
Good Gardening 
Practices

Flower pots 

and dishes

 Loosen compacted soil for better 

drainage

 Remove water in dishes daily

 Keep unused pots and dishes 

overturned and in sheltered areas

Plants 

 Prune and maintain all plants 

regularly

 Regularly flush plants that collect 

water (e.g., bromeliads, cocoyams, 

and pitcher plants) 

Water features 

and hydroponic/

aquaponic setups

 Add fish or BTI to all exposed 

water features

 Check hydroponic/aquaponic 

pumps and reservoirs regularly and 

change water if needed

 Install mosquito netting over 

hydroponic/aquaponic reservoirs 

Trellises and 

other structures

 Seal or cap hollow poles to prevent 

water collection

 Check structures regularly for 

damage, holes and stagnant water

Drains, gutters, and 

other areas that 

may collect water

 Remove debris and horticultural 

waste regularly to prevent stagnant 

water

 Add environmentally-friendly 

larvicide such as BTI to kill 

mosquito larvae

 Keep garden tools, including 

watering cans, neatly in sheltered 

areas

Scan this QR 

code to learn 

more
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Pasu bunga
dan piring pasu

 Gemburkan tanah yang keras untuk
memudahkan pengaliran air

 Telungkupkan piring pengalas pasu
bunga secara kerap. 

 Buang air yang bertakung di piring

pasu setiap hari
 Telungkupkan piring pengalas pasu

bunga yang tidak digunakan
 Terbalikkan pasu bunga dan piring

pasu yang tidak dipakai di tempat

yang berteduh

Tumbuhan

 Selalu memangkas dan menjaga
semua tumbuhan

 Bersihkan celah-celah daun pokok
yang kerap menakung air (seperti
Bromeliad, Birah Negeri dan Periuk

Kera)

Kolam air hiasan
dan sistem tanaman

hidroponik / 
akuaponik

 Perkenalkan ikan-ikan atau
bubuhkan racun serangga BTI di 

tempat-tempat air yang terdedah
 Periksa pam air dan tangki

hidroponik/akuaponik selalu. 

 Sila tukar air di dalam tangki jika
perlu

 Pasang kelambu di atas tangki
takungan hidroponik / akuaponik

Teralis dan 
struktur sokongan

 Tutup lobang penyangkut galah
untuk mengelak air dari bertakung

 Periksa struktur untuk kerosakan, 
lubang dan air bertakung selalu

Longkang, saluran
bumbung rumah

dan tempat-tempat
air mudah bertakung

 Buang daun-daun kering dan dahan
yang rapuh untuk mengelakkan air 

bertakung
 Bubuh racun serangga BTI untuk

membunuh larva nyamuk

 Simpan semua peralatan di stor di 
kawasan terlindung dengan kemas

Amalan Berkebun yang Baik

Imbas kod QR ini 

untuk mengetahui 

lebih lanjut

良好的

园艺习惯

花盆和托盘

 铲松紧实的土壤，以便更好地

排水

 每天将托盘的积水倒掉

 将空的花盆和托盘倒置并放在

有遮盖的地方

植物

 定期修剪和养护所有植物

 定期冲洗容易积水的植物（如

黄梨花、野芋和猪笼草）

水景设备/水耕/

复合养殖装置

 将鱼或Bti灭蚊药放入所有水景

设备

 定期检查水耕/复合养殖的水泵

和蓄水池，以及在必要时换水

 在水耕/复合养殖的蓄水池安装

捕蚊网

棚架及

其他装置

 密封或盖上空心杆，以防积水

 定期检查装置是否损坏、出现

孔洞和积水

沟渠、水槽及

其他可能积水

的地方

 定期清理垃圾和园艺残渣，以

防积水

 放入环保灭蚊药如Bti，以杀灭

孑孓

 将园艺工具（包括浇灌器皿）

整齐存放在有遮盖的地方
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