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Önsöz
Artan nüfus ve azalan tarım topraklarının bugünkü durumuna 
baktığımızda, yeni tarım tekniklerinin bulunmasını ve 
kullanılmasını her geçen gün daha fazla gerekli kıldığı 
ortaya çıkmaktadır. Tarım topraklarının yoğun bir şekilde 
kullanılmasına bağlı olarak azalan organik madde oranları, 
bugün çiftçiler tarafından daha fazla kimyasal gübre 
kullanılması ile giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak gelişmiş 
ülkelerde, toprak organik maddesinin azalması yoğun 
kimyasal gübre kullanımı ile değil de, organik gübrelerin 
tarımda kullanılmasının yaygınlaştırılması gibi alternatif 
ve akılcı yöntemlerle giderilmekte ve böylece topraklar 
sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılmaktadır. 
(Bellitürk, 2015). Bazı resmi kaynaklara göre, dünya nüfusunun 
sürekli olarak arttığı ve bugün için 7 milyar 410 milyon 206 
bin 490 kişi olduğu belirtilmektedir (Anonim, 2017). TÜİK’in 
son rakamlarına göre ülkemizin nüfusu 31 Aralık 2016 tarihi 
itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi olmuştur. 

Dünyanın bitmez tükenmez kaynağı olarak görülen topraklar 
bilinçsiz bir şekilde kullanıldıkça, verimlilik güçleri giderek 
azalacaktır. Toprak analizleri, toprağın bitkilere besin maddesi 
sağlama gücünün belirlenmesi amacıyla kullanılan en önemli 
yöntemdir (Bellitürk, 2012). 

Bugün TÜİK resmi verilerine göre tarım istatistikleri ele 
alındığında, 2000 yılında 26 379 000 ha olan tarım alanımız, 
2016 yılı sonunda 23 648 235 ha’a gerilemiştir. Yaklaşık 2.7 
milyon ha işlenen tarım alanımız 16 yıllık bir sürede yerini 
turizm, konut, yol vs. gibi tarım dışı amaçlara bırakmış ya da 
tarım alanı olmaktan çıkmıştır (TÜİK, 2017). Türkiye’de bir 
zamanlar 4 milyona yakın çiftçi nüfusu var iken, bugün ÇKS 
kayıtlarına göre 2 milyon 173 bine düşerek, mutlak değer 
olarak ise yarı yarıya oransal olarak da % 6 düzeyine gerilemiş 
bulunmaktadır (Direk, 2017). 
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Uzmanlar dünya nüfusunun 2050 yılında 12 milyara 
ulaşacağnı öngördüğü için, tarım toprakları mutlaka 
amaçları doğrultusunda kullanılmalı ve mevcut işlenen 
tarım topraklarının organik madde düzeylerini artırmak ve 
verimli kılabilmek için sadece kimyasal kaynaklı gübreler ile 
değil, ayrıca organik kaynaklı gübreler ile de desteklenmesi 
gerekir. 

Sonuç olarak denilebilir ki, ülkemizde yapılan toprak 
verimlilği ve ıslahı ile ilgili çalışmalar göz önüne alındığında, 
toprakların amaçları doğrultusunda ve üretim planlaması 
dâhilinde kullanılması, organik gübreler ile desteklenmesi 
konusunda uzmanların bilgi ve denetimi altında birim 
alandan daha fazla ve kaliteli verim elde edilmesi yoluna 
gidilmelildir. Bu amaç için de organik gübre seçiminde yeni 
eğilim olan ve vermikompost olarak adlandırılan “solucan 
gübrelerinin” gerek tarım alanları ve gerekse diğer (peyzaj, 
orman, mera vs.) alanlarda kullanımının yaygınlaştırılması 
sağlanmalıdır. 

Ancak bugün ülkemizde yapılan toprak verimliliği ile ilgili 
çalışmalar göz önüne alındığında; solucanların toprak 
verimliliği üzerine olan etkileri konusunda maalesef 
yeterli sayıda çalışma yapılmamıştır. Bu nedenle tarımla 
uğraşanlar yaptıkları her türlü tarımsal işlemlerde bu 
canlıların potansiyel faydaları konusunda yeterli bilgi 
ve tecrübeye sahip değildirler. Bu sorunun aşılması için 
toprak solucanlarının faydaları konusunda bütün çiftçiler 
bilinçlendirilmelidir. Bunun gerçekleşmesi için de toprak 
solucanlarının doğru bilgi kaynaklarından tanınması ve 
onların ürettiği “vermikompost” olarak adlandırılan solucan 
güberisinin üretilmesi ve tarım-peyzaj alanlarında gübre 
amacıyla kullanılması konusunda akademik bilgilere 
başvurulması gerekmektedir. 
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Kompostlama, vermikompostlama metotları ve uygulamaları 
son yıllarda tarım faaliyetleri arasında da konuşulan konular 
arasına girmiştir. Ancak bu konularda ihtiyaç duyulan doğru 
bilgilere ulaşma ile ilgili eksiklikler olduğu anlaşılmıştır. Bu 
el kitabı özellikle solucan gübresi üreticilerinin ihtiyacı olan 
birçok bilgiyi paylaşmak için özenle tasarlanmıştır.

Hâlihazırda ülkemizdeki sanal ortamlarda ve diğer yayın 
organlarında çok fazla bilgi kirliliği mevcuttur. Bilgi 
kirliliğinin önlenebilmesi ancak bilimsel kıstaslara dayalı, 
akademik çalışmalar ışığında mümkündür. Bugün çevre 
bilincinin artırılması, çevre hassasiyetinin geliştirilmesi ve 
mevcut bilgi ve tecrübelerin aktarılmasına katkı sağlamak 
amacıyla hazırlanan bu eser, tamamen akademik ve kaynağı 
belirli olan bilimsel çalışmalara dayalı olarak hazırlanmış ve 
sizlerle paylaşılmıştır. 

Bu kitabın hazırlanmasında ve diğer aşamalarda önemli 
katkılar sağlayan Riverm Kompost Vermikompost Tarım 
Hayvancılık, Makina, San. ve Tic. Ltd. Şirketi'nin sahibi ve 
çalışanlarına sonsuz teşekkür ederim. Ayrıca T.C. Namık 
Kemal Üniversitesi'ne katkılarından dolayı teşekkür ederim.

İlginizi çekeceğine inandığım ve Riverm Ailesi ile birlikte 
sizlere yararlı olacağını düşündüğüm daha pek çok akademik 
çalışma ve projeler ile tekrar birlikte olmak dileklerimle…
        
                                                          Dr. Korkmaz BELLİTÜRK
          (Eylül, 2017) 
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1. TOPRAK BİLGİSİ

BÖLÜM 1
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SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİNİN EL KİTABI

1. Toprak Bilgisi

Toprak, üretilmesi kolay olmayan en değerli doğal varlıklarımızın 
başında gelir. Gıda açlığının yaşanmaması için tarım toprakları 
amacı doğrultusunda akılcı yöntemler ile sürdürülebilir tarım 
tekniklerine göre kullanılmalıdır.

1.1. Toprağın Tanımı, Toprağı Oluşturan Öğeler

Toprak, yaşamın temel taşlarından biridir. Toprak, içinde binlerce 
tür canlı barındıran bir mineral tanecik, ayrışmakta olan organik 
ürünler ve su veya hava ile dolu boşluklar karışımıdır. Toprak, 
karaların üzerinde ince bir örtüdür. Bitkilerin gelişebilmesi 
için yeterli toprak derinliği 1.0-1.5 metre kabul edimekte olup, 
tarım yapılan derinlik ise 0-30 cm ve “pulluk katmanı” olarak 
adlandırılan kısımdır (Ünver ve ark., 2013). 

Toprak; tarımın temelini oluşturan, geri kazanımı çok zor ve 
yerine başka bir şeyin konulması neredeyse mümkün olmayan 
çok değerli bir varlıktır (Bellitürk, 2012). Yani kısaca toprak, 
kayaların ve organik maddelerin çeşitli derecedeki ayrışma 
ürünlerinden meydana gelen bir yapı olarak da adlandırılabilir. 
Tarıma elverişli yaklaşık 1 cm kalınlığındaki toprak tabakası 
ortalama olarak 1000 yıl kadar bir sürede oluşabilmekte olup, 
bu toprağın işlenebilir bir yapı ve derinliğe (40-50 cm derinliğe) 
sahip olması için en az 20-25 bin yıllık bir sürenin geçmesi 
gerektiği akılda bulunması gereken önemli bir bilgi detayıdır. 
Yeryüzündeki bütün canlıların yaşamında hem beslenme ve hem 
de barınma açısından çok önemli bir yere sahip olan bu doğal 
varlıkların korunması gerekmektedir. 

Toprağı oluşturan öğeler; mineral madde (% 45), organik madde 
(% 5), hava (% 25) ve su (% 25)’dan ibarettir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Toprağı oluşturan ana öğeler.

1.2. Toprak Profili ve Toprak Hozironları

Herhangi bir toprağın yüzeyden itibaren ana materyale 
kadar olan dikine kesitine toprak profili denir. İncelenen 
bir toprak profilinde farklı özellikler taşıyan, toprak oluşum 
işlemlerinin meydana getirdiği yatay katmanların her birine 
de horizon adı verilir (Aydın ve Kılıç, 2013). Horizonlar sahip 
oldukları özelliklere göre sırasıyla A, E, B, C ve R olarak 
adlandırılırlar (Şekil 2).  

1.3. Toprak Organik Maddesi, pH, KDK, Kireç, Tekstür

Toprağın içindeki canlı ve cansız biyolojik varlıkların bütünü 
ile, bunlardan çeşlitli etkinliklerle ortaya çıkan ürünler 
“organik madde” olarak kabul edilebilir. Organik madde, 
kökenine göre hayvansal ürünler, bitkisel ürünler ve 
mikroorganizmalar olarak üç başllıkta toplanır (Ünver ve ark., 

Toprağı Oluşturan Ana Öğeler
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2013). Topraktaki tüm yaşam, enerji ve besin elementleri 
yönünden organik maddeye bağlımlıdır. Genellikle, organik 
madde ile humus kavramları karıştırılmaktadır. Humus, 
ayrışmış ve ayrışmaya devam eden bitki artıklarının, mikro-
canlıların bünyesi içinde sentezi yapılmış yeni maddelerin, 
bazı ara maddeler ile son ayrışma ürünlerinin bir toplamı 
olup, bileşim yönünden sürekli değişim içindedir. Bu nedenle 
humus denildiğinde; belirli maddelerin belirli karışımını 
değil, değişik oluşum kurallarına göre değişik bileşimlerdeki 
organik maddelerin durumlarını anlamak gerekir (Aydın ve 
Kılıç, 2013). Bir tarım toprağındaki organik madde içeriği 
% 5 civarında olması gerekirken, maalesef yoğun tarımsal 
işlemeden kaynaklanan birçok sebebe bağlı olarak bugün 
tarım topraklarımızın organik madde içeriği % 1’in çok 
altına gerilemiş durumdadır. Sağlam’ın (2012b) bildirdiğine 
göre; topraktaki organik artıkların ayrışma ve parçalanması 
sonucunda humus adını verdiğimiz ve kolloidal yapı gösteren 
bir madde oluşur. Bu madde toprağın organik kolloidlerini 
temsil eder. Önemli ölçüde negatif yük içeren organik 
kolloidler toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini 
etkiler. Topraktaki organik olmayan kollaidler ise genellikle kil 
mineralleri ile Fe-Al oksitler olarak bilinmektedir. Kolloidler, 
bir toprağın çimento maddesi olarak da ifade edilirler. 

Toprak pH Değeri; hidrojen iyonları konsantrasyonunun 
tersinin logaritması olarak tanımlanmakla birlikte, bir 
ortamın (toprak, su) asit, baz veya nötr olma koşullarının 
ifade edilmesinde kullanılır. Toprakta en önemli analiz 
göstergelerinden birisi olup, toprak-verim arasındaki ilişkinin 
önemli bir ifadesidir. Bir toprağın kalite ve içerik açısından 
değerlendirilmesi yapılırken, ilk önce bakılması gereken 
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toprak analiz kriteri “toprak pH” değeri olup, ardından 
KDK; kireç, tuzluluk, tekstür, organik madde, makro-mikro 
element değerleri vs. gibi kriterler sıra gözetmeksizin 
ele alınmakta ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır. 
Sağlam’a (2012b) göre; topraklar reaksiyonları yönünden 
önemli derecede farklılık gösterirler. Bu farklılıklar bitki 
yetiştirme ve toprağın kullanımı açısından çok önemlidir. 
Zira toprak reaksiyonu, topraktaki bitki besin elementlerinin 
elverişliliğini bazı hallerde olumlu yönde, bazı hallerde de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Hidrojen iyonlarının bitkiler 
üzerindeki etkilerinin doğrudan veya dolaylı mı olduğu 
uzun yıllar araştırılmıştır. Yapılan çalışmalarda; çok düşük 
pH değerlerinde H iyonlarının kökler üzerinde direk zehir 
etkisi olduğu, bunun dışındaki pH değerlerinde asitliğin 
bitki beslenmesine olan etkisinin dolaylı yoldan ortaya 
çıktığı ve dolaylı etkinin bazı bitki besin elementlerinin 
alınamamasından kaynaklandığı saptanmıştır. Bu nedenle, 
toprak reaksiyonu bir toprak hakkında çok şey ifade eden 
ve anlam taşıyan bir özelliktir. Bir toprağın pH değerinin 
bilinmesi halinde, o toprak hakkında çeşitli yargılara 
varılabilir.

Toprak Katyon Değişim Kapasitesi (KDK), bir toprağın 
tutabildiği toplam katyon miktarıdır ve fırında kuru ağırlık 
esasına göre 100 g toprakta miliekivalan olarak ifade edilir 
(Sağlam, 2012). 

Toprak Kireci (CaCO3), toprakta bulunan karbonat miktarının 
göstergesi olup, pH değerinin nötr’den büyük olması 
durumunda “toprakta kireç analizi” isimli analiz ile çeşitli 
yöntemlerle tespit edilen bir değerdir. Toprakta kireç varlığı, 
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genellikle pH değerinin asit olmadığı durumlarda söz konusu 
olabilmektedir. Topaklardaki kireç içeriği, sadece Ca kaynaklı 
olmayıp, bazen Mg kaynaklı da olabilmektedir. Topraktaki 
Ca ve Mg değerlerinin gerekenden yüksek olması, bazen K 
gibi elementlerin bitkilerce alımını kısıtlayabilmektedir. Bu 
durum, analiz sonuçları incelenirken, mutlaka göz önünde 
bulundurulması gereken önemli bir husustur. 

Toprak Tekstürü, toprağı oluşturan tanelerin mineralojik ve 
kimyasal yapılarına bakılmaksızın sadece irilik bakımından 
bir anlatımı olup, nitel ve nicel anlamları vardır. Nitelik anlamı; 
toprak materyalinin parmaklar arasında köşeli, iri veya ufak, 
yumuşak olması ile hissedilebilmesidir. Nicelik anlamı; bir 
toprak örneğinde yer alan çeşitli büyüklükteki parçacıkların 
oransal dağılımı demektir (Şekil 2). Bir toprağın tekstür 
sınıfları ise, kum, silt ve kil fraksiyonlarının kütlesel oranlarına 
göre saptanmaktadır (Aydın ve Kılıç, 2013). 

Şekil 2. Toprak tekstür üçgeni (USA).
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Şekil 2. Toprak tekstür üçgeni (USA).

pH

Ortalama Verim (En iyi: 100; En kötü: 0)

4.7 5.0 5.7 6.8 7.5Ürün

Mısır

Buğday

Soya fasulyesi

Yulaf

Arpa

Yonca

Çayır otu

34

68

65

77

0

2

31

73

78

79

93

23

9

47

83

89

80

99

80

42

66

100

100

100

98

95

100

100

85

99

93

100

100

100

95

Aşağıdaki Çizelge 1’de ürün verimi ile toprak pH değeri 
arasındaki ilişki sergilenmiştir. 

Çizelge 1. Bazı tarla bitkileri ile toprak pH değeri arasındaki 
ilişki (Anonim, 1996).

1.4. Toprak Canlıları (Makro-Mikro)

Toprak oluşumunda makro ve mikro canlıların etkisi 
son derece önemlidir. Bir toprak solucanı (makro canlı) 
topraktaki hava miktarını artırırken, bakteri de topraktaki 
mineralizasyon üzerinde olumlu etkilere sahiptir. 

Toprak içerisindeki her türlü bitkisel ve hayvansal atıkların 
fiziksel olarak parçalaması ve kimyasal olarak ayrışmasında 
mikro canlıların önemi büyüktür. Mikro canlılar genellikle 
tek hücreli ve mikroskobik büyüklükteki en ilkel yaşamın 
bireyleri olup, enerji ve besin döngüsünde rol oynarlar. 
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Ayrıca mikro canlılar, salgıladıkları enzimlerin hücre dışında 
çözünebilir duruma getirdiği besin maddelerini kolaylıkla 
adsorbe ederek kendi enerjilerini sağlamaktadırlar. Başlıca 
toprak mikro canlıları; bakteriler, mantarlar, aktinomisetler 
(mantara benzer bakteriler), algler (klorofilli mikro canlılar) 
ve protozoalar (suda yaşayan mikro canlılar) olup, bunlar 
hem toprak ve hem de organik gübreler için önemlidirler 
(Aydın ve Kılıç, 2013). 

Ülkemiz tarım sisteminde makro ve mikro toprak canlılarının 
olumsuz olarak etkilenmesinde ve yarayışlılıklarının 
azalmalsındaki en büyük sebeplerden birisi aşırı kimyasal 
kullanımı ve buna ilaveten anız yakılmasıdır. Anız yakılan 
alanlardaki yararlı bakteri sayısının düşmesine paralel 
olarak, toprak organik maddesinin azalması, kullanılan gerek 
kimyasal ve gerekse organik gübrelerin yararyışlılıklarının 
azalması vb. sebeplerden dolayı birçok olumsuz etkilerle 
karşılaşılması nedeni ile tarımsal üretim verim ve kalite 
değerlerinde giderek azalmalar olduğu uzmanlar tarafından 
dile getirilmektedir. Anız yakılmasına bir an önce son 
verilmeli ve bu konudaki yasal uygulamaların daha etkili 
olabilecek şekilde yeniden düzenlenmesi gereklidir. Eğitim 
çalışmaları ile de bu anız yakılmaması gerekliliği konusunda 
özellikle kamu spotları hazırlanmalı ve yayınlanmalıdır. 

Toprak ekosistemi, özellikle topraktaki mikrocanlılar ile bu 
canlıların enerji kaynağı rolünü oynayan organik bileşikleri 
beraberinde barındıran dinamik ve 3 fazlı (katı, sıvı ve gaz) 
bir bütündür. Bakteri popü lasyonu, topraktaki mikro canlılar 
içinde en fazla sayıda bulanınıdır. Ancak toprak içerisindeki 
kapladığı yer ve miktar çok azdır. Büyüklükleri genellikle 
birkaç mikron olup, topraktaki toplam mikoorgnizma 
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kütlesinin yaklaşık yarısını oluşturmaktadırlar. Fakat bu oran 
orman, tarla, mera, peyzaj alanı topraklarında farklılıklar 
yansıtır. Havalanması iyi olan topraklarda bakteri ve 
mantarlar daha fazla miktarda bulunurlar. Organik madde 
açısından zengin olan topraklar, mikro canlılar sayesinde 
bu özelliğe sahip olurlar, ancak anız yakılan, aşırı kimyasal 
kullanılan alanlarda mikro canlılardan yararlı bakteri 
ve mantarların sayısı azalır ve topraklar zamanla verim 
kapasitelerini düşürürler. Bu tip topraklar için en uygun ıslah 
maddesi, solucan gübresi olarak bilinmekte ve günümüzde 
yapılan akademik çalışmalarla da ispatlanmaktadır. 
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2. TOPRAKTA ÇORAKLIK GİBİ 
SORUNLAR VE ISLAH YÖNTEMLERİ 

BÖLÜM 2
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2. Toprakta Çoraklık Gibi Sorunlar ve Islah Yöntemleri

Toprakların kimyasal, fiziksel ve biyolojik koşullarını optimum 
düzeyde tutarak bunların sürdürülebilir tarım ve bitkisel 
üretime uygun hale getirilmesi tarımda giderek daha da 
önem kazanmaktadır. Toprakların kimyasal, fiziksel ve 
biyolojik özelliklerinden olan “strüktür, bünye, su tutma 
kapasitesi, su hareketleri, nem, porozite, kireç miktarı, 
toprak sıcaklığı, toprak havalanması, toprak reaksiyonu (pH), 
tuzlulaşma, alkalileşme (çoraklaşma), organik madde içeriği, 
mikroorganizma yoğunluğu vb.” gibi özelliklerin iyileştirilmesi 
ve geliştirilmesine yönelik kural, yöntem ve uzman önerilerinin 
mutlak surette dikkate alınması gerekmektedir (Bellitürk, 
2012).

Topraktaki çoraklık anlayışı ülkemiz tarım alanlarında 
genellikle başta organik madde yetersizliğinden kaynaklanan 
ve akabinde de tuzlulaşma, Na birikmesi, asitleşme-
alkalileşme anlamındaki yüksek-düşük pH, drenaj problemi, 
taşlılık vs. gibi durumlarla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en 
yaygın olanı ise tarım topraklarının asitleşmesi, tuzlulaşması, 
alkalileşmesi şeklinde sıralanmaktadır. Bunun altında yatan 
sebeplerden bazıları ise yanlış-aşırı kimyasal ilaç ve gübre 
kullanmak, eğime dik olarak sürüm yapmak, toprak ve su 
erozyunu, toprak yorgunluğu, ekim nöbeti yapmamak, yeşil 
gübreleme yapmamak, organik gübre kullanmamak, yanlış 
sulama yöntemi ve fazla sulama yapmak şeklindedir. Bir 
toprağın ıslah edilmesinde en çok uygulanan yöntemler 
ise; öncelikle organik gübre kullanmak, asit topraklar için 
tarım kireci uygulamak, bazik yani aklaki topraklar için ise 
jips-kükürt kullanmak, damla sulama yöntemi gibi modern 
teknikleri uygulamak olarak söylenebilir. 
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2.2. Toprak ve Bitki Analizlerinin Bitki Beslemedeki 
Önemi

Toprak ve bitki analizleri, bitkilerin sağlıklı gelişmelerinde 
mutlak etkilidir. Bitkilerin yetiştirileceği toprakların analizleri 
kadar, bitkilerin analizleri de önemli ve gübrelemede etkili 
faktördür. Toprak analizlerinin amacı; topraklarda bulunan bitki 
besin maddesi miktarlarını tespit etmek suretiyle o topraklarda 
yetiştirilecek bitkilerin isteği olan gübre cins ve miktarlarını 
ortaya koymaktır. Hangi gübreden, ne kadar, ne zaman ve 
nasıl uygulanması gerekir sorularına doğru yanıt bulunması 
isteniyorsa; uzman kişilerce yapılan toprak analiz sonuçlarına 
uymak suretiyle tarımsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 
gerekir. Toprak analiz sonuçlarına uyulmadan yapılan başta 
gübreleme ve diğer tarımsal faaliyetler faydadan çok zarar 
getirir. Dünyanın bitmez tükenmez kaynağı olarak görülen 
topraklar bilinçsiz bir şekilde kullanıldıkça, verimlilik güçleri 
giderek azalacaktır. Toprak analizleri, toprağın bitkilere besin 
maddesi sağlama gücünün belirlenmesi amacıyla kullanılan 
en önemli yöntemdir. 

Toprak analizleri yolu ile toprakta ekilen bitkinin 
yararlanabileceği besin maddelerinin miktarları tayin edilir. 
Bu miktarlara göre de o toprağa verilmesi gereken besin 
maddeleri ortaya çıkar ve dolayısı ile hangi gübrelerden ne 
kadar verileceği belli olur. Böylece çiftçinin gübreye vermiş 
olduğu para, boşa gitmemiş olur. Çiftçi toprağını analiz 
ettirmeden gübre kullandığında, şu hatalara düşebilir: 1- 
İhtiyaçtan fazla gübre kullanabilir. 2- İhtiyaçtan az gübre 
kullanabilir. 3- Yanlış zamanda, yanlış cins ve miktarda gübre 
kullanabilir. Bu üç hataya düşmemek için çiftçinin toprağını 
analiz ettirmesi ve bu sonuca göre de toprağına vereceği 
gübreleri öğrenmesi gereklidir. 
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Toprağı sürdürülebilir olarak kullanmanın vazgeçilmez 
şartlarından biri de, toprak analizleridir. Yapılan bir çalışmada 
araştırıcılar 1 m2’lik alandan yaklaşık olarak 100 adet toprak 
örneği almışlar ve bu örnekler üzerinde K, Ca, Mg ve P 
analizlerini yapmışlardır. 

Sonuçlara göre, 1 m2’lik alan gibi küçük bir saha içerisinde 
dahi tespit edilen en yüksek değer, ortalama değerin iki katı 
çıkmıştır. En düşük değer ise ortalama değerin yarısı kadar 
bulunmuştur (Bayraklı, 1986). Bu çalışmadan da görüldüğü 
gibi, arazinin büyüklüğüne bakılmaksızın, herkesin toprak 
analizi yaptırması en akılcı yoldur. 

Doğrudan Gelir Desteğine kayıtlı çiftçilerimizin toprak analizi 
yaptırdığı arazileri için 2005 yılından itibaren destekleme 
verilmektedir. Çiftçilerimiz hangi parsellerde ve ne kadar 
alanı kapsayacak şekilde toprak analizi yaptırdıklarını beyan 
edebilmektedir. Çiftçilerimizin toprak analizi yaptırdıkları 
araziler için başvuru formunu analiz yaptırdıkları laboratuvara 
onaylatarak ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl ve İlçe 
Müdürlükleri’ne başvurmaları gerekmektedir.

Bitki analizleri, bitkiler için mutlak gerekli olan elementlerin 
bitkide bulunacağı ve bitkinin normal gelişmesini sağlamaya 
yetecek kadar olacağı kuramına dayanır. Bitki analizleri, toprak 
analizlerinin tamamlayıcısıdır. Bitki besin elementlerinin 
noksanlık veya mevcut durumunun kesin olarak teşhis 
edilmesinde toprak analizlerine ilaveten bitki analizleri de 
yardımcı olmaktadır. Bitki analizlerinden sağlanan yararlar; 
a. Gübreleme programının kontrolü, b. Bitkilerin kontrollü 
şekilde beslenmeleri, c. Anormal bitki gelişmelerinin nedeninin 
belirlenmesi, d. Hasat zamanının saptanması ve e. Bitki besin 
maddelerinin araştırılması olarak bilinmelidir (Kacar, 2012). 
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Tarımsal üretimde amaç, mümkün olan en yüksek verimi ve en 
kaliteli ürünü elde edebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamaktır. 
Bu amaca ulaşmak için en etkili faktör dengeli, doğru ve 
düzenli gübreleme yapmaktır. Bu ise ancak toprak ve bitki 
analizleri ile mümkündür. 

2.1.3. Toprak Analizi İçin Örnek Alınması

Toprak analizi, belli bir toprağın gübre, kireç, kükürt vs. 
ihtiyaçlarını belirlemek; içinde bulundurduğu makro ve 
mikro bitki besin maddelerinin ve/veya ağır metallerin 
mevcut durumunu ortaya koymak ve olası diğer ıslah 
gereklilik koşullarını belirlemek için bu amaçla kurulmuş 
laboratuvarlarda yapılan kimyasal-fiziksel metodlara dayalı 
bir işlem dizinidir. Bazen bitkide toksik etki yapacak kadar 
gübreleme yapılmasının önüne geçildiği gibi, bazen topraktaki 
kirlilik de toprak analizleri sayesinde ortaya çıkabilmektedir. 
Önemli olan şey, kurallara uygun biçimde alınan toprak 
örneğinin uygun laboratuvara zamanında yetiştirilmesi 
ve analiz sonuçlarının bitki besleme uzmanlarınca 
yorumlanmasıdır. 

Bir tarlaya veya ekim/dikim yapılacak alana gübre vermeden 
önce, bu alandan temsili toprak numunesi alınarak, bu 
amaçla kurulmuş olan laboratuvarlarda analizin yaptırılması 
gereklidir. Ancak usulüne uygun olarak alınmamış bir toprak 
örneğinin analiz sonucu yanlış sonuçlar vereceği gibi, aynı 
zamanda emek ve maddi kayıplara da sebep verebilmektedir. 
Toprak örneği almak kolay olmakla beraber, dikkat edilecek 
önemli husus, alınacak toprak örneğinin o alanı en iyi şekilde 
temsil edebilmesidir. Bu amaçla toprak örneği alınacak 
alandaki örnekleme kuralları son derece önemlidir. Homojen 
özellikteki bir alandan alınan toprak örneği, en fazla 20 dekarlık 
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bir alanı temsil edebilmektedir. Alan büyüdükçe, toprak analiz 
sayısı da 20 da ve katları şeklinde artırılmalıdır (Her 20 da için 
ayrı bir toprak örneği alınmalıdır). Yani kısaca 20 da’dan büyük 
olan tarım alanlarında bu kural göz önünde bulundurulmak 
suretiyle örnekleme sayısına karar verilmelidir. Gübreleme 
amacı ile alınacak toprak örnekleri “pulluk katmanı” denilen 
20-30 cm derinliği temsil edecek alandan, usulüne uygun 
olarak alınmalıdır (Şekil 4a-b). 

Burgu İle

0-30 cm 0-30 cm

30-60 cm 30-60 cm

Bel İle

TOPRAK ÖRNEĞİ
ALINMASI

Şekil 4a. 
Toprak örneği 
alınması 
(burgu ile). 

Şekil 4b. 
Toprak örneği 
alınması (bel 
küreği ile). 
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Toprak örneklerinin alınmasındaki diğer önemli kurallar, 
bitki besleme uzmanları olan Adiloğlu ve arkadaşları (2011) 
tarafından hazırlanan broşürde belirlenmiş olup, gerekli 
detaylı akademik bilgilere Namık Kemal Üniversitesi Ziraat 
Fakültesi, Bitki Besleme Anabilim Dalı’ndan ulaşılmaktadır. 

2.1.4. Bitki Analizi İçin Örnek Alınması

Bitki analizleri, bitkiler için gerekli elementlerin bitkilerde 
bulunacağı ve bunun normal bitki gelişmesini sağlamaya 
yetecek miktarda olacağı kuramına dayanmaktadır. Bitkilerin 
gelişmesi, büyümesi ve ürün vermesi besin elementlerinin 
uygun oran ve miktarlarda sağlanması ile mümkündür. Bu 
da bitki analizleri ile ortaya konulabilmektedir. Genel kural 
olarak; ana dalların ya da gövdenin hemen altındaki generatif 
döneme geçiş aşamasında gelişmesini yeni tamamlamış 
olan ve tam güneş gören bitki yapraklarından örnek 
alınmalıdır. Bazı durumlarda erken gelişme dönemlerinde 
de bitkilerden örnek alınması gerekebilir. Bu durumda 
benzer olgunluktaki yapraklardan örnek alınmalıdır. 
Örneklerin doğru alınması, analiz sonuçlarının da doğru 
yorumlanmasına sebep olacaktır. Eğer belirli bir örnekleme 
bilgisi yoksa, veya bilinmiyorsa en az 10 bitkiden üstteki 
büyüme ucunun hemen altında bulunan yeni olgunluğa 
erişmiş yapraklardan örnek alınması önerilmektedir. Bitki 
örneklerinin doğru zamanda, doğru organdan ve yüksek 
temsil gücüne sahip olacak şekillde alınması son derece 
önemlidir (Kacar, 2014). 

Meyve ağaçlarından bitki örneği alınmasında ise genel kural 
olarak; o yılki yapraklardan olmak kaydı ile, ağacın doğu, 
batı, kuzey ve güneyinden alınacak ortalama 100 civarındaki 
yaprak örneği sayı olarak yeterli olabilmektedir (bu durum 
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ağacın tek yıllık-çok yıllık olmasına ve meyve çeşidine göre 
değişiklik gösterebilmektedir). 

2.3. Toprakta Çoraklık Oluşturan Etmenler

Bitkiler toprağa bağlı olarak yaşayabilen canlılardır. Bitkilerin 
hayatlarını sürdürebilmeleri için, bulundukları ortamda 
yeteri kadar besin elementi olmalıdır. Toprağın doğal 
yapısında birçok element bulunmaktadır. Ancak bunların 
miktarları, bitkilerin ihtiyacı kadar değildir. Özellikle üzerinde 
sürekli tarım yapılan topraklar zamanla besin elementleri 
yönünden fakirleşirler. Yanlış gübrelemelerden kaynaklanan 
ve toprakta varlığı analizlerle bilindiği halde topraklarda 
eksikliği görülen besin elementlerinin olması durumunda, 
dengeli gübreleme yapılması gerekmektedir. Dengeli 
gübreleme; hangi gübrenin ne zaman, ne kadar ve nasıl 
verileceğinin bilinmesi ile gerçekleşmektedir. Günümüzde 
tarımsal üretimde verimliliği artırmak amacıyla kullanılan 
üretim girdileri kontrolsüz bir şekilde artmaktadır. Kullanılan 
girdiler bir yandan verimliliğini arttırırken, bir yandan da çevre 
ve insan sağlığını da olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin, 
toprağa atılan amonyum nitrat gübresinin fazlası, suda 
çözülerek önemli bir çevre kirleticisi olabilmekte ve hatta 
toprakların çoraklaşma süreçlerini hızlandırabilmektedir. 
Kısaca söylemek gerekirse, ihtiyaçtan fazla uygulanan 
kimyasal gübreler, toprakta bitki besin maddeleri dengesinin 
bozulmasına ve toprakların çoraklaşmasına sebep olmakta, 
böylece hem ekonomik zararlar, hem de çevresel zararlar 
ortaya çıkmaktadır.

Toprak asitliği, toprak alkaliliği ve toprak tuzluluğu üretime 
zarar veren ve çeşitli sorunlar oluşturan önemli bir olaydır. Bu 
tür toprakların gerekli tedbirler alınmadan kullanılmalarına 
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imkân yoktur. İçerisinde bitki gelişmesini engelleyecek 
miktarda çeşitli tuzları içeren topraklara çorak topraklar adı 
verilir. Çorak topraklar, bazı özellikleri dikkate alınarak Tuzlu, 
Sodik ve Tuzlu-Sodik olmak üzere üç gruba ayrılır (Sağlam, 
2012b).

a. Tuzlu Topraklar: Çoğu bitkilerin gelişmesini engelleyecek 
miktarda tuz içeren, fakat toprağın özelliklerini değiştirecek 
ölçüde Na içermeyen topraklara tuzlu topraklar denir. 
Teknik olarak, saturasyon ekstraktının elektriki iletkenliği 
4 mmhos/cm ‘den fazla ve değişebilir Na yüzdesi 15’den 
az olan topraklara tuzlu toprak adı verilir. Bu toprakların 
pH değerleri 8.5’den küçüktür. Tuzlu toprak çözeltilerinde 
hâkim olan katyonlar Ca ve Mg’dur. Hakim olan anyonlar 
Cl- ve SO4

2-dır. Az miktarda HCO3
- bulunmasına karşın, CO3

2- 
anyonu bulunmaz. 

b. Sodik Topraklar: Birçok bitkinin gelişmesine engel olacak 
miktarda değişebilir Na içeren fakat önemli derecede tuz 
içermeyen topraklara sodik toprak adı verilmektedir. Bu 
topraklarda satarasyon ekstraktının elektriki iletkenliği 
4 mmhos/cm’den az ve değişebilir Na yüzdesi 15’den 
fazladır. Toprak reaksiyonu ise 8.5’den fazladır. Sodik toprak 
ekstraklarında Ca ve Mg yanında önemli düzeyde Na bulunur. 
Hâkim anyonlar ise, Cl-, SO4

2-, HCO3
- ve CO3

2- tır. Fazla 
miktardaki değişebilir Na nedeniyle toprak kolloidleri dispers 
olmuştur. Bu sebeple, sodik toprakların su geçirgenliği çok 
az ve havalanma durumu çok bozuktur. 

c. Tuzlu-Sodik Topraklar: Alkalileşme ve tuzlulaşma 
olaylarının birlikte cereyan etmesiyle oluşan bu topraklarda, 
saturasyon ekstraktının elektriki iletkenliği 4 mmhos/
cm’den fazla ve değişebilir Na yüzdesi 15’den yüksektir. 
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Tuzlu-sodik toprakların pH değerleri şartlara göre 8.5’den 
az veya fazla olabilir. 

2.4. Çorak Toprakların Islah Yöntemleri

Tuzlu, sodik ve tuzlu-sodik toprakların ıslah koşulları aşağıda 
sıralanmıştır (Sağlam, 2012b). 

a. Tuzlu Toprak Islahı: Tuzlu toprakların ıslahında ana ilke, 
toprakta birikmiş olan tuzların yıkanarak uzaklaştırılmasıdır. 
Toprakta tuzların birikmesine sebep olan en büyük etken 
su’dur. Topraktaki tuzların yıkanarak uzaklaştırılmasında 
da yine su’dan yararlanılır. Tuzlu toprakların ıslahı başlıca 
iki kademede gerçekleştirilir. Bunlardan birincisi uygun bir 
drenaj sisteminin kurulması, ikincisi ise tuzların yıkanmasıdır. 
Tuzlu toprakların ıslahı için uygulanan tek yol tuzların 
topraktan yıkanmasıdır. Ancak yıkama işlemine başlamadan 
önce etkin bir drenaj sisteminin kurulması zorunludur. 
Yıkama işleminde toprak yüzeyine seddeler yapılır ve fazla 
miktardaki su toprak üzerinde göllendirilir. Böylece  yıkama 
işlemi birkaç kez üst üste tekrarlanır ve topraktaki fazla 
tuzun yıkanması sağlanmış olur. Yıkama işlemi, genellikle 
arazinin boş ve suyun bol olduğu mevsimlerde yapılır. 

b. Sodik Toprak Islahı: Sodik toprakların ıslahı, tuzlu 
toprakların ıslahından daha zordur. Sodik topraklarda, 
kolloidler tarafından adsorbe edilmiş sodyumun yerini 
kalsiyumun alması ve bu arada açığa çıkan sodyumun 
ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Bu toprakların ıslahında 
karşılaşılan en önemli sorunlardan biri, ortamdaki Na 
nedeniyle toprağın su geçirgenliğinin çok düşük olmasıdır. 
Sodik toprakların ıslahı üç aşamada gerçekleştirilir. Birincisi 
drenajın sağlanması, ikincisi adsorbe edilmiş Na ile yer 
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değiştirecek bir Ca kaynağının temini ve üçüncüsü açığa çıkan 
sodyumun yıkanarak uzaklaştırılmasıdır. Toprakta adsorbe 
edilmiş sodyum ile yer değiştirecek bir Ca kaynağının temini 
için çeşitli kimyasal ıslah maddeleri kullanılır. Üç grup altında 
toplanan bu ıslah maddeleri Çizelge 2’de verilmiştir.

Çizelge 2. Sodik toprakların ıslahında kullanılan kimyasal ıslah 
maddeleri (Sağlam, 2012b).

c. Tuzlu-Sodik Toprak Islahı: Toprak analizleri ile belirlenen 
toprağın durumuna, yukarıdaki iki maddede verilen bilgiler 
dahilinde ıslah programı uygulanır. Burada toprak pH değeri 
ile toprağın alkali karbonatları içerip içermemesi belirleyici 
faktördür. Topraklarda uygun drenaj koşullarının sağlanması ile 
birlikte fiyat ve kalite açısından uygun olan CaCO3, CaSO4.2H2O, 
S gibi kimyasal maddelerin toprağa ilave edilmesi ve toprak ile 
sürülerek karıştırılması gerekli koşullar arasındadır. 

Tuzluluk ve alkaliliğin (sodikliğin) zararlı etkileri arasında; a. 
Toprak çözeltisinin osmotik basıncına etkisi, b. tuzların özel 
iyon etkileri ve tuzların zehir tesiri, c. Tuzların bitkiler üzerindeki 
dolaylı etkileri, d. Tuzların topraktaki mikroorganizmalara 
etkisi yer almaktadır. Her ne koşulda olursa olsun, toprakta 
tuzların artmasının mikoorganizmaların topraktaki faaliyetleri 
üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır.

Kullanılabilecek kimyasal 
ıslah maddeleri

Gruplar

Çözünebilir Ca tuzları

Asitler veya asit oluşturanlar

Çözünürlüğü düşük olan Ca tuzları

CaCl2, CaSO4.2H2O (jips)

S, H2SO4, FeSO4, Al2(SO4)3

CaCO3 (kireç)
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3. TOPRAK YÖNETİMİNDE 
GÜBRELER VE GÜBRELEME

BÖLÜM 3
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3. Toprak Yönetiminde Gübreler ve Gübreleme

Tarım, bitkiyi aracı olarak kullanarak topraktan en yüksek 
verimi elde etme sanatıdır diye tanımlanabilir. Bu olay 
sırasında toprak en yüksek verimi almak üzere sürekli olarak 
kullanılmakta ve bu nedenle, toprağın üretkenliğinin devamlı 
kılınması gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, toprakta 
mevcut çok yönlü denge ve düzenin korunması esas olmalıdır. 
Bu nedenle tarım, toprakta giren-çıkan bilançosunun en iyi 
biçimde korunması sanatıdır diye de tanımlanabilmektedir. 
Buna göre sürekli olarak üzerinde düşünülmesi gerekli olan 
konu, topraktan ne almak için ona ne vermeliyiz sorusudur 
(Sağlam, 2012a). Toprakları beslemek amacıyla verilen 
maddelerin ise “gübre” olarak adlandırıldığına göre, doğru 
gübreleme için mutlaka gübreleme programlarında organik 
gübrelerin de yer alması gerekir. 

Tarımsal üretimin artırılmasında gübreleme en önemli 
faktörler arasında yer almaktadır. Gübrelemede verilecek 
gübre çeşidi ve miktarının yanında bitki yetiştirilecek 
topraklarda var olan bitki besin maddeleri miktarının 
bilinmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte tarım 
ürünlerine olan talebin giderek artması, bitkilerin daha 
iyi beslenmesini temin ederek sağlanan ürün artışları ile 
karşılanmıştır. Yeni geliştirilerek kültüre alınan yüksek 
verimli çeşitlerin bitki besin istekleri de doğal olarak yüksek 
olduğundan, gübreye olan talep giderek artmıştır. Gübre 
olarak verilen bitki besin maddelerinin yeterli düzeyde 
bitkiye sağlanamadığı hallerde, ürün kaybı olmakta, 
kalite özellikleri bozulmakta ve ürünün pazar değeri de 
düşmektedir. Doğru bir gübreleme, bitkinin isteği olan gübre 
cins ve miktarını bilmek ve bu gübreleri en uygun zamanda 
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toprağa uygulamakla yapılabilir. Bunun için kurallara uygun 
olarak alınan belirli miktarlardaki toprak örneği, bu amaçla 
kurulmuş laboratuvarlarda kimyasal yollarla analiz edilerek 
içerisindeki bitki besin maddesi miktarları bulunur. Böylece 
o toprakta yetiştirilecek bitkinin büyümesi ve iyi bir ürün 
vermesi için hangi besin maddelerinin eksik veya fazla 
olduğu tespit edilir. Tarım topraklarındaki besin dengesinin 
korunması için toprak analizlerine dayalı gübreleme 
yapılması artık bir zorunluluktur. Doğru gübre kullanımının 
önemi, Şekil 5’te şematik olarak gösterilmiştir (Bellitürk, 
2010). 

Şekil 5. Doğru gübre kullanımının önemi (Bellitürk, 2010). 

Verimi artırmaya yönelik kültürel uygulamalar arasında 
gübre uygulamalarının çok önemli bir yeri vardır. Ancak, 
gerek dünyada ve gerekse ülkemizde verimi artırmak için 
yaygın biçimde ve bol miktarda kullanılan gübre çeşidi 
kimyasal gübrelerdir. Özellikle gübreleme konusunda 
bilinçsiz ve gereksiz yapılan uygulamalar, ekonomik 
yönden bir kayba neden olduğu gibi, çevre kirliliğine de yol 
açmaktadır. Bu nedenle azot kirliliğini önlemek için, azotlu 

Toprak
Faktörleri

Diğer Kültürel
İşlemler

İklimsel
Faktörler

İnsan
Faktörleri

MAKSİMUM, KALİTELİ,
SÜRDÜRÜLEBİLİR

VERİMLİLİK
SONUÇ

Bitkisel
Faktörleri

DOĞRU
GÜBRE

KULLANIMI
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gübreyi yıkanma ve birikme olmayacak şekilde gerekli 
olan teknik önlemlerle birlikte uygulamak gerekmektedir. 
Mineral gübrelerin hiç kullanılmaması ya da kullanımının 
kısıtlanması tarımsal üretimi olumsuz etkileyeceğinden, 
doğru ve dengeli bir şekilde kullanımı ile bu sorun nispeten 
ortadan kalkmış olacaktır. Gübreleme programlarının doğru 
bir şekilde saptanması ve toprak-bitki analiz sonuçlarına 
göre gübre uygulamasıyla, gereğinden fazla yapay gübre 
kullanımının önüne geçilebilir (Bellitürk, 2004).

3.1. Makro ve Mikro Bitki Besin Elementleri

Bitkiler tarafından sınırlı sayıdaki elementin günümüzde 
bitkiler için olmazsa olmaz düzeyinde önemli olduğu 
bildirilmektedir. Bu elementler birçok bilimsel kaynakta 
“mutlak gerekli elementler” olarak tanımlanmaktadır. Son 
yıllarda yayınlanan akademik çalışmalarda 17 adet bitki besin 
elementi “mutlak gerekli elementler” olarak belirtilmekte ve 
diğer bazı elementler ise “yararlı elementler” olarak ifade 
edilmektedir. Bu elementlerin listesi Çizelge 3’te bitkiler 
tarafından alınış formlarıyla birlikte sunulmuştur (Kacar, 
2014). Bu elementlerin makro ve mikro diye ayrılmasıyla, 
bu elementlerin makro olanlarının daha fazla önemli 
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olduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. Makro, mikro ve yararlı 
elementlerin hepsi önemli olup, bitkiler tarafından fazla 
miktarda alınanlar makro, az miktarda alınanlar ise mikro 
olarak adlandırılmıştır (Sağlam, 2012a).
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Elementin adı ve 
simgesi

Bitki tarafından 
alınış biçimi

MAKRO ELEMENTLER

Alındığı yer

Karbon (C)

Hidrojen (H)

Oksijen (O)

Azot (N)

Fosfor (P)

Potasyum (K)

Kalsiyum (Ca)

Magnezyum (Mg)

Kükürt (S)

CO2, HCO3
-

H2O

O, H2O, CO2

NO3
-, NH4

+

HPO4
2-, H2PO4

-

K+

Ca2+

Mg2+

SO4
2- , SO2

Atmosfer, toprak havası

Su

Su, atmosfer

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

MİKRO ELEMENTLER

YARARLI ELEMENTLER

Demir (Fe)

Mangan (Mn)

Bakır (Cu)

Bor (B)

Çinko (Zn)

Molibden (Mo)

Klor (Cl)

Nikel (Ni)

Alüminyum (Al)

Kobalt (Co)

Selenyum (Se)

Silisyum (Si)

Sodyum (Na)

Vanadyum (V)

Fe2+, Fe3+

Mn2+

Cu+, Cu2+

H3BO3 , B4O7
2-, BO3

3-

Zn2+

MoO4
2-

Cl-

Ni2+

Al3+

Co2+

SeO4
2-

Si

Na+

V

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Toprak çözeltisi

Çizelge 3. Bitkiler için mutlak gerekli ve yararlı besin 
elementleri (Sağlam, 2012a; Kacar, 2014). 
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3.2. Gübre ve Gübreleme Kavramları

Gübre, “tarımsal üretim sonucunda topraktan eksilen 
bitki besin maddelerini tekrar toprağa kazandıran ve 
toprağın verim potansiyelini artıran maddedir.” Gübreler 
bir yandan tarımsal üretimi artırırken, bir yandan da gıda 
kalitesini yükseltmede etkin rol oynamaktadır. Genel bir 
tanımla gübreleme; “bitkilerin ihtiyacı olan bitki besin 
elementlerinin çevreye zarar vermeden topraktan veya 
yapraktan bitkilere verilme işlemine” denilmektedir 
(Bellitürk, 2010). Günümüzde gübreler kaynağına ve üretim 
şekline-yöntemine göre organik, inorganik (kimyasal) ve 
organomineral olarak üretilmekte ve adlandırılmaktadır. Bu 
bölümde organik gübreler ve kimyasal gübrelerden kısaca 
bahsedilecektir. 

3.2.1. Organik Gübreler

Esas kaynağı organik olan ve çeşitli muameleler 
uygulandıktan sonra veya doğrudan toprağa verilen 
gübreler, organik gübreler içerisinde yer almaktadır. Ahır 
gübresi, yapay ahır gübresi, kompost, solucan gübresi 
(vermikompost), yarasa gübresi, kent artıkları, kan tozu, 
deri tozu, boynuz tozu, tırnak tozu, zeytin atıkları, fındık 
curufu, guano, yeşil gübre vb. organik gübre kapsamı 
içerisindedirler. 

Ahır gübresinin tarımda bilinçli olarak kullanılması 
hayvanların evcilleştirilmesi ile başlamıştır. Hayvan 
dışkılarının düştüğü yerlerde bitkilerin daha iyi geliştikleri 
gözlenmiş ve böylece ilk insanlar tarafından ahır gübresinin 
kullanılmasna başlanmıştır. Ahır gübresi uzun yıllar baş 
gübre veya ana gübre özelliğini korumuştur. Ancak kimyasal 
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gübrelerin üretimi ve yeşil gübrelerin yararları anlaşıldıktan 
sonra, ahır gübresi baş gübre olma özelliğini büyük ölçüde 
yitirmiştir (Sağlam, 2012a).

Yakın geçmişe kadar organik gübre olarak en fazla 
kullanılanı “ahır gübreleri” idi. Ancak yabancı ot 
problemlerini artırması ve hijyenik olmaması gibi nedenlerle 
son yıllarda kullanımı sonrası ortaya çıkan problemlerin 
gündeme gelmesi nedeniyle, bilim adamları yeni uğraşlar 
içerisine girmiş ve 1970’den beri üzerinde yoğunlaşılan 
solucan gübreleri adı altında yeni organik gübreler ortaya 
çıkmıştır. Üstelik solucan gübresi üretiminde, ahır gübreleri 
de özel işlemlerden geçirildikten sonra solucanlara yem 
olarak verilmeye başlanmış ve bu şekilde atık olmaktan 
çıkarak daha faydalı bir materyale dönüşmeye başlamıştır. 
Solucan gübrelerinin etkisi, kimyasal gübrelerin aksine 
çok yönlüdür. Solucan gübreleri bir yandan toprağa bitki 
besin maddelerini sağlarken, diğer yandan da toprağın 
birçok özelliklerini olumlu yönde etkilemekte ve iyi bir 
ıslah (iyileştirme) maddesi olarak kullanılmaktadır. Hatta 
günümüzde bitki koruma amacı ile bile özellikle sıvı solucan 
gübresi kullanımının yaygınlaştığı bildirilmektedir. Bu konu, 
4’ncü bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. 

3.2.2. Kimyasal Gübreler

Tarihi gelişim içerisinde kimyasal gübrelerin üretiminde 
de önemli gelişmeler kaydedilmiş ve günümüze kadar 
gelinmiştir. Bu konudaki en önemli gelişme, atmosferdeki 
azot ile hidrojenin reaksiyona sokularak amonyak elde 
edilmesidir. Haber ve Bosch tarafından bulunan bu yönteme 
dayalı ilk amonyak fabrikası 1911 yılında Almanya’da 
hizmete girmiş ve 1913 yılında 27 ton amonyak üretilmiştir. 
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Günümüze kadar kimyasal gübre üretiminde; teknolojik 
yönden yapılabilir olma, ekonomik olma ve tarımsal 
yönden kabul edilebilir olma gibi üç ana ölçüt göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu koşullar günümüzde de geçerli 
olmakla beraber, bunlara yenilerinin de eklenmesi doğaldır. 
Örneğin çevre kirliliği, bugün için dikkate alınması gerekli 
en önemli koşullardan biridir. Öte yandan, enerji tasarrufu, 
taşıma ve kullanım kolaylığı ve ekonomik olma açısından, 
yüksek düzeyde besin elementi içeren gübrelerin üretimine 
doğru bir eğilim olacağı şimdiden tahmin edilebilir (Sağlam, 
2012a).

Genelde bir kimyasal gübrede bulunan bitki besin maddeleri 
miktarı yan yana üç rakamla ifade edilir. Bu rakamlar 
sırasıyla azot, fosfor ve potasyumu ifade etmektedir. Azot N, 
fosfor P2O5 ve potasyum da K2O şeklinde (N-P2O5-K2O) ifade 
edilmektedir. Herhangi bir kimyasal gübrede bu bitki besin 
maddelerinden biri ya da ikisi bulunmuyorsa, bulunmayan 
element (0) ile gösterilir. Örneğin % 20.5 N içeren amonyum 
sülfat gübresinin etiketinde 20.5-0-0 yazılır. Aynı şekilde 
% l6 P2O5 içeren süperfosfatın etiketinde 0-l6-0 ve % 48 
K2O içeren potasyum sülfat gübresinin etkisinde ise 0-0-
48 yazılıdır. Etiketinde 20.5-0-0 yazılı bir amonyum sülfat 
gübresinin l00 kg’ında 20.5 kg N’in bulunduğu geri kalanın 
ise dolgu materyali olduğu anlaşılır (Sağlam, 2012a). Azotlu 
gübreler (amonyum nitrat, üre, susuz amonyak, amonyum 
sülfat, amonyum klorür vs.), fosforlu gübreler (triple super 
fosfat, normal super fosfat, kaya fosfatı vs.), potasyumlu 
gübreler (potasyum nitrat, potasyum klorür, potasyum 
sülfat vs.) ve diğerleri şeklinde piyasada satışı yapılan katı ve 
sıvı formda olan materyaller, kimyasal (inorganik) gübreleri 
oluşturmaktadır. Bunların dışında içerisine mikroorganizma 
katılarak üretilen mikrobiyal gübreler ile organik-kimyasal 
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karışımlı içeriğe sahip olan organomineral gübreler de son 
zamanlarda yaygın olarak satılan ve üreticiler tarafından 
kullanılan gübreler de mevcuttur. 

3.2.3. Gübreleme Problemleri

Genelde gübre önerileri, dekara ya da hektara kilogram 
olarak uygulanacak N, P2O5 ve K2O şeklinde yapılır. Bu 
durumda elde bulunan gübreden toprağa verilecek miktarın 
hesaplanması gerekir. Katı gübreler ağırlık/ağırlık (w/w) 
ilkesine göre yüzde olarak; sıvı gübreler ise ağırlık/hacim 
(w/v) ilkesine göre yüzde olarak ifade edilirler. 10-5-5 
etiketine sahip sıvı gübrenin 100 litresinde 10 kg N var iken; 
10-5-5- etiketine sahip katı gübrenin 100 kg’ında 10 kg N 
var anlaşılmalıdır. 

Örneğin dekara 30 kg N (azot) verilmek isteniyorsa ve 
elimizde de % 45 N içeren üre gübresi bulunuyorsa, bir dekar 
toprağa verilecek üre miktarı şu şekilde hesaplanabilir:

100 kg üre   45 kg N içerdiğine göre

  X    30 kg N için

X = 30 x 100 / 45 = 66.7 kg/da üre gübresini kullanmak gerekir. 

100 kg 25-5-5 gübresinde   25 kg N varsa, 

40 kg 25-5-5 gübresinde   X kg N vardır

X = 40 X 25 / 100 = 10 kg/da N;2 kg/da P2O5 ve 2 kg/da K2O verilir. 

Örneğin etiketinde 25-5-5 yazan bir gübreden dekara 40 kg 
verildiği zaman, dekara kaç kg N, P2O5 ve K2O verilir? 
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3.2.4. Tarımda Doğru Gübrelemenin Önemi

Ülkemizde doğru ve dengeli gübre kullanımının 
sağlanabilmesi için toprak, yaprak ve su analizlerinin 
yaygınlaştırılması ve kalitesinin yükseltilmesi gerekir. Bilinçli 
gübre tüketiminin arttırılmasının ulusal ekonomiye katkısı 
yüksek olacaktır. Tarım alanlarımızın arttırılmasının artık 
mümkün olmaması, nüfusun sürekli olarak ihtiyaçlarının 
farklılaşması ve kırsal nüfusun azalması gibi nedenlerden 
dolayı birim alandan daha fazla ürün alınabilmesi için doğru 
gübre kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. Aksi halde, kimyasal 
gübre ve ilaçların gereğinden fazla ve bilinçsizce kullanımı, 
yer altı ve yer üstü su kaynaklarının kirlenmesinde en önemli 
faktördür. Bu kirlenmenin ise insan sağlığını bozduğu 
unutulmamalıdır. Sonuç olarak ülkemizin bütün bölgelerinde 
iklim ve toprak özellikleri farklılıklar gösterdiğinden dolayı, bu 
tip çalışmaların her bölgede yapılması gübre kayıplarını ve 
çevre kirliliğini önleme açısından yararlı olacaktır (Bellitürk, 
2008).

Türkiye’nin dünya tahıl, meyve ve sebze üretiminde ilk 
sıralarda yer alması ve dışa bağımlı olmaması için birim 
alandan elde edilen ürünlerin kalite ve verimliliğinin modern 
kültürel işlemlerle yükseltilmesi gerekmektedir. Özellikle 
bilinçli gübre tüketiminin arttırılmasının ulusal ekonomiye 
katkısı yüksek olacaktır.



SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİNİN EL KİTABISOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİNİN EL KİTABI

-50-



SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİNİN EL KİTABI

-50- -51-

Gübrelemenin kontrollü yapıldığı topraklarda birim alandan 
alınan ürünün miktar ve kalitesinde önemli artışlar 
görülmektedir. Arzu edilen bol ve kaliteli ürünü alabilmek 
için, toprağa eksik olan bitki besin elementlerini gerektiği 
kadar ve uygun zamanda, doğru yöntemlerle vermek gerekir. 
Gübrelemenin genel prensibi bu şekildedir. Gübrelerin 
gereğinden az veya fazla verilmesinin mahsulün kalitesine, 
miktarına, bitkiye, ekonomiye ve çevreye zarar verdiği 
üreticiler tarafından unutulmamalıdır. Bütün bunlara ilave 
olarak, aşırı gübreleme ile toprak yapısı da bozulmaktadır. 
Sürdürülebilir toprak verimliliğinin sağlanabilmesi için, 
gübrelemenin doğru şekilde yapılması gerekir. Dünya 
üzerinde önemli ekonomik krizlerin yaşandığı günümüzde 
tarımsal üretimdeki hedef, gübrelerin verim üzerine 
etkinliğini artırmak ve kimyasal gübre tüketiminde tasarrufa 
gitmek, gübreleme programlarına organik gübreleri dahil 
etmek olmalıdır. 

Bugün “fazla ürün elde etme” anlayışı ile tarımda bilinçsizce 
kullanılan kimyasal ilaçların ve gübrelerin insan sağlığına 
olan zararları bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Bunun 
yanında bu maddelerin, doğal kaynaklarımızı ve çevremizi 
kirlettiği de bilinmektedir. Bu nedenle insan sağlığı ikinci 
plana itilerek çevre ve doğal kaynaklarımız yok sayılmakta ve 
gelecek nesil düşünülmeden yenilenemeyen kaynaklarımız 
insafsızca kullanılmaktadır. 
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4. KOMPOST-VERMİKOMPOST 
KAVRAMLARI

BÖLÜM 4
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4. Kompost-Vermikompost Kavramları

Tarım topraklarımızın organik maddece fakir olduğu herkes 
tarafından bilinmektedir. Ancak potasyum ve kısmen 
fosfor bakımından yeterli olan topraklarımızın zaman 
içinde organik maddede olduğu gibi fosfor ve potasyumca 
da fakirleşebileceği unutulmamalıdır. Ülkemizde birçok 
tarım ürünlerinde üretimden tüketime kadar bazı sorunlar 
vardır. Toprak ve yaprak analizine dayanarak gübreleme 
yapılmaması bu sorunların başında yer almaktadır. Özellikle 
gübre girdisindeki maliyet artışları, dengeli gübreleme 
ile kısmen azaltılabilmektedir. Bunun da tek bir yolu 
vardır, o da toprağı tanımaktır. Toprağı tanımayı takiben 
o toprağın organik gübre desteği ile doğru gübrelenmesi 
konusu, üreticiler açısından büyük önem arzetmektedir. 
Organik gübrelerden de solucan gübresi olarak bilinen 
vermikompostun cazibesi sağladığı birçok avantajdan dolayı 
giderek artmakta ve üretimi, kullanımı da yaygınlaşmaktadır. 
Özellikle organik tarım felsefesi ile ortaya çıkan organik 
gübreler, insan dostu, çevre dostu ve insan sağlığına saygılı 
bir tarımsal üretim materyali olmalarından dolayı bugün 
benimsenmiş ve desteklenmiştir. Bunun en güzel örneği 
de bugün çok popüler olan solucan gübreleridir. Ülkemizde 
son yıllarda yaygınlaşma aşamasında olan organik tarım, 
bir tarım metodunun dışında iyi bir yaşam felsefesi de 
olmuştur. Ancak bu yaşam felsefesinin devamlılığı için doğru 
materyallere olan ihtiyaç ta o nispette artmaya başlamıştır. 
Bu konuda en önemli üretim materyali olarak organik 
değer taşıması nedeniyle solucan gübresi, günümüzdeki 
haklı yerini almıştır. Solucan gübresi, kimyasal ilaçların ve 
gübrelerin insan üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için 
bile kullanılması son derece önemli bir tarımsal girdidir. 
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Peki, neden solucan gübreleri bu kadar popüler olmuştur? 
Bu soruya verilecek en doğru cevap şu olmalıdır: Son 
yıllarda gerek tarımsal ilaçların, gerekse gübrelerin 
bilinçsizce kullanımı bitkisel üretimde miktar artışının 
yanında kalitesiz ve insan sağlığını tehdit edecek tarımsal 
ürünlerin ve tarıma dayalı gıdaların ortaya çıkmasına neden 
olmuştur. Sanayileşmeden kaynaklanan çevre kirliliğinin de 
etkisiyle soframıza gelen tahıl, sebze ve meyvelerin doğallığı, 
güvenilirliği neredeyse kalmamıştır. Ülkemizde kanser 
vakalarının artışında pestisit denilen tarım ilaçlarının “aşırı”, 
“bilinçsiz” ve “uygunsuz” kullanımının büyük payı olduğu 
açıklanmaktadır. Bugün birçok tıp akademisyeni, genetikçiler 
ve hatta iş adamları çalışma konusu ve yatırım alanı olarak 
tarıma yönelmişlerdir. Çünkü azalan ve kaybedilen değerler 
boşuna önem kazanmazlar. Solucan gübrelerinin kullanımı 
ile sadece doğayı, toprağı değil, sağlığımızı ve geleceğimizi 
de korumuş ve çeşitli zararları bir miktar azaltmış oluruz. 
Özetle solucan gübreleri sayesinde toprak, su, enerji ve 
biyolojik kaynaklar korunurken, atıklar değerlendirilmiş 
olunur ve yeterli-kaliteli tarımsal üretim sağlayacak, 
kâr getiren entegre tarım yönetimi de benimsenmiş ve 
gerçekleşmiş olur. 

Organik gübreler bitkilere besin maddesi kaynağı olması 
yanında, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri 
üzerine de önemli etkileri vardır. Vermikompost, organik 
tarımda kullanılabilirliği tüm dünyada kabul edilen bir 
organik gübredir (Bellitürk ve ark., 2015).

Toprak solucanları toprak içindeki faaliyetlerine ve buna 
bağlı olarak da toprak içinde ve üzerinde bulunuşlarına 
göre “epigeic”, “endogeic” ve “anecic” terimleri kullanılarak 
sınıflandırılmaktadır (Tecimen, 2013). Solucan gübresi 
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üretmek için kullanılan solucanlar ise toprakta yaşayan 
“epigeic” türü solucanlardır. Tecimen’in (2013) bildirdiğine 
göre; toprak solucanları üç ana ekofizyolojik grupta 
bulunmaktadır: (ı) ölü örtü ve/veya kompostları yiyen 
“epigeic” solucanlar, örneğin; Eisenia fetida (foetida); 
(ıı) üst toprak veya orta derinlikteki topraklarda yaşayan 
“endogeic” solucanlar, örneğin; Allolobophora caliginosa 
(ııı) toprağın 50-150 cm derinliklerine kadar kalıcı olarak 
kanallar açan ve zaman zaman da yaprak veya besin 
maddesi olabilecek bitkisel artıklara ulaşmak için yüzeye 
çıkan “anecic” solucanlar; örneğin; Lumbricus terrestris 
grupları vardır (Edwards ve ark., 2011). 

Solucanlar; çift cinsiyetli anlamına gelen hermafrodit 
(yani hem sperm, hem de yumurta hücresi üreten canlılar), 
omurgasız, kasları sayesinde hareket eden, karanlıkta 
yaşadığı için gözleri gelişmemiş, az nemli topraklarda 
açtığı tünellerde yaşayan, vücutları ışık ve sarsıntılara karşı 
hassas olan, solunumunu derisi üzerindeki gözenekler ile 
yapabilen ve yumurta ile üreyen canlılardır. Vücutlarını nemli 
tutabilmek için vücudundan sıvı salgılarlar. Epigeic türündeki 
solucanların bir yılda ne kadar çoğalmaları ile ilgili sorular 
sıkça karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu konuda ülkemizde 
çok fazla bilgi kirliliği mevcuttur. Gerçek olan şudur ki, bir 
yumurtadan en az 1, en fazla 3 yavru ortaya çıkması ve 
ortam koşullarının uygun olması durumunda çoğunlukla 
1 adet sağlıklı yavrunun hayatını devam ettirmesidir. Genç 
solucanların üretkenlik dönemi genellikle 3-4 aylık iken 
başlamakta olup, bu döneme gelmiş yaklaşık 3 cm uzunluğa 
sahip olan solucanlar yetişkin olarak adlandırılmaktadır. 
Solucanların en fazla 10 yıla kadar yaşadığı bildirilmektedir 
(Roman ve ark., 2015). 
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Solucanın yaşam döngüsü Şekil 6'da verilmiştir (Roman, 
2015). 

Şekil 6. Solucanın yaşam döngüsü (Roman ve ark., 2015).

4.1. Terminolojik Bilgiler (Kompost, Vermikompost, 
Vermikest, Vermiteknoloji vs.)

Kompost: Biyokimyasal olarak ayrışabilir özellikteki her 
türlü organik atığın mikoorganizmalar tarafından stabilize 
edilmiş, mineralize olmuş, çürütülmüş doğal ürünlerdir. Bu 
işlemi yapmaya "kompostlama" adı verilir.

Kompostlaştırma: Genel bir deyişle mikroorganizma diye 
adlandırılan ve genellikle gözle görülmeyen canlıların 
ortamdaki oksijeni kullanarak atık içerisindeki organik 
maddeleri biyokimyasal yollar ile ve nem yardımıyla 
ayrıştırması olayıdır. 
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Vermikompost: Toprak solucanlarını kullanarak organik 
atıkların kompostlaştırılması işlemi sonucunda elde edilen 
humus benzeri maddeler için kullanılır. Kısaca, solucan 
gübresi demektir (Bellitürk, 2016; Bellitürk ve ark., 2017). 

Vermikest: Vermikompost ifadesinin diğer kullanım 
şeklidir. Uzman olmayan kişeler tarafından farklı bir terim 
gibi ifade edilse de, vermikompost ile vermikest eşanlamlı 
kelimelerdir. Bu anlamda kullanılan diğer terimler ise 
“biyohumus, biyokompost” olup, çeşitli kaynaklarda 
rastlanan ve solucan dışkısı için kullanılan ifadelerdir. 

Vermikompostlaştırma, (Vermikompostlama, Ver-
mikestleştirme): Organik materyallerin solucanlar 
ve mikroorganizmalar yardımıyla biyooksidasyonu ve 
stabilizasyonu olayıdır. 

Vermikültür: Organik atıkları solucan gübresine dönüştürme 
işleminde kullanılan solucanları yetiştirme anlamına gelen 
bilimsel bir terimdir. Toprak solucanlarının kültürünün 
yapılması olarak da ifade edilebilir. 

Vermiteknoloji: Vermikültür faaliyetlerinde kullanılan 
bilimsel ve teknik yöntemler için kullanılan terimdir. Solucan 
türlerinin çoğaltılması ve solucanlar yardımıyla organik 
atıkların organik gübreye dönüştürülmesi işlemi için de 
kullanılan yaygın bir terimdir. 

Vermistabilizasyon: Şehir atıklarının, endüstriyel atıkların 
epigeic türündeki solucanlar kullanılarak faydalı atık haline 
dönüştürülmesi işlemidir (Sinha ve ark., 2010). Ülkemizde 
son yıllarda arıtma çamurunun bertaraf edilmesi amacıyla 
bu konuda yoğun çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. 
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4.2. Solucan Yemi Amacıyla Üretilecek Kompost 
Sürecinde Gerekli Parametreler (Oksijen, Sıcaklık, 
Nem, Hava vs.)

Solucan yemi olarak kullanılması düşünülen ahır gübresinin 
mineralize olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile, 
olgunlaşması ve içindeki besin elementlerinin bitkiye 
yarayışlı duruma geçmesi arzu edilen bir husustur. Ancak, bu 
mineralizasyon işlemi sırasında ortaya çıkabilecek kayıpların 
minimum düzeyde tutulması için özen gösterilmelidir. 
Olgunlaşmasını tamamlamamış ahır gübresi içinde genellikle 
zararlı mikroorganizmalar ve parazitler mevcuttur. Bu 
zararlı organizmalar olgunlaşma (çürüme, fermentasyon) 
sırasında aktivitelerini kaybederler. Taze olarak kalması 
(olgunlaşmaması) halinde bu organizmalar çevre sağlığı 
açısından oldukça tehlikelidir. Taze gübre, olgunlaşmadığı 
için azot yüzdesi düşüktür. Diğer bir ifade ile gübrenin 
karbon-azot (C/N) oranı geniştir. Bu nedenle ahır gübresini 
parçalamak üzere faaliyete geçen mikroorganizmalar vücut 
yapıları için gerekli olan azotu temin için toprakta mevcut 
inorganik azotu kullanmak zorunda kalırlar. Zira gübredeki 
azot, mikroorganizmaların ihtiyacına yetecek düzeyde 
değildir. Böylece ortamda geçici bir süre için azot noksanlığı 
görülebilir. Geçen zaman içerisinde koşullara bağlı olarak 
çok sayıdaki çeşitli mikroorganizmaların faaliyetleri sonucu, 
gübrede aerob ve/veya anaerob çürüme (olgunlaşma) 
oluşur. Gevşek gübre yığınlarında yeterli düzeyde havanın 
bulunması nedeniyle aerob çürüme sonucu yığınının sıcaklığı 
kısa sürde 60oC’ye kadar yükselir. Bu durumda, gübredeki 
organik bileşikler çok kısa denilebilecek bir süre içerisinde 
su, karbondioksit ve amonyağa parçalanır. Gübre yığınındaki 
bu çürüme ile, giderek oksijen tükenmesi ve ortamda 
fazlaca karbondioksidin bulunması veya gübre yığınının 
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sıkıştırılarak havasız bir ortamın sağlanması sonucu belirli 
mikro organizmalar tarafından bu kez anaerobik çürüme 
oluşturulur. Anaerobik çürüme daha yavaş cereyan eder ve 
ortam sıcaklığı önemli derecede düşer. Anaerobik çürüme 
sonucu amonyak oluşmaz ve azotlu bileşiklerin az bir kısmı 
kötü kokulu maddelere parçalanır (Sağlam, 2012a). 

Ahır Gübresindeki Kayıplar: Gerekli tedbirler alınmadığı 
takdirde, gerek ahırda ve gerekse ahırdan çıkarıldıktan 
tarlaya taşınmasına kadar olan sürede, ahır gübresinde 
önemli kayıplar ortaya çıkabilir. Bu nedenle bütün bu işlemler 
esnasında gerekli tedbirlerin eksiksiz alınması gereklidir. 
Ahır gübresinde sıvı dışkının kaybolması bitki besin 
maddeleri yönünden önemli bir sorundur. Yeterli düzeyde 
yataklık (altlık) kullanılmaması halinde sıvı dışkı, diğer 
bir ifade ile idrar, ahırın tabanından veya gübre yığınının 
altından sızarak kaybolur. Ahır gübresinde mevcut bitki 
besin elementlerinin yaklaşık yarısı sıvı dışkı içerisindedir. 
Diğer yandan idrar içerisindeki bitki besin elementlerinin 
bitkiye yarayışlı formlarda olduğu dikkate alınırsa, kayıpların 
ekonomik yönden ne denli önemli olduğu kolaylıkla 
anlaşılabilir. Ülkemizdeki çoğu tarım işletmelerinde gübre 
açıkta yığınlar oluşturularak doğrudan atmosfer olayları 
ile temas halinde bırakılmaktadır. Bazı işletmelerde ise, 
gübre yığını çatıdan akan suyun etkisi altındadır. Ahırdan 
çıkarılarak açıkta bırakılan gübre, gevşek yığınlar şeklinde 
saklandığı zaman, kayıplar önemli boyutlara ulaşır. Yığın 
üzerine gelen yağmur, gübreyi yıkamak suretiyle kolaylıkla 
yararlanılabilir olan bitki besin elementlerinin kaybolmasına 
sebep olur. Böylece gübre içindeki azot, fosfor ve potasyum 
ile organik madde kayba uğrar. Bu durum yığından drene 
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olan suyun siyah renginden kolaylıkla anlaşılır. Buharlaşma 
yoluyla ortaya çıkan gaz şeklindeki kayıplar, esas olarak 
gübrenin azot ve organik madde kapsamında görülür. 
Gübrede bulunan üre ve diğer azotlu bileşiklerden ilk 
kademede amonyum karbonat ve bikarbonat meydana 
gelir. Oluşan bu amonyum bileşikleri kararlı olmadığından 
gaz şeklinde amonyak oluşur ve oluşan bu amonyak uçarak 
kaybolur (Sağlam, 2012a).

Ahır Gübresindeki Kayıpların Doğal Yollarla Önlenmesi: 
Ahır gübresinin korunmasının esas amacı, kayıpları 
asgariye indirmek ve bitkinin istifadesine sunulan bitki 
besin elementlerini artırmaktır. Zira en uygun koşullar 
sağlansa dahi, azot ve organik madde kayıplarını sıfıra 
düşürmek mümkün değildir. Ancak bazı tedbirler alınmak 
suretiyle kayıplar asgariye indirilebilir. Yığınlar yeterince 
sıkıştırılmalı; yığınlar yeterli düzeyde nem içermeli; yığınlar 
atmosfer koşullarından en az düzeyde etkilenecek bir yerde 
yapılmalı, gerekirse üzeri örtülmeli; olanaklar ölçüsünde 
yığınlar bozulmadan saklanmalıdır. Belirtilen bu dört husus, 
kayıpları asgari düzeyde tutmak için uyulması gerekli 
koşulları vurgulamaktadır. Bu suretle gübre yığını, nemli ve 
anaerobik koşullarda tutulmakta ve suyun yığın içerisine 
sızması önlenmektedir. 

Ahır Gübresindeki Kayıpların Koruyucu Madde İlavesi İle 
Önlenmesi: Bu yöntem uygulanırsa, ortaya çıkan olgunlaşmış 
ahır gübresi, organik olmaktan çıkarak, organomineral bir 
özellik kazanmaktadır. Organik solucan gübresi üretme gibi 
bir iddiası olmayan firmalar, bu koruyucu madde katılması 
yöntemini uygulayabilirler, ancak ülkemizde pek yaygın 
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olmayan, pahalı bir yöntemdir. Ahır gübresine olgunlaştırma 
aşamasında, tonuna 5-6 kg P2O5 hesabı ile fosforlu gübre 
ilave edilecek olursa, çiftlik gübresinden meydana gelecek 
olan gaz şeklinde NH3 kaybı önlenirken, aynı zamanda çiftlik 
gübresinin fosforca zenginleşmesi sağlanmış olur.

Özellikle azot kayıplarını önlemek üzere ahır gübresine bazı 
kimyasal maddelerin ilavesi, giderek daha fazla (gelişmiş 
ülkelerde) uygulanmaktadır. Kimyasal koruyucuların esas 
etkisi iki ana noktada kendini göstermektedir (Sağlam, 
2012a).

Bunlar; 

1. Üre ve diğer azotlu bileşiklerin kimyasal parçalanmasını 
önlerler,
2. Ucuçu olan azotlu bileşikler uçmaz şekildeki tuzlara 
çevirirler,

Sıvı dışkıdaki kayıplar atmosfer ile temas eder etmez 
hemen başladığından, koruyucu maddelerin ilavesi hemen 
yapılmalıdır. Fosforik, sülfürik ve hidroklorik asit gibi 
güçlü asitler en etkili koruyucu maddelerdir. Söz konusu 
asitler, ürenin parçalanmasını önleyerek amonyağı uçmaz 
şekildeki tuzlara çevirirler. Ancak gerek pahalı olmaları 
ve gerekse kullanım zorlukları nedeniyle, bu asitlerin 
kullanılmaları son derece sınırlı kalmaktadır. Bu maddeler 
içerisinde en avantajlısı fosforik asittir. Zira bu asit hem 
azot kaybını önlemekte ve hem de gübreyi fosfor yönünden 
zenginleştirmektedir. Koruyucu madde olarak kuvvetli 
asitlerin kalsiyum tuzları kullanılmaktadır. Bu tuzlardan 
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CaSO4, CaCI2 ve Ca(NO3)2 koruyucu madde olarak önem 
taşırlar. Aşağıdaki formül uyarınca, bu tuzlar amonyum 
karbonat ile reaksiyona girerek amonyum sülfat meydana 
getirir ve böylece kayıp azalır. Ancak gübre yığınının kuruması 
halinde bir miktar kayıp olabilir.

CaSO4 + (NH4)2CO3    <=========>    CaCO3 + (NH4)2SO4

Son yıllarda bazı ülkelerde bu amaçla süper-fosfat 
kullanılmakta ve l ton taze gübreye 30-50 kg süper-fosfat 
karıştırılmaktadır. Normal süperfosfat içeisinde % 40-50 
oranında bulunan jips (CaSO4) azot kaybını önlemekte ve 
bu arada gübre fosfor yönünden zenginleşmektedir. Triple 
süperfosfat çok az jips içerdiğinden, koruyucu madde olarak 
normal süperfosfat kadar etkili değildir. Konu ile ilgili olarak 
yürütülen bir deneme sonucu Çizelge 7.7'de verilmiştir. 
Görüldüğü gibi,

2CaSO4+Ca(H2PO4)2+2(NH4)2CO3 ==>Ca3(PO4)2+2(NH4)2SO4 
+2H2O+2CO2

süperfosfat ilave etmek suretiyle azot kayıpları ortalama % 
19.1 oranında azaltılmıştır. Bu denemede süperfosfatın etkisi 
beklenilen düzeyde olmamıştır. Bu durumun süperfosfat 
ile olan reaksiyonun uzun zaman alması ve karıştırma 
güçlüğünden dolayı ortaya çıktığı vurgulanmaktadır 
(Sağlam, 2012a). 

4.3. Kompostlama Fazları 

Kompostlama, çoğunlukla oksijen varlığındaki aerobik 
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koşullar altında oluşan biyolojik bir süreçtir (Ma ve ark., 
2013; Roman ve ark., 2015). Kompostlamanın önemli 4 
fazı Şekil 7’de, pH-oksijen-sıcaklık ilişkisi ise Şekil 8’de 
gösterilmiştir. 

Şekil 7. Kompostlama fazları (Insam ve Bertoldi, 2007).

Mezofilik 
faz-1

Termofilik 
faz

Mezofilik 
faz-2

Olgunlaşma 
fazı

Şekil 8. Kompostlama fazlarındaki sıcaklık, pH ve oksijen 
durumu (Roman ve ark, 2015). 
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Bakteri   
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Asidifikasyon

Fazlar:

Görsel 
resimler:

Stabilizasyon

Mum ve hemiseliloz 
ayrışması

Polimer
ayrışması

İkincil ayrışma 
tepkileri

Mezofilik Termofilik Mezofilik Olgunlaşma 
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4.3.1. Mezofilik Faz-1

Kompostlama fazlarından ilki olup, birkaç saatte veya bir iki 
gün içerisinde ortam sıcaklığı 45 oC’ye kadar çıkar. Bunun 
nedeni, mikroorganizmaların N ve C kaynağını kullanarak ısıyı 
artırmasıdır. Bu fazda mantarlar, aktinomisetler, bakterilerden 
oluşan ayrıştırıcılar aktif olarak görev alırlar. Şeker gibi çözünebilir 
bileşiklerin ayrışması ile organik asitler ortaya çıkar ve böylece pH 
değeri 4.0-4.5 değerlerine kadar düşebilir. Bu faz 2 günden 8 güne 
kadar değişen süre içerisinde gerçekleşir (Roman ve ark., 2015). 

4.3.2. Termofilik ve Hijyenizasyon Fazı

Kompost sıcaklığı 45 oC’den daha yükseğe ulaştığında, 
ortalama sıcaklıklarda (mezofilik mikroorganizmalar) gelişen 
mikroorganizmalar (çoğunlukla termofilik bakteriler) daha 
yüksek sıcaklıklarda gelişmeye başlar ve selüloz ve lignin gibi C 
kaynaklarının bozulmasını kolaylaştırır. Bu mikroorganizmalar 
azotu amonyağa dönüştürür, böylece ortalama pH değeri yükselir. 
Yaklaşık 60 oC’nin üzerinde bakteriler sporları üretir ve mumlar, 
hemiselüloz ve diğer C bileşiklerinin bozulmasından sorumlu olan 
aktinobakteriler gelişmeye başlar. Bu faz, ana materyale, iklim, 
ortam koşullarına ve diğer faktörlere bağlı olarak birkaç günden 
aylara kadar sürebilir. Bu faza oluşan yüksek ısıdan kaynaklanan 
sebeplerden dolayı Escherichia coli and Salmonella spp. gibi 
zararlı bakteri ve bulaşıcıları yok etmesinden hijyenizasyon fazı 
da denir. Özellikle 55 oC’nin üzerindeki sıcaklıklarda helmintin 
kistlerini ve yumurtalarını, fitopatojen mantar sporlarını ve yancı ot 
tohumlarını ortadan kaldırdığı için ve ayrıca hijyen kompost ürünü 
elde edilmesine olanak sağladığı için bu faz çok önemlidir (Roman 
ve ark., 2015).
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4.3.3. Mezofilik Faz-2

Bu fazda kompost materyali içindeki C ve N kaynakları 
tamamen tüketildiğinden dolayı sıcaklık tekrar yaklaşık 
olarak 40-45 oC’ye düşer. Yığın üzerinde küçük mantarları 
çıplak gözle görmek bu fazda mümkündür. Ayrıca 40 oC’nin 
altında mezofilik organizmalar aktivitelerini sürdürürler 
ve ortamın pH değeri yavaş yavaş azalırken, genellikle pH 
değeri alkalin kalabilir. Soğutma fazı olarak da bilinen bu faz 
birkaç hafta içerisinde gerçekleşir (Roman ve ark., 2015) ve 
genellikle uzman olmayan kişiler tarafından “olgunlaşma 
fazı” olarak bilinir. 

BU FAZ ÇOK İYİ TAKİP EDİLMELİ VE MÜMKÜN İSE KOMPOSTUN 
C/N ORANI AKREDİTE ÖZELLİKTEKİ BİR LABORATUVARDA 
ANALİZ ETTİRİLMELİ, EĞER BU ORAN 25/1-30/1 CİVARINDA 
İSE, SOLUCANLARA YEM OLARAK RAHATLIKLA VERİLMELİDİR.  
Bilindiği üzere mikroorganizmalar enerji kaynağı olarak 
C’dan, çoğalmak için ise N’tan yararlamaktadırlar. 

4.3.4. Olgunlaşma Fazı

Bu faz tamamlandıktan sonra, elde edilen kompostalr 
direkt olarak tarımda kullanılabilir nitelik taşımaktadırlar. 
Bu fazda ortam sıcaklığı aylarca sürerken, aynı zamanda 
karbonlu bileşikler gibi yan reaksiyonlar yoğunlaşma ve 
polimerizasyon sürecine geçerek hümik ve fülvik asit 
oluştururlar (Roman ve ark., 2015). 

4.4. Vermikompost Üretiminde Kullanılan Solucan 
Türleri

Organik atıkların vermikomposta dönüştürülmesinde 
potansiyel olarak en yaygın olarak kullanılan 6 solucan 
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türü sırasıyla; sıcak bölgelerde yaşayan Eisenia fetida 
(Eisenia andrei ile benzer tür), Dendrobaena veneta ve 
Lumbricus rubellus ile tropik bölgelerde yaşayan Eudrilus 
eugeniae, Perinoyx excavatus ve Perionyx hawayana’dır. 
Vermikompost üretimi amacı ile diğer epigeic solucanlar da 
kullanılabilir fakat bu 6 tür kadar yaygın değildir (Edwards, 
2004).

Ülkemizde faaliyet gösteren solucan firmalarındaki solucan 
türlerinin ne olduğuna ilişkin kurumsal olan ve resmi olarak 
üretim yapan birkaç firma dışında kesin bir bilgi olmamakla 
beraber, genellikle E. fetida veya E. andrei olduğuna ilişkin 
yaygın bir kanı mevcuttur. Dünya üzerinde binlerce solucan 
türünün var olduğu bilinmesine rağmen, gübre üretiminde 
kullanılabilecek solucanların çok az sayıdaki türlerden 
oluştuğu bildirilmektedir. Amerika’nın Vermont eyaletindeki 
ormanlarda yaşayan “invasive” yani istilacı solucanlar 
olarak bilinen Amynthas agrestis türündeki solucanların 
da dışkılarının gübre özelliği taşıdığı bildirilmiştir (Görres 
ve ark., 2014; Bellitürk ve ark., 2015c). Ancak bu türler 
spesifik olarak soğuk iklimde ve orman koşullarında sürekli 
nemli olan ortamlarda yaşayabilen, yaygın olmayan toprak 
solucanlarıdır. Ülkemizdeki solucan türlerinin kesin bir 
sınıflandırılması tam olarak yapılabilmiş olmayıp, bu konuya 
araştırıcıların eğilmesi büyük önem taşımaktadır. 

4.5. Vermikompost Üretiminde Solucan Yemi 
Hazırlamak Amacı İle Kullanılabilecek Atık/Artık 
Materyaller

Toprak solucanları hayvansal ve bitkisel kaynaklı organik 
maddelerle beslenmektedir. Kullanım yaygınlığı sırasına 
göre; sığır, tavuk, at, ördek, hindi, domuz ve tavşan dışkıları 
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solucanlara besin olarak verilebilmektedir. Bunun dışında 
bitkisel üretim artıkları (hasat ve budama sonrası tarlada 
kalan artıklar) evsel atıklar, kağıt, talaş, sebze ve meyve 
kabukları-atıkları v.b. gibi organik maddeler de solucanların 
önemli besin kaynaklarını oluşturmaktadır (Bellitürk ve ark., 
2014).

Birçok tarımsal, evsel, endüstriyel ve çiftlik kökenli 
atıklardan vermikompost üretilebilmektedir. Bunlar bazen 
hasat atıkları, bazen budama atıkları olarak, bazen de diğer 
kaynaklı atıklar olabilmektedir. Namık Kemal Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü 
Laboratuvarları’nda gerek proje ve gerekse diğer amaçlarla 
yaptığım ve bazıları halen devam eden çalışmalarımın 
sonuçlarına göre vermikompost elde edilen atıklar; zeytin-
bağ-ceviz-badem-fındık ağaçları budama atıkları, mısır-
buğday-ayçiçeği-çeltik-arpa-yulaf anız atıkları, ağaç 
kabukları, çeşitli sert kabuklu meyve kabukları, inek-koyun-
keçi-at-tavşan gübreleri, evsel meyve-sebze mutfak atıkları 
ve öğütülmüş kağıt-talaş atıklarıdır. Bunların dışında gıda 
fabrikalarına ait birçok yan atık ürünlerin vermikompost 
yapılabilme olanakları üzerinde çeşitli proje ve ön araştırma 
çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Bunlara ilaveten 
ülkemizin çeşitli yörelerinden temin edilen öğütülmüş fındık-
ceviz-yer fıstığı dış kabukları, üzüm fabrikalarından çıkan 
cibre vs. gibi atıklar, pamuktan iplik üretilen fabrikaların 
bazı organik atıkları, şeker fabrikalarının şeker pancarı posa 
atıkları, tütün-çay işleyen fabrikaların bazı organik atıkları, 
zeytin-ayçiçeği-kanola yağı fabrikalarına ait kabuk-posa 
gibi materyallerin de bu amaç doğrultusunda kullanılıp 
kullanılamayacağına dair çalışmalar planlanmaktadır. 
Ayrıca evsel gıda atıkları (meyve-sebze kabukları, et-
kemik bulunmayan yemek atıkları vb.) ile organik 
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bitkisel içerikli hal-pazar atıklarının da vermikompost olarak 
değerlendirilebilme olanakları düşünülmektedir. Söz konusu bu 
atıkların vermikompost olarak kullanılıp kullanılamayacağına 
dair yapılan çalışmalardan elde edilen vermikompost gübreleri, 
benzer şekilde çeşitli laboratuvar, sera, tarla denemeleri yapılmak 
suretiyle uygulamaya dönüştürülmekte ve sonuçları bilimsel 
kıstaslara göre değerlendirilerek çeşitli çalışmalar-bilimsel 
yayınlar şeklinde tarımsal yayımcılık hizmeti olarak konuya ilgi 
duyanlarla paylaşılmaktadır. Bu amaca hizmet edecek olan 
sosyal medya araçları da zaman zaman kullanılmaktadır. Çeşitli 
organik atıkların kullanılması ile elde edilen vermikompostların 
bazı analiz değerleri Çizelge 4’te topluca verilmiştir (Bellitürk, 
2016). 

Çizelge 4. Sığır gübresi, öğütülmüş kağıt atığı, zeytin budama 
atığı, % 50 zeytin budama atığı +% 50 sığır gübresi atığından 
elde edilen 4 çeşit vermikompostun analiz sonuçları (Bellitürk, 
2016). 

Kimyasal
İçerik

Gıda+Bahçe Atığı 
Vermikompostu 

(Lange, 2005)

Kağıt Atıkları 
Vermikompostu
(Bellitürk ve ark., 

2015b)

Zeytin Budama 
Atığı Vermikomp. 
(Bellitürk ve ark., 

2014)

Sığır Gübresi+ Zeytin 
Budama Atığı 
Vermikomp.

(Bellitürk ve ark., 
2014)

N, %

P, %

K, %

B, ppm

Ca, ppm

Fe, ppm

Mg, ppm

Mn, ppm

Zn, ppm

Org. Mad. %

1.81

1.01

1.04

-

0.276

1440.00

2100.00

346.00

387.2

30.3

1.11

0.14

0.32

-

25.82

-

0.33

131.50

48.80

39.00

1.80

0.23

1.74

63.88

4.15

15451.00

0.54

585.73

69.75

47.86

1.62

0.44

1.77

44.87

3.75

12653.75

0.47

524.69

103.55

48.38
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Çizelge 4 incelendiğinde, vermikompostun içeriği üzerine 
en önemli etki eden faktörlerden birisinin solucanlara 
yedirilen yemin olduğu görülmektedir. Bunun haricinde 
kullanılan solucanın türü, gübrenin üretildiği ortam şartları 
ve uzmanlık da diğer önemli faktörler arasındadır (Bellitürk, 
2016). 

Solucanlara verilecek besin maddelerinin fiziksel ve 
kimyasal yapıları da çok önemlidir. Çünkü solucanlar 
bu maddeler içerisinde aylarca yaşarken bir yandan da 
beslenmektedirler. Dolayısıyla solucan yataklarına eklenecek 
besin maddelerinin pH, tuzluluk, amonyak ve nem düzeyleri 
gibi kimyasal ve fiziksel özellikleri solucanların sadece 
beslenmelerini değil aynı zamanda yaşam ortamlarının 
kalitesini de etkilemektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda 
E. fetida için ideal olan yaşam ve besin ortamı koşullarının; 
sıcaklığı 15-24 C˚, nem düzeyi % 60-90, amonyak düzeyi 
0.5 mg/g’dan düşük, tuz miktarı 0.5mg/kg’dan az, pH 
değeri 5-9 arasında ve oksijence zengin olması gerektiği 
saptanmıştır (Edwards, 1988).

4.6. Vermikompost Üretim ve Kalite Parametreleri 
Nelerdir?

Vermikompostun üretim aşamasında aşağıdaki 
parametreler yerine getirildiğinde, kaliteli solucan gübresi 
elde edilebilmekte ve sürdürülebilir solucan kültürü 
(vermikültür) sağlanabilmektedir (Li, 2011). 

Sıcaklık: Vermikompost yapımında kullanılan solucanlar 
için ideal sıcaklık değeri ortalama olarak 0-35 oC’dir. Ancak 
en ideal sıcaklık değeri 25 oC’dir. Yataklar içerisindeki yem ve 
yaşama ortamının sıcaklığının homojen olarak her yerde aynı 
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derecede olması arzu edilir. Sıcak su taşıyan boruların yataklar 
içerisinde bulunması, solucanların kışın soğuk dönemlerinde 
sıcak su içeren borulara yakın yerde birikmesi nedeniyle, 
yatak içindeki yemin tamamını yemedikleri ve kesilen solucan 
gübresinin de % 100 vermikest içermediği görülmektedir. 
Bu nedenle ortam ısıtması şeklindeki yöndemler daha 
doğrudur. Bu konu, hem solucan sayılarının artırılması, sağlıklı 
solucanların elde edilmesi ve hem de kaliteli solucan gübresi 
elde edilmesi açısından son derece önemlidir. 

Nem: Atık materyallerin yatak içerisindeki çürümesini devam 
ettirmesi için özellikle mikroorganizma faaliyetlerini artırmak 
açısından da % 75 civarında nem değeri sağlanmalıdır. 
Yaklaşık olarak % 85’in üzerindeki nem olan yataklarda, 
solucanların boğulma şeklinde ölmeleri ve yumurtadan 
çıkan yavruların çürümeleri şeklinde olumsuz durumlar 
yaşanabilir. Yataklardaki ortamın kuru bırakılmasının da 
solucan ölümlerine yol açtığı bilinir. Çünkü solucanlar derileri 
ile solunum yaparlar ve derinin de nemli tutulması son derece 
önemlidir. Otomatik sisleme ve sulandırma sistemlerinin 
avantajlı olduğu bildirilmektedir. 

Koku: Eğer doğru kompost elde edilirse, solucanlara yem 
olarak verilmek üzere hazırlanan malzeme kurallara uygun 
biçimde çürütülürse, ortamda koku olması beklenmez. Diğer 
türlü usulüne uygun olarak hazırlanmayan kompostlarda 
zararlı anaerobik gazlar ve methan gazı birikmesi gibi 
nedenlerle, yataklarda yemleme yapıldığında, bu kokuya bağlı 
ısı artması gibi çeşitli nedenlerden dolayı solucan ölümleri 
yaşanabilir. Hava akıntısının olduğu üretim ortamlarında 
istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkmaktadır. Bunlardan 
en önemlileri özellikle kışın sıcaklığın azalması ve termofilik 
reaksiyonların ferenlenmesi şeklinde bilinmektedir. 
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Işık: Solucanlar, mavi ışık dışındaki gün ışığına maruz 
kaldıklarında; onların derilerindeki gözeneklerde ağrının 
tetiklenmesi söz konusudur. Bu nedenle solucanları yüzeyde 
değil de yem içerisinde tutmak önemlidir. Yani kısaca 
solucanların bulunduğu ortamdaki ışık yoğunluğunun 
azaltılması gerekir. Solucanları bulundukları yataklarda gün 
ışığından korumak için ağır perdeler kullanmalı veya fazla 
aydınlık olmayan ortamlar sağlanmalıdır. 

pH: Solucanlar sağlıklı ve aktif olarak genellikle 4.5-9.0 
arasındaki pH değerlerinde yaşayabilseler de, en ideal oranın 
7.5-8.0 olduğu bilinmektedir. Bu değerlerin sağlanması için 
zaman zaman solucan yemlerine yumurta kabuğu, saf kireç 
vs. gibi ilave maddeler karıştırılabilir. 

Oksijen: Yığın içindeki oksijenin % 5’ten az olmaması, % 
15’ten fazla olmaması, ortalama olarak % 10 civarında 
olması önerilmektedir (Roman ve ark., 2015). Düşük 
havalanma kadar, yüksek hava akışının da yığın içerisinde 
olması, kompost kalitesini bozduğu ve N kayıplarına sebep 
olduğu için arzu edilmemektedir. 

Karbondioksit (CO2): Kompostlama sırasında karbondioksit, 
mikroorganizmalar tarafından solunum yoluyla salınmakta 
ve böylece ortaya çıkan CO2 yoğunluğu mikrobiyal aktiviteye, 
kullanılan kompost materyaline bağlı olarak değişiklik 
göstermektedir. Mikroorgnizmalar kompost içerisinde 
genel olarak ton başına 2-3 kg CO2 üretirler. Kompostlama 
esnasında üretilen karbondioksitin genellikle fotosentez 
amacıyla bitkiler tarafından adsorbe edilmesinden dolayı 
düşük çevresel etkisi olduğu kabul edilir (Roman ve ark., 
2015).
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Yatakların  Derinliği: Ülkemizde profesyonel olarak üretilen ve 
kullanılan yataklar genellikle 70 cm derinliğe sahiptir. Ancak 
genel bir kural olmamakla birlikte, atıkların 30 cm’den daha 
derinde yer almaması, olası yüksek sıcaklığın solucanlara 
zarar vermemesi nedeniyle kuvvetle önerilmektedir (Loh ve 
ark., 2005). Çözüm olarak solucan yataklarına haftada bir 
kez düzenli olarak yem ilavesi yapılmasının uygun olduğu 
bildirilmektedir (Li, 2011). 

4.7. Katı ve Sıvı Vermikompost Analiz Sonuçlarının 
İncelenmesi

İyi bir solucan gübresinde ortalama bir ifade ile azot, fosfor 
ve potasyum değerleri sırası ile % 1.5-2.5, % 1.5-2 ve % 1-2 
civarında olması arzu edilir. Solucan gübresi için C/N oranının 
ortalama 12-15/1 arasında olması da önerilmektedir. Ayrıca 
solucan gübresinin hümik+fülvik asit değeri için net bir değer 
henüz kriter olarak belirlenmiş değildir. 

Vermikompostun içindeki bitki besin elementlerinin % 97’si 
özellikle N, P ve K bitki tarafından doğrudan alınabilir formdadır. 
Buna bağlı olarak vermikompostta, zengin üst topraktan 
kullanılabilir formdaki azot miktarının 5 kat, potasyum 
miktarının 7 kat, kalsiyum miktarının ise 3 kat daha fazla 
olduğu, Barley (1961) tarafından bildirilmiştir. 

Arancon ve Edwards (2011), yaptıkları bir çalışmada sığır 
gübresi, gıda ve kağıt atıklarından ayrı ayrı ürettikleri 
vermikompostları, içerdikleri besin elementleri bakımından 
ayrı ayrı değerlendirmişlerdir. Çalışma sonucunda farklı 
maddelerden üretilen bu vermikompostların ürün ve verim 
üzerindeki etkilerinin de farklı olacağı saptanmıştır (Çizelge 5). 
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4.8. Vermikompost Üretimindeki Olası Sorunlar ve 
Giderilmesi

Olası Sorunlar: Koku, yatak altlarına sıvı sızıntıları, solucanların 
yatak içerisinden kaçma eğilimi göstermesi, yataklar içerisinde 
kurt, kırkayak, karınca, collembola vs. gibi başka istenmeyen 
makro ve mikro canlıların yer alması, yatakların yetersiz nemden 
kaynaklanarak kuru kalması, istenmeyen bitkisel atıkların 
yeterince çürütülmeden yataklara yemleme amacıyla ilave 
edilmesi, yatakların 15 oC’nin altında ve 25 oC’nin üzerindeki 
sıcaklıklara maruz bırakılması, üretim ortamında kuş, hamam 
böceği, fare, sinek vs. gibi canlıların bulunması, klor içeren 

Çizelge 5. Sığır gübresi, gıda ve kağıt atıklarından elde edilen 
bazı vermikompstların kimyasal özellikleri (Arancon ve Edwards, 
2011).

Kimyasal
İçerik

Gıda Atıkları
Vermikompostu

Sığır Gübresi
Vermikompostu

Kağıt Atıkları
Vermikompostu

N, %

P, %

K, %

B, ppm

Ca, ppm

Fe, ppm

Mg, ppm

Mn, ppm

Na, ppm

S, ppm

Zn,ppm

1.3

2.7

9.2

23.0

18.614

23.264

4364.0

610.0

842.0

2587.0

279.0

1.9

4.7

1.4

58.0

23.245

3454.0

5802.0

160.0

3360.0

5524.0

516.0

1.0

1.4

6.2

31.0

9214.0

17.811

7661.0

447.0

613.0

1929.0

127.0
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kalitesiz sular ile yatakların nemlendirilmesi, yataklara 
verilen yemin pH değerinin ve C/N oranının ayarlanmaması, 
hijyenik olmayan ortam koşulları, ısıl işlemin tam olarak 
uygulanmaması, solucanlara çıplak el ile temas edilmesi vs. 

Sorunların Çözüm Yolları: Koku vs. olmaması için 
kompost yapım kurallarına uyulmalı, bu konuda uzman 
kişiler istihdam edilmelidir. Solucan gübresi üretim 
tesislerinde özellikle bitki besleme konusunda uzman 
olan Ziraat Fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 
Bölümü mezunları ile birlikte konusunda eğitim almış olan 
biyologların çalıştırılmasına özen gösterilmelidir. Soğan, 
sarımsak, et-kemik atık ve artıklarını ile turunçgil içeren 
bitkisel atıkların solucanlara yem olarak verilmek üzere 
hazırlanan kompost içerisinde bulundurulmamasına dikkat 
edilmelidir. Kompost yapımında özellikle hayvansal dışkılar 
kullanılacaksa; bu dışkıların (ahır gübresinin) seperatör diye 
adlandırılan sıkma sisteminde geçirilmiş olması ve içinde 
başka materyalleri bulundurmamasına dikkat edilmelidir. 
Solucan yemi hazırlanırken, kompost kurallarına uyulmalı, 
bazı durumlarda aerobik ve bazı durumlarda da anaerobik 
kompostlama kurallarına uyulmak için dönem dönem 
kompost yığınlarının üzerinin açılmasına, kapatılmasına ve 
yeterli nemin yığına sağlanmasına dikkat edilmelidir. Genel 
bir kural olarak kompost oluşturmak için atık materyalleri 
çürütürken; 3 GÜNDE BİR KARIŞTIRMA İLE TOPLAM 70 
GÜNLÜK BİR KOMPOSTLAMA SÜRESİNİN UYGUN OLDUĞU 
SÖYLENEBİLİR. Kompost karıştırma işlemi için profesyonel 
kompost karıştırıcı makinaların (traktöre takılan, sulandırma 
özelliği bulunan vs.) modern işletmelerde bulundurulmasının 
büyük avantajları ve kolaylıkları bulunmaktadır. Solucanlara 
el ile dokunulmasının birçok dez avantajı olup, solucanlarda 
bazı (henüz ismi konulmayan) hastalıklar oluşturduğuna 
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rastlanabilmektedir. Solucanlara çıplak el ile temastan 
kaçınılmalı, bu işlem için “alan hesaplaması” yapılarak 
solucan sayım işlemleri gerçekleştirilmelidir. Sterilizasyon 
en önemli koşullardan birisi olup, ısıl işlemin harfiyen 
uygulanmasına özen gösterilmelidir. Her işletmenin bir kayıt 
defteri olmalı, bu defterlerden bazılarında kompostlama 
bilgileri, bazılarında da vermikompost süreçleri günlük-
haftalık olarak yer almalıdır. Son günlerde solucan yeminin 
asit karakterli olmasına bağlı olarak beyaz “collembola 
(springtails)” olarak adlandırılan kurtcukların yataklar 
içerisinde çoğaldığı görülmektedir. Bunu önlemek için 
solucan yeminin pH değerinin nötr üzerinde ortalama 7-8 
arasında tutulmasında fayda vardır. 

4.9. Toprak Solucanlarının ve Solucan Gübresinin Bitki 
Beslemedeki, Toprak Islahındaki ve Bitki Korumadaki 
Önemi

Vermikompost bitkilerin gelişimleri için toprakta 
olması gereken besin elementlerini sağlaması ve 
zenginleştirmesinin yanı sıra pH, EC, havalanma, su tutma 
kapasitesi, partikül büyüklüğü, agregatlaşma gibi fiziksel 
ve kimyasal özelliklerini düzenlemektedir (Bryan ve Lance, 
1991; Gallagher ve Wollenhaupt, 1997; Gouin, 1998). 
Organik atıkların solucanlar kullanılarak kompostlanması 
ile elde edilen ürünün topraklara uygulanması ile başta 
biyolojik özellikleri olmak üzere yapısı önemli ölçüde 
düzeltilebilmektedir (Hartenstein ve Mitchell, 1978).

Toprak solucanlarının toprak mikroorganizmaları 
üzerine olan etkisi nedir? Toprak solucanları, toprak 
ekosistemlerinde toprağın fiziksel özelliklerini düzeltmek, 
azotlaşmayı (nitratlaşma) gerçekleştirmek, humus 



SOLUCAN GÜBRESİ ÜRETİCİSİNİN EL KİTABI

-78- -79-

oluşumuna yardımcı olmak, organik maddelerin ayrıştırılması 
ve bağlanması yanında kazdıkları tüneller yardımıyla toprağın 
havalandırılmasını sağlamak yoluyla özellikle kullanılan 
ve önemli rol oynayan canlılardır. Toprak fonksiyonlarının 
yapılanması, topraktaki ekosistemin yenilenmesine bağlıdır 
(Bradshaw, 1993). Birçok ekosistemde toprak solucanları 
besin döngüsünün düzenlenmesinde 2 önemli rol oynarlar: a. 
Metabolizmaları sonucunda metabolik artıklarıyla sağladıkları 
yüksek düzeydeki karbon ve azot ile, b. Normal koşullar 
altında topraktaki mineral ve organik madde karışımlarının 
dağılımına doğrudan etki etmek suretiyle önemli rol oynarlar 
(Edwards ve Bohlen, 1996). Topraktaki organik maddeler 
toprak mikroflorasının enerji kaynağı olması, toprağın su 
tutma kapasitesini pozitif olarak etkilemesi, toprak yapısının 
(strüktürünün) ve oluşumunun desteklenmesi gibi birçok 
önemli fonksiyona sahiptir (Insam ve Domsch, 1988). Toprak 
solucanları ise toprağın organik materyali ile bitkilere yarayışlı 
besin maddelerinin birbirine bağlanmasında önemli rol oynar. 
Toprak organik maddesinin mineral maddeyle birleşmesi 
sonucunda organo-mineral humus katmanı oluşur ve bu 
katman toprağın beslenme ve su tutma kapasitesinin artışı 
gibi fonksiyonların desteklenmesini sağlar. Toprak solucanları 
bu özellikleri sayesinde mikrobiyal aktiviteyi doğrudan etkiler 
ve toprakta bulunan mikroorganizmalar da azot, karbon ve 
diğer besin maddelerinin döngüsüne yardımcı olarak ekolojik 
sistemlerin işleyişine çok önemli katkı sağlar (Daniel ve 
Anderson, 1992).

4.10. Vermikompostun Tarımsal-Peyzaj Alanlarında 
Kullanım Miktarları

Ülkemizdeki akademik çalışmalar incelendiğinde, gerek 
tarımsal ve gerekse peyzaj alanlarında kullanılması gereken 
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vermikompost miktarları üzerinde net bir sonuca varılmadığı 
ve bu konuda kesin kriterlerin konulmadığı görülmektedir. 
Yani bu konuda daha fazla çalışma ve araştırma yapılması 
gerektiği aşikârdır. 

Ülkemizde yapılan toprak verimliliği ile ilgili çalışmalar göz 
önüne alındığında; solucanların toprak verimliliği üzerine 
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. Bu sorunun aşılması için 
toprak solucanlarının faydaları konusunda bütün çiftçiler 
bilinçlendirilmeli ve toprak solucanları ile ilgili proje ve 
araştırmalara daha fazla yer verilmelidir (Bellitürk ve ark., 
2013).

4.11. Solucan Gübresi İle Kimyasal Gübreler Arasındaki 
Farklar Nelerdir?

Kimyasal gübre ve ilaçlar ile kimyasal katkı maddelerin 
kullanılmaya başlandığı 1950-60’lı yıllarda “Yeşil Devrim” 
olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının genel anlamda 
dünyadaki açlık sorununa bir çözüm getirmediği, aksine doğal 
dengeyi, toprak kalitesini ve insan sağlığını bozduğunu gören 
kişi ve gruplar bu konuda çeşitli araştırmalara başlamışlardır. 
Zamanla kullanılan bu kimyasallar ile her ne kadar üretim 
miktarları artmış olsa da, uzun vadede topraktaki yararlı 
organizmaları öldürerek besin kalitesi ve toprak verimliliğinin 
düşmesine sebep olmuştur (Sinha ve Herat, 2009). Bu durum, 
ekolojik sistemde hatalı yapılan bu uygulamalar sonucu 
kaybolan doğal dengeyi kurmaya yönelik insana ve çevreyle 
dost olan girdi ve üretim sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu 
kılmıştır. Neticede vermikompost teknolojisinin yaygınlaşması 
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ve organik tarımın giderek artan popularitesi gibi yeni tarımsal 
yaklaşımlar hem çevre hem de ekonomi için önemli bir ihtiyaç 
haline gelmiştir (Bellitürk, 2016). 

Kimyasal gübreler ile organik gbüreler arasında kuşkusuz çok 
fazla farklar mevcuttur. Bu farklar incelendiğinde, özellikle 
toprakta iyileştirme özellikleri de dikkate alındığında, organik 
gübrelerin daha fazla avantaj sağladığı aşikârdır (Şekil 9). 

ORGANİK GÜBRELER

Topraklar Islah Olur,
Bitkiler Beslenir Bitkiler Beslenir

Organik Madde 
Artar

Topraktaki
Makro ve Mikro

Elementler Artar
Topraktaki Yararlı 

Mikroorganizmalar 
Artar

KİMYASAL GÜBRELER

Bitki Kökleri 
Beslenir

Bitki Kökleri
Beslenir

Şekil 9. Organik gübre ve kimyasal gübre arasındaki fark. 

Vermikompost tek başına bir organik gübre olmaktan ziyade 
iyi bir toprak ıslah maddesi ve aynı zamanda kültür bitkilerini 
hastalıklara dirençli kılma özelliği olan çevreci ve ekonomik 
bir materyaldir. Atıkların değerlendirilmesi ve geri dönüşüme 
kazandırılarak tarımsal bir girdi olarak kullanılmasında 
vermikompost teknolojisi büyük bir öneme sahiptir (Bellitürk 
ve ark., 2015a; Bellitürk ve ark., 2015b; Bellitürk, 2016).
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Bugünkü tarımsal üretim ele alındığında, özellikle tarım 
topraklarının giderek verimsizleşmesi nedeniyle, kimyasal 
gübreler farklı teknikler kullanılarak yavaş salınımlı formlara 
dönüşme eğilimine girmiştir. Hatta kimyasal gübre üreten 
birçok firma, özellikle ülkemizde yeni yeni organik gübre 
üretimi konusunu da ele almaya başlamış, bu konuda Ar-
Ge oluşturarak organomineral, organik gübre üretmeye 
başlamıştır. Bu gelişme, organik gübrelerin ileride kimyasal 
gübrelere göre daha yaygın olarak kullanılacağı ipucunu da 
ortaya koymaktadır. 

Küresel ısınma gibi nedenlere bağlı doğanın ve iklimlerin 
değişmesi neticesinde, tarım toprakları bünyelerinde bitki 
büyümeye etkili olan bitki besin elementlerini tutamaz hale 
gelerek verimsizleşme sürecine girmiştir. Bunun başlıca 
sebepleri arasında “organik maddenin” günden güne 
azalması gelmektedir. Bu durumda % 1’ler seviyesinin bile 
altında seyreden toprak organik maddesini arttırmak için 
kimyasal gübre kullanımı tek başına yeterli olamamakta, 
“solucan gübresi, çöp kompostu, yarasa gübresi, termofilik 
kompost, yeşil gübre, yarasa gübresi vb.” gibi organik 
gübre takviyesi ile ancak tarımsal üretim sürdürülebilir 
kılınabilmektedir. Organik gübreler içerisinde ise yıldızı 
giderek parlayan “vermikompost”un iyi bilinmesi, hem 
üretiminin ve hem de tarım alanlarında kullanımının 
yaygınlaştırılması gerekir (Bellitürk, 2016).
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5. Vermikompost Üretim Tesislerinin Kurulmasına 
İlişkin Yapılması-İzlenmesi Gereken İşlemler

Solucan gübresi üretim tesilerinin kurulmasına ilişkin gerekli 
belgeler topluca Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te ayrı ayrı listelenmiştir. 
Ancak şunu söylemek gerekir ki, bu belgeler bazı koşullarda 
illere göre de değişiklik göstermektedir. 

5.1. Kompost Tesisi Kurulacak Yerin Seçiminde 
Dikkate Alınması Gereken Hususlar

Solucanların yataklar içerisinde yerleştirileceği kapalı 
alanın rüzgâr almayan, soğuk bölgelerde güneş alacak 
şekilde, sıcak bölgelerde de gölgede kalacak şekilde 
konumlandırılması gerekir. Bunun dışında, kurulacak kapalı 
ve açık alanın büyüklüğüne göre yerinde karar verilmesi 
gereken özel durumlar mevcut olup, bu konuya kurulum 
aşamasında karar verilmesi en doğru yoldur. 

Tesis kurulacak alanlarda makinaların (traktör, gübre 
karıştırıcı, kepçe vs.) rahat çalışabilmesi için asfalt yol 
olması ve makina parkı için özel bir açık-kapalı alanın planda 
yer alması gerekir. 

Her tesisin mutlaka bitki denemelerini yürütebileceği bir 
sera alanı olması önerilmektedir. Bunun dışında açık alan 
yetiştiriciliği için 1-2 dekardan az olmayacak şekilde tarım 
alanına da sahip olması son derece önemlidir. Solucan 
yetiştiriciliği için gerek hijyen koşullarının sağlanması ve 
gerekse diğer modernizasyonun oluşturulması için hasat 
sistemi düzeneklerinin olduğu tesislerin kurulması, diğer 
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klasik solucan gübresi üretim modellerine göre çok daha 
fazla avantajlıdır. Yerde yapılan solucan gübresi üretim 
tesislerinde hijyen koşullarından bahsetmek oldukça zor 
olup, ortam kontrolü ve solucan gübresi yönetimi de bir o 
kadar zor olabilmektedir. Modern tesislerin hasat sistemi 
düzenekli, otomatik sislemeye sahip, ısınma-soğutma 
sistemleri otomasyonlu olan modern tesisler, diğerlerine 
göre her zaman daha avantajlı sonuçlar doğurmaktadır. 

5.2. Sürdürülebilir Tesis İçin Dikkate Alınacak Diğer 
Önlem ve Tedbirler (Çevre-Personel Sağlık Koşulları, 
Ortam Temizliği, İş Güvenliği, Personel Eğitimi vs.)

Tesisler mutlaka hijyene önem vermeli ve bu işleri takip 
eden bir personel görevlendirilmelidir. Çalışacak teknik 
personelin mutlaka iş kıyafet yönetmeliğine uygun biçimde 
çalıştırılması ve ön eğitimden geçirilmesi gerekir. Ortam 
temizliği kadar, personel temizliği, temizlik kurallarına 
uyum da çok önemlidir. Örneğin kompost karıştırma 
işleminden sorumlu bir personelin, solucanların bulunduğu 
kapalı ortama girmemesi sağlanmalı, her bölümün ayrı 
sorumlu personeli bulunmalıdır. Bu koşul, kurumsal 
firmalar tarafından yerine getirilebilir nitelikte olsa da, diğer 
küçük işletmeler de yavaş yavaş bu kurala uyma eğilimi 
göstermelidir. 

Kurumdaki personelin, iş güvenlik uzmanlarının vereceği 
eğitime katılması ve kurallara uyması mutlak surette 
sağlanmalıdır. İş güvenliği eğitimleri periyodik olarak 
gerçekleştirilmeli ve bütün personelin katılımının 
sağlanmasına dikkat edilmelidir. 
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Personelin teknik açıdan eğitimi için, konu uzmanı 
akademisyenlerden destek alınmalıdır. Genellikle 
akademik danışmanı olan kurumsal firmalarda bu konu 
sorun olmamakla birlikte, küçük işletmelerde son derece 
büyük sorunlara yol açmaktadır. Bunun ülkemizde çok 
fazla örneği bulunmaktadır. Yapılacak en küçük bir hatalı 
uygulama, binlerce solucanın ölmesine ve diğer zararlara 
yol açabilmektedir. Gerek teknik personelin ve gerekse 
mühendislerin eğitilmesi konusunda mutlaka bitki besleme 
ve kompost konularında uzman olan akademisyenlerden 
danışmanlık ve eğitim desteği alınmalı ve üniversiteler ile 
işbirliğinin diğer avantajları da sağlanmalıdır. 

5.3. Vermikompost Tesislerinde Yapılması Gereken 
Tarla-Sera-Saksı Denemeleri ve Sosyal Projeler 

Her firma üreteceği katı, sıvı solucan gübresi ile solucan 
çayı diye ifade edilen diğer ara ürünlerini öncelikle kendi 
imkânları doğrultusunda yapacağı saksı, sera, petri kabı ve 
tarla denemeleri ile kontrol etmeli ve sonuçlarını bilimsel 
kıstaslara göre yorumlayarak bu bilgiyi resmileştirme 
yollarını aramalıdır. Bu konuda yine bir akademisyen desteği 
ele hazırlanabilecek akademik bir makalenin sonuçlarının 
bilim dünyası ile kongre, sempozyum veya diğer toplantılarda 
paylaşılması, firmanın üreteceği ürünlere bir resmiyet 
kazandıracaktır. Her firmanın mutlaka kendi imkânları 
ölçüsünde serası, üretim alanı ve hatta mümkün ise küçük 
bir laboratuarı olmalıdır. Amerika’da solucan gübresi üreten 
firmalar öncelikle kendi ürettiği ürünleri deneme sahalarında 
deneyerek gübrelerini test etmekte ve ardından akredite bir 
laboratuara göndererek analiz ettirmekte ve gerekli bütün 
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izinleri aldıktan sonra piyasada satmaktadırlar. Ülkemizde 
bu konuda taşlar yerine gidirek oturmaya başlamakta ve 
resmi prosedürler de düne göre daha iyi koşullara kavuşma 
eğilimindedir. Bu konuda ülkemizde faaliyet gösteren Tosgeb 
Derneği’nin yoğun ve önemli çalışmaları bulunmaktadır. 

5.4. Vermikompost Tesislerinde Bulunması Gereken 
Doğru Ekipmanlar

Bu konu ayrı bir eğitim programında ve hazırlanacak ayrı bir 
üretici el kitabında ele alınacaktır. Ancak kısaca söylemek 
gerekirse; traktör, gübre karıştırma makinası, el arabası, 3 
mm-4 mm-5 mm gibi farklı aralıklardaki klasik ve motorlu 
elek sistemleri, ısıl işlem makinası, hasat sistemi, ısıtma 
sistemi, soğutma sistemi, otomatik sisleme sistemi veya 
sisleme özellikli hortum başlıkları, gerekli ise klimalar, sinek 
kovucular ve sinek kovucu özellikteki yapıştırıcı aparatlar, 
işletme kapalı alanlarına girişte ayak hizasındaki hijyenik sıvı 
tepsileri, davurlara montajlı el temizleme jelleri, pudrasız 
eldiven, nem ölçerler, sıcaklık ölçerler, havalandırma 
sistemi, pH metre, laboratuar analizleri amacıyla hijyenik 
numune kapları (sıvı ve katı solucan gübresi için ayrı ayrı), 
özel işçi kıyafetleri, baret veya şapkalar vb. olarak sayılabilir. 

5.5. Vermikompostun Pazar Değeri ve Gelecekteki 
Önemi

Gerek ülkemizde ve gerekse birçok gelişmiş diğer ülkelerde 
son yıllarda yapılan tarım, hayvancılık ve gıda fuarlarında, 
organik fuarlarda solucan gübresi ile ilgili standların sıkça 
yer aldığını görmek, bu gübrenin pazarının artma eğiliminde 
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olduğunun da bir göstergesidir. Diğer bir durum da, kimyasal 
gübre ile ön plana çıkmış olan büyük şirketlerin de ürün 
yelpazesi arasında solucan gübresinin yer alması sayılabilir. 
Yani solucan gübresinin popülaritesi artmakta, artmaya da 
uzun yıllar devam edecek gibi görünmektedir. Yeter ki bilgi 
kirliliğinden uzak, iyi niyetli olmayan kişilerin ticari tuzaklarına 
düşmeden ahlaki kurallara ve resmi yönetmelik ve yasalara 
uygun olarak üretim yapma bilincinde olalım. Ticarette 
genel bir kural olan “merdiven altı üretim yapan kişiler ve 
firmalar asla kurumsal bir firma kimliği kazanamazlar” 
sözü bu konuda da geçerlidir. Herkes şunu bilmelidir ki, bu 
gübrenin gerek iç ve gerekse dış pazarda yeri var ve önemli 
bir materyal olarak her geçen daha da kullanım açısından 
yaygınlaşmaktadır. Öyleyse büyüyen bu pazardan neden pay 
almayalım? Ancak ana amaç para kazanmak olmamalıdır. 
Burada Joyce Claude Hall’un (1891) şu sözü manidardır 
“Bir adam sadece para kazanmak fikriyle işe başladıysa, 
büyük ihtimalle yapamayacaktır”. Ne kadar doğru bir söz. 
Solucan gübresi üretmedeki çok önemli amaçlardan (para 
kazanmanın dışındaki) yukarıdaki bölümlerde bahsedildi. 

Özellikle tarım topraklarımızın gelecek nesilleri besleyecek 
şekilde verimliliklerini kaybetmeden, “sürdürülebilir tarım” 
mantığı ile korunması ve kaliteli-yüksek verimler elde 
edilmesinin bu gübrenin kullanımıyla doğrudan ilişkili 
olması, bana göre para kazanmanın önüne geçebilecek bir 
düşüncedir. Sürekli önem kazanan ve büyüyen bu solucan 
gübresi pazarında yer almak için tabi ki kurumsal firma 
kimliği elde edebilecek şekilde tesislerin temelleri özellikle 
bu konudaki uzman kişilerden alınacak eğitim ile atılmalı ve 
bu doğrultuda hedefler oluşturulmalıdır. 
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Solucan gübresinin katı olanının günümüz koşullarında 
perakende satış fiyatı illere göre değişmekle birlikte 2-3 
TL/kg olarak bilinmektedir. Bugün ülkemizde ortalama 5 
milyon ton kimyasal gübre kullanılmaktadır. Ortalama 20 
kg saf N, 10 kg saf P2O5 ve K2O gübrelerinin de ilavesiyle 
kabaca 30 kg/da saf NPK gübreleri kullanılan ülkemiz 
tarım alanlarında, bu kimyasal gübrelerin en azından 150-
200 kg/da katı solucan gübresi ile desteklenmesi gerekir. 
Bunun nedeni, özellikle tarım topraklarının düşük organik 
madde içermesi başta olmak üzere, aynı zamanda toprak 
ıslahı için de organik solucan gübresi destekli gübreleme 
programlarının hazırlanması ve uygulanması gerekir. Bu 
durumda yaklaşık 23.7 milyon da tarım alanlarımızın kaba 
bir hesapla 4.74 milyar ton solucan gübresine ihtiyacı 
olduğu ortaya çıkmaktadır (200 kg/da vermikompost 
uygulanması hesabına göre). Bugün ülkemizde yasal olarak 
üretim yaptığı söylenen 20 civarında vermikompost üretim 
tesisi olduğu düşünüldüğünde; her bir firmanın 40 ton/ay 
üretim kapasitesiyle ortalama 500 ton/yıl solucan gübresi 
ürettiği düşünüldüğünde; 20 adet firmanın ürettiği toplam 
organik solucan gübresi 10 bin ton/yıldır. 

Şimdi yıllık solucan gübre ihtiyacı (bütün çiftçilerin bu 
gübreyi kullandığı varsayılırsa) 4 740 000 000 ton/yıl iken; 
üretilen miktar 10 000 ton/yıl’dır. Kısaca 474 000 adet 
yeni firmaya ihtiyaç olduğunu söylemek ütopik olarak 
algılanabilir ama gerçekten ülkemizde yasal yönetmelik ve 
kurallara uyarak gübre üretme fikri olan çok sayıda firmaya 
ihtiyaç vardır. Çevre kirliliğini önleme, istihdam sağlama ve 
sürdürülebilir tarım ile gıda açlığına karşı önlem alınması 
anlamında çok çok önemli bir üründür, solucan gübresi. 
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Son noktayı bir Kızılderili sözü ile bitirmeye ne dersiniz?

“Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son 
balık tutulduğunda; beyaz adam paranın yenmeyen bir 
şey olduğunu anlayacak.” Şef Seattle/Kızılderili Lider. 
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7. EKLER
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7. Ekler

Ek 1. Yığın ile ilgili bilgilerin kaydedilmesi ve raporlanması

Yığın No Nem Oranı

Tarih: …………………………....…….  Saat: ……………………………………....

Kayıt yapan kişi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Hava durumu bilgisi (rüzgarlı, yağmurlu, güneşli, bulutlu vs.): …………………………………………………….…

Hava sıcaklığı: …………..........oC                                      

Diğer gözlem ve yorumlar: ……………………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………............

…..……………………………………………………………………………………………………………………………………............

Koku Oranı

YIĞIN TAKİP FORMU

30 cm Derinlikteki

Sıcaklık (oC)

60 cm Derinlikteki
Diğer Önemli 

Yorumlar
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Ek 2. Vermikompost tesisi kurulumunda gerekli olan belgeler 

Belge Adı Başvuru Adresi/Kurum Adresi

     

     

     

     

     

     

     

     
     

     

     

     

Bulunduğu ilin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

T.C. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - Gıda 
ve Kontrol Genel Müdürlüğü-Ankara

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

T.C. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı - 
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Avacel Anadolu Uluslararası Belgelendirme-
Bursa

Avacel Anadolu Uluslararası Belgelendirme-
Bursa

Avacel Anadolu Uluslararası Belgelendirme-
Bursa

Ceres Kontrol ve  Belgelendirme Hizm.LTD.
Şti.-İzmir

Ceres Kontrol ve  Belgelendirme Hizm.LTD.
Şti.-İzmir

İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Çed Yönetmeliği Uygulamaları

Kapasite Raporu

İşletme Kayıt Belgesi

Çalışma Onay Belgesi 

Lisans Belgesi

Katı Solucan Dışkısı Tescil Belgesi

Sıvı Solucan Dışkısı Tescil Belgesi

Gübre Dağıtıcılık Belgesi

British Certifications Inc. / ISO 
10002:2004

British Certifications Inc. / ISO 
22000:2005

British Certifications Inc. / ISO 
9001:2008

Ceres - Comfirmation

Ceres- Müteşebbis Sertifikası
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Ek 2. Vermikompost tesisi kurulumunda gerekli olan belgeler 
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