
ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ



ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ

ਲਾਭ

ਿਸੰਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ
ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਨਾਲ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਕੜ ਵੱਧਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਗਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਿਮਲਦੀ ਹੈ।

ਨਦੀਨ ਹਟਾਉਣ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਿਮਹਨਤ
ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨਦੀਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਉੱਚ ਆਮਦਨ
15-40% ਵੱਧ ਉਪਜ

ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰੀ ਦੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ  ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਿਕਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ  ਉਨਾਂ ਿਵਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਰਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ। 
ਅਿਜਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਿਲਆ ਹੈ। ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅਿਜਹੀ ਤਕਨੀਕ ਿਸਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਿਜਸ ਨਾਲ ਉਹ 
ਿਬਨਾਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਆਪ ਖਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਿਸਰਫ਼ ਅਠਾਰਾਂ ਿਦਨਾਂ ਿਵੱਚ।

ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਿਵੱਚ ਔਸਤਨ ਅੱਠ ਖਾਦ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। (ਇਕ ਹੈਕਟੇਅਰ ਲਈ 20 ਢੇਰ) ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 50% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ MOP/DAP ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ 100% ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ 
100% ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਮਾਤਰਾ ਿਵੱਚ  ਕਰੋ।

ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਖੇਤ ਦੀ ਰਿਹੰਦ-ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਖਾਦ ਿਵਚ ਬਦਲ ਿਦੰਦੀ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਿਟਕ ਤੱਤ 
ਿਮਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਿਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਮਿਹੰਗੇ ਰਸਾਇਣਾਂ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 
ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਿਮੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।



ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਦ

ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ - ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਪਾਣੀ

ਕਹੀ - ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਲਈ ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟ - ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਨੂੰ 
ਬਚਾਉਣ ਲਈ 

3 ਮੀ x 3 ਮੀ

ਤਸਲਾ - ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ

10 ਲੀਟਰ



ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ
ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ
ਵਧੀਆ ਜਲ ਿਨਕਾਸੀ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ

ਢੇਰ ਦੀ ਥਾਂ

ਢੇਰ ਦੀ ਥਾਂ

ਢੇਰ ਦੀ ਥਾਂ

ਢੇਰ ਦੀ ਥਾਂ

ਛਾਂ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ; 
ਵਧੀਆ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ; 
ਵਧੀਆ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ; 
ਵਧੀਆ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ; 
ਵਧੀਆ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਹਰ ਵਗਣਾ; 
ਵਧੀਆ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਗਣਾ; 
ਗਲਤ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਗਣਾ; 
ਗਲਤ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਗਣਾ; 
ਗਲਤ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਗਣਾ; 
ਗਲਤ ਿਨਕਾਸੀ

ਪਾਣੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਵਗਣਾ; 
ਗਲਤ ਿਨਕਾਸੀ



ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਿਜੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਨੀ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ।

100% ਪੱਿਤਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।

ਪੌਿਦਆਂ ਦਾ ਸੁੱਕਾ ਕਚਰਾ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਡੰਡਲ

ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ ਜਾਂ ਨਦੀਨ ਕਣਕ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਡੰਡਲ 

ਸੁੱਕੀ ਪੱਤੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਿਬਸਤਰਾ



ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਿਜੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਉਨੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ

ਪੌਿਦਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਾ ਿਹੱਸਾ ਹਰਾ ਘਾਹ

ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਛਾਂਟੇ ਗਏ ਹਰੇ ਿਹੱਸੇ ਹਰੇ ਨਦੀਨ

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਿਨੰਮ ਜਾਂ ਸਫੈਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ



ਗੋਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਿਜੰਨੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ, ਉਨਾਂ ਹੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਗੋਹਾ
ਤਾਜ਼ਾ (1 - 2 ਹਫ਼ਿਤਆਂ ਤੋਂ ਿਜ਼ਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ)

ਮਨੁੱਖੀ ਮਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ।



ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਕੱਟੋ
ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਵਧੀਆ ਖਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਚਾਰਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾਤੀ

ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਿਬਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ) ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੱਟੀ ਹੋਈ)

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਿਬਨਾਂ ਕੱਟੀ ਹੋਈ) ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ (ਕੱਟੀ ਹੋਈ)

ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਆਕਾਰ



ਮਾਪ - ਤਸਲਾ

ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭਰੋ

ਿਜ਼ਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ



ਢੇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ

1.5 ਮੀਟਰ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ

9 X ਤਸਲੇ

1½X ਤਸਲੇ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਪਿਹਲੀ ਪਰਤ

ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਦੂਜੀ ਪਰਤ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ

6 X ਤਸਲੇ

1 X ਤਸਲਾ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਤੀਜੀ ਪਰਤ

ਗੋਹਾਗੋਹਾ

ਗੋਹਾ ਗੋਹਾ

3 X ਤਸਲੇ

ਤਸਲਾ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
6 - 8 ਬਾਰ ਦੋਹਰਾਓ

ਗੋਹਾ

ਗੋਹਾ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਗੋਹਾ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਗੋਹਾ
ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਗੋਹਾ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਗੋਹਾ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਗੋਹਾ
ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਗੋਹਾ

ਹਰੀ ਸਮੱਗਰੀ
ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ

ਸੁੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ
(9 ਤਸਲੇ)

(6 ਤਸਲੇ)

(3 ਤਸਲੇ)

(1½ ਤਸਲੇ)

(1 ਤਸਲਾ)

(1½ ਤਸਲੇ)

ਪਾਣੀ



ਢੇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਉੱਚਾਈ)

ਮੋਢੇ ਤੱਕ
(6 - 8 ਪਰਤਾਂ)

ਗਲਤ
(3 - 4 ਪਰਤਾਂ)



ਢੇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਿਵਆਸ)

ਿਵਆਸ 1.5 ਮੀਟਰ

ਿਵਆਸ 1.5 ਮੀਟਰ



ਪਿਹਲਾ ਿਦਨ
ਆਿਖਰੀ ਪਰਤ

ਢੱਕਣਾ



ਚੌਥਾ ਿਦਨ
ਤਾਪਮਾਨ ਟੈਸਟ

ਗਰਮ ਥੋੜਾ ਗਰਮ
ਗਲਤ

ਿਨਚੋੜ ਟੈਸਟ

ਿਨਚੋੜ ਟੈਸਟ ਢੇਰ ਕਈ ਿਹੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ ਕਰੋ

ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਾ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਿਗੱਲਾ
ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ

ਸਹੀ



ਚੌਥਾ ਿਦਨ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਅੰਦਰ

ਢੱਕਣਾ

ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟ



ਚੌਥਾ ਿਦਨ
ਆਮ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੱਲ

ਸਮੱਿਸਆ ਹੱਲ

ਥੌੜਾ ਠੰਡਾ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

3 x ਤਸਲੇ 
ਗੋਹਾ

ਬਹੁੱਤ ਸੁੱਕਾ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

3 x ਤਸਲੇ 
ਪਾਣੀ

ਬਹੁੱਤ ਿਗੱਲਾ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਸੁਕਾਓ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਓ



18 நா  ெசய ைற

வ யைல 
உ வா க த ப த ப

த பத ப

த ப த ப

த ப

தயா

ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਿਦਨ ਪਲਟੋ
ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਪਲਟਾਓ

ਤਾਪਮਾਨ ਟੈਸਟ ਿਨਚੋੜ ਟੈਸਟ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ ਢੇਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕੋ



ਤਾਪਮਾਨ ਟੈਸਟ, ਿਨਚੋੜ ਟੈਸਟ, ਪਲਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਨਾ 
ਭੁੱਲੋ।

ਪੁਸਤਕ ਿਵੱਚ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਕਿਰਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅਠਾਰਾਂ ਿਦਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ
ਇੱਕ ਛਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਮਤਲ ਸਥਾਨ ਚੁਣੋ
ਢੇਰ ਬਣਾਓ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਢੇਰ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਤਾਪਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਨਮੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
ਢੇਰ ਨੂੰ ਪਲਟੋ

ਖਾਦ ਿਤਆਰ

ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਿਦਨ

ਚੌਥਾ ਿਦਨ

ਛੇਵਾਂ ਿਦਨ

ਅੱਠਵਾਂ ਿਦਨ

ਦਸਵਾਂ ਿਦਨ

ਬਾਰਵਾਂ ਿਦਨ

ਚੌਦਵਾਂ ਿਦਨ

ਸੌਲਾਂ ਿਦਨ

ਅਠਾਰਵਾਂ ਿਦਨ



ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਕਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਿਮੱਟੀ 'ਚ ਰਲਾਓ (ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ 3 ਿਦਨ ਪਿਹਲਾਂ)

ਫਸਲ ਦੀ ਿਬਜਾਈ ਸਮੇਂ
ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਾਓ

ਖੜੀ ਫਸਲ ਉੱਤੇ
ਉੱਪਰ ਦੀ ਿਛੜਕਾਓ



ਿਸ਼ਵੰਸ਼ ਖਾਦ ਨੂੰ ਿਕਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ?
ਸੁੱਕੀ, ਛਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੰਡੀ ਥਾਂ
3 ਮਹੀਨੇ ਤੋੰ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖੋ।


