Ýmece Evi

Mantar yetiþtirmenin doðal yöntemi; Kütükte mantar üretiyoruz.

Uzun zamandýr mantarla ilgili kaynak,bilgi araþtýrýp ziyaretimize gelen mantarcýlardan doðal
mantarý nasýl yapacaðýmýzý öðrenmeye çalýþýyoruz. Gördükki her deneyim sahibinin farklý yöntemi
Bizde üç ayrý yöntemle mantar üretmeye baþladýk. Önce Foça yolundaki Pema Mantarýn hediye ett
kompostta hazýrlanmýþ küçük beyaz þapkalý mantar çuvallarýný Mantarhanemize koyduk.Sonra Belen
Köydeki "Erkel Mantar" ýn hediye ettiði Sarý ve gri Ýstiridye mantar misellerini Kavak ve Meþe
kütüklerine aþýladýk.Ayrýca taze,nemli kavak talaþýna da kalan miseli yerleþtirdik.Öncelikle
Komposttaki yetiþtirme yöntemini doðal olarak yapmanýn çok ama çok zor olduðunu hemen öðrendik.
At gübresi ile hazýrlanan kompostun doðal olarak hijyenik hale getirilmesini muhtemel
ilkbaharda deneyeceðiz. Bu nedenle hazýr gelen kompost deneyimimiz yerine doðal olarak
herkesin evinde,iþ yerinde yapabileceði Kütükte mantar yetiþtirmeyi ve talaþý kompost olarak
kullanýp yaptýklarýmýzý burada sizinle paylaþabiliriz.
Yapýlmasý gerekenleri baþlýklarý kýsaca þöyle;* Tomrukçudan taze,yeni kesilmiþ
Kavak,Meþe,Ýncir,Menengiç,... tomruðu alýp hemen orada 50 70cm arasý boylarýnda kestirin.* Ayný
Tomrukçu da Her kütüðün bir tarafýndan 4-5cm dilim/kapak kestirin. * Kütüðün içini yarým cmlik
oluþturacak þekilde oydurun. Veya taze kesilmiþ kütüklerin yere düþen talaþlarýný alýn.* Ýntern
araþtýrýp güvenilir bir yerden istiridye mantarý miselini alýn. * Her kütüðün oyulmuþ yerine el
bulaþtýrmadan miselleri temiz bir kaþýkla doldurup yayýn. Kütüðün kalýnlýðýna göre 100-300gr. c
kullanmýþ olursunuz. *Kütüðü oymak yerine kenarlarýna talaþý bir parmak kalýnlýðýnda duvar gibi
oluþan havuza miselleri yerleþtirin.* Kapaðý yerleþtirip,iki-üç yerden çivileyin.* Kapak ile kü
arasýndaki boþluðu balmumunu eriterek doldurun.* Eðer kapak çatladýysa, çatlaðý da balmumu ile
kaplayýn.* Veya kaðýt bantla kapatýn.* Kütüðü deliksiz þeffaf bir poþete koyup altýndan iðne il
tane minik delik açýn.* Siyah,ýþýðý geçirmeyen poþete koyup aradaki farký gözlemliyoruz!* Kütüð
karanlýk, çevrenizdeki en serin yere koyun. Eðer burasý dýþarýda bir yer ise ýþýk görmesin diye
tarafýný koyu bir bez,branda ile kaplayýn.* Bir ay,45 gün sonra sonra her tarafý beyaz misel
sarmalý ile kaplanan kütüðün poþeti çýkarýn.* Nemli kalsýn diye leðen gibi bir su kabýna
oturtun.Veya toprak zemine yerleþtirip zaman zaman kütük ve topraðý ýslatýn.* Güneþ görmeyecek
serin bir gölgede dursun* Haftada birkaç kez su püskürtmeniz yeterli olur.* Tüm ýsý,nem koþulla
yerinde olursa 6-9 ay sonra ilk mantarý yemeye baþlýyoruz.* senede iki defa hasat edip 5
seneye yakýn, kütük çürüyene kadar yemeðe devam ediyoruz.
TALAÞTA MANTAR YETÝÞTÝRME;* Size yakýn býçkýcýdan kavak talaþý isteyin.* poþetin dibine önce su
püskürtün sonra 10-15 cm talaþ yerleþtirin.* biraz su püskürtün* Biraz misel serpiþtirin* 3-4
parmak kalýnlýðýnda talaþ koyup gene misel...* su serpin* gene talaþ,gene misel koyduktan
sonra en üste 10cm kalýnlýðýnda talaþ koyup* bolca su serpip poþetin havasýný boþaltarak aðzýný
kapatýn.* Güneþ görmeyen bir yere koyup gözleyin* Miseller poþetin her yerini sarmaya baþlayýnc
her yernden artý þeklinde çizikler atýn* Hergün fýsfýsla su serpiþtirin.* Ortalama45-60 gün içi
mantar çýkmaya baþlayacaktýr.
Afiyetler,kolaylýklar,selamlar**Her aþamada desteklerini esirgemeyen,Dayanýþmanýn her alanda
yaþadýðýn ispatý dostlarýmýza teþekkür ediyoruz;Çukur Köy&rsquo;den Rýza Kul
https://www.facebook.com/profile.ph...Belen Köy&rsquo;den Halil Önen
https://www.facebook.com/halil.onen...Mantar Hocamýz; Sevim Þahin
https://www.facebook.com/sevim.sahi...Mantar Hocamýz; Tufan Gökpýnar
https://www.facebook.com/kralmantar...Foça Yolunda Pema Mantar;
http://www.pemamantar.com/Menemen Belen Köy Erkel Mantar; http://www.pemamantar.com/
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