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ਇਸ ਰਰਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਬੀਸੀ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ
2019 ਰਵੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗ੍ਏ ਸਨ। ਅੰਕਰੜਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਫਰਵਰੀ 2021 

ਰਵੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਵੱਚ ਸਾਲ 2019 ਤੱਕ ਬੀਜੇ ਅੰਗੂ੍ਰ ਸਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ
ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਗ੍ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ
ਅੰਦਾਜਾ ਲਗ੍ਾਇਆ ਰਕ ਇਸ ਰਰਪੋਰਟ ਰਵੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦਾ
95% ਰਕਬਾ ਸਾਮਲ ਹ;ੈ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ +/- 55 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਕਬੇ
ਦਾ ਫਰਕ +/- 550 ਏਕੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ

ਇਸ ਰਰਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜਾ ਲਾਉਣ ਲਈ, 
ਅਤੇ ਖੋਜ ਪਰੋਜੈਕਟ ਫੰਰਿਗ੍, ਮਾਰਕੀਰਟੰਗ੍, ਅਤੇ ਬਾਗ੍ ਜਾਂ ਵਾਈਨਰੀ ਰਨਵੇਸਾਂ ਲਈ ਇੱਕ
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗ੍ੀ।

ਇਹ ਰਰਪੋਰਟ ਜਾਰਜ ਗੈ੍ਲਿਾਰਟਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਅਤੇ ਕਾਰਲ ਰਵਥਲਰ, ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਬੀ.ਸੀ. 
ਵਾਈਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੇਪਗ੍ਰੋਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਸਟਾਫ / ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ
ਰਦੱਤੀਆਂ ਸਮੀਰਖਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਰਰਪੋਰਟ ਬੀਸੀ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪ ਕਾਉਂਸਲ (www.bcwgc.org), ਬੀਸੀ ਗ੍ਰੇਪਗ੍ਰੋਅਰਜ
ਐਸੋਸੀਏਸਨ (www.grapegrowers.bc.ca) ਅਤੇਵਾਈਨਗ੍ਰੋਅਰਜ਼਼ ਰਬਰਰਟਸ
ਕੋਲੰਬੀਆ (https://winebc.com/industry/) ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੇਉਪਲਬਧ ਹ।ੈ
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ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੰਰ ੰਗ ਪਰਵਾਨਗੀ
ਇਸ ਪਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਫੰਰਿੰਗ੍ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ
ਕਰਵਾਈ ਗ੍ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਹੱਰਸਆਂ ਰਵੱਚ ਬੀਸੀ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪ ਕਾਉਂਸਲ, ਬੀਸੀ ਗ੍ਰੇਪਗ੍ਰੋਅਰਜ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, 
ਬੀਸੀ ਵਾਈਨ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੋਅਰਜ਼਼ ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਦੱਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ।



ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ
• ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ 11,086 ਏਕੜ (4,486 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਹਨ।

● 53.1% ਲਾਲ ਅੰਗੂ੍ਰ / 46.9% ਰਚਟੇ ਅੰਗੂ੍ਰ

● 97.6% ਰਵਨੀਫੇਰਾ / 2.4% ਹਾਈਰਬਰਿ

• ਏਕੜ ਦੇ ਕਰਮ ਰਵੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 10 ਰਕਸਮਾਂ:

● ਮਰਲੋਟ

● ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ

● ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ

● ਚਾਰਿਨਨੇ

● ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ

● ਕੈਬਰਨੇਟ ਫਰੈਂਕ

● ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ

● ਰੀਸਰਲੰਗ੍

● ਰਸਰਾਹ

● ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ ਬਲੈਂਕ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ (ਜਾਰੀ)
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• ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ 1,049 ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ੍ ਹਨ (ਵਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ 
ਸਮੇਤ), ਅਤੇ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਰਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਿੇ ਹਨ:

● 86.8% ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਵਾਦੀ

● 5.7% ਰਸਮਲਕਾਰਮਨ ਘਾਟੀ

● 3.2% ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਿ ਅਤੇ ਗ੍ਲਫ ਆਈਲੈਂਿਜ

● 2.9% ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ

● 1.4% ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ

o 71.3% ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ ਵਾਈਨਰੀ ਹ,ੈ ਰਜਸ 
ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ 14.72 ਏਕੜ ਹੈ।

o 28.7% ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਰਜਸ 
ਦਾ ਔਸਤਨ ਆਕਾਰ 6.21 ਏਕੜ ਹੈ।

o ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ 365 ਲਾਇਸੈਂਸਸੁਦਾ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਹਨ, ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਸਾਿਾ 
ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰਕ 282 ਸਥਾਨਕ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਰਤਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 
ਹਨ।
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ਪਰਰਭਾਸਾ

ਨੋਟ: ਇਸ ਰਰਪੋਰਟ ਰਵੱਚ ਪਾਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਰਲਖੇ ਸਬਦਾਂ ਨੰੂ ਪਰਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਰਗ੍ਆ ਹੈ:
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● ਅੰਗੂ੍ਰੀ ਬਾਗ੍ ਨੰੂ ਇੱਕ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਪਰਰਭਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਸਮਾਂ
ਰਵੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
I

● ਰਵਨੀਫੇਰਾ ਅੰਗੂ੍ਰ ਭੂਮੱਧ ਖੇਤਰ, ਮੱਧ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਸੀਆ ਦੀ ਮੂਲ “ਵਾਈਟਸ” 

ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਜਾਤੀ ਹਨ।
● ਹਾਈਰਬਰਿ ਅੰਗੂ੍ਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਰਵਨੀਫੇਰਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟਸ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸਲ ਹਨ।
● ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗੂ੍ਰੀ ਬਾਗ੍ ਇਕੱਲੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ
ਹੈ ਜੋ ਰਕਸੇ ਵਾਈਨਰੀ ਰਵੱਚ ਰਹੱਸੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਰਹਤ
ਵਾਈਨਰੀ ਜਾਂ ਖੁੱ ਲੇ ਬਾਜਾਰ ਰਵੱਚ ਅੰਗੂ੍ਰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ I

●ਵਾਈਨਰੀ ਅੰਗੂ੍ਰੀ ਬਾਗ੍ ਇੱਕ ਬਾਗ੍ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਈਨਰੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ
ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਈਨਰੀ ਰਵੱਚ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਰਹੱਸੇਦਾਰ ਦੀ ਸਰਥਤੀ ਨੰੂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ
ਹਨ I ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕੀਅਤ, ਰਕਰਾਏ ਤੇ ਪਰਾਪਤਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀ
ਹIੈ ਵਾਈਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਤਬਾਗ੍ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਗ੍ਾਂ ਰਵਚੋਂ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ
ਵਾਈਨਰੀ ਰਵਖੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਖੁੱ ਲੇ
ਬਾਜਾਰ ਰਵੱਚ ਹੋਰ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਨੰੂ ਅੰਗੂ੍ਰ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ I
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ਬੀ. ਸੀ. ਲਾਲ ਅਤੇ ਰ ਿੱ ਟੇ
ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ 2019
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ਬੀ.ਸੀ. ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 2019

ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਲਾਲ ਰਕਸਮਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਮਰਲੋਟ 1,618.85 27.58% 14.64%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 1,331.94 22.69% 12.05%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ 853.41 14.54% 7.72%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਫਰੈਂਕ 719.52 12.26% 6.51%

ਰਸਰਾਹ 553.86 9.44% 5.01%

ਗੈ੍ਮੇ ਨੋਇਰ 189.66 3.23% 1.72%

ਮਾਲਬੇਕ 122.17 2.08% 1.11%

ਮਾਰੇਚਲ ਫੋਚ * 115.09 1.96% 1.04%

ਪੇਰਟਟ ਵਰਿੋਟ 76.05 1.30% 0.69%

ਜਵੇਗ੍ਲਟ 40.95 0.70% 0.37%

ਰਪਨੋਟ ਮੀਊਨੀਅਰ 26.78 0.46% 0.24%

ਰਜੰਫੈਂਿਲ 23.06 0.39% 0.21%

ਟੈਂਪਰਾਰਨਲੋ 19.65 0.33% 0.18%

ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਲਾਲ ਰਕਸਮਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਮਾਰਕੁਏਟ* 15.18 0.26% 0.14%

ਕਾਰਮੇਨੇਰ 13.89 0.24% 0.13%

ਬਲੈਟਨਰ ਕੈਬਰਨੇਟ ਫੋਚ * 13.81 0.24% 0.12%

ਰਪਨੋਟੇਜ 13.70 0.23% 0.12%

ਬਾਕੋ ਨੋਇਰ * 12.30 0.21% 0.11%

ਸਾਂਜੀਓਵੇਸ 10.30 0.18% 0.09%

ਲੇਓਨ ਰਮਲੋਟ * 9.58 0.16% 0.09%

ਫਰੰਟਨੇਕ ਨੋਇਰ * 9.55 0.16% 0.09%

ਬਲੈਟਨਰ ਰਬਰਕੇਟ ਰੈੈੱਿ * 8.69 0.15% 0.08%

ਲੇਮਬਰਗ੍ਰ 7.90 0.13% 0.07%

ਚਾਂਸਲਰ * 6.60 0.11% 0.06%

ਬਲੈਟਨਰ ਕੈਬਰਨੇਟ ਰਲਬਰੇ
*

6.29 0.11% 0.06%

ਗ੍ਰੇਨੇਚ 6.26 0.11% 0.06%
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ਬੀ.ਸੀ. ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 2019 (ਜਾਰੀ)

ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਿੰਕੇਲਵੇਲਿਰ 5.04 0.09% 0.05%

ਮੌਰਵੇਿਰੇ 4.33 0.07% 0.04%

ਕੈਸਟੇਲ * 4.15 0.07% 0.04%

ਬਾਰਬੇਰਾ 4.07 0.07% 0.04%

ਿੋਲਸੇਟੋ 4.00 0.07% 0.04%

ਟੈਨਾਟ 3.13 0.05% 0.03%

ਕੋਨਕੋਰਿ 3.00 0.05% 0.03%

ਰੋਟਬਰਗ੍ਰ 2.80 0.05% 0.03%

ਿੋਰਨਫੇਲਿਰ 2.24 0.04% 0.02%

ਰੋਸੇਟ 2.00 0.03% 0.02%

ਨੇਬੀਓਲੋ 1.65 0.03% 0.01%

ਚੰਬੂਰਰਸਨ 1.63 0.03% 0.01%

ਟੈਰੋਲਿੇਗੋ੍ 1.60 0.03% 0.01%

ਟੂਰੀਗ੍ਾ ਨਾਸੀਓਨਲ 1.50 0.03% 0.01%
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ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਲਾਲ ਰਕਸਮ ਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਅਲੀਕਾਂਟੇ 0.94 0.02% 0.01%

ਪੇਰਟਟ ਰਸਰਾਹ 0.72 0.01% 0.01%

ਰਸਨਸੌਲਟ 0.40 0.01% 0.00%

ਰੀਜੈਂਟ* 0.40 0.01% 0.00%

ਸੇਂਟ ਲੌਰੰਟ 0.35 0.01% 0.00%

ਲੂਸੀ ਕੁਹਲਮੈਨ 0.30 0.01% 0.00%

ਐਗ੍ਰੀਆ 0.14 0.00% 0.00%

ਗ੍ਰੋਸ ਵਰਿੋਟ 0.00 0.00% 0.00%

ਲੈਂਿਲ 0.00 0.00% 0.00%

ਰੇਫੋਸਕੋ 0.00 0.00% 0.00%

*ਕੱੁਲ ਲਾਲ ਹਾਈਰਬਰਿ 195.35 3.33%

ਕੱੁਲ ਲਾਲ ਰਵਨੀਫਰਾ 5,674.07

ਕ ਿੱ ਲ ਲਾਲ ਅੰਗੂਰ 5,869.42 100% 53.09%
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ਬੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱ ਟੀ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 2019

ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ
ਦਾ %

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 1,166.57 22.50% 10.55%

ਚਾਰਿੋਨੇ 1,132.31 21.83% 10.24%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 646.47 12.47% 5.85%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 613.13 11.82% 5.55%

ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ ਬਲੈਂਕ 403.01 7.77% 3.65%

ਰਵਓਗ੍ਨੀਅਰ 234.22 4.52% 2.12%

ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ 231.97 4.47% 2.10%

ਮਸਕਟ 109.48 2.11% 0.99%

ਐਹਰਨਫੇਲਸਰ 65.02 1.25% 0.59%

ਸੇਰਮਲਨ 56.45 1.09% 0.51%

ਸੀਜਰਰੇਬ 51.39 0.99% 0.46%

ਓਰਟੇਗ੍ਾ 48.91 0.94% 0.44%

ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ
ਦਾ %

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਬੈਕਸ 48.68 0.94% 0.44%

ਔਕਸੇਰੋਇਸ 47.22 0.91% 0.43%

ਰਵਿਾਲ * 43.42 0.84% 0.39%

ਚੇਰਨਨ ਬਲੈਂਕ 33.44 0.64% 0.30%

ਸੌਨਬਰਗ੍ਰ 27.82 0.54% 0.25%

ਚਾਸੇਲਾ 25.78 0.50% 0.23%

ਰੂਸਨ 25.47 0.49% 0.23%

ਕੇਰਨਰ 24.83 0.48% 0.22%

ਪੇਰਟਟ ਮੀਲੋ 19.85 0.38% 0.18%

ਗ੍ਰੂਨਰ ਵੇਲਟਲਾਈਨਰ 13.13 0.25% 0.12%

ਫਰੰਟੇਨੈਕ ਬਲੈਂਕ/ਗ੍ਰੀਸ * 12.90 0.25% 0.12%

ਮੈਿੇਲੀਨ ਐਗੇਂ੍ਵੀਨ 12.67 0.24% 0.11%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਦੇ ਅੰਗੂਰ 2019 (ਜਾਰੀ)

ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਸਾਵਰੇਨ ਓਪਲ * 12.41 0.24% 0.11%

ਲਾ ਰਕਰਸੈਂਟ * 11.91 0.23% 0.11%

ਓਪਰਟਮਾ 9.56 0.18% 0.09%

ਮੂਲਰ ਥੁਰਗ੍ਾਊ 9.53 0.18% 0.09%

ਮਾਰਸਨ 7.38 0.14% 0.07%

ਰਸਲਵੇਨਰ 5.90 0.11% 0.05%

ਅਲਬਰੀਨੋ 5.75 0.11% 0.05%

ਓਰਾਨੀਨਸਟਾਈਨਰ 4.55 0.09% 0.04%

ਮੈਿੇਲੀਨ ਰਸਲਵੇਨਰ 4.50 0.09% 0.04%

ਟਰਾਮੀਨਰ 3.56 0.07% 0.03%

ਟਰੇਬੀਆਨੋ 3.03 0.06% 0.03%

ਰੀਚੇਨਸਟਾਈਨਰ 3.00 0.06% 0.03%

ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਏਕੜ ਰ ਿੱਟੀ ਰਕਸਮ ਦਾ
%

ਕ ਿੱ ਲ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ
%

ਐਲ'ਅਕਾਿੀ ਬਲੈਂਕ 2.70 0.05% 0.02%

ਸੰਤਰੀ ਮਸਕਟ 2.39 0.05% 0.02%

ਵਰਿੇਜੋ ਵਰਿੇਲੋ 1.80 0.03% 0.02%

ਵਰਿੇਲੇਟ * 1.80 0.03% 0.02%

ਸੀ'ਸਾਬਾ ਦਾ ਪੇਰਲੇ 0.75 0.01% 0.01%

ਸੇਵਲ ਬਲੈਂਕ * 0.60 0.01% 0.01%

ਸਾਵਗ੍ਰਨਨ 0.59 0.01% 0.01%

ਸੀਗ੍ਫਰਾਈਿਰੇਬੇ 0.01 0.00% 0.00%

* ਕੱੁਲ ਰਚੱਟੇ ਹਾਈਰਬਰਿ 83.04 1.63%

ਕੱੁਲ ਰਚੱਟੇ ਰਵਨੀਫਰਾ 5,102.79

ਕ ਿੱ ਲ ਰ ਿੱਟੇ ਅੰਗੂਰ 5,185.83 100.00% 46.91%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ  ਰਕਬੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੋਟੀ
ਦੀਆਂ 4 ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ (2019)
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ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ   ਰਕਬੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ (2019)

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਓਲੀਵਰ

ਮਰਲੋਟ 891.79 20.56%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ 529.13 12.20%

ਚਾਰਿੋਨੇ 453.68 10.46%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 406.12 9.36%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ
/ ਕਾਲੇਿਨ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 221.12 16.31%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 212.70 15.69%

ਮਰਲੋਟ 196.26 14.48%

ਚਾਰਿੋਨੇ 131.34 9.69%

ਓਸੋਯੂਸ

ਮਰਲੋਟ 322.85 26.52%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ 189.17 15.54%

ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ 177.75 14.60%

ਰਸਰਾਹ 137.55 11.30%

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਕੇਲੋਨਾ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 215.76 27.07%

ਚਾਰਿੋਨੇ 125.41 15.74%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 98.80 12.40%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 98.73 12.39%

ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ ਵੈਲੀ / 
ਕਾਵਸਟਨ / ਕੇਰੇਮੀਓਸ

ਮਰਲੋਟ 108.93 17.22%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨਨ 77.21 12.20%

ਚਾਰਿੋਨੇ 61.65 9.74%

ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ 57.74 9.13%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 116.45 20.34%

ਚਾਰਿੋਨੇ 105.65 18.45%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 78.56 13.72%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 60.76 10.61%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ   ਰਕਬੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ (ਜਾਰੀ)

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 135.68 26.70%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 98.20 19.33%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 73.13 14.39%

ਚਾਰਿੋਨੇ 68.00 13.38%

ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 112.00 24.14%

ਚਾਰਿੋਨੇ 52.67 11.35%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 42.41 9.14%

ਗੈ੍ਮੇ ਨੋਇਰ 36.10 7.78%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 88.91 25.75%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 73.60 21.32%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 55.15 15.97%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 29.05 8.41%

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 60.31 21.77%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 54.45 19.66%

ਓਰਟੇਗ੍ਾ 22.77 8.22%

ਮਾਰੇਚਲ ਫੋਚ 19.71 7.12%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 24.95 16.53%

ਬੈਕਸ 24.50 16.23%

ਸੀਜਰਰੇਬ 15.55 10.30%

ਬਲੈਟਨਰ ਕੈਬਰਨੇਟ
ਫੋਚ 8.75 5.80%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ

ਮਾਰੇਚਲ ਫੋਚ 18.45 18.31%

ਓਰਟੇਗ੍ਾ 14.63 14.52%

ਸੀਜਰਰੇਬ 10.78 10.70%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 6.60 6.55%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਖੇਤਰਾਂ ਰਵਿੱ  ਰਕਬੇ ਅਨ ਸਾਰ  ੋਟੀ ਦੀਆਂ 4 ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ (ਜਾਰੀ)

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਕਾਮਲੂਪਸ

ਲਾ ਰਕਰਸੈਂਟ 10.91 12.08%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 10.22 11.31%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 10.14 11.22%

ਚਾਰਿੋਨੇ 9.67 10.70%

ਕੂਟੇਨੇਸ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 19.52 25.35%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 9.19 11.94%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 8.55 11.10%

ਮਾਰੇਚਲ ਫੋਚ 6.83 8.87%

ਖੇਤਰ ਮ ਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਏਕੜ ਖੇਤਰੀ ਏਕੜ ਦਾ
%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 24.42 31.07%

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 16.95 21.56%

ਚਾਰਿੋਨੇ 8.00 10.18%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 5.00 6.36%

ਰਲਲੂਏਟ

ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ 10.45 20.53%

ਮਰਲੋਟ 8.39 16.48%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 7.35 14.44%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 6.64 13.05%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ
ਖੇਤਰੀ ਵੰ 2019
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰ  2019

ਖੇਤਰ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਏਕੜ ਕ ਿੱ ਲ ਏਕੜ ਦਾ % ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਔਸਤ ਏਕੜ

ਓਲੀਵਰ 219 4,344.20 39.19% 19.8

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ 271 1,357.80 12.25% 5.0

ਓਸੋਯੂਸ 121 1,218.10 10.99% 10.1

ਕੇਲੋਨਾ 72 801.05 7.23% 11.1

ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ 45 633.00 5.71% 14.1

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ 39 578.30 5.22% 14.8

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ 76 508.39 4.59% 6.7

ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ 42 464.10 4.19% 11.1

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ 38 345.40 3.12% 9.1

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ 49 277.00 2.50% 5.7

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰ 2019 (ਜਾਰੀ)

ਖੇਤਰ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਏਕੜ ਕ ਿੱ ਲ ਏਕੜ ਦਾ % ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ ਔਸਤ ਏਕੜ

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ 31 155.00 1.40% 5.0

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ 12 100.90 0.91% 8.4

ਕਾਮਲੂਪਸ 5 90.40 0.82% 18.1

ਕੂਟੇਨੇਸ 12 83.10 0.75% 6.9

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 11 78.60 0.71% 7.1

ਰਲਲੂਏਟ 6 50.90 0.46% 8.5

ਕ ਿੱ ਲ 1,049 11,086.24 100.00% 10.6

ਨੋਟ: ਅੰਕਰੜਆਂ ਨੰੂ ਪੂਰਨ ਅੰਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱੁਲ ਏਕੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ
ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰ 2019
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰ  2019

ਖੇਤਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਏਕੜ # ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਕ ਿੱ ਲ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦਾ %

ਓਲੀਵਰ 219 4,344.20 42 14.9%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ 271 1,357.80 52 18.4%

ਓਸੋਯੂਸ 121 1,218.10 10 3.5%

ਕੇਲੋਨਾ 72 801.05 22 7.8%

ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ 45 633.00 15 5.3%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ 39 578.30 15 5.3%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ 76 508.39 22 7.8%

ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ 42 464.10 15 5.3%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ 38 345.40 8 2.8%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ 49 277.00 20 7.1%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਵੰ  2019(ਜਾਰੀ)

ਖੇਤਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਏਕੜ # ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਕ ਿੱ ਲ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦਾ %

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ 31 155.00 29 10.3%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ 12 100.90 8 2.8%

ਕਾਮਲੂਪਸ 5 90.40 5 1.8%

ਕੂਟੇਨੇਸ 12 83.10 6 2.1%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 11 78.60 11 3.9%

ਰਲਲੂਏਟ 6 50.90 2 0.7%

ਕ ਿੱ ਲ
1,049 11,086.24 282 100.0%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਵਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਸ ਤੰਤਰ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ
ਦੀ ਵੰ 2019
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ਵਾਈਨਰੀ ਦ ਆਰਾ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨਏਕੜ / 

ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਖੇਤਰੀ ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ % ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ%

ਓਲੀਵਰ 3,220.90 109 29.55 40.75% 29.05%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ 832.70 120 6.94 10.53% 7.51%

ਓਸੋਯੂਸ 666.90 49 13.61 8.44% 6.02%

ਕੇਲੋਨਾ 593.85 37 16.05 7.51% 5.36%

ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ 501.70 23 21.81 6.35% 4.53%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ 433.90 29 14.96 5.49% 3.91%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ 413.50 34 12.16 5.23% 3.73%

ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ 317.00 37 8.57 4.01% 2.86%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ 236.10 15 15.74 2.99% 2.13%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਵਾਈਨਰੀ ਦ ਆਰਾ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ (ਜਾਰੀ)

ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨਏਕੜ / 

ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਖੇਤਰੀ ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ % ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ 216.30 33 6.55 2.74% 1.95%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ 127.60 20 6.38 1.61% 1.15%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ 88.40 4 22.10 1.12% 0.80%

ਕਾਮਲੂਪਸ 76.60 10 7.66 0.97% 0.69%

ਕੂਟੇਨੇਸ 72.10 9 8.01 0.91% 0.65%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 64.80 6 10.80 0.82% 0.58%

ਰਲਲੂਏਟ 42.60 2 21.30 0.54% 0.38%

ਕ ਿੱ ਲ
7,904.95 537 14.72 100.00% 71.30%

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਾਰਲਤਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨਏਕੜ / ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਖੇਤਰੀ ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ % ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ%

ਓਲੀਵਰ 1,123.30 110 10.21 35.31% 10.13%

ਓਸੋਯੂਸ 551.20 72 7.66 17.33% 4.97%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ 525.10 151 3.48 16.51% 4.74%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ 191.39 39 4.91 6.02% 1.73%

ਕੇਲੋਨਾ 207.20 35 5.92 6.51% 1.87%

ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ 199.10 16 12.44 6.26% 1.80%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ 109.30 23 4.75 3.44% 0.99%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ 76.60 16 4.79 2.41% 0.69%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ 60.70 16 3.79 1.91% 0.55%

ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ 50.60 8 6.33 1.59% 0.46%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ 28.80 3 9.60 0.91% 0.26%

ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦ ਆਰਾ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਾਰਲਤਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨਏਕੜ / ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਖੇਤਰੀ ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ % ਬੀ.ਸੀ. ਕ ਿੱ ਲ ਦਾ%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ 27.40 11 2.49 0.86% 0.25%

ਕੂਟੇਨੇਸ 18.30 6 3.05 0.58% 0.17%

ਰਲਲੂਏਟ 8.30 4 2.08 0.26% 0.07%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 2.00 1 2.00 0.06% 0.02%

ਕਾਮਲੂਪਸ 2.00 1 2.00 0.06% 0.02%

ਕ ਿੱ ਲ
3,181.29 512 6.21 100% 28.70%

ਸਾਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨ ਏਕੜ / ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ
ਕ ਿੱ ਲ ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ

11,086.24 1,049 10.57 100%

ਨੋਟ: ਅੰਕਰੜਆਂ ਨ ੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱੁਲ ਏਕੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਦ ਆਰਾ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ (ਜਾਰੀ)
2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਸੰਭਾਵੀ ਬੀ. ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ
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ਸੰਭਾਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ (2014-2019)

ਸੰਭਾਵੀਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨਉਤਪਾਦਨ 2014-2019

% ਵਾਧਾ

ਸਾਲ ਏਕੜ * ਕ ਿੱ ਲ ਅਨ ਮਾਰਨਤਟਨ ਲੀਟਰ ਸਾਲਾਨਾ 2014ਤੋਂ

2014 9,748.43 37,919 20,855,450

2015 10,038.41 39,196 21,557,800 3.37% 3.37%

2016 10,259.94 40,196 22,107,800 2.55% 6.00%

2017 10,512.94 41,193 22,656,150 2.48% 8.63%

2018 10,759.94 42,165 23,190,750 2.36% 11.20%

2019 11,055.24 42,393 23,316,339 0.54% 11.80%

* ਸਰੋਤ 2014 ਐਕਰੀਜ ਰਰਪੋਰਟ।

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਸੰਭਾਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ (2019) (ਜਾਰੀ)

ਸੰਭਾਵੀਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨਉਤਪਾਦਨ 2019

ਸਾਲਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਏਕੜ 2019 ਰਵਿੱ  ਵੇਲ ਉਮਰ ਉਪਜ (ਟਨ/ਏਕੜ) ਸੰਭਾਰਵਤਟੋਂਨੇਜ ਲੀਟਰ ਵਾਈਨ/ਟਨ
ਵਾਈਨਦੇ ਸੰਭਾਰਵਤ

ਲੀਟਰ

2017 ਤੋਂ ਪੂਰਵ 10,419.20 4 4 41,677 550 22,922,238

2017 109.46 3 3 328 550 180,601

2018 258.79 2 1.5 388 550 213,500

2019 267.80 1 0 0 550 0

ਕ ਿੱ ਲ 11,055.24 42,393 23,316,339

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਸੰਭਾਵੀਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨਉਤਪਾਦਨ 2020

ਸਾਲਲਗਾਇਆ ਰਗਆ ਏਕੜ 2019 ਰਵਿੱ  ਵੇਲ ਉਮਰ ਉਪਜ (ਟਨ/ਏਕੜ) ਸੰਭਾਰਵਤਟੋਂਨੇਜ ਲੀਟਰ ਵਾਈਨ/ਟਨ
ਵਾਈਨਦੇ ਸੰਭਾਰਵਤ

ਲੀਟਰ

2017 ਤੋਂ ਪੂਰਵ 10,419.20 5 4 41,677 550 22,922,238

2017 109.46 4 4 438 550 240,801

2018 258.79 3 3 776 550 427,000

2019 267.80 2 1.5 402 550 220,934

ਕ ਿੱ ਲ 11,055.24 43,293 23,810,973

ਨੋਟ: ਅੰਕਰੜਆਂ ਨ ੂੰ ਪੂਰਨ ਅੰਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੱੁਲ ਏਕੜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੇਬਲਾਂ ਰਵਚਕਾਰ ਥੋੜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਰਵੱਚ 2014 ਦੇ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਤੋਂ 550 ਲੀਟਰ ਪਰਤੀ ਛੋਟਾ ਟਨ ਵਾਈਨਅੰਗੂ੍ਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗ੍ਈ ਸੀ।ਇਹ ਮੱੁਲ ਰਵਅਕਤੀਗ੍ਤਸਰਥਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਭਾਵੀ ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਤਪਾਦਨ (2019) (ਜਾਰੀ)
2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤ ਲਨਾ
ਹੋਰ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ

ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ (2019)



ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਹੋਰ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ (2019)

ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਰਸੰਗਟਨਸਟੇਟ ਓਰੇਗਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਏਕੜ- 2014 10,260 45,000 20,400 17,000 570,000

ਏਕੜ- 2019 11,055 55,445 33,996 17,000 637,000

% ਤਬਦੀਲੀ
(2014-2019)

7.8% 23.2% 66.6% 0.0% 11.8%

ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ-
2014

254 750 543 235 3,882

ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ-
2019

282 940 769 223 4,200

% ਤਬਦੀਲੀ
(2014-2019)

11.0% 25.3% 41.6% -5.1% 8.2%

31

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ



ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤ ਲਨਾ ਹੋਰ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ (2019) (ਜਾਰੀ)

ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਾਰਸੰਗਟਨਸਟੇਟ ਓਰੇਗਨ ਓਨਟੈਰੀਓ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ

ਪਰਮੱੁਖ ਲਾਲ
ਰਕਸਮਾਂ 2019

ਮਰਲੋਟ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਮਰਲੋਟ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਮਰਲੋਟ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਰਸਰਾਹ ਰਸਰਾਹ ਬਾਕੋ ਨੋਇਰ ਰਜੰਫੈਂਿਲ

ਪਰਮੱੁਖ ਰਚੱਟੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ 
2019

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਚਾਰਿੋਨੇ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰਵਿਾਲ ਚਾਰਿੋਨੇ

ਚਾਰਿੋਨੇ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਚਾਰਿੋਨੇ ਜੇ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਫਰੈਂਚ ਕੋਲਮਬਾਰਿ

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਚਾਰਿੋਨੇ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ

32

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ
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ਬੀ. ਸੀ. ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ
ਅੰਕਰੜਆਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 1999-2019



ਬੀ. ਸੀ. ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਅੰਕਰੜਆਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 1999-2019

1999 2004 2006 2008 2011 2014 2019

ਕੱੁਲ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ
ਦਾ ਰਕਬਾ 4,184 5,462 6,632 9,066 9,854 10,260 11,055

% ਰਚੱਟੇ ਅੰਗੂ੍ਰ 53.69% 50.56% 48.29% 49.01% 47.91% 49.04% 46.91%

% ਲਾਲ ਅੰਗੂ੍ਰ 46.31% 49.44% 51.71% 50.99% 52.09% 50.96% 53.09%

% ਹਾਈਰਬਰਿ ਅੰਗੂ੍ਰ 4.08% 2.50% 2.20% 2.88% 4.30% 2.94% 2.38%

% ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ
(ਏਕੜ)

30.5% 21.4% 36.7% 8.7% 4.1% 7.8%

ਪਰਮੱੁਖ ਰਚੱਟੀਆਂ
ਰਕਸਮਾਂ

ਚਾਰਿੋਨੇ ਚਾਰਿੋਨੇ ਚਾਰਿੋਨੇ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਚਾਰਿੋਨੇ ਚਾਰਿੋਨੇ ਚਾਰਿੋਨੇ ਚਾਰਿੋਨੇ

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ

ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਰੀਸਰਲੰਗ੍

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ

34

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ



ਬੀ. ਸੀ. ਅੰਗੂਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ ਦੇ ਅੰਕਰੜਆਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ 1999-2019 (ਜਾਰੀ)

1999 2004 2006 2008 2011 2014 2019

ਪਰਮੱੁਖ ਲਾਲ ਰਕਸਮਾਂ

ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ ਮਰਲੋਟ

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ ਕੈਬਰਨੇਟ ਸਾਊਵ

ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਰਸਰਾਹ ਰਸਰਾਹ ਰਸਰਾਹ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ

ਗ੍ਾਮੇ ਰਸਰਾਹ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ ਰਸਰਾਹ ਰਸਰਾਹ

ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੀ
ਸੰਰਖਆ 262 371 464 710 864 929 1,049

% ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ 41.6% 25.1% 53.0% 21.7% 7.5% 12.9%

ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ
ਸੰਰਖਆ 61 90 118 144 210 254 282

% ਸਾਲਾਨਾ ਤਬਦੀਲੀ 47.5% 31.1% 22.0% 45.8% 21.0% 11.0%
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1999 2004 2006 2008 2011 2014 2019

ਵਾਈਨਰੀ ਸੰਚਾਰਲਤ
ਰਕਬੇ 59.30% 67.20% 70.40% 63.10% 61.70% 67.20% 71.3%

ਔਸਤ (ਏਕੜ) 40.68 40.80 39.60 39.70 28.97 28.02 14.72

ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਚਾਰਲਤ
ਰਕਬੇ 40.70% 32.80% 29.60% 36.90% 38.30% 32.80% 28.7%

ਔਸਤ (ਏਕੜ) 9.46 7.70 7.20 6.70 6.60 5.96 6.21
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ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ
ਰਕਬੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ



ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ   ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ
ਰ ਿੱ ਟੇ ਅੰਗੂਰ ਏਕੜ % ਤਬਦੀਲੀ

ਰਕਸਮ 2008 2011 2014 2019 2008-2011 2011-2014 2014-2019 2008-2019

ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 928.29 1,065.67 1,114.25 1,166.57 14.80% 4.56% 4.70% 25.67%

ਚਾਰਿੋਨੇ 866.26 916.68 995.80 1,132.31 5.82% 8.63% 13.71% 30.71%

ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ 643.77 706.64 734.96 646.47 9.77% 4.01% -12.04% 0.42%

ਸੌਰਵਗ੍ਨ ਬਲੈਂਕ 438.76 392.70 393.87 403.01 -10.50% 0.30% 2.32% -8.15%

ਰਪਨੋਟ ਬਲੈਂਕ 369.14 265.92 268.68 231.97 -27.96% 1.04% -13.66% -37.16%

ਰੀਸਰਲੰਗ੍ 367.14 439.27 510.99 613.13 19.65% 16.33% 19.99% 67.00%

ਰਵਓਗ੍ਨੀਅਰ 164.48 204.01 222.58 234.22 24.03% 9.10% 5.23% 42.40%

ਐਹਰਨਫੇਲਸਰ 73.66 70.52 79.32 65.02 -4.26% 12.48% -18.03% -11.73%

ਸੈਮੇਲਨ 71.91 47.28 46.94 56.45 -34.25% -0.72% 20.26% -21.50%

ਬੈਕਸ 52.30 51.97 49.47 48.68 -0.63% -4.81% -1.60% -6.92%
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ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ (ਜਾਰੀ)

ਲਾਲ ਅੰਗੂਰ ਏਕੜ % ਤਬਦੀਲੀ

ਰਕਸਮ 2008 2011 2014 2019 2008-2011 2011-2014 2014-2019 2008-2019

ਮਰਲੋਟ 1,585.46 1,600.90 1,563.71 1,618.85 0.97% -2.32% 3.53% 2.11%

ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ 793.41 948.71 1,073.11 1,331.94 19.57% 13.11% 24.12% 67.88%

ਕੈਬਰਨੇਟ ਸੌਰਵਗ੍ਨ 680.87 755.17 755.82 853.41 10.91% 0.09% 12.91% 25.34%

ਰਸਰਾਹ (ਰਸਰਾਜ) 516.27 546.50 530.04 553.86 5.86% -3.01% 4.49% 7.28%

ਕੈਬਰਨੈੈੱਟ ਫਰੈਂਕ 391.18 517.45 546.13 719.52 32.28% 5.54% 31.75% 83.94%

ਗੈ੍ਮੇ ਨੋਇਰ 143.69 153.73 171.88 189.66 6.99% 11.81% 10.34% 31.99%

ਮਰੇਚਲ ਫੋਚ 121.55 137.30 140.59 115.09 12.96% 2.40% -18.14% -5.31%

ਮਾਲਬੇਕ 71.87 95.96 101.92 122.17 33.52% 6.21% 19.87% 69.98%

ਪੇਰਟਟ ਵਰਿੋਟ 55.69 65.58 64.04 76.05 17.76% -2.35% 18.75% 36.56%

ਜਵੇਗ੍ਲਟ 43.23 41.72 45.79 40.95 -3.49% 9.76% -10.57% -5.27%
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ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ
ਦੀ ਤ ਲਨਾ



ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ   ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ

ਖੇਤਰ ਏਕੜ % ਤਬਦੀਲੀ

2008 2011 2014 2019 2008-2011 2011-2014 2014-2019 2008-2019

ਓਲੀਵਰ
3,398.27 3,543.18 3,639.31 4,344.20 4.26% 2.71% 19.37% 27.84%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / 
ਕਾਲੇਿਨ 953.55 1,013.03 1,144.50 1,357.80 6.24% 12.98% 18.64% 42.39%

ਕੇਲੋਨਾ / ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ
835.55 904.46 1,037.08 1,265.15 8.25% 14.66% 21.99% 51.42%

ਓਸੋਯੂਸ
1,407.96 1,509.62 1,544.79 1,218.10 7.22% 2.33% -21.15% -13.48%

ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ / 
ਕਾਵਸਟਨ 579.89 691.44 657.66 633.00 19.24% -4.89% -3.75% 9.16%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ
549.61 538.81 593.93 578.30 -1.97% 10.23% -2.63% 5.22%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ
335.47 354.67 404.62 508.39 5.72% 14.08% 25.65% 51.55%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ
158.78 196.43 255.03 345.40 23.71% 29.83% 35.44% 117.53%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ
347.38 431.87 389.22 277.00 24.32% -9.88% -28.83% -20.26%
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ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ  ਵਿੱ ਖ-ਵਿੱ ਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਤ ਲਨਾ (ਜਾਰੀ) 

ਖੇਤਰ ਏਕੜ % ਤਬਦੀਲੀ

2008 2011 2014 2019 2008-2011 2011-2014 2014-2019 2008-2019

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ
204.10 263.45 200.85 155.00 29.08% -23.76% -22.83% -24.06%

ਸੁਸਵੈਪ / ਟੈਪੇਨ
76.00 97.00 95.50 100.90 27.63% -1.55% 5.65% 32.76%

ਕਾਮਲੂਪਸ

104.55

66.25 78.85 90.40 19.02% 14.65%

ਕੂਟੇਨੇਸ
86.47 94.27 83.10 9.02% -11.85%

ਰਲਲੂਏਟ
54.20 30.30 50.90 -44.10% 67.99%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ
114.94 115.64 94.03 78.60 0.61% -18.69% -16.41% -31.62%

ਕ ਿੱ ਲ
9,066.05 9,866.52 10,259.94 11,086.24 8.83% 3.99% 8.05% 22.28%
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ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ  ਵਾਈਨਰੀ ਅਤੇ ਸ ਤੰਤਰ
ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਤ ਲਨਾ (2014 -

2019)



ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ (2014 – 2019))

ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨ ਏਕੜ / ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ

ਓਲੀਵਰ
2,457.03 3,220.90 31.1% 91 109 19.8% 27.00 29.55 9.4%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ
585.52 832.70 42.2% 80 120 50.0% 7.32 6.94 -5.2%

ਓਸੋਯੂਸ
1,037.34 666.90 -35.7% 38 49 28.9% 27.30 13.61 -50.1%

ਕੇਲੋਨਾ/ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ
756.83 1,007.35 33.1% 41 71 73.2% 18.46 14.19 -23.1%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ
534.06 501.70 -6.1% 22 23 4.5% 24.28 21.81 -10.1%

ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ
339.29 433.90 27.9% 22 29 31.8% 15.42 14.96 -3.0%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ
237.97 317.00 33.2% 23 37 60.9% 10.35 8.57 -17.2%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ
144.83 236.10 63.0% 11 15 36.4% 13.17 15.74 19.5%
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ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ (2014 – 2019) (ਜਾਰੀ)

ਵਾਈਨਰੀ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਏਕੜ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਔਸਤਨਏਕੜ / ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਖੇਤਰ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ
346.25 216.30 -37.5% 34 33 -2.9% 10.18 6.55 -35.6%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ
153.65 127.60 -17.0% 18 20 11.1% 8.54 6.38 -25.3%

ਕਾਮਲੂਪਸ
70.25 88.40 25.8% 4 4 0.0% 17.56 22.10 25.8%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 86.03 76.60 -11.0% 14 10 -28.6% 6.15 7.66 24.7%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ
53.50 72.10 34.8% 7 9 28.6% 7.64 8.01 4.8%

ਕੂਟੇਨੇਸ
69.70 64.80 -7.0% 6 6 0.0% 11.62 10.80 -7.0%

ਰਲਲੂਏਟ
20.20 42.60 110.9% 1 2 100.0% 20.20 21.30 5.4%

ਕ ਿੱ ਲ
6,892.45 7,904.95 14.7% 412 537 30.3% 16.73 14.72 -12.0%

45

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ



ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਏਕੜ ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍ ਔਸਤਨ ਏਕੜ / ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍

ਖੇਤਰ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ

ਓਲੀਵਰ
1,182.28 1,123.30 -5.0% 112 110 -1.8% 10.56 10.21 -3.3%

ਪੈਂਰਟਕਟਨ / ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ
558.98 525.10 -6.1% 142 151 6.3% 3.94 3.48 -11.7%

ਓਸੋਯੂਸ
507.45 551.20 8.6% 70 72 2.9% 7.25 7.66 5.6%

ਕੇਲੋਨਾ/ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ
280.25 257.80 -8.0% 44 43 -2.3% 6.37 6.00 -5.9%

ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ
59.87 76.60 27.9% 13 16 23.1% 4.61 4.79 4.0%

ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ / ਕਾਵਸਟਨ
318.37 199.10 -37.5% 23 16 -30.4% 13.84 12.44 -10.1%

ਸਮਰਲੈਂਿ / ਪੀਚਲੈਂਿ
166.65 191.39 14.8% 36 39 8.3% 4.63 4.91 6.0%

ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ / ਵਰਨਨ
110.20 109.30 -0.8% 21 23 9.5% 5.25 4.75 -9.4%
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ਸ ਤੰਤਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰ ਾਰਲਤ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ

ਏਕੜ ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍ ਔਸਤਨ ਏਕੜ / ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍
ਖੇਤਰ

2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019 % ਤਬਦੀਲੀ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ
42.97 60.70 41.3% 16 16 0.0% 2.69 3.79 41.3%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ
47.20 27.40 -41.9% 14 11 -21.4% 3.37 2.49 -26.1%

ਕਾਮਲੂਪਸ
8.60 2.00 -76.7% 2 1 -50.0% 4.30 2.00 -53.5%

ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ
8.00 2.00 -75.0% 2 1 -50.0% 4.00 2.00 -50.0%

ਸਾਲਮਨ ਆਰਮ / ਟੈਪੇਨ
42.00 28.80 -31.4% 7 3 -57.1% 6.00 9.60 60.0%

ਕੂਟੇਨੇਸ
24.57 18.30 -25.5% 9 6 -33.3% 2.73 3.05 11.7%

ਰਲਲੂਏਟ
10.10 8.30 -17.8% 6 4 -33.3% 1.68 2.08 23.3%

ਕ ਿੱ ਲ 3,367.49 3,181.29 -5.5% 517 512 -1.0% 6.51 6.21 -4.6% 47
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ਸਾਰੇ ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍

ਏਕੜ ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍ ਔਸਤਨ ਏਕੜ / ਅੰਗ੍ੂਰੀ ਬਾਗ੍
ਖੇਤਰ

2014 2019
% 

ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019
% 

ਤਬਦੀਲੀ 2014 2019
% 

ਤਬਦੀਲੀ
ਕ ਿੱ ਲ ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ

10,259.94 11,086.24 8.1% 929 1,049 12.9% 23.24 20.93 -9.9%
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ਵਾਈਨ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ 
ਰਗਆਨ



ਮ ਿੱ ਖ ਲਿੱ ਭਤਾਂ

• ਬੀ. ਸੀ. ਰਵੱਚ ਸਮੱੁਚੇ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਰਹਾ ਹੈ, ਜੋ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ 
8.05% (826.30 ਏਕੜ) ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗ੍ਭਗ੍ ਅੱਧੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ 
ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਰਹੰਦੇ ਅੱਧੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਰਕ ਪੰਨਾ 
45 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਇਨਹ ਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੰੂ ਪਰਤੀਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 
ਰਕਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਨੰੂ ਵੇਖਣਾ ਰਦਲਚਸਪ ਹੈ।

• ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਓਲੀਵਰ (704.89 ਏਸੀ), ਕੇਲੋਨਾ/ਵੈਸਟ
ਕੇਲੋਨਾ (228.07 ਏਸੀ), ਪੈਂਰਟਕਟਨ/ਨਾਰਾਮਾਟਾ/ਕਾਲੇਿੇਨ (213.30 ਏਸੀ), 
ਸਮਰਲੈਂਿ/ਪੀਚਲੈਂਿ (103.77 ਏਸੀ) ਅਤੇ ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ/ਵਰਨਨ (90.37) ਸਨ।

• ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਓਸੋਯੂਸ (326.69 ਏਸੀ), ਵੈਨਕੂਵਰ
ਟਾਪੂ (112.22 ਏਸੀ), ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ (45.85 ਏਸੀ) ਅਤੇ ਰਸਰਮਲਕਾਮੀਨ ਵੈਲੀ 
(24.66 ਏਸੀ) ਸਨ।

• ਓਲੀਵਰ ਅਤੇ ਓਸੋਯੂਸ ਖੇਤਰ ਬੀ. ਸੀ. ਰਵੱਚ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਮੱੁਖ ਸਰੋਤ 
ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਰਵੱਚ ਕੱੁਲ ਬੀਜੇ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੱਸਾ ਹੈ।
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• ਭਾਵੇਂ ਚੋਟੀ ਦੇ 10 ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਰਕਸਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਦਰਜੇ ਰਵੱਚ ਕੱੁਝ ਬਦਲ ਆਇਆ ਹੈ, 
ਪਰ ਰਕਸਮਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ ਕੱੁਲ ਬੀਜੇ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦਾ 80% ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਰਹੱਸਾ ਹਨ। ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ 55% ਰਕਬਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 5 ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਮਰਲੋਟ
ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਸਮ ਹੈ, ਜਦ ਰਕ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ 
ਤੋਂ ਅੱਗੇ੍ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਸਮ ਹੈ। ਕੈਬਰਨੇਟ ਫਰੈਂਕ ਨੇ 6ਵੇਂ 
ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗ੍ੀਵਰਜਟਰਮੀਨਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਕ ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਨੇ ਰਸਰਾਹ ਨੰੂ 8ਵੇਂ ਸਥਾਨ 
'ਤੇ ਰਪੱਛੇ ਛੱਿ ਰਦੱਤਾ ਹੈ।

• ਓਰਰਵਰ, ਓਸੋਯੁਸ ਅਤੇ ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ ਵਾਦੀ ਰਵੱਚ ਮਰਲੋਟ ਰਕਸਮ ਪਰਮੱੁਖ ਹੈ।

• ਪੈਂਰਟਕਟਨ/ਨਾਰਾਮਾਟਾ/ਕਾਲੇਿੇਨ, ਕੇਲੋਨਾ, ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ,
ਸਮਰਲੈਂਿ/ਪੀਚਲੈਂਿ, ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ, ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ/ਵਰਨਨ, ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ, 
ਕੂਟੇਨਾਇਸ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਟਾਪੂਆਂ ਰਵੱਚ ਰਪਨੋਟ ਨੋਇਰ ਰਕਸਮ ਪਰਮੱੁਖ ਹੈ।

• ਰਪਨੋਟ ਗ੍ਰੀਸ ਪੈਨਰਟਕਟਨ/ ਨਾਰਾਮਾਟਾ / ਕਾਲੇਿਨ, ਕੇਲੋਨਾ, ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ, 
ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ/ਵਰਨਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪ,ੂ ਕੂਟੇਨਾਇਸ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਟਾਪੂਆਂ ਰਵੱਚ 
ਇੱਕ ਅਰਹਮ ਰਕਸਮ ਹੈ।

• ਓਲੀਵਰ, ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਫਾਲਜ, ਵੈਸਟ ਕੇਲੋਨਾ, ਕੇਲੋਨਾ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਟਾਪੂਆਂ ਰਵੱਚ 
ਚਾਰਿੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
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● 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ 929 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 1,049 ਹੋ ਗ੍ਈ ਹੈ, ਰਜਸ 
ਦਾ ਕੱੁਲ ਬੀਰਜਆ ਰਗ੍ਆ ਰਕਬਾ 11,086 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਾਈਨਰੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਰਲਤ 
ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ 15.0% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ 412 ਤੋਂ 
ਵੱਧ ਕੇ 537 ਹੋ ਗ੍ਈ, ਜੋ ਔਸਤਨ 14.72 ਏਕੜ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗੂ੍ਰੀ 
ਬਾਗ੍ਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ 4.8% ਘਰਟਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਹ ਾਂ ਬਾਗ੍ਾਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ 517 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 512
ਅਤੇ ਔਸਤਨ ਰਕਬਾ 6.5 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 6.2 ਏਕੜ ਹੋ ਰਗ੍ਆ ਹੈ।

● ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ ਰਵੱਚ 11% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਰਗ੍ਣਤੀ 
254 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 282 ਹੋ ਗ੍ਈ 
ਹੈ। ਪੈਂਟੀਕਟੋਨ/ਨਰਮਾਤਾ/ਕਾਲੇਿੇਨ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਕੱੁਲ ਸੰਰਖਆ ਦਾ ਸਭ 
ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਤੀਸਤਤਾ 18.4% ਹੈ। ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੈ::
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ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਅਤੇ ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ ਵੈਲੀ 71.3%

ਵੈਨਕੂਵਰ ਟਾਪੂ/ਖਾੜੀ ਟਾਪੂ 11.0%

ਫਰੇਜਰ ਵੈਲੀ 10.3%

ਹੋਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਤਰ 7.4%

● ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਪਰਹਲਾਂ ਅਤੇ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਰਗ੍ਣਤੀ ਅਤੇ ਰਬਜਾਈ ਦੀ ਉਮਰ 
ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਈਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2019 ਲਈ 23.3 ਰਮਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਅਤੇ 
2020 ਰਵੱਚ 23.8 ਰਮਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

2019 ਬੀ.ਸੀ. ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ



ਬੀ.ਸੀ. ਰਵਿੱ   ਵਾਈਨ ਅੰਗੂਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਾਰੇ ਸਮ ਿੱ  ੀ ਰਟਿੱ ਪਣੀ

ਸੂਬੇ ਲਈ ਰਕਬੇ ਦੀ ਰਰਪੋਰਟ ਰਤਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਈਨ ਗ੍ਰੇਪ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਅੰਗੂ੍ਰ
ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੰੂ ਅੰਕਰੜਆਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ੍ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ 
ਰਟੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਰਵੱਚ ਵਾਈਨ ਅੰਗੂ੍ਰ ਉਦਯੋਗ੍ ਰਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਰਵਅਕਤੀਆਂ 
ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱ੍ਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਕਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤਰੀ ਖੋਜਾਂ ਨੰੂ ਸੰਖੇਪ ਰਵਚ ਹੇਠ 
ਰਲਰਖਆ ਹੈ:

• ਓਕਾਨਾਗਨ / ਰਸਰਮਲਕਾਰਮਨ: ਪੈਂਟੀਕਟੋਨ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਿੀ ਰਗ੍ਣਤੀ
ਰਵੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੰੂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵੱਚ ਰਨਵੇਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ
ਹਨ। ਅੰਗੂ੍ਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨੀਂ ਕੀਮਤਾਂ $350,000 ਪਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਰਹਸਾਬ ਨਾਲ ਹਨ, 

ਅਤੇ ਲਾਲ ਅੰਗੂ੍ਰ ਬੀਜਣਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੋ ਸਰਦੀ ਨੰੂ ਬਰਦਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ
ਪੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਗ੍ਲੇ ਰਤੰਨ ਸਾਲਾਂ ਰਵੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਗ੍ਾਮੇ ਅਤੇ ਕੈਬਰਨੇਟ ਫਰੈਂਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੇ
ਹਨ। ਪੈਂਟੀਕਟਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਰਕਆਂ ਰਵੱਚ ਘੱਟ ਰਗ੍ਣਤੀ ਰਵੱਚ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱ ਖ ਉਖਾੜੇ 
ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਿੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਲਗ੍ਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ 
ਪਰਹਲਾਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜਾਂ ਚਰਾਗ੍ਾਹ ਦੀਆਂ 
ਜਮੀਨਾਂ ਸਨ।
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• ਥੌਮਸਨਖੇਤਰ:: ਥੌਮਸਨ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੂਟੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਰਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਰਜਨਹ ਾਂ ਰਵੱਚ
ਰੀਸਰਲੰਗ੍ ਵਰਗ੍ੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਮਨੀਸੋਟਾ (ਹਾਈਰਬਰਿ) ਰਕਸਮਾਂ ਨੰੂ
ਬੀ.ਸੀ. ਵੀਰਕਯੂਏ ਸੂਚੀ ਰਵੱਚ ਸਾਮਲ ਕਰਨਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਤ
ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਕਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਭਰਵੱਖ ਰਵੱਚ ਯੋਗ੍ਦਾਨ ਪਾਏਗ੍ਾ। ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ 
ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਕਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਕਾਨਾਗ੍ਨ ਰਵੱਚ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੈਰੀ
ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਹਨ। ਥੌਮਸਨ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਕੰਿੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 
ਰਵੱਚ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਪਰੀਖਣ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਬੇ ਰਵੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਧਾ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ: ਘਾਟੀ ਰਵੱਚ ਰਜਆਦਾਤਰ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਜਮੀਨੀ ਅਧਾਰਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ
ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਦਰਰਮਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਟਵਰਤੀ ਪਰਭਾਵ 
ਕਾਰਨ ਜਰਮਰਨਕ ਅਤੇ ਠੰਿੇ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਰਕਸਮਾਂ ਉਗ੍ਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਟਵਰਤੀ 
ਵਾਈਨਰੀਆਂ ਅਕਸਰ ਰਵਰਭੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅੰਗੂ੍ਰ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਦਾ 
ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੰਿੇ, ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕਾਲੀ ਸੜਨ, ਕੀੜੇ ਅਤੇ ਮੱੁਢ 
ਰੋਗ੍ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੰੂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
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• ਵੈਨਕ ਵਰ ਟਾਪੂ / ਗਲਫ ਟਾਪੂ : ਟਾਪੂਆਂ ਤੇ ਅੰਗੂ੍ਰਾਂ ਦੇ ਰਕਬੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਰਕਉਂਰਕ
ਵਾਈਨਰੀਆਂ 100% ਟਾਪੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਟੇਟ / ਜਮੀਨੀ ਅਧਾਰਤ ਵਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ
ਦੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗ੍ਰਮ ਹਾੜਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੰੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰਮੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਗ੍ਾਂ ਨੰੂ ਰਬਨਾਂ ਰਸੰਚਾਈ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ 
ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਰਦੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਲਗ੍ਾਏ ਬਾਗ੍ਾਂ ਰਵੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਸੰਚਾਈ ਪਰਣਾਲੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੀ 
ਹੈ।ਅਵੇਰੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਬਾਰਸ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਊਿਰ ਉੱਲੀ ਦੀ 
ਰਬਮਾਰੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਰਣਆ ਰਰਹੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਾਗ੍ਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲੌਕਸਰਾ ਦੇ 
ਸੰਕੇਤ ਰਦਖਾਏ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ੍ ਖੇਤਰ ਨੇ ਇਸ ਪਰਕੋਪ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਪਰਤੀਰਕਰਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ 
ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
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ਕਾਰਲ ਰਵਥਲਰ, ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤੀ ਰਵਰਗ੍ਆਨੀ ਹਨ ਜੋ ਰਕ ਰਬਰਰਟਸ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਰਵੱਚ 
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਰਜਸਟਰਿ (#695) ਹਨ। ਇਸ ਰਰਜਸਟਰੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੈਰਤਕਤਾ 
ਦੇ ਰਨਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਨਯੰਤਰਰਤ ਹਨ, ਪਰਮਾਰਣਕ ਅਤੇ ਆਮ ਅਰਭਆਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰਨਰਦੇਸਤ ਹਨ ਅਤੇ 
ਆਪਣੇ ਰਵਰਗ੍ਆਨਕ ਅਤੇ ਰਵਵਹਾਰਕ ਰਗ੍ਆਨ ਦੀ ਤਰਕਸੀਲ ਰਸਫਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਰਲਆਂ ਲਈ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਰਰਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਬੰਰਧਤ ਸਰੀ ਰਵਥਲਰ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਰਵੱਚ ਰਬਤਾਏ ਹਨ, ਰਜਸ
ਰਵੱਚ ਕਨੇਿਾ ਅਤੇ ਰਵਦੇਸ ਰਵੱਚ ਕੰਮ ਕਰਰਦਆਂ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਬਾਗ੍ਬਾਨੀ ਤੱਕ ਹਰ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂ ਸਾਮਲ ਹੈI ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀ ਰਵਥਲਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ
ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਰਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਂਿ ਕਰਮਸਨ (ਏ ਐਲ
ਸੀ), ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨੰੂ ਮਜਬੂਤਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ
ਯੋਜਨਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇਰੜਓਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰਮ ਉਦਯੋਗ੍ ਸਮੀਰਖਆ ਬੋਰਿ ਸਰੀ 
ਰਵਥਲਰ 'ਤੇ ਇੱਕ "ਜਾਣਕਾਰ ਰਵਅਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਰਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ 
ਆਮ ਤਰੀਰਕਆਂ ਬਾਰੇ ਰਵਚਾਰ ਪੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਗ੍ਆ ਰਦੰਦਾ ਹੈI ਹਾਲ ਹੀ ਰਵੱਚ, ਲੇਖਕ ਸੂਬਾਈ ਰਸਵਲ 
ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂ੍ਰ ਦੀ ਬਾਗ੍ਬਾਨੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ੍ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਰਜਥੇ ਉਹ 
ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਪਰੋਗ੍ਰਾਰਮੰਗ੍ ਦੀ ਮੰਗ੍ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਅੰਗੂ੍ਰ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਲਈ ਪਰਾਥਰਮਕ 
ਸੰਪਰਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰੀ ਰਵਥਲਰ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਟਰੀ ਫਰਟੂ 
ਰੀਪਲਾਂਟ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਰਜਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੰੂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱ ਖਾਂ ਨੰੂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ 
ਲਾਭਕਾਰੀ ਰਕਸਮਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਰਹਤ ਕੀਤਾ। ਸਰੀ ਰਵਥਲਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ 
ਲਈ ਪਰਮੱੁਖ ਖੇਤੀ ਰਵਰਗ੍ਆਨੀ ਹਨ।
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ਜਾਰਜ ਗੈ੍ਲਿਾਰਟ, ਪੀ.ਏ.ਜੀ. ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤੀ ਰਵਰਗ੍ਆਨੀ ਹਨ ਜੋ ਰਕ ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਸਟੀਰਚਊਟ 
ਆਫ ਐਗ੍ਰੋਲਾਰਜਸਟਸ ਨਾਲ ਰਰਜਸਟਰਿ ਹਨ (#206) ਅਤੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰਬੰਧਨ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਵਸਤਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਰਵੱਚ ਕੰਮ 
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰੀ ਗੈ੍ਲਿਾਰਟ ਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ 
ਬਹੁਤੇ ਰਹੱਸੇ ਰਵੱਚ ਫਲ ਅਤੇ ਅੰਗੂ੍ਰ ਉਦਯੋਗ੍ਾਂ ਲਈ ਰਵੱਤੀ ਅਤੇ ਆਰਰਥਕ ਮੱੁਰਦਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਨਾ ਸਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਸਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਪਾਰ ਪਰਬੰਧਨ 
ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ 
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਯੋਗ੍ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਵੱਚ ਹਨ।
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