Ýmece Evi

2017 BAHÇE ABONELÝÐÝ DUYURUSU

2017 yýlý için kim Ýmece Bahçelerinin hasadýna Ortak olmak ister?
Dört yýl önce baþladýðýmýz "Bostan Aboneliði" için 2017 kayýt yenilemeye ve yeni ortaklar için
kayýt yapmaya baþlýyoruz.Abonelik sistemimiz kýsaca þöyle yürüyor;*Üretimlerimizi tertemiz bir
iklimde,tertemiz topraklarda yerel tohumlarla gerçekleþtiriyoruz.*Topraðýn gücünü yitirmemesi
için bakla ekimi ve hayvan gübresi kullanýyoruz.*Kaynaktan borularla getirdiðimiz suyu
damlama sistemi ile topraða veriyoruz.*Baþta geleneksel kadim tarým yöntemlerini uyguluyor,
Permakültür,Fukuoka,Biodinamik ve Ruth teyzenin yöntemlerinden de
faydalanýyoruz.*Kasým,Aralýkta bahçeleri hazýrlayýp ilk tohumlarý atýyoruz*Bu tohumlarýn
sebzelerini yiyecek Bahçe Ortaklarýný belirliyoruz*Mart ayýnda yazlýk sebze tohumlarýný
ekiyoruz.*Nisanda bahçeleri fide ekimine hazýrlýyoruz*Mayýs ve Haziranda yoðun bir fide ekimi
yapýp bu arada ilk hasat olarak bakla ve diðer yeþillikleri Abonelerimize kargoyla
yolluyoruz.*Temmuz ortasýndan itibaren ürün bollaþýp koliler büyüyor.*2016 yýlýnda kurak bir yý
geçti.Buna baðlý olarak Mýsýr,Ayçiçeði,Kuru soðan hasadý yapamadýk. *2016 da ilk defa biraz güb
attýk ancak bunun yemeðe tuz serpmek gibi deðilde bolca,yemeðin ana malzemesi gibi atmak
gerektiðini hem üretim hemde köylü dostlarýmýz bize gösterdi.*2017 için önemli bir gübre gideri
olacak.*Kolilemede çoðunlukla atýk gýda kolilerini dönüþtürüyoruz.Bu bizi yorsada prensip olara
çok besliyor. Bu dönüþüme devam edeceðiz. Ancak domatesi korumasý içinküçük koli ve birazda büy
koli yedeði yaptýrýp "atýk koli bulamama stresi" yaþamak istemiyoruz.
*Abonelerimizin her fýrsatta bahçeye uðramasýný,birlikte bahçe iþleri yapýp piknik yapmayý çok
seviyoruz :)*Abonelerimizin geldiklerinde hem kendi hemde komþusunun kolisinide almasýný
tercih ediyoruz.*Abone seçiminde daha önce Ýmeceye gelip kalmýþ olanlarý tercih ediyoruz.*Bize
gelmesede toplumsal sorunlarda aktif olmasýda seçimlerimizde belirleyici oluyor.*Ýmece
Evine sadece organik ürün üreticisi gibi yaklaþýlmasýný, kaliteli ürünü ucuza kapatmaya çalýþan
"tüketici" anlayýþýndan uzak duruyoruz.*Gelen kolinin "gram/fiyat" hesabýný yapan "müþteri"
kafalýlarý imeceden içeri sokmuyoruz.*Her abone adayýndan baþlangýçta "Bostan Aboneliði"
sayfasýndaki yazýlarý,önceki duyurularý okuyup anlamadýðý herþeyi sormasýný
bekliyoruz.http://www.imeceevi.org/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=33&I
temid=98*Daha sonrada neden ortak/abone olmak istediðinizi belirten,kendinizdende
bahseden mektubunuzu bekliyoruz.*2017 yýlý için ortaklýk payý öngörümüz 800 tl olup ön kayýt
esnasýnda 300 tl avans alarak ilk giderlerimizi karþýlamayý planlýyoruz.Hepimize,köylü
dostlarýmýza þimdiden hayýrlý,uðurlu,bereketli olsunÝmeceden selamlar
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