
TOHUM KİTLERİ 
Biyoçeşitlilik Destekleyici



Biyoçeşitliliği Destekleyen Tohumlar

DEREOTU (Anethum graveolens)
Her halini seveceksiniz. Çorbada, salatada, börekte, 
cacıkta...Yararlı böcekleri çeker.

Aile: Maydanozgiller
Tohum ekimi: Her mevsim
Ekim Derinliği: 0,5-1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohum
Çimlenme süresi: 7-14  gün
Çimlenme için toprak ısısı: 20-21°C
Yetişme ortamı: Yarı gölge
Hasat sezonu: İlkbahar, Yaz

AYNISEFA (Calendula officinalis)
Hem şifalı, hem güzel  yenilebilir çiçekler. Zararlı 
böcekleri uzaklaştırır.

Aile: Papatyagiller
Tohum ekimi: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs
Ekim Derinliği: 1-2 cm 
Viyole ekim adedi: 1 tohum
Çimlenme süresi: 7-14 gün
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25°C
Yetişme ortamı: Güneş
Hasat sezonu: Çiçeklendiğinde

REZENE (Foeniculum vulgare)
Mineral zengini, şifalı Akdeniz bitkisi. Yararlı böcekleri 
çeker.

Aile: Maydanozgiller
Tohum ekimi: İlkbahar, Sonbahar
Ekim Derinliği: 1-2 cm
Viyole ekim adedi: 2 tohum
Çimlenme süresi: 7-14 gün
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25°C
Yetişme ortamı: Güneş
Hasat zamanı: İlkbahar, Yaz

KİMYON (Cuminum cyminum)
Tohumları yöresel yemeklerin vazgeçilmez malzemesi. 
Yararlı böcekleri çeker.

Aile: Maydanozgiller
Tohum ekimi: Şubat, Mart
Ekim Derinliği:  1-2  cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohum
Çimlenme süresi: 30-40 gün
Çimlenme için toprak ısısı: 10-20 °C
Yetişme ortamı: Güneş
Hasat sezonu: Yaz, Sonbahar

KADİFE ÇİÇEĞİ (Tagetes erecta)
Sebze bahçelerinin demirbaşı; çiçekleriyle faydalı böcekleri 
çeker, topraktaki zararlı nematodlarla mücadele eder.

Aile: Papatyagiller
Tohum ekimi: İlkbahar, yaz
Ekim Derinliği: 2 cm 
Viyole ekim adedi: 2 tohum
Çimlenme süresi: 15-20 gün
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25 °C
Yetişme ortamı: Güneş
Hasat sezonu: Tohuma bırakın

KİŞNİŞ (Coriandrum sativum)
Kişniş, kinzi ya da aşotu. Hem tohumu hem yaprakları 
yenir. Yararlı böcekleri çeker.

Aile: Maydanozgiller
Tohum ekimi: Her mevsim
Ekim Derinliği: 1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohum
Çimlenme süresi:7-10 gün
Çimlenme için toprak ısısı: 12-18 °C
Yetişme ortamı: Güneş
Hasat zamanı: Yaz, Sonbahar



Fide yetiştirmek için geçirgen ve orta düzeyde besleyici bir toprak karışımı kullanılır. (Perlit, vermikülit gibi bir malzeme 

ile karıştırılmış fideleme toprağı gibi) 

Tohumlar uygun derinliğe ekildikten sonra toprağın üstü elle hafifçe bastırılır. 

Fideleri bahçe, balkon ya da terastaki  kasalaradaki asıl yerlerine almadan önce atık karton/plastik kaplarda ya da 

viyollerde çimlendirip, ilk yapraklar çıktıktan 7-10 gün sonra yerlerine alabilirsiniz. 

Tohum filizlenmek için neme ve ısıya ihtiyaç duyar. Uygun ısı altında yapılan ilk sulamayla tohum uyanır, bu aşamadan 

sonra toprağın nemini kaybetmesi tohumun ölmesine yol açar. Nemin korunması için her gün sulama yapılmalıdır. 

Tohumları yerinden oynatmadan sulamak için su püskürtme pompası, sprey pompa kullanılır. 

Fazla nem hem tohumun hem de filizin kökünü çürütebilir, viyollerin dibinde drenaj delikleri bulunmalıdır. 

Tohum filizlendikten sonra büyümek için güneşe ihtiyaç duyar. Bol güneş alan mini seralar, kış bahçeleri, kapalı 

balkonlar, pencere önleri filiz yerleştirmek için uygun yerlerdir. 

Mısır, bakla, fasülye gibi iri tohumları bir gün önceden suya koyup bekletmek çimlenmeyi hızlandırır. 

Pratik Bilgiler


