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ਏਣਏ ਝਨਾ ੰ ਜਾਫ ਦਾ ਭੁੱ ਐ ਪਸਰੀ ਚੁੱ ਏਯ ਹੈ ਅਤੇ ਰਬ 28 ਰੁੱਐ ਹੈਏਟਯ ਯਏਫਾ ਇਸ ਪਸਰੀ ਚੁੱ ਏਯ ਦੀ
ਏਾਸਤ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਵੇ ਪਸਰਾਂ ਦਾ 85% ਤੋਂ ਜਜਆਦਾ ਜਹੁੱ ਸਾ ਏੰ ਫਾਈਨਾਂ ਨਾਰ ਏੁੱ ਜਟਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏੰ ਫਾਈਨ
ਨਾਰ ਏੁੱ ਟੀ ਏਣਏ ਦਾ 80% ਜਹੁੱ ਸਾ ਤੂੜੀ ਫਨਾਉਣ ਵਾਜਰਆਂ ਭਸੀਨਾਂ ਨਾਰ ਸੂਆਂ ਦੇ ਚਾਯੇ ਰਈ ਸਾਂਬ ਜਰਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਅਤੇ ਜਏਸਾਨ ਨੂੰ ਤੜੀ ਦੀ ਵਾਜਜਫ ਏੀਭਤ ਵੀ ਭੰ ਡੀ ਜਵੁੱ ਚ ਜਭਰਦੀ ਹੈ। ਝਨੇ ਦੀ ਏਟਾਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਸਬ ਤੋਂ ਵੁੱ ਡਾ
ਭਸਰਾ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਚੁੱ ਜੀ ਸੰ ਬਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਏਣਏ ਨੂੰ ਸਭੇਂ ਜਸਯ ਫੀਜਣ ਰਈ ਹਣ ਤੁੱ ਏ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ
ਸਬ ਤੋਂ ਸਐਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨ ਤਯੀਏਾ ਸਭਜਝਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ੰ ਜਾਫ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਜਏਸਾਨ ਇਹ ੁੱ ਰ ਹਣ ਸਭਝਦੇ ਹਨ
ਜਏ ਇਸ ਨਾਰ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਉਜਾਊ ਸਏਤੀ ਟਦੀ ਹੈ, ਜਭੁੱ ਤਯ ਏੀੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਨੁੱ ਐਾਂ ਅਤੇ ਸੂਆਂ ਦੀ
ਜਸਹਤ ਉਤੇ ਹਵਾ ਰਦੂਸਣ ਏਯਏੇ ਭਾੜਾ ਅਸਯ ੈਂਦਾ ਹੈ । ਏਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦੇ ਚਰਦੇ ਾਫੰ ਦੀਆਂ ਦੇ ਫਾਵਜੂਦ
ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਐੇਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਸਾੜਨਾ ਭਨੁੱ ਐਤਾ ਰਈ ਹਯ ਐਤਯੇ ੈਦਾ ਏਯਨ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹੈ। ਹਣ ਜਛਰੇ ਦ ਜਤੰ ਨ ਸਾਰਾਂ
ਤੋਂ ਬਾਯਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਅਦਾਰਤਾ ਅਤੇ ਏਭੀ ਰੀਨ ਟਯੀਜਫਉਨਰ (NGT) ਨੇ ਇਸ ਦਾ ੰ ਬੀਯ ਨੋਜਟਸ ਜਰਆ ਅਤੇ
ਇਸ ਭਸਰੇ ਦਾ ਸਚੁੱ ਜਾ ਹੁੱ ਰ ਏੁੱ ਢਣ ਰਈ ਸੂਫਾ ਅਤੇ ਏੇਂਦਯ ਦੀਆਂ ਸਯਏਾਯਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਯ ਨਾਰ ਜਏਹਾ ਜਾ ਜਯਹਾ ਹੈ।
ਅਯ ਜਸਯਪ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ੁੱ ਰ ਏਯੀ, ਤਾਂ ਆਾਂ ਤਏਯੀਫਨ 20 ਰੁੱਐ ਟਨ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ੈਦਾ ਏਯਦੇ ਹਾਂ ਜਜਸ
ਜਵਚੋਂ ਜਸਯਪ 10-15% ਸੂਆਂ ਰਈ (ਜਸਯਪ ਫਾਸਭਤੀ), ੁੱ ਤਾ ਜਭੁੱ ਰਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਭਾਸ ਾਵਯ ਰਾਂਟਾਂ ਜਵੁੱ ਚ
ਐੁੱ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਏੁੱ ਟਣ, ਇਏੁੱ ਠੀ ਏਯਨ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਯਟ ਏਯਨ ਦੀ ਏੀਭਤ ਜਜਆਦਾ ਤੇ ਜਏਸਾਨਾ ਨੂੰ ਜਭਰਣ
ਵਾਰੇ ੈਸੈ ੁੱ ਟ ਜਾਂ ਫਯਾਫਯ ਹਣ ਏਯਏੇ ਇਹ ਜਏਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਰਈ ਏਈ ਰਾਹੇਵੰਦ ਸਦਾ ਨਹੀ ।
ਜਜੁੱ ਥੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਰ 80-90% ਜੀਵਏ ਭਾਦਾ, (ਏਾਯਫਨ ਡਾਇਏਸਾਈਡ ਅਤੇ ਏਾਯਫਨ ਭਨੋ
ਆਏਸਾਈਡ ੈਸ ਦੇ ਤਯ ਤੇ) ਨਸਟ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਰਬ 90% ਨਾਈਟਯਜਨ, 15-20% ਪਾਸਪਯਸ ਤੇ
ਟਾਸ ਅਤੇ 80-90% ਸਰਪਯ ਨਸਟ ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਰਟ ਅਯ ਅਸੀਂ ਇੁੱ ਏ ਏੜ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਭੀਨ
ਦੀ ਸਤਜਹ ਤੇ ਦੇਸੀ ਯੂੜੀ ਦੀ ਤਯਹਾਂ ਛੁੱ ਡੀ ਤਾਂ ਰਬ 18 ਜਏੁੱ ਰ ਜੈਜਵਏ ਨਾਈਟਯਜਨ, 8 ਜਏੁੱ ਰ ਪਾਸਪਯਸ, 4 ਜਏੁੱ ਰ
ਜੈਜਵਏ ਸਰਪਯ, 80 ਜਏੁੱ ਰ ਟਾਸ ਅਤੇ 1300 ਜਏੁੱ ਰ ਏਾਯਫਨ ਜਭੀਨ ਜਵੁੱ ਚ ਵਾਸ ਚਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਭੀਨ ਦੀ
ਉਜਾਊ ਸਏਤੀ ਏਾਇਭ ਯੁੱ ਐਣ ਰਈ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਐੇਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ ਹੀ ਸਾਂਬਣਾ ਜਯੂਯੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਏਸਾਨ ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ
ਸਾੜਨ/ਚੁੱ ਏਣ ਤੋਂ ਜਫਨਾਂ ਦ ਹੀ ਤਯੀਜਏਆਂ ਨਾਰ ਇਸਦੀ ਸੰ ਬਾਰ ਏਯ ਸਏਦੇ ਹਨ:
ਰਾੀ ਨੂੰ ਸਜਿੱ ਥ ਹ ਸਜਵੇਂ ਹ ਿਤ ਦ ਸਵਚ ਹੀ ਰਿੱ ਿ ਕ : ਇਸ ਜਵਧੀ ਯਾਹੀਂ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਐੇਤ ਜਵੁੱ ਚ ਐਾਇਆ ਜਾ
ਸਏਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਯ ਫੇਹਤਯ ਨਤੀਜੇ ਾਉਣ ਰਈ ਏੰ ਫਾਈਨ ਨਾਰ ਏੁੱ ਟੀ ਹਈ ਪਸਰ ਜਵੁੱ ਚ ਏੰ ਫਾਈਨ ਦੇ ਜੁੱ ਛੇ
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ਜਡੁੱ ਦੀ ਯਾਰੀ (ਏੰ ਫਾਈਨ ਦੀ ਜਰੁੱਦ) ਨੂੰ ਇਏਸਾਯ ਜਐਰਾਯਨਾ ਜਯੂਯੀ ਹੈ। ਇਹ ਏੰ ਭ ਹਣ ਏੰ ਫਾਈਨ ਨਾਰ ਰੁੱੇ
ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਨਾਰ ਫਹਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਏੰ ਫਾਈਨ ਤੋਂ ਜਡੁੱ ਣ ਵਾਰੀ
ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਛਟੇ ਛਟੇ ਟਏਜੜਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਏੁੱ ਟਏੇ, ਏੰ ਫਾਈਨ ਦੇ ਵੁੱ ਢ ਜਵੁੱ ਚ ਇਏਸਾਯ ਜਐਰਾਯ ਜਦੰ ਦਾ ਹੈ ਜਜਸ ਨਾਰ ਐੇਤ
ਦੀ ਨਭੀ / ਜਰ ਇਏਸਾਯ ਫਣੀ ਯਜਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਜਏ ਐੇਤ ਨੂੰ ਜਤਆਯ ਏਯਨ ਜਾਂ ਏਣਏ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਫਜਾਈ ਰਈ ਏਾਪੀ
ਸਹਾਈ ਹੰ ਦੀ ਹੈ।
(1) ਅਯ ਜਏਸਾਨ ਬਯਾ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਐੇਤ ਜਵੁੱ ਚ ਜਭਰਾਉਣਾ ਚਾਹੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਚਯ ਜਾਂ ਚਯ ਨਾਰ ਐੜੀ ਯਾਰੀ
ਨੂੰ ਏਤਯ ਸਏਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੇਯ ਰਚਰਤ ਐੇਤ ਵਹਾਈ ਵਾਰੇ ਸੰ ਦਾਂ ਨਾਰ ਜਤੰ ਨ ਤੋਂ ਚਾਯ ਵਾਯੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਐੇਤ ਜਵੁੱ ਚ

ਚੰ ੀ ਤਯਹਾਂ ਜਭਰਾਇਆ ਜਾ ਸਏਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਅਦ ਜਏਸੀ ਵੀ ਡੁੱ ਜਯਰ ਨਾਰ ਏਣਏ ਦੀ ਜਫਜਾਈ ਏਤਾਯਾਂ ਜਵੁੱ ਚ
ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹੈ। ਸਯ ਸੀਡਯ ਨਾਰ ਵੀ ਝਨੇ ਦੀ ਸਾਯੀ ਯਾਰੀ ਐੇਤ ਜਵੁੱ ਚ ਜਭਰਾ ਏੇ, ਏਣਏ ਦੀ ਫੀਜਾਈ

ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਸੀਨ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁੱ ਏਣ ਰਈ ਏਯੀਯ ੇਅਯ ਵਾਰੇ 55-65 ਹਾਯਸ ਾਵਯ

ਵਾਰੇ ਟਯੈਏਟਯ ਦੀ ਜਯੂਯਤ ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਦਾ ਭਜਹੰ ਾ ਹੈ, ਜਜਸ ਜਵੁੱ ਚ ਜਏਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜਆਦਾ ਤੇਰ ਅਤੇ ਵਏਤ
ਰਾਉਣਾ ੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਏਣਏ ਦੀ ਜਫਜਾਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹ ਸਏਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਭਤਾਫਏ ਇਹ ਸਾਯੇ ਏੰ ਭ
ਜਏਯਾ ਉਯ ਏਯਾਉਣ ਰਈ ਤਏਯੀਫਨ 2500-3500 ਯ ਰਤੀ ਏੜ ਐਯਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
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(2) ਯ ਇਸਦੇ ਉਰਟ ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਵਾਰੀ ਏੰ ਫਾਈਨ ਨਾਰ ਝਨਾ ਏੁੱ ਟਣ ਉਯੰ ਤ ਏਣਏ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਫਜਾਈ

ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਨਾਰ ਫੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਰ ਅਤੇ ੁੱ ਟ ਐਯਚੇ ਨਾਰ ਏੀਤੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹੈ । ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਯਾਰੀ ਸਾਂਬਣ
ਵਾਰੇ ਯਟਯ ਅਤੇ ਜ਼ੀਯ ਜਟੁੱ ਰ ਭਸੀਨ ਦਾ ਸਭੇਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਸੀਨ ਜਵੁੱ ਚ ਪਾਜਰਆਂ ਦੇ ਸਾਹਭਣੇ ਚਰਦੇ ਪਰੇ ਰ ਯਾਰੀ
ਨੂੰ ਪਾਜਰਆਂ ਜਵੁੱ ਚ ਪਸਣ ਤੋਂ ਯਏਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੀਜੀ ਈ ਰਾਈਨ ਉਤੇ ਯਾਰੀ ਦੀ ਭਾਤਯਾ ਨੂੰ ਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ
ਤਯੀਏਾ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ, ਸਐਾ, ਸਸਤਾ, ਜਟਏਾਉ ਅਤੇ ਯਜਐਆ ਹਇਆ ਹੈ। ਅਯ ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਤਹਾਡਾ ਆਣਾ
ਹੈ ਤਾਂ ਤਸੀ ਤਏਯੀਫਨ 4-5 ਰੀਟਯ ਡੀਜ਼ਰ ਨਾਰ ਇਏ ਏੜ ਇਏ ੰ ਟੇ ਜਵੁੱ ਚ ਫੀਜ ਸਏਦੇ ਹ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ
ਭਸੀਨ 1300-1500 ਯ ਰਤੀ ਏੜ ਜਏਯਾ ਤੇ ਵੀ ਉਰਫੁੱ ਧ ਹੈ।
ਚਰ ਇਸ ਜਵਧੀ ਫਾਯੇ ਥੜਾ ਜਵਸਤਾਯ ੂਯਫਏ ੁੱ ਰ ਏਯੀ, ਜਏਸਾਨ ਵੀਯ ਜਦੋਂ ਆਾਂ ਏੰ ਫਾਈਨ ਨਾਰ ਝਨਾ ਵੁੱ ਢਦੇ
ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਭੇਂ ਜ਼ਭੀਨ ਜਵੁੱ ਚ ਏਾਪੀ ਨਭੀ ਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਜਜਹੜੀ ਜਏ ਏੰ ਫਾਈਨ ਜੁੱ ਛੇ ਜਡਦੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ ਇਏਸਾਯ
ਐਰਾਯਏੇ ਜਾਂ ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਨਾਰ ਏਾਪੀ ਸਭੇਂ ਤਏ ਸਾਂਬੀ ਜਾ ਸਏਦੀ ਹੈ । ਹਣ ਤਹਾਡਾ ਐੇਤ ਹੈੀ
ਸੀਡਯ ਨਾਰ ਏਣਏ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਫਜਾਈ ਏਯਨ ਰਈ ਜਫਰਏਰ ਜਤਆਯ ਹੈ । ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਤਹਾਡਾ ਇਏ ਯਣੀ ਵਾਰਾ

ਾਣੀ ਵੀ ਫਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਏਣਏ ਫੜੀ ੁੱ ਟ ਰਾਤ ਨਾਰ ਸਭੇਂ ਜਸਯ ਫੀਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਣਏ ਦੇ ਐੇਤਾਂ ਜਵੁੱ ਚ
ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਸਤਜਹ ਤੇ ਈ ਯਾਰੀ ਨਭੀ ਨੂੰ ਸਾਂਬਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਯਏਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਯਹਾਂ ਤਸੀ
ਜਫਨਾ ਜਏਸੀ ਰਾਤ ਦੇ ਆਣੇ ਐੇਤ ਚ ਯਾਰੀ ਦੀ ਸਏਰ ਜਵੁੱ ਚ 30-32 ਏਜਵੰ ਟਰ ਰਤੀ ਏੜ ਯੂੜੀ ਵੀ ਾ ਜਦਤੀ

ਜਜਹੜੀ ਏੇ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਰਈ ਫੜੀ ਰਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਜਵਧੀ ਨਾਰ ਫੀਜੀ ਹਈ ਏਣਏ ਦਾ ਝਾੜ ਵਾਹ ਏੇ ਫੀਜੀ
ਏਣਏ ਦੇ ਫਯਾਫਯ ਹੰ ਦਾ ਹੈ ਯ ਐਯਚਾ ਤਏਯੀਫਨ 2000 ਯ ਰਤੀ ਏੜ ੁੱ ਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਏਣਏ
ਜਡਦੀ ਵੀ ੁੱ ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਭਸਭੀ ਤਸ/ਤਫਦੀਰੀ ਦਾ ਅਸਯ ਵੀ ੁੱ ਟ ਹੰ ਦਾ ਹੈ । ਇੁੱ ਏ ਅੰ ਦਾਜ਼ੇ ਭਤਾਜਫਏ
ੰ ਜਾਫ ਦੇ ਅਾਂਹ ਵਧੂ ਜਏਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਛਰੇ 2 ਸਾਰਾਂ ਜਵੁੱ ਚ, ਹਯ ਸਾਰ 14 ਰੁੱਐ ਏੜ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਯਏਫਾ ਇਸ ਜਵਧੀ
ਯਾਂਹੀ ਸਪਰਤਾੂਯਵਏ ਫੀਜ ਏੇ ਇਸ ਜਵੁੱ ਧੀ ਦਾ ਬਯਬੂਯ ਰਾਬ ਰੈਂ ਦੇ ਹ ਭਨੁੱ ਐੀ, ਭਾਰ ਡੰ ਯ ਅਤੇ ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ
ਜਸਹਤ ਫਯਏਯਾਯ ਯੁੱ ਐਣ ਜਵੁੱ ਚ ਆਣਾ ਮਦਾਨ ਾਇਆ। ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਅਤੇ ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਦੀ

ਜਸਪਾਜਯਸ ਜਏਸਾਨਾ ਰਈ ੰ ਜਾਫ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਮੂਨੀਵਯਜਸਟੀ ਵਰੋਂ ਏੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱ ਏੀ ਹੈ । ਭਜਹਏਭਾ ਐੇਤੀਫਾੜੀ, ਜਏਰਸੀ
ਜਵਜਆਨ ਏੇਂਦਯ ਅਤੇ ਹਯ ਸਫੰ ਧਤ ਅਦਾਯੇ ਇਹ ਜਵਧੀ ਅਨਾਉਣ ਰਈ ਜਏਸਾਨਾ ਨੂੰ ਯੇਯ ਯਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਜਵਧੀ
ਯਾਂਹੀ ਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਪਾਇਦਾ ਰੈ ਣ ਰਈ ਹੇਠ ਜਰਐੀਆਂ ੁੱ ਰਾਂ ਦਾ ਜਧਆਨ ਯੁੱ ਐਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਈ. ੀ..ਆਰ.-ਅਟਾਰੀ,
ਜਨ -1, ੁਸਧਆਣਾ



ਝਨੇ ਦੇ ਐੇਤ ਨੂੰ ਅਐੀਯਰਾ ਾਣੀ ਇਸ ਜਹਸਾਫ ਨਾਰ ਰਾਉ ਤਾਂ ਜਏ ਝਨੇ ਦੀ ਏਟਾਈ ਤੋਂ ਫਾਅਦ, ਏਣਏ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ
ਜਫਜਾਈ ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਨਾਰ ਏੂਰੇ ਵੁੱ ਤਯ (ਥੜੀ ਵੁੱ ਧ ਨਭੀ) ਜਵੁੱ ਚ ਜਫਨਾ ਯਣੀ ਤੋਂ ਹ ਸਏੇ।



ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਨਾਰ ਏਣਏ ਦੀ ਜਸੁੱ ਧੀ ਜਫਜਾਈ ਏਯਨ ਤੋਂ ਜਹਰਾ, ਝਨੇ ਦੇ ਐੇਤ ਜਵੁੱ ਚ ਯਾਰੀ ਦਾ ਇਏਸਾਯ
ਜਐਰਾਯਨਾ ਫਹਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ। ਝਨਾ ਏੁੱ ਟਣ ਰਈ ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਵਾਰੀ ਏੰ ਫਾਈਨ ਦੀ ਵਯਤੋਂ ਏਯ।



ਏੰ ਫਾਈਨ ਆਯੇਟਯ ਸਯ ਸ ਭ ਸ ਦਾ ਜਸਪਾਜਯਸ ਏੀਤਾ ਜਡਜ਼ਾਇਨ ਹੀ ਵਯਤਣ ਅਤੇ ਇਸਦੀ
ਡਾਇਨਾਜਭਏ ਫੇਰਜਸੰ  / ਸੰ ਤਰਨ ਫਹਤ ਜ਼ਯੂਯੀ ਹੈ।



10 ਯਾਂ ਵਾਰਾ ਹੈੀ ਸੀਡਯ ਜਏਸੇ ਵੀ 45-50 ਹਾਯਸ ਾਵਯ ਵਾਰੇ ਡਫਰ ਏਰੁੱਚ ਟਯੈਏਟਯ ਨਾਰ ਚਰਾਇਆ
ਜਾ ਸਏਦਾ ਹੈ।



ਏਣਏ ਦੇ ਫੀਜ ਨੂੰ ਏਰ ਯਯ
ੈ ੀਪਾਸ (4 ਜਭਰੀ ਰੀਟਯ ਰਤੀ ਜਏਰ ) ਅਤੇ ਸੀਡੇਏਸ ( 1 ਰਾਭ ਰਤੀ ਜਏੁੱ ਰ )
ਜਸਪਾਜਯਸ ਏੀਤੀ ਜਵਧੀ ਨਾਰ ਜਯੂਯ ਸਧ।



ਏਣਏ ਦੀ ਜਫਜਾਈ ਰਈ ਫੀਜ ਅਤੇ ਐਾਦ ਦੀ ਜਸਪਾਜਯਸ ਏੀਤੀ ਭਾਤਯਾ ਹੀ ਵਯਤੋਂ ਅਤੇ ਫੀਜ ਦੀ ਡੂੰ ਾਈ 5-6
ਸੈਂਟੀਭੀਟਯ (ਬਾਵ ਦ ਇੰ ਚ) ਯੁੱ ਐ I



ਇੁੱ ਏ ਏੜ ਜਵੁੱ ਚ ਤਵੀਆਂ ਵਾਰੇ ਜਜੰ ਦੇ ਨਾਰ ੁੱ ਟ ੁੱ ਟ ਦ ਵੁੱ ਟਾਂ ਜਯੂਯ ਫਣਾਉ I



ਝਨੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਜਵੁੱ ਚ ਫੀਜੀ ਏਣਏ ਨੂੰ ਜਹਰਾ ਾਣੀ ਹਰਏਾ ਰਾ ਅਤੇ ਮੂਯੀਆ ਐਾਦ ਹਭੇਸਾਂ ਜਹਰੇ ਅਤੇ

ਦੂਜੇ ਾਣੀ ਤੋਂ ਜਹਰਾ ਾ ਤਾਜਏ ਸਾਯੀ ਐਾਦ ਾਣੀ ਜਵੁੱ ਚ ਰ ਏੇ ਜ਼ਭੀਨ ਤਏ ਹੰ ਚ ਜਾਵੇ। ਚੂਹੇਆ ਦੀ
ਯਏਥਾਭ ਰ ੜ ਅਨਸਾਯ ਏਯ।


ਜ਼ਭੀਨ ਯਾਰੀ ਨਾਰ ਢੁੱ ਏੀ ਹਣ ਏਯਏੇ ਜ਼ਭੀਨ ਚ ਨਭੀ ਜਜਆਦਾ ਯਜਹੰ ਦੀ ਹੈ, ਏਣਏ ੁੱ ਏਣ ਰਈ ਵੀ ੰ ਜ ਤੋਂ ਸੁੱ ਤ
ਜਦਨ ਜਜਆਦਾ ਰੈ ਸਏਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਆਭ ਨਾਰੋਂ ਭਟੇ ਫਣਦੇ ਹਨ ਜ ਏਣਏ ਦੇ ਫੀਜ ਉਦਮ ਰਈ ਏਾਪੀ
ਰਾਹੇਵੰਦ ਹੈ I

ਇਹ ਭਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਛਟੇ ਜਏਸਾਨਾ ਤਏ ਹੰ ਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਏਯਾ ਤੇ ਉਰਫਧ ਏਯਾਉਣ ਰਈ ਸੂਫਾ ਅਤੇ ਏੇਂਦਯ

ਸਯਏਾਯ ਐੇਤੀਫਾੜੀ ਭਜਹਏਭੇ ਅਤੇ ਹਯ ਸਫੰ ਜਧਤ ਅਦਾਜਯਆ ਯਾਹੀਂ ਏਜਸਸ ਏਯ ਯਹੀ ਹੈ । ਆ ਸਾਯੇ ਯਰ ਜਭਰ ਏੇ
ਇਸ ਜਚਯਸਥਾਈ ਐੇਤੀ ਤਏਨੀਏ ਨੂੰ ਰ ਏ ਰਜਹਯ ਫਣਾਈ ਤਾਜਏ ਇਸ ਏਯਨਾ ਭਹਾਂਭਾਯੀ ਦਯਾਨ ੰ ਜਾਫ ਦੇ
ਵਾਤਾਵਯਣ, ਜ਼ਭੀਨ ਦੀ ਜਸਹਤ ਅਤੇ ਾਣੀ ਦੀ ਫਚਤ ਦੇ ਨਾਰ ਨਾਰ ੰ ਜਾਫ ਦੀ ਜਏਸਾਨੀ ਦਾ ਬਰਾ ਏਯਦੇ ਹ
ਭਨੁੱ ਐਤਾ ਰਈ ਸੁੱ ਐ ਦਾ ਸਾਹ ਰੈ ਣ 'ਚ ਆਣਾ ਮਦਾਨ ਾਈ।

ਆਈ. ੀ..ਆਰ.-ਅਟਾਰੀ,
ਜਨ -1, ੁਸਧਆਣਾ

ੀਡਰ

ਕਰਨੀ ਹ ਜ ਵਿੱ ਧ ਕਮਾਈ, ਕਰ ਹੀ

ੀਡਰ ਨਾ ਸਿਜਾਈ

ਯਾਦ ਰਿੱ ਿੀਂ ਇਹ ਗਿੱ ਾ ਚਾਰ, ਕਣਕ ਦਾ ਆਵ ਵਾਧੂ ਝਾੜਹ

• ਕਣਕ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆਂ ਹਮਸ਼ਾ ਸਹ ਅਤ ਦੂਜ ਾਣੀ ਤੋਂ ਸਹਾ ਾ।

• ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਹਾ ਾਣੀ ਹਕਾ ਗਾਉਣ ਈ ਇਕ ਕੜ ਸਵਿੱ ਚ ਤਵੀਆਂ ਵਾ ਸਜੰ ਦ ਨਾ ਦ ਵਿੱ ਟਾਂ ਜਰੂਰ ਿਣਾ।

• ਹੀ ੀਡਰ ਨਾ ਕਣਕ ਦੀ ਸਿਜਾਈ ਕੂਹ ਵਤਰ ਅਤ ਿੜ ਕਰਸਚਆਂ ਸਵਿੱ ਚ ਕਰ।

 ਮ  ਵਾੀ ਕੰ ਿਾਇਨ ਨਾ ਕਟਵਾ ॥
ੁਿੱ
• ਝਨਾ ਰ

ਝਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਿਾਦ ਕਣਕ ਦੀ ਸ ਿੱ ਧੀ ਸਿਜਾਈ ਕਰਦ ਹ ਹੀ

