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1. Giriş 

Vermikültür çalıştayının ilkini Eylül 2012 tarihinde gerçek-
leştirmiştik. Bu çalıştay da konumuz toprak solucanları. 
Bundan 3 bin yıl öncesine ait yazılı kaynaklardan olan, 
bir Çin şiir kitabında aynen şu şekilde yazıyor:

Vermikültür 
Üretimi, Yaşanılan 
Yasal Zorluklar Ve 
Çözüm Yolları İle 
Üretim Süreçleri 
Ve Gelişimi 
Konusundaki 
Deneyimlerinin 
Aktarılması
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Ne keskin dişli, 
ne pençeli, 
ne de güçlü kemikli ve kaslı. 
Fakat;
üst tabakada tozdan beslenip, 
alt tabakadaki topraktan içebilirler. 

Toprak solucanları ile ilgili en eski tanımlamalar şiirsel 
bir üslupla yapılmışlar. Yine bundan 3500 yıl önce 
Aristo’nun bir tarifi var toprak solucanları için. Toprağın 
bağırsakları diye tarif ediyor. Yine çok yakın bir zamanda 
Charles Darwin; yer solucanlarının toprağı yumuşatıp 
ıslah ettiğini, bitki atıklarını ayrıştırıp toprak verimliliğini 
arttırdığını söylemektedir. Son yazdığı kitap (317 sayfa) 
tamamen toprak solucanları üzerine yazılmıştır. Bu kitap 
hala toprak solucanları ile ilgili en iyi kaynaklardan bir 
tanesi. Bu kitapta toprak solucanlarının anatomisinden 
fizyolojisine kadar, duyusal işlevlerinden davranışlarına 
kadar, toprağı oluşturmada ve yerküreyi şekillendirmedeki 
rolünden, solucan dışkısının çizimlerine kadar pek çok 
konuya yer vermiş durumdadır. Hatta Charles Darwin 
bu kitabında, tarihi objelerin toprak solucanları olmadan 
günümüze kadar korunamayacağına dair, arkeologları da 
ilgilendiren pek çok çarpıcı bilgi vermektedir. Solucanların 
duyu sistemlerinin araştırırken onlara piyano bileti aldığını 
kitabında söylemektedir. Charles Darwin diyor ki; “saban 
insanlığın en eski ve en kıymetli icatlarından birisidir. Fakat 
daha insan toplumu ortaya çıkmadan önce bile toprak 
yer solucanları tarafından düzenli olarak sürülmüştür, 
sürülmektedir ve daha sonra da sürülmeye devam ede-
cektir” diye ifade etmektedir. Toprak solucanının sindirim 
sistemini detaylı olarak tarif etmiştir. Vermikestin yani 
solucan dışkısının oldukça detaylı çizimleri yapılmıştır. 
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Sargun TOK da kitabının bir bölümü Charles Darwin’e 
ayırmış ve onu solucanlara piyano çalan adam olarak 
nitelendirmiş. Solucanların ışıktan, renklerden, sesten 
nasıl etkilendiklerini anlatmıştır.

Toprak solucanları Charles Darwin’in gözlemlerine göre 
her yerde varlar. Sabırla, görülmeden ve sessizce dünyayı 
yeniden-yeniden şekillendirmektedirler. Kitabın sonuç 
bölümünde, “gezegen tarihinde canlı türler arasında 
solucanlar kadar önemli rol oynayan bir başka canlı 
tür yoktur” diye bir cümleyi kullanmaktadır. Charles 
Darwin’in toprak solucanlarına vermiş olduğu önemi 
zaten şu an dünyada başka bilim adamları da veriyor. 
Bunlardan bir tanesi Li Kangim. Vermikültür için şu ta-
rifi yapıyor; makro tarımın en önemli unsurudur. Keza 
toprak solucanları onun tarifine göre ekolojik zincirin 
eksik halkasıdır. Buradan bir saptama yapmak gerekirse;  
toprak solucanları ekolojik zincirin eksik halkası değildir, 
Ekolojik zincirin eksik halkası insan aklıdır ve insanların 
şu anki tercihleridir.

2. Vermikültür Nedir ve Nasıl Ortaya 
Çıkmıştır

Vermikültür tanımı 1950’li yıllarda ortaya çıkıyor. Ver-
mikültürü; kültürel ortamda toprak solucanlarının ço-
ğaltılabilmesi ve bunlarla ilgili bir takım yan faaliyetlerin 
yürütülmesidir. 1980’lerden sonra vermikültür endüst-
risi ortaya çıkmıştır. Esasen vermikültür endüstrisi, yani 
modern anlamda vermikültür çok eski bir kavram değil, 
yeni bir kavramdır. Bu anlamda; Türkiye çok geri kaldı, 
zaman kaybetti. Türkiye’nin ekolojik özellikleri, iklimsel 
özellikleri, biyolojik atık zenginliği çok yüksektir.  Geriden 
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gelmenin avantajını kullanmak gerekir. Eğer Türkiye bilimi 
ışık edinirse, biyolojik kaynaklarının değerini iyi kulla-
nırsa, iklimsel özelliklerin-zenginliklerin farkına varırsa, 
gerçekten dünyada bu alanda en önlere geçebilir. Batılı 
toplumlar hep akıl ve bilim toplumları olduklarını iddia 
ediyorlar. Çünkü diyorlar bizim elimizde ileri teknoloji 
var. Bizim elimizde sınırsız bir büyüme motoru var. Bu 
konuda çok kuşkuluyum. Çünkü onların büyüme motoru 
ve sınırsız büyümenin yarattığı tablo bu. Açıkçası şu anki 
yarattığımız uygarlık ve kültür çok ince bir buz tabakası 
gibi ve muhtemel böyle gidersek kendi ağırlığı üzerinde 
çöküp yıkılacak. 

Türk Dil Kurumu’nun tarifine göre uygarlık, insanın top-
lumsal ve doğal çevresindeki egemenliğinin ölçüsüdür. 
Böyle bir uygarlık tarifi kabul edilebilir değil. Uygarlık, 
doğaya ve doğal çevreye egemen ve onunla uyum içinde 
yaşamak olmalıdır. Marks’a göre ise: Doğanın yarattıklarına 
karşı insanoğlunun yarattığı her şey.

İç içe geçmiş üç tane kültür var. Bunlar; yaşam kültürü, 
permakültür ve vermikültürdür.. Permakültürü şöyle 
tarif etmek gerekiyor; doğaya paralel tasarımlar kurmak, 
doğayla uyumlu yaşamak ve yaşam felsefini onunla 
birleştirmek. Vermikültür ise sürdürülebilir bir dünya 
ve ekolojik kalkınma için ekolojik çevrimleri taklit ede-
rek toprağın en önemli canlılarından olan solucanların 
aktivitesinden yararlanmaktır.

3. Vermikültür Örnekleri ve Üretim 
Süreçleri

Dünyanın veya Avrupa’nın en büyük süt sığırcılığı yapı-
lan yerlerinden biri Şekil 1’deki olduğu gibidir. Yaklaşık 
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Şekil 1, Vermikültür işletmesinden görünümler

Şekil 2, Koln çiftliği
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ikibin-üçbin dönüm araziye sahip, 500 dönümde sadece 
holştayn ineklerin yaşadığı bir alan var. Aydın’da çok 
modern bir çiftlik; Efeler Çiftliği diye geçiyor. Bu çiftlikte 
şu an yaklaşık olarak 8000 adet holştayn süt sığırı var. 
Bu süt sığırlarından günde toplam 80 ton süt ve 120 ton 
da gübre üretiyorlar. Efeler çiftliğinin işletmemize olan 
mesafesi 10 km. Bu işe evimin bir odasında başladım. 
Şu an yaklaşık 23 dönümlük bir seranın büyük bir alanı 
solucanlarla doldu, milyonlarca hatta belki daha fazla 
solucan yaşıyor. 

New York yakınlarındaki (Şekil 2’) Koln çiftliğinde  2005 
yılında,  ‘Born Power’ adı verilen bir tesis kuruldu. Bu 
tesisi yine aynı Efeler Çiftliğinde olduğu gibi süt sığırı 
holştayn inekleri bulunmaktadır. Günde 40 ton süt üretimi 
yapılıyor ve yaklaşık 50 ton gübre elde ediliyor. Koyun 
çiftliğinin sahibi “Harvey Seat” markasıyla Amerika’da 
tarım devlerinden biri durumundadır. Thomas Hurtley’le 
ortaklaşa bu işe giriyorlar. Ekolojik simbiyoz fikri gelişiyor 
ve birlikte vermikültür işine başlıyorlar. Koyun çiftliği çıkan 
çiftlik gübresini artık atmıyor, lagünlerde biriktirmiyor, 
seperatörden geçirmiyor; hemen 250 metre ilerisinde 
kurmuş oldukları Born Power şirketine gübresini ve-
riyor. Bu şekilde belirli bir üretim sürecinden geçerek 
vermikompost elde ediliyor. Yani koyun çiftliğinde elde 
edilen yaş gübre önce bir seperatörden geçiriliyor ve bu 
seperatörden geçirilen yaş gübre solucanların temel gıdası 
olan nitrojen kaynağı olarak kullanılıyor. Tabi solucanlar 
dengeli beslenmeyi seviyorlar, tıpkı diğer canlılar gibi. 
Eğer nitrojenden çok zenginse bunu bir miktar karbonla 
dengelenmiş olması gerekiyor. Dolayısıyla burada çıkan 
taze çiftlik gübresinin karbon kaynakları tarafından bir 
ölçüde zenginleştirilmesi gerekiyor. Nedir bu karbon 
kaynakları; örneğin saman, örneğin kağıt, örneğin kereste 
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talaşı. Bunlar hemen bu işletmede basit bir karıştırmaya 
tabi tutuluyorlar (belli oranlarda). Bu karıştırma materyali 
daha sonra bir ön kompostlaştırma ünitesine gidiyor 
(Şekil 3). Amaç; solucanların daha seveceği, partikül 
büyüklüğü iyi ayarlanmış, karbon nitrojen dengesini 
zenginleştirmek. Bu ön kompostlaştırma öncesi bir 
yerden çiftlik gübresi bir yerden kağıt karbon kaynakları 
geliyor ve bunlar basit ön ısıl işleme tabi tutuluyorlar. 
Örneğin; beş gün 3-4 defa kompost içi ısısı 50-60-70 
dereceye yükseltiliyor. İçerisindeki aktif havalanma sağ-
lanıyor ve bu şekilde patojenlerin sayısının azaltılması 
sağlanıyor. Yine bu şekilde 4-5 gün yapılan ön işlemle ön 
kompostlaştırmayla yabancı tohumların da giderilmesi 
amaçlanıyor. Daha sonra bu mama (solucan maması) 
kesintisiz işleyen otomatik reaktörler içerisine giriyor. 
Bu kesintisiz işleyen reaktörlerin özelliği; solucanlara 
göre tasarlanmış olması, kompost solucanlar epigeik 
yani yüzeycil solucanlar, yani yüzeye yakın yaşıyorlar ve 
bunların çoğalma katı çok çok yüksek. Bu reaktör ortam-
larında solucanlar 7-10 kat, laboratuar ortamında 1000 
kat kadar yükseliyor. Solucanlar yılda sayıca biyokütle 
olarak bin kat kadar çok rahatlıkla çoğaltılabilirler. Bu 
reaktörlerden alınmış fotoğraflar Şekil 4’de görüldüğü 
gibidir. Üstteki yaklaşık 10-15 cm’lik bölgeyi çok ideal 
koşullarla solucanların seveceği koşullarla donatmamız 
gerekiyor. Günlük gıdayı da devamlı üstten vermemiz 
gerekiyor. Üstte bir tane ok var, bu ok demin solucan 
maması olarak tarif ettiğim karışımı her gün 1-2 parmak 
kalınlığında solucanların üzerine sermektedir. Solucanlar 
bu gıdayı tüketerek gübreye dönüştürmektedirler. Bu 
süreç her gün devam etmektedir. Besleme ünitesindeki 
solucan maması karışımı gelmiş solucanların besleme 
kabına dökülmektedir.
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Şekil 3, Ön Kompostlaştırma ve reaktörüretim süreci

Şekil 4, Reaktör iskeleti ve raylı 
sistem ile solucanlara gıdanın 
günlük olarak dağıtılması
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Bu tesiste sisleme ile su dağıtan bir sistem var. Böylece 
sis, nem var oluşmakta ve ortamdaki (toprak içindeki) 
nem % 70-80’lerde tutuluyor. Bu sistem bir otomasyon 
ve monitorizasyon sistemine tabidir. Yani nem toprak 
içinde (gübre içinde) yüzde 70’in altında olduğu halde 
sulama sistemi aktive olmakta ve %  80’nin üzerine çıktığı 
zamanda sulama sistemi durmaktadır. Bu reaktörlerin 
altında basit bir ızgaralı sistem var (Şekil 5). Bu ızgaralı 
sistem alttan hava almayı ve oluşan kestin (solucan 
gübresinin) aşağıya dökülmesini sağlamaktadır. En altta  
kesici ve sıyırıcı var. Örneğin 2-3 günde bir çalışarak en 
altta olgunlaşan solucan dışkılarını tamamen reaktörün 
altına dökülmesini sağlamaktadır. Daha sonra bir yürür 
bantla paketlenmektedirler. Bu sistem son derece ve-
rimli bir sistemdir. Bu sistemde, 1000 metrekare alanda 
yaklaşık olarak 50 bin solucan çalışmaktadır. Böyle bir 
sistem içerisinde bir metrekare yüzey alanda yılda 7-8 
metreküp gübre üretimi yapmak mümkündür. Bu sistem 
ile solucanlar rahatsız olmamaktadır. Vermikompostlaş-
tırma sürecinde oluşan kompostla solucanları birbirinde 
ayırmak ciddi bir olaydır. 

Vermikestin elenmiş olması gerekmektedir (Şekil 5). 
Solucan yumurtası olmayan solucan dışkılarının homojen 
olması  gerekmektedir. Bunun elenmesi, paketlenmesi 
ve dağıtılması gerekmektedir. Bunların içinde hiç toprak 
olmayıp, çok yüksek oranda humus var. Solucanın tama-
men sindirim sisteminden geçmiş,  tonlarca (bunların her 
biri yaklaşık 1,5- 2 ton civarında) oluşmuş solucan dışkısı 
vardır. Esasen buna vermikest demek lazım. Solucan 
gübresi dememek lazım. Bu yüzdeyüz doğal solucan 
dışkısıdır. Beş yıl stoklanabilmektedir. 
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Sadece ön kompostlaşma ünitesinde bir ısıl sistem var, 
yani solucanlar gıdalarını yemeden önce içindeki pato-
jenlerin ve yabancı tohumların azaltılması için basit bir 
ısıl işleme tabi tutulmaktadır. Ancak vermikest piyasaya 
arz edilirken, standardizasyon amaçlı ısıl işleme tabi tu-
tulmuyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama 
yok. Bunun sonucunda temel ürünler, yani katı haldeki 
vermikompost, “yine temel üründür” ve sıvı halde so-
lucan gübresidir.

Şekil 5, Eleme süreci
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4. Toprak Solucanlarının Özellikleri ve  
Çeşitlerine Kısa Bir Bakış

Toprak solucanların özelliklerine baktığımızda tarihin 
başından beri, yani canlı tarihinin başından beri varlar, 
belki 3, 3,5 milyar yıldan beri dünyada bulunmaktadırlar. 
Fakat yaklaşık 50-60 yıldır bilimsel anlamda veya teknolojik 
anlamda anlamış durumdayız. Solucanların en önemli 
özelliği epidermislerinde ve sindirim sistemlerinde çok 
iyi özellikleri olan bir sölom sıvısı barındırmalarıdır.  Bu 
sölom sıvısında çok önemli bağışıklık faktörleri vardır. 
Enzimler, koenzimler, doğal büyüme hormonları ve bir 
takım bağışıklık faktörleri burada bulunmaktadır.  Şu 
ana kadar tespit edilmiş 6 bin cinse yakın solucan vardır. 
Solucanlar gerek fenotipik gerek genotipik olarak ken-
dilerini son derece iyi bir şekilde korumuşlar, çok fazla 
değişim göstermemişlerdir. Bu 6 bin tane toprak cinsi 
solucanın bu kadar çeşitli olmasının temel sebebi, iklimle, 
coğrafyayla, yaşadıkları doğayla ilgilidir. Yani bir tarafta 
Japon solucanları var,  diğer tarafta Anadolu solucanları 
var, öbür tarafta Afrika solucanları bulunmaktadır. Bunları 
basit bir şekilde sınıflandırmak, “anatomik özelliklerine 
bakarak ve bir büyüteç kullanarak” bunları yapmanız 
mümkündür. Kompost oluşturmak, biyolojik atıkları geri 
çevirmek açısından hangi tür solucanları kullanmalıyız? 
Genellikle iki tür solucan ön plana çıkmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi Eisenia foetida  , kırmızı California solucanı, 
diğeri de dendrodia venita cinsi solucandır. Bu iki solucanın 
karışımı veya bunların birebir izole olarak kullanılması, 
çok hızlı bir şekilde biyolojik atıkları kompostlaştırmamıza 
yardımcı olmaktadır. 

Toprak solucanların özelliklerine baktığımızda tarihin 
başından beri, yani canlı tarihinin başından beri varlar, 
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belki 3, 3,5 milyar yıldan beri dünyada bulunmaktadırlar. 
Fakat yaklaşık 50-60 yıldır bilimsel anlamda veya teknolojik 
anlamda anlamış durumdayız. Solucanların en önemli 
özelliği epidermislerinde ve sindirim sistemlerinde çok 
iyi özellikleri olan bir sölom sıvısı barındırmalarıdır.  Bu 
sölom sıvısında çok önemli bağışıklık faktörleri vardır. 
Enzimler, koenzimler, doğal büyüme hormonları ve bir 
takım bağışıklık faktörleri burada bulunmaktadır.  Şu ana 
kadar tespit edilmiş 6 bin cinse yakın solucan vardır. So-
lucanlar gerek fenotipik gerek genotipik olarak kendilerini 

Şekil 7, Üretim sürecinin tamamı
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son derece iyi bir şekilde korumuşlar, çok fazla değişim 
göstermemişlerdir. Bu 6 bin tane toprak cinsi solucanın 
bu kadar çeşitli olmasının temel sebebi, iklimle, coğraf-
yayla, yaşadıkları doğayla ilgilidir. Yani bir tarafta Japon 
solucanları var,  diğer tarafta Anadolu solucanları var, 
öbür tarafta Afrika solucanları bulunmaktadır. Bunları 
basit bir şekilde sınıflandırmak, “anatomik özelliklerine 
bakarak ve bir büyüteç kullanarak” bunları yapmanız 
mümkündür. Kompost oluşturmak, biyolojik atıkları geri 
çevirmek açısından hangi tür solucanları kullanmalıyız? 
Genellikle iki tür solucan ön plana çıkmaktadır. Bunlardan 
bir tanesi Eisenia foetida  , kırmızı California solucanı, 
diğeri de dendrodia venita cinsi solucandır. Bu iki solucanın 

Şekil 7, Solucan taksonomisi
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karışımı veya bunların birebir izole olarak kullanılması, 
çok hızlı bir şekilde biyolojik atıkları kompostlaştırmamıza 
yardımcı olmaktadır. 

 5. Solucan Gübresi

Solucanların oluşan dışkılarının özelliklerine bakalım. Bu-
rada sadece solucanlar değil de mikroplardan, mikrobiyal 
bakterilerden bahsetmek gerekir. Tüm bu yaşanılan işlem 
“esasen solucanlarla beraber temel olarak” mikroorga-
nizmaların faaliyetidir. Kompostlaşma işleminde olgun 
kompostun oluşması birkaç yılı bulabiliyor. Eğer bu bir 
vermikültürel kompostlaşma ise bu işlem 1 gündür, hatta 
1 haftadır. Çünkü solucan ağzından giren gıda solucanın 
sindirim sisteminde o biyoteknolojik işleme tabi tutulup 
sindirimden geçtikten sonra, o enzimlerle karıştıktan sonra 
anüsten çıktığı andan sonra olgun haldedir. Justen Forbis; 
“Alman kimyacı”  diyor ki : “Bir bitkinin büyümesi için 
tüm elementler tam olabilir, ancak bir element eksikse 
bitki bu noktaya kadar büyür, bundan sonra büyümez.” 
Bu eksik faktör ekolojik faktördür. Örneğin topraksız ta-
rımda dışarıdan bitkinin ihtiyacı olan her türlü maddeyi 
hesaplayarak verirler, fakat mutlaka hesaplanamayan 
faktörler vardır. Bunlar esasen gediklerdir. Justen Forbis 
bu ekolojik gediklerden bahsetmektedir. Toprak solucan-
ları bu ekolojik gedikleri onarır. Yüzde yüz organiktir ve 
doğa dostudur. Hidrofonik tarımda, topraksız tarımda, 
doku kültüründe kullanılabilir. Son derecede sağlıklı ve 
besleyicidir. Toprak solucanlarını gelişigüzel kimse size 
vermez. Toprak solucanlarını bulmanız ve çoğaltmanız 
gerekmektedir.  Bir işletme kurmak için eğer siz ithal 
etmeyi düşünüyorsanız bunu yapamazsınız, çünkü mil-
yonlarca dolara ihtiyacınız var. 
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Bitkilerin büyümelerini, ihtiyaç duyduğu besin element-
lerinden toprakta en az bulunanı sınırlar.  Doğal çevrede 
bitkiler için gerekli olan elementlerin bir bölümü (karbon, 
hidrojen, oksijen vb.) bol miktarda bulunduğu hal¬de, 
topraktakilerin bazıları bitkilerin gereksinimlerini karşı-
layacak düzeyde bulunmayabilir. Örneğin bor elementi 
bitki gelişimi için gerekli olmakla beraber, tükendiğinde 
diğer gerekli elementler bulunsa bile bitki gelişimi du-
rur. Yani bitkilerin gelişimi, topraktaki minimum besin 
elementiyle sınırlandırılır.  İlk olarak sadece bitkiler için 
ortaya konan bu kural, daha sonra tüm canlılar ve tüm 
ekolojik faktörler için uygulanmıştır. Buna göre herhangi 
bir canlının gelişimi için diğer faktörler uygun olsa bile, 
sınırlayıcı olan en olumsuz faktördür. Ekolojiik Gedik 
Solucan Gübresi ile Onarılabilir.

6. Solucan Gübresi ve Özellikleri

Kaba bir gübre gibi hareket etmez. Atomik ve moleküler 
seviyede etki yapar. Kökler tarafından ihtiyaç doğrultusunda 
dengeli bir şekilde tüketilir. Bu yüzden kök ile doğrudan 
temas etmesinde sakınca yoktur. % 100 uygulansa bile 
zarar vermez. İsraf olmaz. 

Solucan gübresi bilinen en saf organik gübredir. Yetişen 
ürünlerde nitrat kalıntısı yoktur. Toprağı organik maddece 
zenginleştir. PH, strüktürünü düzenler. Su tutma kapa-
sitesinin arttırır. Gevşek yapılı toraklarda parçacıklarını 
birbirlerine bağlar. Ağır killi topraklarda parça bağını 
gevşeterek gözenekli yapıyı arttırır. Patojen Bakteri mantar 
virus parazit, yabacı tohum içermez. Doku kültürü ve 
topraksız tarım için idealdir.
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Toprağın tek ihtiyacı gübre değildir. Daha önemli olan, 
hümik asit ve türevleridir. Vermikompost çok yüksek 
miktarda humik bileşenler ihtiva eder. Humik bileşenler  
minerallerin çözülmesini sağlayarak organik maddeyi 
kullanılır hale getirir. Bu sayede 

Bitkiler topraktan besin çıkarabilirler. •	
Kök gelişimini canlanır. •	
Bitkinin savunma gücü ve strese karşı cevabı artar.•	

7. Ekonomik Analiz ve Sonuç

Bir ekonomik analiz yapacak olursak, solucan besiciliği 
süt sığırı besiciliğinden çok daha karlı ve ekolojiktir. 
Türkiye’nin şu an yıllık 15 milyon ton kimyevi gübre 
kullanılmaktadır Yine yaklaşık 80.000- 100.000 ton 
arasında ot, böcek öldürücü, herbisit, pestisit kullanımı 
bulunmaktadır. Kimyevi gübre kullanımı (15 milyon ton ) 
sıfıra indirilebilir. Çünkü Türkiye’nin bu kadar çok biyolojik 
atığı vardır. Türkiye’nin gerçekten muazzam bir biokütle 
solucan üretme kapasitesi bulunmaktadır. Bu sadece 
hakikaten inanarak gereğini yapmakla ilgili bir şeydir, 
hayal değildir. Türkiye’yi doğal tarımın en önemli ülkesi 
haline getirmemiz mümkün. Çünkü biyolojik atığımız çok 
fazla. Ancak kompost yapmayı bilmemekteyiz.     

Türkiye’de kompost üretimi çok düşük düzeyde, ver-
mikompost üretimi ise neredeyse bulunmamaktadır. 
Sadece Isparta Gülbirlik Fabrikalarının yıllık gül posası 
atığı 30 bin tondur. Bu atık karbon, azot, iz elementler 
ve organik madde açısından çok zengin olmakla birlikte 
değerlendirilememektedir. Çok az bir kısmı tezek olarak 
yakılmaktadır. Büyük kısmı çevreye mikrop ve koku saç-
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maktadır. Oysa gül posası vermikültürel işlem sonrası 
mükemmel bir ürün olabilir.  Yine Ege Bölgesinde her 
yıl milyonlarca ton üretilen prina kalorifer yakıtı olarak 
kullanılmaktadır. Oysa vermikompost kalitesini arttırmada 
mükemmel bir üründür.

Vermikültürün yapılabilmesi için karışımın İdeal C/N Ora-
nından ve Solucan Gıda İhtiyacına uygun olması gerekmek-
tedir. Örneğin taze çiftlik gübresi yüksek Azot içeriğinden 
dolayı tek başına uygun değildir, ancak saman, kağıt gibi 
karbon içeriği zengin bir materyal ile karıştırılırsa uygun 
C/N oranı sağlanır ve kompostlaşmaya uygun hale gelir. 
Çünkü organik materyalin kompostlaşması Bakteri, mantar, 
protozoon gibi mikroorganizmalar sayesinde olmaktadır. 
Bu çarkın dönmesi için karbon ( C),azot( N),oksijen( O2) 
ve hidrojene( H)  ihtiyaç vardır.  Eğer bu elementler ara-
sında oran dengesi iyi kurulamazsa mikrobiyal aktivite ve 
dolayısıyla kompostlaşma süreci duracaktır.

Zeytin karasu atığı tek başına kullanılamaz. Çünkü Azot 
içeriği çok zengindir ve bünyesinde fitotoksik maddeler 
olan fenolik bileşenler vardır. Öte yandan pamuk çırçır 
atığı da yüksek C içeriğinden dolayı tek başına uygun 
değildir. Oysa bu ikisinin karışımının vermikültürel işleme 
tabi tutulması çok iyi bir ekolojik simbiyozdur. Çevre bu 
iki atığın zararlı etkilerinden arınmakla kalmaz, ekolojik 
açıdan mükemmel bir ürün de elde edilmiş olur. 

Özetle, ülkemizin vermikompost üretimi için yeterli 
miktarda, yakın, ucuz, amaca uygun ama atıl duran 
biyolojik kaynakları vardır. Kaliteli gübreye de ihtiyacımız 
var. Ancak biz solucan gübresi ithal ediyoruz ve buna 
modernleşme diyoruz.

Solucan gübresi yüksek verim ve ürün kalitesinde artış 
sağlar.


