KIR ÇİÇEĞİ TOHUM TOPU NASIL YAPILIR?
Arılar ve diğer polen yayan böcekler, polenleri çiçekten çiçeğe taşıyarak yayarlar. Bu canlılar olmadan bitkiler
çiçek açamaz veya meyve üretemezler. Onlar olmazsa bezelye, domates ya da çilek olmaz! Ancak bu canlılar
şehir yaşamında gün geçtikçe kayboluyor.
Bunun nedenlerinden biri kırsal yaşamın ve kırlık alanların gün geçtikçe yok olmasıdır. Bahçenize kır çiçeği
ekerek arıları ve diğer polen toplayıcıları besleyebilirisiniz. Üstelik yapması çok kolay ve herkes yapabilir!

GEREKLİ MALZEMELER
•

Atık kağıt - eski gazeteler, peçeteler veya müsvedde kağıtlar. Reklam
broşürlerindeki gibi parlak kağıt kullanmayın.

•

Yerli kır çiçeği tohumu: Peygamber çiçeği, papatya ve gelincik tohumları karışımı
kullanabilirsiniz. Kullanabileceğiniz diğer çeşitler lavanta, bakla, yüksükotu,
maydanoz, kızılyonca veya aslanağzı.

•

Birkaç tutam pul biber (sümüklü böcekleri uzak tutmak için) ve tarçın (zararlı
mikropları uzak tutmak için).

•

Su.

•

Tohum toplarını karıştırmak için bir kap ve süzmek için süzgeç ve bir parça bez.

TOHUM TOPLARI YAPIMI
•
•
•
•

Atık kağıtları küçük parçalara bölün ve kasenizin içine
atın. Kağıtların yüzeyini kaplayacak kadar su ekleyin ve
iyice karıştırın.
Karışımı gece boyunca dinlenmeye bırakın. Böylece
kağıtlar suyu çekecek ve bir lapa kıvamına gelecekler.
Lapa haline gelen karışımı alın ve bir kaşık yardımı ile
iyice ezin. Bunun için blender kullanabilirsiniz ancak
kullanırken yanınızda bir yetişkin olduğundan emin olun.
Süzgeçinizin üzerine parça bezinizi serin ve üzerine bir
avuç dolusu lapa karışımınızı koyun. Karışıma
tohumlarınızı ekleyin. Karışım ve tohumları birlikte
yoğururken bir yandan da suyunu atması için karışımı
iyice sıkın. Tohum toplarınızın kıvamı oyun kamuru gibi
olmalı, ıslak değil ama nemli.

•

•

•

Tohum topu karışımınızdan bir tutam alın ve ceviz
büyüklüğünde toplar olacak şekilde yuvarlayın. Farklı
şekillerde toplar yapmak isterseniz kurabiye kalıpları veya
buz kalıpları kullanabilirsiniz.
Tohum toplarınızı kuruması için bir tepsiye koyun ve sıcak
bir pencere kenarına veya bir dolaba yerleştirin ve 2-3 gün
bekletin. Eğer kurabiye veyaz buz kalıbı kullandıysanız
tohum toplarınızı mutlaka 24 saat sonra kalıplardan çıkarın
ve ardından 2-3 gün kalıpsız kurumaya bırakın.
Tohum toplarınız artık soğuk ve nemli değilse kullanıma
hazırdır!

BUNLARA DİKKAT EDİN
•

•

Eğer tohum topu karışımınız kurur ve dağılırsa sadece su ekleyerek
nemlendirebilirsiniz. Eğer toplarınız çok ıslak olursa tohumlarınız gece boyunca
filizlenmeye başlayacaktır. O yüzden fazla suyu sıkarak akıtabilir veya biraz daha
atık kağıt parçaları ekleyebilirsiniz.
Karışımı yemeyin! Bazı tohumlar zehirli olabilir!

DAHA FAZLASINI YAPMAK
İSTER MİSİNİZ?
Farklı tohum topları da
yaratabilirsiniz. Baharat, çim
tohumları da kullanabilirsiniz.
Belki arkadaşlarınıza hediye
etmek istersiniz!

YAPILMASI VE YAPILMAMASI GEREKENLER
Yapın...
•
•

•

Tohum toplarını direkt toprağa atabilir veya
saksıya ekebilirsiniz.
Kuruduğu zaman sulayın.
Tohum toplarınızı #backyardnature etiketi ile
sosyal medyada paylaşın.

Yapmayın...
•

Otlarla sarılmış bölgelere
atmayın.

•

Kırsal bölgelere atmayın.
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