TOHUM KİTLERİ

Kardeş Çiçekler Tohumları
İri, dikey olarak büyüyen renkli çiçekleri ile göz alıcıdır.
Azot bağlayarak toprağı besler

HATMİ ÇİÇEĞİ (Althaea of cinalis

Tüm sebze bahçelerinin baştacı; kolay yetişir, kendini
tohumlar, zararlıları uzak tutar

Hem şifalıdır hem de 2 metreye varan boyu ve renkli
çiçekleriyle bahçenizi zenginleştirir

Aile: Papatyagille
Tohum ekimi: Şubat, Mart, Nisan, Mayı
Ekim Derinliği: 1-2 cm
Viyole ekim adedi: 1 tohu
Çimlenme süresi: 7-14 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25°
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Çiçekleri tam açtığında tüketilebilir

Aile: Ebegümecigille
Tohum ekimi: İlkbaha
Ekim Derinliği: 0,5-1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohu
Çimlenme süresi: 21-28 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25°
Yetişme ortamı: Güneş, yarı gölg
Hasat zamanı: Çiçek açma süresi bitiminde
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Aile: Düğünçiçeğigille
Tohum ekimi: Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Kası
Ekim Derinliği: 0,5-1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohu
Çimlenme süresi: 7-21 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 15-20°
Yetişme ortamı: Güneş, yarı gölg
Hasat sezonu: Sonbahar
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Aile: Papatyagille
Tohum ekimi: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Haziran, Aralı
Ekim Derinliği: 0,5-1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohu
Çimlenme süresi: 5-10 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 10-20 °
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Tohuma bırakı
 


Sebze yataklarının demirbaşı; domates ve fesleğenin
turuncu renkli kardeş bitkisi

r


Tohumları baharat olarak da kullanılan bitki Mayıs’tan
yaz sonuna kadar açan çiçekleriyle sizi büyüleyecek

r


Harika bir bordür bitkisidir. Yanyana ekin, sebze
bahçenizin kenarlarında çiçek buketleri oluştursun
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KADİFE ÇİÇEĞİ (Tagetes erecta

r


ÇÖREK OTU (Nigella sativa

r


KOZMOZ (Cosmos bipinnatus
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Aile: Baklagille
Tohum ekimi: Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs,
Ekim, Kası
Ekim Derinliği: 3-5 cm
Viyole ekim adedi: 1 tohu
Çimlenme süresi: 15-30 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 10-15 °
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Çiçeklenmeye başladığında kes-bırak
yaparak toprağı daha fazla besleyebilirsini

AYNISEFA (Calendula of cinalis

Aile: Papatyagille
Tohum ekimi: İlkbahar, ya
Ekim Derinliği: 2 cm
Viyole ekim adedi: 2 tohu
Çimlenme süresi: 15-20 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25 °
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Tohuma bırakın

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

