TOHUM KİTLERİ

Renkli Sebze Sepeti Tohumları
BALKABAĞI (Cucurbita moschata)
İster haşlayın ister patlatın, bırakın fasulye gövdesine
sarılsın
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Aile: Ballıbabagille
Tohum ekimi: Nisan, Mayıs, Hazira
Ekim Derinliği: 0,5-1 cm
Viyole ekim adedi: 2-3 tohu
Çimlenme süresi: 7-21 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25 °
Yetişme ortamı: Güneş, yarı gölg
Hasat sezonu: Yaz

m


Aile: Baklagille
Tohum ekimi: Mart, Nisan, Mayı
Ekim Derinliği: 5-6 cm
Viyole ekim adedi: 1 tohu
Çimlenme süresi: 7-30 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 15-30 °
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Yaz, Sonbaha

.


Kış sebzesi olarak yetiştirilen vitamin deposu, sarma
ve çorbaların vazgeçilmezidir

m


Mor fesleğen olarak da bilinir; koyu renkli, enfes
aromalı bir antioksidan

 


Lif ve bitkisel protein açısından zengin, uzun süre tok
tutar
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KARALAHANA (Brassica oleracea Acephala

r


REYHAN (Ocimum basilicum 'Pourpre'

r


KARA NOHUT (Cicer arietinum “siyah”
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Aile: Ispnakgille
Tohum ekimi: İlkbahar, sonbaha
Ekim Derinliği: 1-2 c
Viyole ekim adedi: 2-3 tohu
Çimlenme süresi: 7-14 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 10-28 °
Yetişme ortamı: Yarı gölg
Hasat sezonu: İlkbahar, yaz
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Aile: Kabakgille
Tohum ekimi:, Nisan sonu, Mayı
Ekim Derinliği: 3-5 c
Viyole ekim adedi: 1 tohu
Çimlenme süresi: 6-10 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 15-20°
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Yaz, Sonbahar
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Aile: Buğdaygille
Tohum ekimi: Nisan sonu, Mayı
Ekim Derinliği: 3-5 c
Viyole ekim adedi: 1 tohu
Çimlenme süresi: 7-14 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 15-25 °
Yetişme ortamı: Güne
Hasat sezonu: Yaz, Sonbaha

Hem tatlılara hem çorbalara turuncu rengi ile lezzet
katar

PAZI (Beta vulgaris var. cicla)
Geniş yapraklı, bol vitaminli, besleyici ve sindirimi
kolay olan pazı çiğ hem pişmiş tüketilebilir

Aile: Turpgille
Tohum ekimi: İlkbahar, yaz, sonbaha
Ekim Derinliği: 1 cm
Viyole ekim adedi: 2 tohu
Çimlenme süresi: 8-10 gü
Çimlenme için toprak ısısı: 20-25 °
Yetişme ortamı: Güneş, yarı gölg
Hasat sezonu: Yaz, Sonbahar, Kı

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

