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Bilindiği üzere, ilaç ve kimyasal gübre kalıntıları, yeraltı sularını ve çevreyi 

kirletmekte, daha da önemlisi topraktan tarım ürünlerine, tarım ürünlerinden de insanlara 

geçerek kalıtsal hastalıkların tetiklenmesine neden olmaktadır.  

Kamuoyunda bu konuların giderek gündeme gelmesi, organik ürün tüketimini 

süratle artırmaktadır. Bunun sonucunda da evinin balkonunda ya da bahçesinde hobi amaçlı 

bitki yetiştirenlerden, ticari olarak tarımsal üretim yapan çiftçilere kadar pek çok kesimde 

organik gübre kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bu hızlanmayı, “Milli Tarım” adı altında 

ifade edilen devletimizin tarım politikaları katlayarak artırmaktadır. 

Bu noktada, popülaritesi artan organik gübreler içinde solucan gübresinin apayrı bir 

yeri vardır. Çünkü tamamen doğal yollarla üretilmektedir ve fazla kullanımında dahi 

bitkilere zarar vermemektedir. 

Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi olarak bu gerçekler ışığında, uzun zamandır 

sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları neticesinde ülkemize ve çiftçimize katma değer sunmak 

üzere Organik Solucan Gübresi üretimi ve tedariki yapmaktayız. 

 

Bu kapsamda: 

 Gerek küçük üreticileri birleştirip istihdam oluşturarak,  

 Gerek atıkları geri dönüştürüp bertarafını sağlayarak,    

 Gerekse gübre ithalatını azaltacak bir ürün üreterek  

Tamamen yerli sermaye ile ülkemizin topraklarının kimyasal gübreden kurtulması için gece 

gündüz demeden çalışmaktayız. 

 

Organik atıkların solucan sindirim sisteminden geçirilmesi suretiyle elde edilen 

Organik KOOP’S® Katı ve Sıvı Solucan Gübresi ile topraklarımızı ıslah ederken, aynı 

zamanda gelecek nesillerimize de sağlıklı toprakları miras bırakmayı arzuluyoruz. 
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Amerika ve Kanada’da1 yıllardır Belediyelerin, kamu kuruluşlarının ve bunların 

iştiraklerinin solucan gübresi üretimine ve kullanımına destekleri düşünüldüğünde;  

Belediyelerimizin, kamu kuruluşlarımızın, çiftçilerimizin ve diğer tüm ilgili 

kuruluşların bu mücadelede yer alması önem arz etmektedir. Bu nedenle, mucizevi KOOP’S® 

Solucan Gübresini sizlere tanıtmak için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. 

Kooperatifimizin Merkezi Ankara’da bulunmakla birlikte, Türkiye genelinde 7 coğrafi 

bölgedeki 100’ün üzerinde üyesiyle sektöründeki en büyük kooperatif olarak faaliyet 

göstermektedir. Dolayısıyla gübre üretimi yapan yüzlerce küçük girişimci ve etkileşim 

içindeki diğer sektörlerle birlikte binlerce ailenin evine ekmek girmesini sağlamaktadır.  

Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi olarak üretimini ve satışını yaptığımız katı ve sıvı 

formlardaki solucan gübresinin Kuruluşunuz tarafından kullanılması durumunda: 

 “Yerli” bir ürün olan solucan gübresinin tanıtımı sağlayacak, 

 Çevresel sorumluluk kapsamında, Kuruluşunuzun atıklarının solucanlara yedirilmesi 

ve gübre formuna dönüştürülmesi sayesinde atıklarınızın faydalı olacak bir şekle 

getirilmesi ve bertarafı sağlanacak 

 Sosyal sorumluluk kapsamında şehrinizdeki küçük üreticinin desteklenmesini 

sağlayacak ve istihdam oluşturmuş olacaksınız. 

Bu doğrultuda göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür eder, sizleri de bir an önce bu milli 

mücadelede yanımızda görmek için sabırsızlandığımızı ifade etmek isteriz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

                                                      
1 http://compostingcouncil.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/Rhonda-L.-Sherman.pdf  

http://compostingcouncil.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/Rhonda-L.-Sherman.pdf
http://compostingcouncil.org/wp/wp-content/uploads/2011/01/Rhonda-L.-Sherman.pdf
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KOOPERATİFİMİZ HAKKINDA - I 
 

 Diğer bölgesel kooperatiflerin aksine Türkiye geneline hitap eden TEK Kooperatiftir. 

 ATO’ya kayıtlı, 

 Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü denetiminde, 

  12 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da 7 kişi tarafından kuruldu. 

 2017 yılı sonunda ortak sayısı 150’yi geçti. 

 Bu genişlemenin ardından 2018 Şubat ayında yapılan genel kurul ile bu yapısal değişimi 

de dikkate alarak yeni bir yönetim seçildi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kooperatifimiz, atıkların geri dönüşümünü 

sağlamakta ve ürettiği Organik Solucan Gübresi 

ile kimyasal gübre kirliliğini engellemektedir. 
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KOOPERATİFİMİZ HAKKINDA – II 
 
 Yeni Yönetim ile; 
 

 Ortak Üretim Projesi faaliyete geçirildi, 

 Laboratuvar analiz anlaşması yapıldı, 

 Websitesi yenilendi, 

 Kurumsal kimlik çalışması tamamlandı, 

 Ülke genelinde tanıtım faaliyetlerinde bulunuldu, 

 Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Solucan Gübresi hakkında projeye başlanıldı, 

 Türkiye’nin Yasal Üretim ve Satış İzni olan İLK kooperatifidir. 
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Ankara Ortak Üretim Tesisimiz; 
  

 12 Üretici 
 15 Milyon Solucan  
 2000 M2 Kapalı Alanı ve  
 3700 M2 Toplam Alan ile Sanayi İçinde Kurulu Ortak Üretim Tesisidir. 
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Samsun Ortak Üretim Tesisimiz; 
 

 37 Üretici 
 50 Milyon Solucan 
 4500 M2 Kapalı Alanı ve 40 Dönüm Arazi Üzerine Kurulu Ortak Üretim 

Tesisidir. 
 

 
 
Sakarya Ortak Üretim Tesisimiz; 
 

 16 Üretici 
 20 Milyon Solucan 
 4800 M2 Kapalı Alanı 
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Türkiye’nin En Büyük Solucan Gübresi Kooperatifi olarak, üreticileri ve çözüme yönelik 
projeleri ile çiftçimize emektar toprağını geri kazandırmak, “BİR” olmanın getirdiği gücü 
beraberce kullanmak ve üreticilerimizin emeklerini hak ettiği değerlere ulaştırmak adına 
çalışıyoruz. 
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Biz   

   BİRLİKTE  

       Daha  

        KUVVETLİYİZ 
 

 

 

 

inancıyla yol almaya devam 

ediyoruz… 
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BELGELERİMİZ 
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ÜRÜNLERİMİZ 
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Kırmızı Solucan Gübresi Kooperatifi olarak, ülkemiz için en önemli sorunların başında 

gelen tarımsal üretimdeki verimsizliğin engellenmesinin, doğru ve etkin gübreleme ürünlerinin 

kullanımına ve bu ürünlerin bilinçli yöntemler ile uygulamasına bağlı olduğunun farkındayız. 

Ancak, çiftçilerimizin gübre ihtiyacının çok büyük bir kısmını yurt dışından gelen ürünlerden 

temin etmesi ve yerli gübre üreticilerinin yeterli nitelikte ürün sunamaması, tarımsal üretimde 

dışa bağımlı bir üretim modelini ortaya koymaktadır. Sürdürülebilir olmayan bu olumsuz 

durumdan motive olarak uzun zamandır sürdürdüğümüz AR-GE çalışmaları neticesinde 

ülkemize ve çiftçimize katma değer sunmak üzere KOOP’S® Organik Solucan Gübresini 

geliştirdik. 

Son teknoloji ekipmanlar kullanarak ve alanında uzman kadromuzun özverisiyle 

hijyenik koşullara sahip yeni tesislerimizde üretimimizi gerçekleştirmekteyiz. Yüksek üretim 

kapasitemiz ile öncelikle ülkemizdeki organik gübre ihtiyacını gidermeyi, çiftçilerimizin etkin 

ve verimli gübre kullanımını sağlayarak onları bu yönde bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız. 

Tesisimizde, organik atıkların doğal fermantasyon sürecinden ve solucan sindirim 

sisteminden geçirilmesi suretiyle elde edilen KOOP’S® Solucan Gübresi, piyasadaki pek çok 

farklı özelliğe sahip fenni gübrenin özelliklerini taşıyan tek bir ürün olma özelliğine sahiptir. Bu 

doğal üretim süreci organik atıkların toplanması ve özel sistem içerisinde bekletilerek 

fermente edilmesiyle başlamakta, solucanlar tarafından sindirim işleminin tamamlanmasının 

ardından ise son bulmaktadır. Elde edilen karışım ise harmanlanarak nihai ürüne 

dönüştürülmektedir. 

Ürettiğimiz organik madde oranı yüksek KOOP’S® Solucan Gübresinin, çiftçilerimizin 

halihazırda kullanmakta olduğu pek çok gübrenin fonksiyonunu yerine getirebiliyor olması 

ürünün kolay kullanımını sağlarken, aynı zamanda toprağı ıslah etmesi sayesinde tarım 

arazilerinden daha verimli sonuçlar alınmasını kolaylaştırmaktadır. 
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KOOP’S Sıvı Solucan Gübresinin başlıca özellikleri: 

 Bitkisel verimi artırır. 

 Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısını iyileştirir. 

 Bitkinin besin alımını artırır. 

 Kök gelişimine yardımcı olur. 

Bünyesinde bitkinin beslenmesini ve güçlenmesini 
sağlayan elementleri, aminoasitleri, vitaminleri, 
mikroorganizmaları, antibiyotikleri doğal olarak içeren 
ekolojik bir üründür. 

İçerdiği mikroorganizmalar, toprakta bulunan 
besinleri bitkinin alacağı forma getirir, bitki tarafından 
emilimini kolaylaştırır. Bu sayede bitki, maksimum 

gelişim sağlar ve gereksiz gübre kullanımının önüne geçilir. 

Uygulama sonrasında bitkilerde büyüme hızlanır, bağışıklık sistemi gelişir, ürün miktarı ve 
kalitesi artar ve raf ömrü uzar. 

Toprağı sömürmez; aksine iyileştirir. Solucan gübresinin konsantre sıvı (ekstrakt) halidir. 

KULLANIMI: 

Kök gübresi olarak kullanılması tavsiye edilir. 1 lt sıvı gübrenin 100 lt su ile seyreltilerek 

damlama sistemi veya sulama suyuna eklenmesi önerilmektedir. Hazırlanan her bir 100 lt 

karışım, ürün çeşidine göre 4 dekar ile 7 dekar arazi için yeterli miktardır. Ürünü seyreltmek 

için kullanılacak su klorlu olmamalı ve ürün başka bir kimyasal, zirai ilaç ya da dezenfektan ile 

karıştırılmamalıdır. Kullanmadan önce çalkalanmalıdır. 

Tarla bitkilerinde ürünün vejetasyon döneminde (dikimden 10 gün sonra) ve il uygulamadan 

20 gün sonra, ağaçlarda ise ürün çeşidine göre gözler uyanırken, ilk sürgünde, çiçekten belirli 

bir süre önce ve çiçek döküldükten belirli bir süre sonra olmak üzere 2 veya 3 defa olmak üzere 

en az iki kere 15-20 gün ara ile uygulanması tavsiye edilir. Buna ek olarak tarla hazırlığından 

ürün hasadına kadar her dönemde kullanılabilir. Aşırı kullanımının bitkiye ya da toprağa hiçbir 

zararı yoktur. Atmosfere ve yeraltı sularına toksin etkisi yoktur, kalıntı bırakmaz. 

DEPOLAMA: 

Ürün oda sıcaklığında ve direkt güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklanmalıdır. 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 1781 no’lu üretim lisansı ve 12234 no’lu tescil 

belgesi ile üretilerek piyasaya sürülmüştür. 

MARKA ADI:  

KOOP’S SIVI SOLUCAN GÜBRESİ 

 

 

İÇERİK MİKTAR 

Mikrobiyal Yoğunluk 108 

Toplam Organik Madde %12,0 

Organik Azot %1,13 

Toplam Azot %1,15 

pH 7-9 
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A- VERMİKOMPOSTUN (SOLUCAN GÜBRESİ) ÖNEMİ 

Dünya nüfusunun her geçen gün artmasıyla birlikte insanların besin ihtiyaçlarını 
karşılamak daha da zorlaşmıştır. Bitkisel üretimden daha fazla yarar sağlamak ve toprak 
verimliliğini sürdürülebilir kılmak amacıyla gübre kullanımı gereklilik haline gelmiştir. Toprak 
ve bitkiler üzerine farklı etkilerinin olması; gübrelerin, organik ve inorganik gübre olarak ikiye 
ayrılarak değerlendirilmesine neden olmuştur. Organik gübreler tamamen doğal olarak elde 
edilen, hiçbir kimyasal dokuyla etkileşime girmeden üretilen gübrelerdir. Organik gübreler, 
toprağa besin elementi kazandırmalarının yanında toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özelliklerini iyileştiren, toprağın su tutma kapasitesini arttıran, mikrobiyal aktiviteyi 
hızlandıran, toprağın havalanmasını ve kümeleşmesini sağlayan, verim ve kalitesinin 
artmasından ziyade toprağın yönetimi ve sürdürülebilirliği ile ilgilenen gübrelerdir. İnorganik 
gübreler ise gübre fabrikalarında üretilen, kimyasal özelliğe sahip, toprak sağlığının yerine 
birim alandan daha kaliteli ve daha fazla ürün almayı sağlayan gübrelerdir. Ancak kimyasal 
gübrelerin yoğun kullanılması ile toprak kalitesi düşmekte, patojen dayanıklılığı artarak çevre 
ve insan sağlığı güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Sonuç olarak, doğal kaynakların 
sürdürülebilirliği konusunda endişe duyulmaktadır. 
 

Tüm bunlar; bilim adamlarını, biyolojik gübre ve pestisit olarak kullanılabilecek etkili 
organik ürünlere yöneltmiştir. Bu alandaki ilk arayışlar, toprak organik madde içeriğini arttırma 
amacıyla toprak iyileştirmesinde asırlardır kullanılan aerobik (termofilik) kompost ürünleri 
üzerinde yoğunlaşmıştır. Aerobik kompost ürünlerinin bitki besleme etkisinin yanı sıra özellikle 
toprak kökenli bitki patojenlerini baskılama etkisine de sahip olduklarının fark edilmesi organik 
tarım uygulamaları çalışmalarında bu ürünlerin yoğun olarak çalışılmasına sebep olmuştur. 

VERMİKOMPOST (SOLUCAN GÜBRESİ) VE KİMYASAL GÜBRE ARASINDAKİ FARKLAR 
 
KRİTER KİMYASAL GÜBRE VERMİKOMPOST (Solucan Gübresi) 

Enzim 
Besleyici 
İçerik 

Çoğunlukla bir element içerirler (Örneğin üre nitrojen içerir) 

veya maksimum iki element içerirler (Örneğin DAP nitrojen ve 

fosfor içerir). Gerekli tüm besinleri tek tip bir kimyasal gübrede 

bulmak mümkün değildir. 

Bitkiler için yeterli miktarda Nitrojen, 

Fosfor ve Potasyum ihtiva eder. NPK 

yönünden bir bitkiye gerekebilecek 

KADAR içeriğe sahiptir. 

İkincil 
Besleyici 
İçerik 

İçermemektedir. 

Bitki için yeterli miktarlarda Kalsiyum 

(Ca), Magnezyum (Mg) & Sülfür (S) 

içermektedir. 

Üçüncül 
Besleyici 
İçerik 

 
İçermemektedir. 

Bitki için yeterli miktarlarda Çinko 

(Zn), Boron (B), Manganez (Mn), 

PH Oranı 
Her kullanılışta toprağın Ph dengesini biraz daha bozarak 
tuzlanmayı ve alkalinityi arttırır. 

Toprağın Ph dengesini korumaya 
yardımcı olur ve tuzlanmanın ve 
alkalinityi kontrolünü sağlar. 

EC 
Doğrulaması 

Toprakta EC dengesizliğine yaratarak bitkide beslenme 
asimilasyona yol açar 

Toprakta EC yi dengelemeye yardımcı 
olarak bitkinin beslenme 
adaptasyonunu arttırır. 
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Organik 
Karbon 

İçermemektedir. 
Çok yüksek miktarda organik karbon 
ve humus içererek toprak 
karakteristiğini arttırır. 

Su Tutma 
Kapasitesi 

Toprağın su tutma kapasitesini azaltır. 
Toprağın su tutma kapasitesini 
arttırır. 

Toprak 
Dokusu 

Toprağın dokusunu bozarak havalandırma özelliğini yitirmesine 
yol açar. 

Toprağın dokusunu zenginleştirerek 
havalandırma özelliğini pekiştirir. 

Yararlı 
Bakteri ve 
Fungler 

Biyolojik aktivasyonu yok ederek verimliliği her kullanımda biraz 
daha azaltır. Ve her seferinde geride daha güçsüz bir toprak 
bırakarak bir sonraki ekim için daha fazla miktarlar kullanmayı 
gerektirir. 

Çok yüksek miktarda biyolojik 
aktivasyon barındırır, bu şekilde 
düzenli bir kullanımdan sonra her 
ekinde daha az gübreleme 
gerekecektir. 

Bitki İçin 
Büyüme 
Hormonu 

İçermemektedir. 
Yeterli miktarda doğal hormonla 
ürünlerin yetişmesine ve üretimine 
yardımcı olur. 

 
 

Kompost uygulamalarının 1980’li yıllarda hızla yaygınlaşmasında etkili ikinci faktör, 
kompostun şehirleşme seviyesine paralel olarak önemli bir çevre sorunu haline gelen şehir 
artık ve atıkların işlenmesi konusunda ekonomik, sürdürülebilir ve çevre dostu bir alternatif 
olmasıdır. Kompost konusundaki çalışmalarda, solucanlı (mezofilik) kompost yönteminin 
kentsel ve endüstriyel organik çöplerin geri kazanımında hem işlem hem de ürün itibariyle 
aerobik komposttan daha üstün özelliklere sahip olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki; 
vermikompostun eldesi termofilik komposta göre çok daha kısa süre gerektirmektedir. Ürün 
kalitesi bakımından vermikompost ürünleri, termofilik (sıcak seven) kompost ürünlerinden 
fiziksel, kimyasal ve biyolojik açıdan daha üstün niteliklere ve ekonomik değere sahiptir. 
 

Tüm dünyada tarımsal üretimde sürdürülebilirlik kavramına vurgu yapan ve organik 
üretim yöntemlerini teşvik eden yaklaşımların yaygınlaşması sürecinde yer solucanlarının, 
organik atık ve artıkları kısa zamanda yüksek kalitede değerli bir ürüne dönüştürebilme 
kapasitelerinin anlaşılması, Avrupa ülkeleri, Hindistan ve Amerika’da vermikültür adı verilen 
yeni bir tarımsal üretim sektörünün doğmasına yol açmıştır. Vermikompost, atık dönüşüm 
sürecini hızlandırmak ve daha iyi bir son ürün elde etmek için belirli bir solucan türü ile 
oluşturulan biyoteknolojik bir kompost çeşididir. Buradaki amaç, solucanların kompost 
içerisindeki organik maddeleri sindirmeleri sonucu açığa çıkan organik gübreden 
faydalanmaktır. 
 

Vermikompost, kompostlama işleminin solucanlar tarafından gerçekleştirilmesidir. 
Tüm organik atıkların kompostlanmasındaki motor güç, faydalı bakterilerdir; solucanlar ise 
karışıma basitçe yüksek oktan değeri katarak süreci hızlandırırlar. Solucanlar sindirim sırasında 
kompostu, mikroorganizmaları ve besinleri karıştırıp, harmanlayarak küçük ve mükemmel bir 
toprak düzenleyici haline getirirler. Ortaya çıkan bu solucan dışkısı toprağa organik gübre 
olarak bırakılır. Vermikompost terimi, solucanların kullanıldıkları, organik atıkları 
kompostlaştırma işlemi sonucunda ortaya çıkan ürün için kullanılmakla beraber, 
vermikompost ürünü genelde vermikest (solucan dışkısı) ya da kest olarak ifade edilmektedir. 
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Vermikompost bugün için, tarımda sürdürülebilirlik özelliğini destekleyen yöntemler 

içinde en yüksek ekonomik fayda sağlayan yöntem olmakla beraber, aynı zamanda hızlı 
endüstriyel gelişme ve popülasyon artışı ile büyük bir çevre sorunu haline gelen katı organik 
atık ve artıkların işlenmesinde çok yoğun şekilde uygulanmaktadır. Hem ticari hem de ekolojik 
açıdan yüksek değer ifade eden ürünler sağlayan vermikompost tekniği, tüm dünyada yoğun 
olarak uygulanmaktadır. 
 

Her türlü tarım toprağına zenginleştirici ve verim artırıcı organik madde olarak ilave 
edilebilmesi, aşırı erozyona maruz kalarak verimsiz hale gelmiş tarım arazilerinin tekrar verimli 
hale getirilebilmesi için kullanılması ve organik atıkların değerlendirilerek geri kazandırılmasını 
sağlaması vermikompostun temel avantajlarındandır. 
 

Organik atık/artıkları kompostlaştırma işleminin solucanlara yaptırılması işlemi 
esnasında organik artık/atıklar, ortamdaki mikroorganizmalarca fermantasyona uğratılmakta 
ve daha sonrasında kompost solucanların sindirim sisteminden geçerken hızlandırılmış bir 
humifikasyon ve detoksifikasyon işlemine tabi tutulmaktadır. Organik atıkların gerek aerobik 
ve anaerobik koşullarda yapılan standart kompostlama işlemleri ve gerekse solucanlar 
kullanılarak yapılan kompostlama işlemleri sonunda topraklara uygulanması ile toprakların 
başta biyolojik özellikleri olmak üzere tüm özellikleri büyük ölçüde düzenlenmektedir. 
Vermikompost, solucan ve mikroorganizmaların etkileşimi aracılığıyla organik materyallerin 
biyolojik parçalanmasıyla üretilir. Vermikompost; nitrat, fosfat, değişebilir kalsiyum ve 
çözülebilir potasyumu bünyesinde bulundurmaktadır. Ayrıca mikroorganizmalar tarafından 
salgılanan bitki büyümesini teşvik eden hormonlarını da içermektedir. Solucanlar organik 
atıkları yerken, ortamdaki bakterileri, zararlı nematodları, yabancı ot tohumlarını ve patojenik 
mantarları da tüketirler. Solucanların sindirim sistemleri, bakteri ve diğer zararlı maddelerin 
büyük bir bölümünü imha eder. Sindirim atıklarının salgıladıkları maddeler, ortamdaki 
zararlıların yapılarını bozar ve diğer mikroorganizmalar tarafından daha çabuk tüketilmelerini 
sağlarlar. 

 
B- VERMİKOMPOST İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR 

Toprak solucanları 20 milyon yılı aşkındır doğada bulunmakta, bu süre zarfında da 
yaşam döngülerini hareketli tutmak için üzerlerine düşen görevi tam anlamıyla yerine 
getirmektedirler. Bu canlıların amaçları basit ama önemlidir. Canlı organizmalara, ölü 
atıklardan organik atıkları sağlamanın doğal yolu solucanlardır. Solucanların bu değerli işlevi 
birçok kez araştırmalar ile de kanıtlanmıştır. 
 

Vermikompost önemli derecede toprak düzenleyicisi, iyileştiricisi gibi görev 
yapmaktadır. Uygulandıkça tarım arazisinin ve toprak kalitesinin toplam gelişimine yardımcı 
olur. Vermikompost, NPK, mikro element, yarayışlı toprak mikroorganizmaları, mikorizal 
mantarlar ve özellikle bitki büyüme düzenleyicileri ve koruyucuları bakımından zengin, 
besleyici organik gübrelerdir. Vermikompostun NPK değerinin, solucanların başlangıçta 
beslendiği ham materyalden 3-4 kat daha fazla olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca mikro element 
miktarının da arttığı tespit edilmiştir.  
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Vermikompost, yüksek porozite, aerosyon, drenaj ve su tutma kapasitesine sahiptir. 
Güçlü emilebilirliği ve besin tutumunu sağlayan geniş yüzey alanına sahiptir. Bu yüzden besin 
elementlerini daha uzun süre ortamda tutar. 

 
Vermikompostlar, fazla sayıda ve türde mikroorganizma popülasyonuna sahiptirler 

(Edward 1993, 2004). Toprağa kazandırıldıklarında, yerli mikroorganizma sayısında belirgin bir 
artış sağlanır, aktivite ve çeşitlilik artar. Bazı mikroorganizmalar, bitki rizosferleri ile sinerjik 
ilişkiye girebilir ve kök uzanımını arttırabilirler. Kök uzanımının artmasıyla birlikte daha 
derinlerdeki su ve besin elementlerine ulaşım sağlanır. Mikrobiyal kaynaklı bazı yan ürünler 
ise, bitki büyümesini teşvik eder, antagonistik etkileri azaltır, bitki gelişimini etkileyen hormon 
ve hümatların üretimini sağlar. Pseudomanas gibi bazı mikro-organizmalar, bitki patojenleriyle 
antagonistik ilişki içindedir ve bu mikrobiyal rekabet bitkinin hastalığa karşı direnmesine 
yardımcı olur. 
 

Vermikompostlar üstün fiziksel ve biyolojik özelliklere sahip olmasından dolayı sera 
malzemelerine, organik gübrelere ve toprak iyileştirme için katkı maddesi olarak kullanıma 
uygun mükemmel kompost çeşididir. 

 
Bazı araştırma sonuçlarına göre; solucan gübresi, mükemmel bir havalandırma, 

strüktür, porozite, drenaj ve su tutma kapasitesi sağlamaktadır. Solucan gübresi kendi 
ağırlığının 9 katı suyu tutabilme özelliğine sahiptir. Solucanlar bulundukları ortamı kazarak, 
solucan gübresi oluşturdukları için doğal bir toprak işleme özelliği taşırlar. Ayrıca solucan 
kestinin, bahçe kompostundan iki kat daha fazla makro ve mikro element içerdiği 
belirlenmiştir. 

 
Vermikompostların yeterli miktarda makro besin elementleri ve çeşitli iz elementler 

içerdiği bilinmektedir, Kimyasal analizler sonucu; vermikompostun, ana kompost 
materyalleriyle karşılaştırıldığında daha düşük pH, EC, organik C, C:N oranı, potasyum, fosfor 
ve mikro besin elementleri içerdiği görülmüştür. Tarım topraklarına vermikompost 
uygulanmasından sonra mikro besin miktarı, hayvan gübresi uygulananlara göre önemli 
ölçüde artış göstermiştir. Toprağa vermikompost uygulanmasından sonra topraktaki azot 
miktarı önemli ölçüde artmıştır. Benzer şekilde yarayışlı P, K miktarlarında da artış 
gözlenmiştir. 

 
Vermikompost kullanımı, sebzelerde ve süs bitkilerinde büyümeyi, çiçeklenmeyi ve 

ürün verimini arttırır. Benzer şekilde tarlalarda hektara 2,5 ton ile 5 ton arasında düşük 
vermikompost uygulaması, kayda değer ölçüde, bitki gelişimi ve yüksek kalitede sebze ve 
meyve verimi sağlar. Bitkilerde vermikompost etkileri, sadece mineral besin kaynağı olmasına 
bağlanmamalıdır. Çünkü vermikompostlar aynı zamanda bitki büyüme hormonları ve humik 
asit kaynağıdır. Dahası vermikompost, mikrobiyal biokütleyi ve aktiviteyi arttırdığından yani 
bitki besin dönüşümünde kilit rol oynayan, bitki regülatörleri üreten ve eklembacaklılara karşı 
bitkiyi savunan mikroorganizmaların artışını ve aktivitesini arttırdığından toprak kalitesini 
arttırır. 
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C- VERMİKOMPOSTUN (SOLUCAN GÜBRESİ) DÜNYADA KULLANIMI VE SONUÇLARI 

Avustralya’da üzüm artıklarından yapılan vermikompostun, asmaların dibine ince malç 
olarak ilave edilmesi, ilk hasat zamanında, üretim miktarını %20-50 oranında arttırmıştır. 

 
Hindistan’da, organik maddeyle beraber solucanların çay bitkileri arasına gömülmesi 

sonucunda, çay üretimini %75 ila %240 oranında arttırmıştır. 
 
Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde vermikompost 

uygulamalarının buğday verimini %15-20; mısır verimini %30-50; yaprakları yenen pancar 
verimini %15-20; patates verimini %50-80, biber, domates ve hıyar verimini %20-30; şeftali ve 
üzüm verimini % 80-100; çilek verimini % 30-35 oranında arttırdığı belirlenmiştir. 

 
Kırmızı turplarla yapılan bir çalışma da artan vermikompost uygulaması ile birlikte 

bitkide ürün miktarının arttığı görülmüştür. Uygulanan %100 vermikompostla yetiştirilen 
kırmızı turpun büyüme hızı, %10 vermikompostla yetiştirilenin 10 katı fazla olmuştur 
(Buckerfield vd. 1999).  
 

Kırmızı turp üzerinde yapılan başka bir denemede, başlangıçta vermikompostun 
filizlenmeyi engellediği, daha sonra seyreltilmiş ekstrat uygulamaları ile bitki gelişimini 
arttırdığı ve kırmızı turp hasadını %20 arttırdığı belirlenmiştir. Yüksek miktarda vermikompost 
ilavesi, yüksek elektrik iletkenliği (tuz içeriği) ve aşırı besin miktarı olmasından dolayı büyümeyi 
engellemektedir. 

 
Vermikompost uygulanmayan ve uygulanan denemeler birbirleriyle 

karşılaştırıldığında, Vermikompost uygulamasından sonra yapılan toprak analiz sonuçları; 
vermikompostun, toprağın fiziksel ve biyokimyasal özelliklerini iyileştirdiğini göstermiştir. 
Yapılan araştırmalar sonucu, %100 inorganik gübre ile hektara 10 ton olacak şekilde 
vermikompost uygulamış ve dutun büyümesinin hızlandığını belirlemiştir. Vermikompost 
uygulamalarına inorganik gübre ilavesi, toprağın N seviyesini eşitlemek için yapılmıştır. 

 
Vermikompost ve inorganik gübre kullanılan tarlalardan elde edilen domates ürün 

miktarı, sadece ticari gübre kullanılanlara nazaran her zaman daha çok olmuştur (Aracon vd. 
2004). %50 oranında inorganik gübre ile karıştırılmış tarla toprağına vermikompost ilavesi 
domates üretimini arttırmıştır, Yine bir önceki yıl %50 inorganik gübre ve %50 vermikompost 
ile gübrelenen toprakta kalan verimlilik, buğday üretiminde artış sağlamıştır.  
 

%75 oranında inorganik gübre ile işlenmiş toprak karışımı 2.5 t/ha vermikompost ile 
birlikte kullanıldığında çok daha fazla patates üretimi gerçekleşmiştir (Mrinal vd. 1998). 
Araştırmacılara göre vermikesti veya vermikompostu bu kadar denli etkili bir gübre yapan 
bitmiş üründe yer alan çok sayıdaki faydalı mikroorganizmalardır. 
 

Vermikompost yavaş yavaş salınan ve bitkiyi hastalık ve pestisitlere karşı koruyan bir 
gübredir. Vermikompostun devamlı uygulanması ile birikmiş humustan sabit oranda organik 
azot ve diğer besin elementleri ortama salıverilme eğiliminde de olurlar ve NPK’nın baştanbaşa  
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net verimlilik oranı kimyasal gübrelere göre %50 daha iyidir. Vermikompost, kimyasalla 
kirlenmiş toprakları iyileştirmede bir ilaç görevi görür. Vermikompost kullanımı ile 
agrokimyasalların tehlikeleri önemli ölçüde azaltılabilir, agrokimyasalların yerine 
kullanılabilirler. Sulama ihtiyacını azaltmakla beraber pestisit ve hastalıkların kontrolünü 
sağlar, böylece vermikompost ile çiftçiler, ekonomi ve ekolojik kazanç sağlar. Vermikompostun 
bu fonksiyonları malçlama ile daha etkili hale gelir. Malç ortamı nemli tutarak solucan 
kokonlarının (solucan yumurtası) yavru solucanlara dönüşmesini hızlandırır. 

Vermikompost uygulanan topraklarda yetiştirilen bitkilerin, hastalık ve zararlılara karşı 
daha dirençli olduğu gözlenmiştir. Vermikompostun bitkiler üzerindeki anti bakteriyel ve 
antifungal etkisi özellikle solucanların çeşitli nedenlerle vücutlarından dışarı salgıladıkları 
sölom sıvısından kaynaklanmaktadır. Aylarca bulundukları ortama dolayısıyla vermikomposta 
karışan sölom sıvısının yapısında bulunan aglütinin, fetidin, lumbricidin ve kitinaz gibi enzimler 
ve proteinler; bazı fungus, bakteri ve yapısında kitin bulunan zararlılara karşı etki göstermekte 
böylece birçok hastalığın ve zararlının olumsuz etkisini zayıflatmaktadır. 

 
Toprak solucanları tarafından kompostlaştırılan organik maddelere, çeşitli sıvılar, 

enzimler, vitaminler, proteinler, kokonlar, çeşitli nedenlerle ölen yaşlı ve yavru solucanların 
karışmasıyla vermikompost karakteristik yapısına kavuşmaktadır (Prabha vd. 2007).  

 
Bu yapının önemli özelliklerinden biri de solucanların bağırsaklarında yaşayan çok 

sayıda mikroorganizmanın vermikompostun yapısına katılmasıdır. Böylece vermikompost 
uygulanan toprakların kimyasal ve fiziksel özelliklerinde iyileşme ile birlikte toplam 
mikroorganizma, azot bağlayıcı bakteriler ile simbiyotik mikorizaların sayısında artış sağlayarak 
toprak patojenlerinin popülasyonlarında baskılama etkisi yaptığı ve böylece toprakların 
biyolojik özellikleri de iyileştirdiği görülmüştür. 

 
Çilekte Verticillum wilt suprression, üzümde tozlu küf ve phomopsis hastalıkları üzerine 

yapılan tarla çalışmaları ile kırmızı turp ve salatalıktaki pythium ve rhizoctonia hastalıkları 
üzerine laboratuvarda yapılan çalışmalarda hastalıkların yok edildiği görülmüştür (Chaoui 
2002). 
  
D- TÜRKİYEDE ORGANİK TARIM VERMİKOMPOSTUN (SOLUCAN GÜBRESİ) ORGANİK 

TARIMDAKİ ÖNEMİ 

İnsanoğlu tarımsal faaliyetlerine başladığı günden itibaren çevreyi göz ardı etmesi ile 
zarar düzeyini maksimum düzeylere ulaştığının farkına varmış ve daha güvenli tarım olan 
organik üretimi tercih etme eğilimine girmiştir. Yoğun kimyasal gübre ve ilaç tüketiminin 
olumsuz sonuçları ile yüz yüze gelen tarımsal alternatif üretim arayışlarına girerek bu 
üretimdeki payını almaya başlamıştır. Dünyada da tarımsal üretim, kimyasal girdilerden uzak 
tutularak organik girdiler kullanarak organik tarımsal üretime doğru artan eğilim 
göstermektedir. Dünyanın bazı ülkelerinde ve Türkiye’de organik tarım kavramı kullanılmaya 
başlanmış ancak bu ifade farklı ülkelerde ekolojik tarım, biyolojik tarım gibi ifadelerle kendini 
göstermeye başlamıştır. Ancak burada amaç çevreye daha duyarlı ve ürünlerdeki kimyasal 
kalıntılardan uzak tamamıyla doğal girdi döngüsünde üretim yapmak olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 



 

 
26 

2017 yılı verilerine göre; Dünya’da organik tarım üretimi yapılan toplam alan 50,9 
milyon hektardır. 2015 yılında ki organik pazar büyüklüğünün ise 81,6 milyar avroya ulaştığı 
tahmin edilmektedir. En çok organik ürün tüketilen ülkeler sırasıyla; Amerika Birleşik Devletleri 
(35,9 milyar avro), Almanya (8,6 milyar avro), Fransa (5,5 milyar avro) ve Çin (4,7 milyar avro) 
olarak kaydedilmiştir. Dünya’da 179 ülkede toplamda 2,4 milyon üretici organik tarım 
sektöründe faaliyet göstermektedir. Organik tarım üreticilerinin %84’ünden fazlası Asya, 
Afrika ve Güney Amerika kıtalarındadır. Türkiye’de ise, 2015 yılındaki organik ürün üretici 
sayısı (69.967) bakımından dünyadaki ilk 10 ülke arasında 8. sıradadır. Avrupa’da ise ilk sırada 
yer almaktadır. En çok organik tarım üreticisine sahip ülkeler sırasıyla Hindistan, Etiyopya, 
Meksika, Uganda, Filipinler ve Tanzanya’dır.   

 
Ülkemizde kimyasal girdiler kullanılarak yapılan tarım devam ederken organik tarım 

kapsamında yapılan üretimde son yıllarda ciddi artışlar görülmektedir. 2014 yılında organik 
tarımsal üretim alanı 842.216 ha olup 1.642.35 tonluk üretim söz konusu iken bu oran 2016 
yılında 523.778 ha alana düşmüş ancak üretilen ürün miktarı 2.473.600 tona çıkmıştır. Ürün 
çeşidi ve çiftçi sayısında zamanla farklılıklar oluşarak 2016 yılında 225 ürün ve 67.878 çiftçi 
sayısı olarak organik tarım alanında payını almıştır. 

 
ORGANİK TARIM ÜRETİM VERİLERİ (Geçiş Süreci Dahil) 

 
 
YILLAR 

 
ÜRÜN 
SAYISI 

 
ÇİFTÇİ SAYISI 

 
YETİŞTİRİCİLİK 
YAPILAN ALAN (HA) 

 
DOĞAL 
TOPLAMA ALANI 
(HA) 

 
TOPLAM 
ÜRETİM ALANI 
(HA) 

 
ÜRETİM 
MİKTARI 
(TON) 

2003 179 14.798 73.368 40.253 113.621 323.981 

2004 174 12.751 108.598 100.975 209.573 377.616 

2005 205 14.401 93.134 110.677 203.811 421.934 

2006 203 14.256 100.275 92.514 192.789 458.095 

2007 201 16.276 124.263 50.020 174.283 568.128 

2008 247 14.926 109.387 57.496 166.883 530.224 

2009 212 35.565 325.831 175.810 501.641 983.715 

2010 216 42.097 383.782 126.251 510.033 1.343.737 

2011 225 42.460 442.581 172.037 614.618 1.659.543 

2012 204 54.635 523.627 179.282 702.909 1.750.127 

2013 213 60.797 461.395 307.619 769.014 1.620.387 

2014 208 71.472 491.977 350.239 842.216 1.642.235 

2015 197 69.967 486.069 29.199 515.268 1.829.291 

2016 225 67.878 489.671 34.106 523.778 2.473.600 

 
Türkiye’de organik tarım ile üretilen ürünlerin bir kısmı bahçe ve tarla tarımı olarak 

gerçekleştirilmekte olup diğer kısmını ise doğal ortamlardan toplanan ürünler 
oluşturmaktadır. 

 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kimyasal girdilerden uzak, çevre dostu ve sağlıklı 

tarımsal ürünlere olan talepten ötürü organik tarıma yönelim eğilimine girilmiş ve bu artış 
Türkiye’de de hissedilebilir olarak kendini göstermeye başlamıştır. Talebin artması ve organik 
tarıma yönelik yatırımların yapılması ile buna yönelik denetim, sertifikasyon gibi faaliyetlere 
ilgili kurumlarca hız verilmiş ve bu konuda daha güvenli gıdanın tarladan sofraya kadar 
ulaşmasına zemin hazırlanmıştır. Organik tarıma yönelik olan faaliyetlerde üreticileri cezbeden 
nokta ise organik tarım ürünlerine yönelik talebin fazla olması ve satış maliyetlerinde ise 
üreticiyi tatminkâr düzeyde memnun edecek sonuçların ortaya konmasıdır. Hal böyle iken 
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Türkiye’de organik tarıma yönelik üretim faaliyetleri 2014 yılına göre ve buna bağlı pazar payı 
ve talep oranında da ciddi artışlar görülmektedir.  

 
Hindistan’da yapılan akademik ve bilimsel araştırmalara göre (Sinha ve Herat; 2012), 

Hindistan’daki bazı çiftçiler ile görüşmeler yapılmış ve çiftçiler ile yapılan görüşmeler 
araştırmalara konu edilmiştir. Hindistan’daki Çiftçilerin Vermikompost kullanması sonucunda 
çiftçilerin umut veren cevaplar vermesi, ekonomiye katkı sağlaması (solucan ve vermikompost 
satılması) ve çevreye olumlu katkılarından dolayı (toprağın biyolojik, fiziksel ve kimyasal 
özelliklerini iyileştirmesi), kimyasal gübre kullanımını tamamıyla ihraç etmiş, geri plana 
itmiştir. Bu yüzden çiftçilerin birçoğu organik yetiştiriciliğin tümüyle değiştiğini, bazıları da 
yılda 3 defa ürün hasat edilebileceğini ileri sürmüştür (hızlı yetişme ve büyüme ile hasat 
zamanının kısalması). Hindistan’daki birçok köy, bitki üretiminde sadece vermikompost 
kullanması ve kimyasal gübrelerden tamamen vazgeçmesinden dolayı BİO-KÖY olarak 
adlandırılmaktadır. 

 
Hindistan’da çiftçilerin vermikompost kullanmaları sonucunda verdikleri yanıtlar şöyledir; 
 

 Sulama suyunun kullanımı azalmış ve yıllarca vermikompost kullanımıyla birlikte 

toprağın suyu tutma kapasitesi gelişmiştir. 

 Vermikompost uygulanan ürünlerde, pestisit saldırıları (en az %75) azalmıştır. 

 Vermikompost ile yetişen karnabahar bitkisinde hastalık kalıntıları %95 oranında yok 

olmuştur. 

 Muzda mantar hastalığı %95‟in üzerinde azalmıştır. 

 Vermikompost kimyasal gübre ile karşılaştırıldığında, sebzelerde bitki başına oluşan 

meyve sayısı daha fazla ve tahıl bitkilerinde başak başına oluşan tohum daha fazla, 

miktar ve kalite olarak da hem daha ağır hem daha iyi sonuçlar alınmıştır. 

 Buğday üretimi %35‟ten %40‟a çıkmıştır. 

 Özellikle solucan popülasyonunun fazla olduğu yerlerde termit etkisi azalmıştır. 

 Yabancı ot azalmıştır. 

 Kuru ot (hayvan yemi/saman) yaklaşık %50 artmıştır. 

 Ticari çiçekçilikte %30-50 artmıştır. Çiçekler daha geniş yapraklı ve daha renkli 

olmuştur. 

 Çimlenme ve gövde gelişimi daha hızlı gerçekleşmiştir.  

 Meyve ve sebzeler daha kıvamlı ve lezzetli olmakla beraber, bozulmadan depolanma 

süresi kimyasal gübrede 2-3 gün iken vermikompostta bu süre 6-7 güne çıkmıştır. 

Cevapları ile karşılaşılarak, Vermikompost (Solucan Gübresi) uygulanması konusunda 
tereddütler büyük oranda giderilmiş ve Vermikompost uygulanması konusunda çiftçiler teşvik 
edilmiştir.  

Organik tarım ürünlerine olan talebin giderek artması ve iç piyasada arz ve talebin 
dengelenememesiyle organik tarım ürünlerinin ithalatı gündeme gelmiş ve 2014 yılında 
yaklaşık 25’e yakın ülkeden bazı organik tarım ürünleri ithal edilerek iç piyasada tüketilmeye 
başlanmıştır.  
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Kimyasal gübrelerin bilinçsiz bir şekilde kullanımı ile oluşan çevre kirlenmesi sonucunda 
bozulan doğa dengesinin yeniden kurulması çok güç olduğundan gerekli önlemlerin 
alınmasının büyük önemi vardır. Bu nedenle, tarımsal uygulamalar da kullanılacak mineral 
gübrelerin fizyolojik özelliği, bitki ve toprak yapısı gibi parametreler birlikte değerlendirilerek 
yapılmalı ve bu uygulamanın sürdürülebilir olmasına özen gösterilmelidir. Ya da artık organik 
gübre kullanım alternatiflerinden olan ve Dünyanın birçok ülkesinde kullanılamaya devam 
eden ve gün geçtikçe de kullanım alanları, miktarları artan Vermikompostunda (solucan 
gübresi) tarımsal girdiler içerisinde yer aldığı bilincinin yaygınlaşması sağlanmalı ve organik 
gübrelerin yararları konusunda çiftçi eğitim çalışmalarına gereken önem verilmelidir. 

E- UYGULAMALARIMIZDAN BAZILARI 

MISIR 
 

İl 
 

Ürün 
Uygulanan arazi 

büyüklüğü 
Uygulama 

öncesi 
dekar/Ton 

Uygulama 
öncesi boy 

(m) 

Uygulama  
Sonrası 

 dekar/Ton 

Uygulama 
sonrası 
boy (m) 

Karaman Mısır 100 dekar 6.5 2.00 7.2 3.00 

 
Karaman İlinde Mısır üzerinde yapılan KOOP’S® Sıvı Solucan Gübresi uygulaması sonucunda 
yaklaşık %10 verim, %50 boy artışı sağlanmıştır. 
 
 

6

6,2

6,4

6,6

6,8

7

7,2

UYGULAMA ÖNCESİ UYGULAMA SONRASI

6,5

7,2

Mısır uygulaması verim artışı

Uygulama öncesi Uygulama sonrası
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BUĞDAY 
 

İl 
 

Ürün 
Uygulanan arazi 

büyüklüğü 
Uygulama 

öncesi 
dekar/kg 

Uygulama  
Sonrası dekar/kg 

Artış 
miktarı % 

Ankara/Polatlı Buğday 100 dekar 400 550 37.5 

Ankara İli Polatlı İlçesinde Buğday üzerinde yapılan KOOP’S® Sıvı Solucan Gübresi uygulaması 
sonucunda %37,5 verim artışı sağlanmıştır. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

UYGULAMA
ÖNCESİ

UYGULAMA
SONRASI

2

3

Mısır uygulaması boy oranındaki artış

Boy (m)

0

100

200

300

400
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600

Uygulama öncesi Uygulama sonrası

400

550

Buğday uygulaması verim artışı

1 daa'da elde edilen Buğday Daa/kg
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PANCAR 

 
İl 

 
Ürün 

Uygulanan 
arazi 

büyüklüğü 

Uygulama 
öncesi 

dekar/Ton 

Uygulama  
Sonrası 

dekar/Ton 

Uygulama 
Öncesi 

polar oranı 
% 

Uygulama 
sonrası 
polar 

oranı % 

Ankara/Polatlı Pancar 60 dekar 6.5 7.5 14 17 

Polar: Şeker birimi  
 
Ankara İli Polatlı İlçesinde Pancar üzerinde yapılan KOOP’S® Sıvı Solucan Gübresi uygulaması 
sonucunda, Polar oranındaki artış %21,5, pancar verimindeki artış yaklaşık olarak %15 
olmuştur. 
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F- ÜLKEMİZDE EKİLİ ARAZİ MİKTARI, GÜBRE KULLANIMI VE ÇÖZÜM SÜRECİ 

 

 

     
    

6,8 Milyon Ton Gübre Tüketimi       

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Organik Tarım Alanı 
     
   
 
 
 
 

         Ekilen Arazi Yaklaşık Olarak 250 Milyon Dekar 
 
 
 
 
  

Kimyasal % 84,3

• N, P, K, vb.

Organominarel  % 4,5

• Organik + mineraller

Organik % 11,2

• Ahır gübresi

• Kompostlar

• Solucan Gübresi

% 
98,6 

% 1,4 
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Çözüm Süreci  
Müşterimize neyi sunuyoruz? 

Kimyasal Gübre 

Birlikte kullanıldığında:  
  Olumsuz etkilerini 
azaltır 
 
  İhtiyacı ve 
maliyeti azaltır 

 
  Verim artışını 
katlar. 

Organomineral 
 
 

  Daha az 
maliyet 

 
  Daha 
yüksek 
organik 
madde, 
daha hızlı 
toprak ıslahı 

    Solucan Gübresi 
 
 

  Ürününün 
maliyet avantajı 
 
  Uygulama 
kolaylığı 

 
  Hızlı salınım 
sonucu hızlı 
verim alma 

 
  Daha yüksek 
organik madde 
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G- ÜRÜNÜMÜZE AİT GERİ BİLDİRİM SONUÇLARI 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

TEMEL İHTİYAÇLARIMIZ 

 

 

 

Geleceğin İnşası için Sürdürülebilir Tarım 

 

 
 
 

Sürdürülebilir Tarım için Vermikompost (Solucan Gübresi) 

 
 
 
 

Ürüne ait geri bildirim sonuçları 

• Ceviz Yetiştiriciliği 

• Sera Yetiştiriciliği 

• Hububat Yetiştiriciliği  

 Ürün Tanıtımı 

 Ücret Talep Edilmeden Ağaç ve Fidelerde 20 
gün arayla 3 defa Numune Uygulaması 

 Verimlik ve Maliyet Avantajı KOOP’S® Sıvı 
Solucan Gübresi Uygulanmayan ağaçlara göre 
pozitif Sonuçlar 

Görüşme Sonuçları 

Müşteri Görüşmelerinde 

 Ürünün Tanıtılması Sonucu  

Numune Uygulaması  

Oranı % 100  
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H- SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ülkemizde yapılan toprak verimliliği ile ilgili çalışmalar göz önüne alındığında, 
solucanların toprak verimliliği üzerinde olan etkileri konusunda yeterli sayıda çalışma 
yapılmamıştır. Bu nedenle tarımla uğraşanlar yaptıkları her türlü tarımsal işlemlerde bu 
canlıların potansiyel faydaları konusunda yeterli bilgi ve tecrübeye sahip değildirler.  

 
Gerek topraktaki besin dengesinin sağlanmasında ve gerekse tarımsal ürünlerdeki 

miktar ve kalitenin arttırılmasında önemli bir etken olan vermikompost dünya genelinde uzun 
yıllardır bilinmekte olup üretilmesi ve kullanılması günden güne artmaktadır. Ayrıca ülkemizde 
var olan birçok tarımsal atık/artıklar ya yakılmakta ya da uygun koşullarda değerlendirilmediği 
için çöpe atılmaktadır. Tarımsal atık/artıkların değerlendirilmesi için en iyi yollardan birisi bu 
atık/artıkların vermikompost yapımında kullanılmasıdır. Ülkemizde vermikompostun yararları, 
üretilmesi, kullanılması konusunda çok fazla akademik çalışma bulunmadığı için 
üreticilerimizin bu konudaki bilgi ve tecrübeleri de sınırlı kalmıştır. Bu sebepten dolayı 
vermikompostun üretilmesi, kullanılması ve yararları konusunda bu tip çalışmaların 
yapılmasına önem verilmesi son derece önemlidir. 

 
Vermikompost (Solucan gübresi), organik bir materyal olduğundan, toprak özelliklerini 

iyileştirici etkisi bulunduğundan, uygulandığı bitkilere besin maddeleri verebildiğinden, bütün 
bitkilere rahatlıkla uygulanabilmektedir. Üretim yapılacak alanın toprak analizleri yapılarak 
bitki türüne göre uygulama yapılabilmektedir. 

 
Ülkemiz topraklarının organik madde düzeylerinin yetersizliği bilinmekle birlikte 

mevcut atıkların değerlendirilerek topraklara yeniden dönüşümü sağlanmalıdır. Bu atıkların 
değerlendirilmesinde solucanların olumlu etkileri bilinmektedir. Bu olumlu etkilerle birlikte 
hem toprağın ihtiyacı karşılanmakta hem de atık/artıklar değerlendirilmektedir. Doğanın 
korunmasının temel amaç olması gerektiği dikkate alındığında Solucan Gübresi önemli bir rol 
üstlenmektedir ve sürdürülebilir tarımın geleceğinde de ciddi katkılar sağlayabilecektir. 
 


