
ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫਬਾਰੀ, ਤੇਜ਼ ਹਿਾਿਾਂ ਅਤੇ ਵਬਜਲੀ ਿਾਲੇ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਗਵੜਆਂ 
ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਲ ਭਰ ਬਵਣਆ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ। ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਤਂੋ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੱੁਖਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਮੁੜ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਅਪਣਾਓ।

 1.  ਆਪਣੇ ਹਰ ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਦੇਖੋ। 
ਵਮੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਕਸੇ ਗੜਬੜ, ਤਣੇ ਅਤੇ ਿੱ�ੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰਾਂ ਦੇਖਣ 
ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  

 2.  ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ।  
ਵਕਸੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੰੂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਣ ਿਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਂਚ ਕਰੋ।  

 3.  ਕੂੜੇ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ, ਤੁਹਾ�ੇ ਨਸਟ ਹੋਏ ਰੱੁਖ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉੱਤਵਚਤ ਕਟਾਈ- ਛੰਗਾਈ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਐਸਏ ਪ੍ਮਾਵਣਤ ਆਰਬੋਵਰਸਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ਰੱੁਖ ਦੀ ਕਸਹਤ: ਤੂਫਾਨ, ਵਬਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੇ।

ਤੂਫਾਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਬਮਾਰੀਆਂ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ calgary.ca/trees ‘ਤੇ ਜਾਓ।

ਪਤਝੜ ਦੇ ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ ਟੱੁਟੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ

�ੱਚ ਐਲਮ ਦੀਆਂ ਕਬਮਾਰੀਆਂ

 ਬਲੈਕ ਨੌਟ ਫੰਗਸ

 ਫਾਇਰ ਬਲਾਈਟ

ਬਰਿੋ ਨਜ਼ ਲੀਫ ਕਬਮਾਰੀ

ਰੱੁਖ ਦੀਆਂ ਕੱੁਝ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ: 
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ਰੱੁਖ ਦੇ ਕੀੜੇ

ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੱੁਖ ਕੀਕੜਆਂ ਦਾ ਕਸਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਰੱੁਖ ਨੰੂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ, ਟੱੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਖਾਿਾਂ, ਤਣੇ ਵਿੱਚ 
ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ �ੱੁਬੇ ਰਵਹਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਇੰਝ ਪ੍ਬੰਧਤ 
ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਿੋ ਵਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੰਝ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ:  
ਪੌਕਦਆਂ ਦੇ ਕਟਸੂ ਕਜਵਂੇ ਕਕ ਪੱਡਤੇ, ਫੱੁਲ, ਕਲੀਆਂ, ਜੜ੍ਹ ਾਂ 
ਅਤੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। 
•  ਐਸ਼ ਲੀਫ ਕੋਨ ਰੋਲਰ
• ਸੇਵਟਨ ਕੀਟ
•  ਪੀਲੇ ਵਸਰ ਿਾਲੀ ਚੀੜ ਦੀ ਮੱਖੀ
• ਘੁਨ

ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ ਕੀਟ:  
ਮੰੂਹ ਨੰੂ ਰੱੁਖ ਦੇ ਕਟਸੂ ਕਵੱਚ ਪਾਉਦੇਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ 
ਪਲਦੇ ਹਨ।   
• ਐਫੀ�ਜ਼
• ਐਲਮ ਸਕੇਲ
• ਓਇਸਟਰਸ਼ੈਲੱ ਸਕੇਲ
• ਪਾਈਨ ਨੀ�ਲ ਸਕੇਲ

ਬੋਕਰੰਗ ਕੀਟ:  
ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਕੀਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱੁਖ ਦੀ ਕਛੱਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 
ਖਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਬਤਾਉਦੇਂ ਹਨ।  
• ਐਸ਼ ਬਾਰਕ ਬੀਟਲ
•  ਬੋ੍ਨਜ਼ ਬਰਚ ਬੋਰਰ

ਕੀਟ: 

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਕੀਟ ਅਤੇ ਕਬਮਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਂੋ ਬਚਣ ਦਾ ਸ� ਤਂੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਹਾ�ੇ ਰੱੁਖਾਂ ਨੰੂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਕਖਆ ਜਾਵੇ: ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹ ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ 
ਕਟਾਈ-ਛੰਗਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੱਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਕਸੇ ਪੇਸੇਵਰ ਨੰੂ ਬੁਲਾਉਣਾ।

ਐਸ ਬਾਰਕ ਬੀਟਲਓਇਸਟਰਸੈਲੱ ਸਕੇਲਪੀਲੇ ਕਸਰ ਵਾਲੀ ਚੀੜ ਦੀ ਮੱਖੀ

ਦਰਾਰ ਵਾਲਾ ਫੱੁਲਦਾਰ ਤਣਾ
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