
Tohum Muhafazası 

Tohum Muhafazasının Önemi 

Üretimde başarıyı sağlamak ve yüksek verim 

elde etmek, öncelikle kaliteli tohum kullanımına 

bağlıdır. Kaliteli tohum, tohum partilerinin 

performansını veya gücünü belirleyen tüm 

özelliklerin toplamı olarak tanımlanmaktadır. 

Tohum kalitesini belirleyen başlıca unsurlar 

genetik, fiziksel, fizyolojik kalite, sağlamlık, 

saflık, canlılık, güçlülük ve nem içeriğidir. Bu 

unsurlar, tohumun üretimine, gelişimine, 

depolanmasına ve taşınmasına etki etmektedir. 

Tohumların Muhafaza Süresine Etki Eden 

Faktörler 

a) Bitki tür ve çeşidinin özellikleri 

b) Ana bitkinin sağılığı ve beslenme durumu 

c) Hasat dönemi ve şekli 

d) Çevre Koşulları 

Tohum Canlılığını Etkileyen Depo Faktörleri 

Sıcaklık: Depolama sırasındaki yüksek 

sıcaklıklar, tohumun bozulmasını hızlandırıp, 

depolama ömrünü azaltır. 0-50°C arasındaki 

depolama sıcaklıklarında sıcaklığın her 5°C 

azaltılması ile tohum ömründe iki kat artış 

sağlanabilmektedir. Bu nedenle 0-5°C arasındaki 

sıcaklıklar tohum depolaması için uygundur. 

Uygulamada ekonomik olması nedeni ile 10°C 

tercih edilir. 

Oransal nem: Depolama sırasında depo havasının 

oransal nemi %50-60 arasında olmalıdır. Gerek 

tohum gerekse depo neminin artışıyla birlikte  

tohumlarda kızışma, tohum neminin artışı ile 

birlikte depo hastalık ve zararlılarının faaliyeti 

artmaktadır. Depo nemi %40’ın üzerine çıkınca 

depo zararlıları harekete geçmektedir. %65-70’in 

üzerine çıktığında ise depo küflerinde artış 

görülmekte ve bu durum tohumların çimlenme 

kabiliyetinde azalışa neden olmaktadır.  

 

Tohumlar düşük sıcaklık ve düşük oransal 

nemde 2-2.5 sene saklanabilmektedir. Tohum 

nemi: Tohum nemindeki %5-14 arasındaki her 

%1’lik artış tohum depolama ömrünü 2 katı 

kadar azaltır. 

Hasat öncesi ve sonrası muhafaza koşulları: 

Hasat sırasındaki mekanik zararlanmalar (ezilme, 

zedeleme, kırılmalar) tohumun depolama 

sırasındaki koşullarından ve depo zararlılarından 

etkilenir. Hasat sonrasında ise tohumun 

bünyesindeki nem kapsamı tohum canlılığı 

açısından önemli derecede etkilidir. Sebze 

tohumlarının depoya konulmadan önce nem 

düzeylerinin küçük tohumlularda %3-6’ya, iri 

tohumlularda %8-10’ düşürülmesi gerekir.    

 

Tohum Muhafaza ġekilleri 

 Tohum depolarında       

 

 Hava geçirmeyen kaplarda    

      

Depo Ġçi KoĢulların Kontrol Edilmesi 

Sıcaklık: Havalandırma veya soğutucularla 

Havalandırma: Havalandırma bacaları veya 

aspiratörlerle 

Soğutma: Havalandırma bacaları veya soğutucu 

kompresörlerle 
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Tohum Depolarının Yapısı 

Tohum deposunun zemini düz olmalı, döşemesi 

kemirgen hayvanlarının zararına karşı dayanıklı 

olmalıdır. Depolar kuş, kemirgen hayvanlardan 

korunmuş olmalı ve böylelikle böcek girişi 

önlenmiş olmaktadır. 

Depolar yangın tehlikesinin en aza indirildiği 

yapılar olmalıdır. Tohum depolarında 

havalandırma sistemi bulunmalıdır. 

Havalandırma delikleri böcek girişine karşı telle 

kapatılmalıdır. Depo yapımında kullanılan 

malzemelerin güneş ışınlarını ve nemi en az 

düzeyde emen malzemelerden olmasına dikkat 

edilmelidir. Depo içinde raflar bulunmalı, raflar 

arasında hava hareketi sağlanmalıdır. 

 

Depo kapısı depo içi koşulları kontrol eden 

sistemler ile pencere gibi açıklıklarla temas 

etmemelidir. Depo içindeki elektrik sistemi nem 

ve sıcaklıktan etkilenmeyecek şekilde 

düzenlenmelidir. Depolar temiz tutulmalı ve 

ilaçlanmalıdır. Tohumlar depodaki hava 

hareketini engellemeyecek şekilde olmalıdır. 

Yangın tehlikesine karşı önlem alınmalıdır. 

Depoların KullanıĢında Dikkat Edilecek 

Hususlar 

Tohumlar depoya ambalajlanmış şekilde 

konulmalı, gerektiğinde 5, 10, 25, 50, 100 g’lık 

paket veya kutulara konularak pazarlanmalıdır. 

     

Depoya konulan tüm paketlerin etiketlenmiş 

olmasına dikkat edilmelidir. Etiketlerde tohumun 

çeşidi, miktarı, depoya konuluş tarihi ile 

bilgilerin olması gerekmektedir.  

 

 

Adres    : P.K. 27 Erdemli-Mersin 

Web     : http://arastirma.tarim.gov.tr/alata 

E-Posta  : alata@gthb.gov.tr 

Santral   : 0 324 518 00 52 

Belgegeçer  : 0 324 518 00 80 
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