
ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ 
ਚੋਣ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ 

ਹੁਣ ਜਦ� ਤੁਸ� ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਿਲਆ ਹੈ ਿਕ ਆਪਣਾ ਬਗ਼ੀਚਾ ਿਕੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾ ਂਤੁਸ� ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਜਾ ਂਜੜੀਆ-ਂਬੂਟੀਆ ਂਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ।

ਉਹ ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆ ਂਜਾ ਂਜੜ�ੀ-ਬੂਟੀਆ ਂਉਗਾਉਣਾ ਜੋ ਤੁਸ� ਖਾਣਾ ਜਾ ਂਪਕਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾ� ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਕਰਦੇ
ਰਿਹਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਿਵੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹੇ ਪੌਦੇ ਹਨ ਿਜਨ�ਾ ਂਦੀ ਿਦੱਖ ਜਾ ਂਸੁਗੰਧ ਤੁਹਾ� ਪਸੰਦ ਹੈ ? ਇਨ�ਾ ਂ� ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ !

ਆਪਣੇ ਬੀਜ਼ ਜਾ ਂਪਨੀਰੀ, ਸਾਲ ਦੇ ਸਹੀ ਸਮ� 'ਤੇ ਲਗਾਉ। ਜੇ ਤੁਸ� ਪੌਿਦਆ ਂਦੀ ਨਰਸਰੀ ਤ� ਬੀਜ਼ ਜਾ ਂਪਨੀਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤਾ ਂਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਾ ਂਸਟਾਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੌਿਦਆ ਂ� ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਗ਼ � ਪ�ਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਧੱੁਪ
ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਸ ਗੱਲ � ਪ�ਭਾਵਤ ਕਰੇਗੀ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਕਹੜੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੀ ਕੋਈ ਅਿਜਹਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜਾ ਂਦੁਕਾਨ ਤ� ਖਰੀਦਣਾ ਮਿਹੰਗਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ? ਜਾ ਂਕੁਝ ਅਿਜਹਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸ� ਬਹੁਤ
ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਾਦੇਂ ਹੋ ? ਇਹ ਭੋਜਨ ਘਰ ਿਵੱਚ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹਨ।

ਕੁਝ ਪੌਿਦਆ ਂ� ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ�ਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਛੋਟੇ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਬਗ਼ੀਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ�ਦੇ ਸਮ�,
ਿਵਚਾਰ ਕਰੋ ਿਕ ਪੌਦਾ �ਗਣ ਉਪਰੰਤ ਿਕੰਨਾ ਲੰਬਾ ਜਾ ਂਚੌੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜੇ ਤੁਸ� ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ ਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਿਵੱਚ ਿਕਹੜਾ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ �ਗਦਾ ਹੈ; ਤੁਸ� ਿਕਸੇ
ਗੁਆਢਂੀ � ਪੱੁਛਣ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਕਸੇ ਪੌਿਦਆ ਂਦੇ ਸਟੋਰ 

 
ਜੇ ਤੁਸ� ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਲੀ ਕੋਲ� ਬੀਜ ਜਾ ਂਪਨੀਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾ ਂਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

       'ਤੇ ਿਕਸੇ � ਪੱੁਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾ ਂਇਸ� ਔਨਲਾਈਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।
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