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ਆਪਣ ੇਸ਼ਹਿਰ ਦ ੇਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਹਿਆਨ ਰੱਖਣਾ – ਕਦੁਰਤੀ ਤਰੌ 'ਤ ੇ

 

ਡੈਂਡਲਾਇਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨ ੂੰ  ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਇਿਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਵਾ ਹਵੱਚ ਉਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੇ ਫੁਲਵੇਂ ਸਫੈਦ ਹਸਹਰਆਂ 

'ਤੇ ਕੁਛ ਮੂੰਗਣਾ ਚੂੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਿੋਣ 'ਤੇ, ਬਿੁਤੇ ਲੋਕ ਇਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਸੂੰਦ ਨਿੀਂ ਕਰਦੇ ਿਨ ਅਤੇ ਉਿਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਦ ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਿ 

ਸਭ ਕਰਦੇ ਿਨ ਜੋ ਉਿ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿਨ।  
 
 

ਤੁਿਾਡੇ ਵਾਂਗ, ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਘਾਿ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਾਿ ਕਰਦੀ ਿੈ – 

ਬਸ ਇਿ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਿੈ। ਪਾਰਕ ਦਾ ਸਟਾਫ ਲਗਭਗ 10,000 ਏਕੜ (40 ਵਰਗ ਹਕਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ) ਘਾਿ 

ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਿੈ। 
 
 

ਡੈਂਡਲਾਇਨ ਿਰ ਮੌਸਮ ਹਵੱਚ ਿੋਣ ਵਾਲਾ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ (ਨਦੀਨ) ਿੈ, ਇਿ ਬਸੂੰਤ ਰੁਤ ਹਵੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਹਤੂੰ ਨ ਿਫਹਤਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਿਦਾ 
ਿੈ, ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਣ ਦੀ ਦ ਜੀ ਹਮਆਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਆਖਰ ਹਵੱਚ ਿੁੂੰ ਦੀ ਿੈ। ਬਦਹਕਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਹਕ ਤਾਜ਼ਾ 
ਕੱਹਟਆ ਘਾਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਦਨਾਂ ਅੂੰ ਦਰ ਨਜ਼ਰਅੂੰ ਦਾਜ਼ ਿੋਇਆ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਿੈ।  
2009 ਹਵੱਚ, ਸ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੌਸਮੈਹਟਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬੈਨ ਐਕਟ (ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਲਈ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਦਾ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਹਜਸ ਨੇ 250 ਤੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਆਦਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ 80 ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰ ਦੀ ਲਗਾ 

ਹਦੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਹਸਟੀ ਨੇ ਘਾਿ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਹਜੱਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਿੋਵੇ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਦੇ ਵਾਿੇ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਲਈ “ਇਨਟੀਗਰੇਹਟਡ ਪਲਾਂਟ 

ਿੈਲਥ ਕੇਅਰ” (ਪੌਹਦਆਂ ਦੀ ਹਸਿਤ ਦੀ ਏਕੀਹਕਰਤ ਦੇਖਭਾਲ) ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਿੈ।  
 
 

ਬਸੂੰਤ ਰੁਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰ  ਤੋਂ ਆਰੂੰ ਭ ਕਰਦੇ ਿੋਏ, ਸਟਾਫ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਹਬਨਾਂ ਡੈਂਡਲਾਇਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ 
ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਚੁੱ ਕਦਾ ਿੈ: 

 ਘਾਿ ਨ ੂੰ   ਕੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰਵਾਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਹਵਵਸਹਥਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ ਹਕ ਬੀਜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਦੀ 
ਹਗਣਤੀ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

 ਘਾਿ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬ ਤ ਜੜਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਿਾਉਣ ਅਤੇ ਹਮੱਟੀ ਦੇ ਪੱਿਰ 'ਤੇ ਛਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਿ ਨ ੂੰ  3” ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਕੱਹਟਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਘਾਿ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਿੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਆਦਾ ਵਾਰ ਿਵਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ। 
 ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੂੰ ਹਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਰਸਹਤਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤ ਥਾਂਵਾਂ ਦਾ “ਐਕ ਆਸਾਇਡ” (Aquacide) 

ਨਾਮਕ ਤੇਜ਼-ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਭਾਫ ਨਾਲ ਉਪਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 ਪਾਣੀ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਹਵੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਤੇ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਹਮੱਟੀ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਿੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਾਗ ਅਤੇ 

ਝਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਾਿ-ਪੱਹਤਆਂ ਨਾਲ ਢੱਹਕਆ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। 
 ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਨਵੇਂ ਹਵਕਾਸਾਂ ਹਵੱਚ ਹਜ਼ਆਦਾ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਝਾੜੀਆਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਿੀਆਂ 

ਿਨ।  
 

ਹਜਿਨਾਂ ਇਲਾਹਕਆਂ ਹਵੱਚ ਇਿ ਤਰੀਕੇ ਹਵਿਾਰਕ ਨਿੀਂ ਿਨ, ਉੱਥੇ ਹਸਟੀ ਸਟਾਫ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਨ ੂੰ  ਿੱਥੀਂ ਕੱਟੇਗਾ। 
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ਹਸਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਆਪਣੇ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੁੂੰ ਦਰਤਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਿ ਿੈ, ਅਤੇ ਸਟਾਫ 
ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂੰਗਲੀ-ਘਾਿ ਅਤੇ ਕੀਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਨਯੂੰ ਹਤਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਵਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਰ ਹਰਿਾ ਿੈ। ਹਸਟੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਹਜ਼ੂੰ ਮੇਵਾਰ ਬਣਦੇ ਿੋਏ ਅਤੇ ਸ ਬਾਈ ਹਵਹਨਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਿੋਏ ਆਕਰਸ਼ਕ ਿਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਂਵਾਂ ਨ ੂੰ  ਬਣਾਏ 
ਰੱਖਣ ਦਾ ਿੈ। 
 

ਜੇ ਤੁਿਾਨ ੂੰ  ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੂੰਭਾਲ ਬਾਰੇ ਹਚੂੰ ਤਾਵਾਂ ਿਨ, ਤਾਂ 311 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ 
ਹਪੂੰਗਸਟਰੀਟ (Pingstreet) ਐਪ ਦੇ ਮਾਹਿਅਮ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਹਰਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਾਰਕ ਸਟਾਫ ਿਰੇਕ ਹਚੂੰ ਤਾ 'ਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 
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