨੂੁੰ ਪਦਹਲਾਂ ਹੀ

ਤਰਤੀਬ ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਿੇ ਉਹਨਾਂ ਸਦਮਆਂ ਿੌਰਾਨ

ਦਿੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ, ਜਿੋਂ ਪਾਣੀ ਿੇ ਵਦਹਣ ਿੀ ਸੁੰ ਭਾਵਨਾ (ਦਸਤੁੰ ਬਰ ਤੋਂ
ਮਾਰਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਹੁੰ ਿੀ ਹੈ।

ਕੀ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਰੂੜੀ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਿੀ ਹੈ?
ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਦਵੱ ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱ ਕ ਰੂਿੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ
ਚਾਹੀਿੀ। 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਦਸਤੁੰ ਬਰ ਤੱ ਕ ਪੀਣ ਵਾਲ਼ੇ ਪਾਣੀ ਿੇ ਸਿੋਤਾਂ ਿੇ 30

ਮੀਟਰ ਿੇ ਅੁੰ ਿਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਿੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿੋਤਾਂ ਿੇ 3 ਮੀਟਰ ਿੇ ਅੁੰ ਿਰ ਰੂਿੀ
ਦਬਲਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਿੀ।

ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਦਵਿੱ ਚ ਘਾਹ ਦਕੂੰ ਨੀ ਉੱਚੀ ਰਿੱ ਖਣੀ ਚਾਹੀਿੀ ਹੈ?

ਪੋਿਕ-ਤੱ ਤਾਂ ਅਤੇ ਦਬਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਨੂੁੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖਣ

ਲਈ ਦ਼ਿਲਟਰ ਸਦਟਿਪਾਂ ਦਵਚਲੀ ਘਾਹ ਨੂੁੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘੱ ਟੋ-ਘੱ ਟ 8 ਸੈਮੀ. (3
ਇੁੰ ਚ) ਤੱ ਕ ਵਧਣ ਿੇਣ ਿੀ ਲੋ ਿ ਹੈ।

ਬ਼ਿਰ ਿੇ ਅੁੰ ਿਰ ਚਾਰੇ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਿੀ ਦਮੱ ਥੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨਸਾਰ ਵਾਢੀ ਕਰਨ
ਨਾਲ ਚੌਦਗਰਿੇ ਨੂੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱ ਧ ਼ਿਾਇਿਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31

ਅਗਸਤ ਦਵਚਕਾਰ ਥੋਿਹਾ-ਕ ਹੋ ਸਕਿਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਫਰ ਵੀ ਮੀਂਹ ਿੀ ਰੱ ਤ ਿਰੂ ਤੋਂ
ਪਦਹਲਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੁੰ ਦਫਰ ਤੋਂ ਕਝ ਹੋਰ ਇੁੰ ਚ ਵਧਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਿੇਣਾ ਚਾਹੀਿਾ ਹੈ।

