Ýmece Evi

Karakýlçýk veya Siyez

138 dekar arazi için Karakýlçýk veya Siyez tohumu arýyoruz.Deðerli Ýmece Evi
takipçileri,gönüllüleri,destekçileri size sevindirici bir haberimiz var; Bizi takip eden bir
hukuçu arkadaþýmýz yurtdýþýnda yaþayan müvekkiline ait Sasalý,Kuþcenneti çevresinde boþ duran 1
arazisini iþlememiz için bizi tavsiye ediyor. Müvekkilde sitemizi ve internette býraktýðýmýz
"iz"leri inceleyip sevinerek kabul ediyor.Geçen hafta icar sözleþmesini avukat arkadaþýmýz
getirdi.Ve biz o günden þu ana kadar Ýzmir Büyükþehir,Menemen Belediye,Ýlçe Tarým Müdürlüðü ve
Odasý ile ne yapabilirizi konuþuyor,ortak proje oluþturmaya çalýþýyoruz. Bu denli büyük arazile
iþlemiþ konvansiyonel ve doðal metotlarý bilen,aþina arkadaþlardan,uzmanlardan da tavsiye
alarak projeyi aþaðýdaki aþamaya getirdik;*Arazi yýllardýr (5-8 sene) hiç iþlenmemiþ. Dolayýsý
sulu tarýmda yapýlmamýþ.Yani Gedizin suyu ile de kirlenmemiþ.*Arazi Kuþ cennetine ,tuz üretim
havuzlarýna yakýn olduðu için toprak tuzlu,Taban suyu yüksek.*Topraðýn taþý temizlenmiþ.Kumlu
diyebileceðimiz geçirgen bir yapýda.*Çevresinde Buðday,Arpa veya kýþýn Fið,yazýn Pamuk
ekiliyor.*Tüm kurum ve kiþilerin ortak görüþü buðday ön planda. Karakýlçýk veya Siyez bölge içi
uygun çeþitler.*Ancak büyükþehirde ve Ege Tarýmsal Araþtýrmada 2.2 ton tohum yok!*Bir yandan
piyasalara baktýk.Sahibinden.com gibi alanlardaki ilanlara dahi baktýk ancak tohumun
içeriði,seceresi,menþei konusunda þüpheleniyoruz.*Eðer buðday ekimini ýskalamak zorunda kalýrsa
Nohut ekmeyi planlýyoruz. Çünkü Nohut da su istemiyor ve toprak temiz kalmaya devam
edecek.*Þu an bu satýrlarý okuyup doðru,temiz,gerçek Karakýlçýk veya Siyez tohumuna sahipseniz
sizden satýn almaya hazýrýz.*Bu hafta sonundan önce yani yaðmurdan önce toprak çalýþmamýza izin
verecek.Tam bu aþamada tohumu ekmek istiyoruz.*Ekim iþini "Mibzer" ile gerçekleþtirip topraðý
sürmeden yapýp hem doðal tarým ilkesine uyarak ilk 10cm deki hayatiyeti alt üst etmeyeceðiz
hemde tek bir araç maliyeti ile tohumu 3-5cm toprakaltýna koyup daha az masraf
edeceðiz.*Buðday veya Nohut neyi biçersek Ýzmir Büyükþehir Belediyesi alýyor.Bu sayede organik
tarým sertifikasý yapmamýz gerekmiyor.Aksi taktirde buradan çýkacak tonlarca ürünü
verebileceðimiz organik toptancýlardan baþka seçenek olmayacaktý.*Ürün hasadý ile daha önce olu
"takipçi listesine" toptan fiyatýndan ürünü (buðday veya nohut) kargo ile gönderelim
diyoruz.*Takipçi listesi ayný zeytinyaðýnda olduðu gibi olup ekimi gerçekleþtirdikten sonra
yapacaðýmýz çaðrý ile google dökümanlarda oluþturacaðýz.*Hatta Menemendeki taþ deðirmenle anlaþ
20kg.luk paketlerle gönderimi gerçekleþtirip kilosu 10 tl olan saçma rakamlardan en azýndan
takipçilerimizi kurtaralým.*Yarýcý usulu ile icar ettiðimiz araziden ekonomik beklentimizde
güneþ enerjisi ile þarj edebileceðimiz "hibrit" bir araç almak. *Kitlesel fonlama,baðýþ yerine
kendi özgücümüzle,üretim gücümüzle eksikliðini çok hissettiðimiz araçlarý alýrken ekolojik pren
desteklemesini umut ediyoruz.Umuyoruzki bu mektup heryere yayýlýr ve 138 dönüm toprak yerel
buðdayla buluþurGeliþmeleri haftaya sizinle paylaþýp hep birlikte ilerlemeye,dayanýþma alanlarý
çoðaltmaya devam ederiz :)***Not; tohuma ulaþabileceðimiz yerlerle paylaþmayý,hatta telefon
açarak direk sormayý ihmal etmeyin ki hafta sonu ekimi bitirmiþ
olalýmimeceevi@gmail.comwhatsApp 5436775809veya 5524142363-ismail

http://www.imeceevi.org
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