Ýmece Evi

Þehirlerde bitki yetiþtirme istekliliðinde olan dostlar bu mektup
size

Þehirlerde yaþamak zorunda olup bitki yetiþtirme istekliliðinde olan dostlar bu mektup
size.Özellikle henüz yeni baþlayanlar ile gübreyi nereden bulacaðým,suyunu
unutursam,kurutursam ne olacak diyenlere!!! Hem çevre,ekoloji hemde imece,insan dostu
olan iki dostumuz en azýndan sizin bu iki sorununuzu çözmek için çabalýyorlar.

Biri istanbulda solucan gübresi üreten Burçin (http://www.ekosol.net/) Ve izmirde su tutucu
üreten Duran&Ayþe (http://www.wesoorb.com.tr/) gübreyi ve su tutucuyu yukarýdaki internet
baðlantýlarýndan kendilerine ulaþýp temin edebilirsiniz. Gene kendileride nasýl uygulayacaðýnýz
söylerler ama biz minnacýk birde not düþelim;

Topraðýn yüzeyindeki otlarý kestiniz ve kestiðiniz yere býraktýnýz. Bunu makas,orak yada geniþ
aðýzlý çapa ile yapabilirsiniz. Topraðý kazmayýn ve oradaki yaþamý alt-üst etmeyin!!! Çýplak to
güneþten korumak için serdiðiniz otlarý hafifçe aralayarak tohumun gireceði kalýnlýkta bir kale
ucu gibi dalla 5-8 cm arasý delip bir çay kaþýðý solucan gübresi bir çay kaþýðý sututucu koyup
üzerine tohumu býrakýyoruz.üstünü toprakla kapatýyoruz.

Ekeceðiniz tohumlar minik ise bunlar için önce gübre ve sututucu karýþýmý ile bir bölüm hazýrla
tohumlarý oldukça sýk (1-2cm yan yana) ekip üzerini 1-2 cm elenmiþ bol humuslu toprakla
örtmelisiniz. Bu uygulama domates,biber,patlýcan ve lahana gurubu ile yazýn illada
yetiþtirmekte ýsrar edeceðiniz roka,maydanoz,marul,dere,terede için de geçerlidir.

Tohuma göre 8-25 gün içerisinde bitki iki kulak olarak kendisini size gösterecek.
Domates,biber,patlýcan,lahana ve marul gruplarýnýn fidelerinin 10-15 cm olunca serpilip
geliþecekleri yeni yerlerine aralarýndaki mesafeyi açarak ekmelisiniz.diðerleri ise ektiðiniz
yerde kalýp güneþten korumalýsýnýz.Yoksa çok hýzlýca tohuma kaçýp çiçeklenir! Dikkat etmeniz sa
ve sadece fideyi taþýrken köküne zarar vermemeniz ve sonrasýnda tüm bitkilerin topraðýnýn nemin
korumanýz!!! baþka bir þey yapmayýn. Su tutucu oldukça yüksek olan sulamayý ihmal edip kuruma
yada çamur haline gelecek kadar sulayýp çüreme riskine karþý güzelim tohumlarýmýzý koruyacak (Ne olur çapalamayýn,ilave gübre vs. atmayýn.Yanýna çok sýk gitmek ihtiyacý hissediyorsanýz ona
müzik dinletebilir yada bizzat þarký,türkü söyleyebilirsiniz.Yada okumakta olduðunuz kitabý
sesli olarak bitkilerinize tabi ki çevredeki hayvanlara okursanýz emin olun hepsi çok
sevineceklerdir. Eðer oradan buradan renkli böcekler gelirse telaþ etmeyin. Onlarýn
dikkatini çekecek davet edecek yada kaçýracak karanfil,fesleðen,lavanta,yýldýz yada erken
ekeceðiniz mýsýr sebzelerinizi koruyacaktýr. Gene de inatçý böcekler olursa internet sitemizde
www.imeceeevi.org ve haberleþme aðýmýzda duyurduðumuz yayýnlanana kitaplarda doðal çözümlere
ulaþabilirsiniz. Ýmece Evinden çok sevgiler,bereketli,eðlenceli günler dileriz ::-)
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