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İçindekiler 

1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünyada ve ülkemizde nüfus artışına bağlı olarak insanların artan gıda üretim faaliyetleri 

kimyasal gübre kullanımını arttırmakta bu da çevre üzerindeki baskıyı gün geçtikçe arttırarak 

ekolojik dengeyi bozmaktadır. Farklı tehlikeleri olduğu bilinen bu kimyasal gübreler toprak 

yapısını bozmakta, toprağın su tutma kapasitesini azaltmaktadır. Bu durum organik gübrelerin 

ve toprak düzenleyicilerin kullanımı ile azaltılabilir. Toprak canlıları karasal ekosistemin çok 

önemli bileşenleri olup ‘’dünyanın biyoloji motoru’’ olarak bilinirler. Solucanlar gibi toprak 

organizmaları zararlı elementlerin detoksifiye edilmesi gibi ekolojik fonksiyonların yerine 

getirilmesinde önemli rol oynarlar. Özellikle organik atıklardan solucanlar yolu ile oluşan 

vermikompost tarımsal üretimi artıran ve besin element kayıplarını azaltan, kullanıldığı 

topraklarda fiziksel, kimyasal, biyolojik ve mikrobiyolojik iyileşmeler sağlayan ve su tutma 

kapasitesini ciddi oranda artıran organik bir gübredir.  

Bu çalışmada çevremizde önemli miktarda atık olduğunu düşündüğümüz fındık zurufu ve 

pirina hasat atıkları ayrı ayrı 40 gün boyunca fermente edilmiş daha sonra Kırmızı Kaliforniya 

Solucanlarına (Eisenia fetida Savigny) yem olarak verilmiştir. Bu atıklarla 45 gün beslenen 

Kırmızı Kaliforniya Solucanları yardımıyla elde edilen vermikültürlerin (vermikompost, 

vermiçay, vermiwash ve vermitablet) organik gübre (toprak düzenleyici) olarak 

kullanılabilme potansiyellerini değerlendirmiştir. Bu vermikültürlerin farklı 

konsantrasyonlarının bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkilerini belirleyebilmek için 

marul bitkisi ile denemeler gerçekleştirilmiştir. *Vermikompost denemesinin, Fındık (%30) 

ve Fındık (%50)’nin %2,5’lik uygulamasının, *Vermiçay denemesinin, Pirina (%50)’nin 

%5’lik uygulamasının, *Vermiwash denemesinin ise Fındık (%50) ve Pirina (%50)’nin 

%100’lük uygulamalarının bitki gelişimini değerlendirdiğimiz parametreler açısından en iyi 

sonuçlara sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca vermikompost ve vermiwash denemelerinin 

kontrol grupları ile Pirina (%50)’nin %2,5’lik (en seyreltik) uygulamalarında Rhizoctonia 

solani (kök çürüklüğü) kökenli bitki hastalığına rastlanılmıştır. Bununla beraber, fındık 

zurufundan elde edilen vermikompost ve vermiwash denemelerinde hastalık belirtisine 

rastlanmamıştır. En iyi sonucu elde ettiğimiz vermikompostlar ve vermiwash sıvıları formülü 

bizde olan bir yöntemle kontrollü salınım özelliğine sahip gübre tabletlerine (vermitablet)  

dönüştürülmüştür. Bu tabletlerle gerçekleştirilen bitki denemeleri Mayıs 2020 tarihi itibariyle 

devam etmektedir. Eylül-2019-Ocak-2020 döneminde tamamladığımız deneysel 

süreçlerimizin birinci kısmında bitki gelişimindeki pozitif etkisini en fazla oranda 

gözlemlediğimiz ve ülkemizde ilk defa bizim tarafımızdan üretilen vermiwash sıvılarının 

toprağın  madde ihtiyacına göre kontrollü bir şekilde salınabilmesi ve böylece bitkilere direnç, 

toprağa düzen getirilebilmesi için kurmayı planladığımız arduino temelli düzenek ve cep 

telefonunu uygulamasıyla hayata geçireceğimiz kontrollü vermiwash salınım düzeneği  

çalışmalarımız sokağa çıkma yasaklarının devam etmesi ve danışman öğretmenimiz ile bir 

araya gelememiş olmamızdan dolayı tamamlanamamış ve çalışmamızın bu kısmını 

tamamlayabilmek için sokağa çıkma yasaklarının kalkmasını beklemekten başka çaremiz 

kalmamıştır. Sonuç olarak, fındık zurufu ve pirina gibi iki atık maddeden solucanlar 

yardımıyla elde ettiğimiz farklı vermikültürlerin,  kimyasalların kullanılmadığı, sürdürülebilir, 

ekolojik tarım uygulamaları için alternatif olabileceği yönünde umutvari veriler elde 
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edilmiştir. 

2. Problem/Sorun: 

Dünyamız çok hızlı ve artan bir sanayileşme ve teknoloji süreci içerisinde 

bulunmaktadır. Bu sürecin beraberinde getirdiği nüfus artışına bağlı olarak insanların artan 

gıda üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısı gün geçtikçe artmaktadır (Yaman, 2012; 

Bellitürk, 2016).  Özellikle tarımda kimyasal gübrelerin kullanımının artışı toprak verimini 

olumsuz olarak etkilemektedir. Bununla beraber, devamlı artan tüketime bağlı olarak çevrede 

sorun haline gelen istenmeyen pek çok atık oluşmaktadır. Bu atıklar, evsel, bitkisel, tıbbi, 

endüstriyel, radyoaktif atıklar olarak farklı kısımlara ayrılmaktadır. Bunların içerisinde 

özellikle tıbbi ve radyoaktif atıkların toplanması ve bertaraftı, ilgili yönetmelikler 

doğrultusunda daha yasal ve ciddi bir şekilde gerçekleşmektedir. Ancak gerek evsel gerekse 

bitkisel kökenli atıkların tekrar kullanımı ile ilgili sürdürülebilir bir sistem bulunmamaktadır. 

Bununla beraber, son yıllarda artan çevre kirliliği yükünün önlenmesi ve atıkların 

değerlendirilmesi ile ilgili bazı uygulamalar ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır        ( 

Yılmaz ve Bender Özenç, 2012). Yapılan çalışmalar ile tarımsal üretim sonucu oluşan hasat 

atıklarının toprağa direk olarak ilavesiyle bile organik gübre ve yetişme ortamı olarak 

kullanılabileceklerini belirtilmiştir (Kütük ve Çaycı 2005).  Yaman (2012) tarafından yapılan 

bir çalışmada özellikle bitkisel atıkların doğru alanlarda değerlendirilmesi durumunda 

sağlanan katma değerin çok yüksek olacağı bildirmiştir.  

Kimyasal gübrelerin yarattığı toprak ve çevre sorunlarına ek olarak bir diğer sorun da 

tarımda çok fazla pestisit kullanımıdır (Şekil 1). Pestisit, zararlı organizmaları engellemek, 

kontrol altına almak ya da zararlarını en aza indirebilmek amacıyla kullanılan madde veya 

maddelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan karışımlardır. Yapılan bir çalışmada, 2004 

yılında kullanılan herbisitlerin %95’inin, insektisitlerin ise %98’inin hedef canlıyı bulmayıp 

başka yerlere saptığı bulunmuştur (Tiryaki ve Potur, 2017) 

 
Şekil1. Pestisitlerin doğadaki döngüsü (Tiryaki ve Potur, 2017)  

3. Çözüm  

Topraktaki organik madde miktarını artırabilmek için ülkemizin farklı bölgelerinde 

pek çok alternatif organik/inorganik kökenli atıklar bulunmaktadır. Bunlardan fındık zurufu 

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin, pirina ise Ege Bölgesi’nin önemli bitkisel atıklarındandır. 

Yurdumuzun ekonomik olarak önemli ürün çeşitlerinden olan fındığın hasatı sonrası oldukça 

büyük miktarlarda atık açığa çıkmaktadır. Fındık toplandıktan sonra kurutulan fındıklardan 

geri kalan kısım zuruf olarak adlandırılmaktadır. Zeytin ve Baran (2003); Aygün (2015) 
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tarafından kompostlanmış fındık zurufunun toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirdiği, 

yetiştirme ortamı olarak tarımda değerlendirilebileceği bildirilmiştir. 

Pirina ise zeytinyağı üretiminde kullanılan tüm üretim yöntemlerinde oluşan zeytinin 

meyve eti ve çekirdeğinden oluşan küspedir. Pirina hayvan yemi katkı maddesi olarak 

kullanılmaktadır. Zararlı madde içermeyen, organik madde içeriği yüksek olan 

kompostlanmış pirina, toprağın iyileştirilmesinde ve bahçe bitkilerinin yetiştirilmesinde 

kullanılmaktadır (Akın, 2005). Her iki atığın da bölgelerinde farklı uygulamalarda 

kullanılabilme potansiyelini belirlemek adına birtakım çalışmalar yapıldığı görülmektedir. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Mayıs 2020 de gelecek 10 yılın tarım ve gıda 

stratejisini revize edip, belirlemek üzere bir aksiyon planını yayınlamıştır. Toprak 

verimliliğinin ve organik madde açısından zenginliğinin arttırılmasının hedeflendiği strateji 

belgesine göre, AB’de 2030 yılına kadar gübre kullanımının en az yüzde 20 oranında 

düşürülmesinin, pestisit kullanımının yüzde 50 oranında azaltılmasının ve organik tarım 

alanlarının toplam tarım alanlarındaki payının 2030 yılına kadar yüzde 25'e çıkarılmasının 

hedeflendiği belirtilmiştir (Anonim 1) 

Ülkemizde organik gübre kullanımının yeterli olmadığı, tarımda kimyasal girdilerin 

yoğun bir şekilde kullanıldığı bir gerçektir. Bununla beraber, toprak verimliliğinin 

sürdürülebilirliğinde bitkinin kullandığı besin elementlerinin toprağa ilave edilmesi de bir 

gerekliliktir. Kısacası doğa ile barışık, doğaya ve canlıya zarar vermeyen ekolojik tarım 

modellerinin geliştirilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Ülkemizde ve tüm dünyada 

sürdürülebilir tarımın ön planda olduğu organik üretim yöntemlerinin yaygınlaşması yönünde 

bir yaklaşım bulunmaktadır. Bu da Vermikültür adı verilen yeni bir tarımsal üretim 

yönteminin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu yöntemde kısaca organik atıkları kısa sürede 

yüksek kalitede ürüne dönüştürebilme kapasitelerinden dolayı kullanılan solucanların kültürü 

yapılmaktadır (Manyuchi ve Phiri, 2013; Yüksek, 2019).  Bu amaçla son zamanlarda 

vermikültür uygulamaları içerisinde tarımda bitkisel ve hayvansal orjinli organik atıklar ile 

bunların kompostlanmış halleri kullanılmaya başlanmıştır. Vermikompost oluşumunda 

solucanların kullanılması yani kompostlanma işleminin solucanlara yaptırılması son 

zamanlarda oldukça ilgi görmektedir (Tavuç, 2016;; Bellitürk, 2016; Yüksek, 2019). Bu 

işlemde mikroorganizmalar tarafından fermantasyona uğratılan organik atık/artıklar solucanın 

sindirim sisteminden geçerken hızlı bir humifikasyon işlemine tutulmaktadır (Manyuchi ve 

Phiri, 2013). Vermikompost işleminde potansiyel olarak en yaygın olarak kullanılan solucan 

türü yüksek üreme potansiyelleri ile yüksek adaptasyon kabiliyetlerinden dolayı E. fetida 

(Lumbricidae) türüne ait bireylerdir (Tavuç, 2016). Toprak solucanları organik atıkları diğer 

kompostlama işlemlerine göre 4-8 hafta gibi kısa bir sürede kompost haline getirebilecek 

mikroorganizma, enzim ve hormonlara sahiptir . Vermikompost oluşumu, organik maddelerin 

yüksek gözeneklilik, havalandırma, drenaj, su tutma kapasitesi ile zengin mikrobiyal 

faaliyetler sergileyen turba benzeri bir materyale dönüştürüldüğü termofilik olmayan biyolojik 

bir oksidasyon işlemidir (Atiyeh ve ark., 2000). Vermiçay daha çok ticari firmalar tarafından 

üretilen, solucan gübresinin içindeki özütün ve mikroorganizmaların suya geçmesi mantığıyla 

oluşan bir çeşit sıvı gübredir. Ticari firmalar bu sıvı gübreleri kendileri üretip satabildikleri 

gibi bunları yapan makinaları satan firmalar da bulunmaktadır.  Vermiçayın bitkilerin 

gübrelenmesi için kolay, besleyici ve etkili bir yöntem olduğu bildirilmektedir. Vermiwash 

ise vitamin, hormon, enzim, makro ve mikro besin elementleri açısından zengin bir 
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vermikültür çeşitidir.  Özellikle sölomik (solucan salgısı) sıvının da içerisinde bulunduğu bir 

ortamdır. Kısacası, vermiwash, suyun solucanların bulunduğu bir ünitenin farklı 

tabakalarından geçmesiyle toplanan sıvı organik materyal özütüdür. Son yıllarda özellikle 

Hindistan’da yapılan bazı çalışmalar bu sıvının bitki büyüme ve gelişmesi üzerinde olumlu 

etkileri olduğunu ortaya koymuştur (Manyuchi ve Phiri, 2013;Sentilmurugan ve ark., 2018).  

Her üç yöntem de, ekonomik, büyük çevre sorunlarına neden olan atıkların ortadan 

kalkmasına katkı sağlayan çok önemli birer Ekobiyoteknolojik yöntemdir. Bu durum aynı 

zamanda sağlıklı atık yönetimi için uygun maliyetli bir araçtır. Vermitablet ise vermiwash ve 

vermikompostun bize ait özel bir formülle  karıştırılmasıyla elde edilen yenilikçi bir üründür. 

Bu ürün suyla temas ettikçe ağır ağır çözünmekte ve toprağı dolayısıyla bitkiyi kontrollü 

salınım ile beslemektedir. 

Biz de bu noktadan hareketle tasarladığımız projemizde çevremizde önemli miktarda 

atık olduğunu düşündüğümüz ürünlerden bitki hasat atığı olarak fındık zurufu ve pirinayla 

beslediğimiz solucanlar yardımıyla elde edilen  vermikültürlerin (vermikompost, vermiçay ve 

vermiwash ve vermitablet) organik gübre (toprak düzenleyici) olarak kullanılabilme 

potansiyelleri ile aynı bitki üzerindeki bazı morfolojik ve fizyolojik etkilerini ve pestisit 

kullanmadan bitkinin hastalık nedeni olan patojenlere dayanıklılığında bir artış olup 

olmadığını belirlemeye çalıştık. Denemelerimiz sonucunda kontrol gruplarına göre 

vermikültürlerin uygulandığı deney gruplarındaki bitkilerin incelediğimiz parametreler 

açısından daha iyi geliştiği, Rhizoctonia solani (kök çürüklüğü) hastalığına yakalanmadığı 

belirlenmiştir. Sonuç olarak ürettiğimiz vermikültürler sayesinde kimyasal gübre ve pestisit 

kullanmadan yüksek miktarda ve sağlıklı ürünler elde etmeyi başardık. 

4. Yöntem 

*Yapılan çalışmada materyal olarak fındık zurufu ve pirina bitkisel atıkları (Fotoğraf 1) ile 

bunlardan kompost yapımı için bir halkalı solucan türü olan Kırmızı Kaliforniya solucanı 

Eisenia fetida (Lumbricidae) (Fotoğraf 2) kullanılmıştır.*Hasat sonrası toplanan fındıkların 

dış kabuklarının ayıklanması sonucu elde edilen fındık zurufları gölgelik bir yerde kuru 

ağırlıkları sabit oluncaya kadar kurutulmuştur.*Pirina ise Aydın ili Nazilli ilçesindeki bir 

zeytinyağı fabrikasından atık olarak temin edilmiştir.*Fındık zurufu ve pirina bir laboratuvar 

blendırı ile parçalanmıştır (Fotoğraf 1).*Kırmızı Kaliforniya solucanları ise ilimizde bulunan 

solucan gübre üretimi yapan bir tesisten temin edilmiştir (Fotoğraf 2).* Denemelerde 

kullanılan marul bitkisi ilimizde bulunan bir tarım marketinden küçük fide halinde satın 

alınmıştır. 

     
Fotoğraf 1. Çalışmada kullanılan bitkisel atıklar   Fotoğraf 2. Kırmızı Kaliforniya solucanları  

Metot: Projede kullanılacak yöntemin belirlenmesi için pek çok makale okunup 

değerlendirilerek en uygun olanlar belirlenmeye çalışılmıştır (Sharma ve Garg, 2018; Yüksek, 

2019).  Yapılan çalışmada Vermikültür olarak Vermikompost, Vermiçay , Vermiwash ve 

Vermitablet olmak üzere dört ürün elde edilmiştir. Bu kültürlerin elde edilmesinde kullanılan 
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yöntemler aşağıda detaylı bir şekilde belirtilmiştir;  

1-Vermikültür elde etme yöntemleri 

a-Vermikompost yöntemi 

*Bu yöntemde öncelikli olarak yukarıda hazırladığımız bitkisel atıklardan solucanlar yolu ile 

vermikompost oluşturulmuştur. Ancak kullanacağımız bitkisel atıkların %30 ve %50’lik 

konsantrasyonları separatör (fermente olmuş ahır gübresi) ile karıştırılarak solucanların 

beslenme ortamları hazırlanmıştır (Tablo 1). Bu oranların belirlenmesinde literatür dikkate 

alınmış, yapılan çalışmalarda %100’lük konsantrasyonun olumsuz sonuç vermesi nedeniyle 

çalışmada bu oran kullanılmamıştır. Araştırmada kontrol olarak kullanılan separatör aynı 

tesisten temin edilmiştir. 

 Tablo 1. Bitkisel atıklardan vermikompost oluşumu için hazırlanan deneme ortamları 

Deneme adı Çalışmada kullanılan besi ortamları 

1 %100 separatör 

2 %50 fındık zurufu +%50 separatör 

3 %30 fındık zurufu +%70 separatör 

4 %50 pirina+%50 separatör 

5 %30 pirina+%70 separatör 

*Çalışma 5 litrelik su şişeleri içerisinde tesadüf parselleri deneme desenine uygun ve 

tekerrürlü olarak yürütülmüştür (Fotoğraf 3).  

 
Fotoğraf 3. Çalışmada kullanılan deneme ortamlarının hazırlanışı  

*Hazırlanan deneme ortamlarından her bir kaba toplam 1000 gr olacak şekilde konulmuştur. 

Daha sonra bu şekilde hazırlanan kaplara 100’er tane belirli ağırlıkta Kırmızı Kaliforniya 

solucanı yerleştirilmiştir ve yaklaşık 45 gün boyunca vermikompost oluşumuna bırakılmıştır 

(Fotoğraf 4).  

Fotoğraf 4. Kompost oluşumuna bırakılan denemeler 

* Bu süre sonunda elde edilen kompost örneklerinin bir kısmı analiz için, bir kısmı toprakta 

bitki büyüme denemeleri için, diğer bir kısmı ise vermiçay ve vermiwash üretimi için 

kullanılmıştır. 

b-Vermiçay yöntemi 

*Bu yöntemde bitkisel atıklardan solucanlar yardımı ile elde ettiğimiz vermikompostlardan 

sıvı solucan gübresi denilen vermiçaylar oluşturulmuştur.   

*Bu yöntem ile vermiçay sıvısını elde etmek için bir önceki aşamada elde edilen bütün 

vermikompostlardan (Deneme 1-5) Fotoğraf 5’de belirtilen düzenekler oluşturulmuştur.  
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Fotoğraf 5. Vermiçay oluşumu için hazırlanan düzenek 

*Bu amaçla her bir komposttan 20 gr. tartılarak tülbentlere yerleştirilmiş, ağızları bağlanarak 

içlerinde 1’er lt su bulunan kaplar içerisine yerleştirilmiştir (Çalışmadaki bütün denemelerde 

aynı marka hazır su kullanılmıştır). Suyun içerisine besi ortamı oluşturması için 1 çay kaşığı 

üzüm pekmezi konulmuştur. Ayrıca suların içlerine hava motorlarına bağlı olan hava taşları 

konularak düzenek bu şekilde 24 saat bırakılmıştır. 24 saat sonunda alınan vermiçayların bir 

kısmı analiz için bir kısmı da sulu ortamda bitki büyüme denemesi için kullanılmıştır.  

c-Vermiwash yöntemi: Bu yöntem suyun, içinde solucan, organik atık, taş, kum gibi 

materyallerin bulunduğu bir düzenek içinden geçerek toplanması esasına dayanmaktadır. 

Çalışmamızda vermiwash sıvısını toplamak için çizdiğimiz şemada (Fotoğraf 6) ve 

fotoğraftaki düzenek kurulmuştur (Fotoğraf 6). Bu amaçla 3 lt.lik kapasitesi olan ağzı 

musluklu 2 tane plastik bidon kullanılmıştır (Fotoğraf 6). Her bir bidonun musluğa yakın olan 

kısmına sırasıyla yıkanıp steril edilmiş taşlar, üzerine yıkanmış steril edilmiş deniz kumu, 

separatör, solucan en üstüne de daha önce elde ettiğimiz fındık zurufu ve pirinanın %50’lik 

konsantrasyonlarından hazırlanan kompostlar kullanılmıştır. Kompostun üzerine aşırı nemi 

tutması ve suyu homojen dağıtması için kurutma kâğıdı konulmuştur. Bidonların kapak kısmı 

içeride bulunan ortamın oksijenlenmesi için bir tülbent parçasıyla kapatılmıştır.  Bu 

düzeneklere periyodik su akışının sağlanması için hastanelerde kullanılan ayarlı serum 

setlerinden yararlanılmıştır (Fotoğraf 6). Literatürde belirtildiği şekilde  hazırlanan düzeneğin 

musluğundan 15 gün boyunca alınan su atılmıştır (Senthilmurugan, 2018). 15.  günden sonra 

alınan sıvılar ile bitki denemeleri kurulmuştur. 

 
Fotoğraf 6.  Vermiwash düzeneği 

d-Vermitablet yöntemi: Çalışmanın birinci kısmının sonuçları elde edildikten sonra, en etkili 

sonuçları aldığımız vermikompost karışımı ve vermiwash sıvıları özel bir formülle bir araya 

getirilerek bir tablet ürün oluşturulmuştur. Bu ürün suyla temas ettikçe yavaş yavaş çözünen 

ve bitkilerin besin ihtiyacını zamana yayarak karşılayan yenilikçi bir ürün olarak bu çalışma 

sonunda ortaya çıkmıştır. 

2-Elde edilen vermikültürlerin bitki büyüme ve gelişimi üzerine etkisinin belirlenmesi 

Yukarıda süreçleri detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışan elde ettiğimiz vermikompost, 

vermiçay ve vermiwash vermikültürlerinin bitkiler üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla 



8 

 

marul fideleri kullanılmıştır. Bu amaçla her bir vermikültür için denemeler kurulmuş ve 

sonuçlar elde edilmiştir. (Rapor formatı gereği bu kısım detaylandırılamamıştır.) 

5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Yapılan bazı çalışmalarda solucan gübresinin bazı bitkiler üzerindeki etkileri 

belirlenmiş olmasına rağmen bizim çalışmamızda öncelikli olarak iki farklı bitkisel atık 

solucanlara verilerek kompost oluşumu sağlanmış daha sonra bu kompostlardan farklı 

teknikler ile oluşturulan vermikültürlerin bitki büyüme ve gelişmesi üzerindeki etkileri 

incelenmeye çalışılmıştır. Literatürde fındık zurufu ve pirinadan elde edilen vermikompost, 

vermiçay ve vermiwash sıvılarının aynı bitki üzerindeki etkisini gösteren bir çalışmaya 

rastlanamamıştır. Literatürde özellikle fındık zurufunun potansiyel bir organik gübre 

olabileceği belirtilse de solucan gübresi üretimindeki kullanımı ile ilgili çalışmaya bizler 

rastlamadık. Bununla beraber özellikle son iki yıl içerisinde faklı atıklardan (fındık, kahve, 

çay, inek gübresi, ağaç talaşı, atık çamuru gibi) solucanlar yolu ile kompost elde edilmesi ve 

bunların içeriklerinin ve etkilerinin karşılaştırıldığı bazı çalışmalar mevcuttur (Yüksek, 2019; 

Sharma ve Garg, 2018). Ayrıca yaptığımız çalışmada iklim dolabında aynı şartlarda bulunan 

kontrol (uygulama yapılmayan) grubundaki bitkilerde diğer tüm deneme gruplarında 

görülmeyen Rhizoctonia solani’nin neden olduğu kök çürüklüğü denilen fungal bir bitki 

hastalığı görülmüştür. Bu da aslında kullanmış olduğumuz katı ve sıvı formundaki 

vermikültürlerin bitkinin büyüme ve gelişmesine olan katkısının yanında bitki hastalıklarına 

olan direncinin bir göstergesi olabilir.  

Ayrıca bu çalışma ile yapılan denemeler sonucunda bitkiler üzerinde 

en iyi sonucu elde ettiğimiz vermikompost karışımları ve vermiwash sıvısı, 

belirlediğimiz formüle göre bir araya getirilerek vermitablet adını 

verdiğimiz (Fotoğraf 7) kontrollü salınımla toprağı uzun süre boyunca 

gübreleme yeteneğine sahip bir ürün ortaya çıkmıştır. Böyle bir vermikültür 

ürünü piyasada bulunmamakta ilk defa tarafımızdan üretilmiş olmaktadır. 

Fotoğraf 7. Ürettiğimiz vermitabletler 

6. Uygulanabilirlik 

Solucan çiftlikleri giderek artan oranda ilgi çekmekte ve pek çok çiftçi solucan gübresi 

sektörüne yatırım yapmaktadır. Çalışmamız sırasında ülkemizde ilk defa denenen vermiwash 

sıvısının üretimi için bu çiftliklerde ek üniteler geliştirilerek solucanlardan elde edilen ürün 

çeşitliliği artırılabilir. Özellikle fındık zurufu ile beslenen solucanlardan elde edilen 

vermikültürlerin pozitif sonuçları bu değersiz atığın katma değeri yüksek bir ürüne 

dönüşebilme potansiyelini ortaya koymaktadır. En iyi sonuçları elde ettiğimiz 

vermikültürlerin buluşması niteliğindeki vermitabletlerimiz ise kontrollü salınım özelliği ile 

yağmurla akıp gitme ihtimali olan kimyasal gübrelere alternatif olma ve ticari bir değer taşıma 

özelliğine sahiptir. Özellikle saksı çiçeklerinin dip kısımlarına yerleştirilecek olan 

vermitabletler sayesinde evlerdeki çiçekler uzun süre ek bir besine ihtiyaç duymadan canlı 

görünümlerini koruyacak ve çiçek açacaklardır. Vermitabletler bu yönüyle de ev kullanıcıları 

için de cazip bir ticari ürün potansiyeli taşımaktadır. Yapılan deneyler, yaptırılan analizler 

sonucu görülmüştür ki, pirina ve özellikle fındık zurufu yardımıyla elde ettiğimiz 

vermikültürlerin bitki gelişimine ve toprak rehabilitasyonuna olumlu katkıları, bu ürünlere 

olan ilginin artmasına ve ticari değerinin gün geçtikçe yükselmesine imkân tanımaktadır. Bu 

ürünlerin uygulanabilirliği yönündeki en büyük risk, insanların alışageldikleri kimyasal gübre 
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ve pestisit kompozisyonlarını terk edebilme noktasındaki cesaretsizlikleri olacaktır. Yeniye 

karşı gösterilen direnç zaman içinde olumlu örneklerin artmasıyla aşılabilecektir. 

 

NOT: Bu çalışmanın Eylül-2019-Ocak2020 arasında tamamlanan birinci kısmından oluşan 

bölümü, 2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Samsun Bölge 

Finalinde Biyoloji alanında birinci olarak, Türkiye Finallerine Katılma hakkı elde etmiştir. 

Bölge finali sırasında AA ile yapılan mülakata ilgili link ile ulaşılabilir. 

https://www.youtube.com/watch?v=FjN4Px4tQ2Q&t=175s 

 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Proje çalışması sırasında solucanlar Ordu’daki bir solucan çiftliğinden ücretsiz olarak temin 

edilmiştir. Fındık zurufu atıkları bahçe kenarlarına dökülmüş olarak bulunduğu için bir ücret 

ödemeye gerek kalmamıştır. Elde ettiğimiz vermikültürlerdeki kimyasal kompozisyonların 

tespiti için bir analiz laboratuvarına 720 TL analiz ücreti ödenmiştir. Eylül 2019- Ocak 2020 

döneminde Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Botanik Laboratuvarında bulunan iklim 

dolapları kullanılarak deneyin birinci kısmı tamamlanmıştır (Vermitablet ve Aurdino süreçleri 

devam etmektedir). Bu süreçte bitkiler için kullanılan toprak bir peyzaj marketten 30 TL’ye 

satın alınmıştır. Vermiwash üretimi için hep aynı marka hazır su kullanılmış ve bunun için 50 

TL ödenmiştir. Vermiwash üretimi sırasında kullanılan serum setleri eczaneden 30 TL 

karşılığında satın alınmıştır. Vermitablet üretimi için gerekli malzemelere 50 TL ödenmiştir. 

Projenin son aşamasında ihtiyacımız olacak olan ardiuno setlerinin fiyatları değişmekle 

birlikte başlangıç seti 250 TL civarındadır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Bu çalışma ile ortaya konulan vermikültür ürünleri ile gerçekleştirdiğimiz deney, gözlem ve 

analizler, bu ürünlerin kullanıldığı durumlarda kimyasal gübre ve pestisit ihtiyacının 

minimuma inebileceğini göstermiştir. Bu nedenle ürünlerimiz organik tarım ile uğraşan tüm 

çiftçiler ile çiçekçilik sektörüyle uğraşanlar ve evde çiçek yetiştirmeyi sevenler için yenilikçi 

ürünler olarak kullanıcılarıyla buluşabileceklerdir. Ayrıca solucanlara yem olarak 

yedirdiğimiz pirinanın ve özellikle de fındık zurufunun tamamen atık olarak doğaya 

bırakılmasından vazgeçilip, çiftçiler için katma değeri yüksek bir solucan yemi ürününe 

dönüşebilme ihtimali ortaya konulmuştur. 

9. Riskler 

Çalışmamızda elde edilen vermikültür ürünleri tamamen canlı bir organizma olan Eisenia 

fetida türü solucanlar yardımıyla üretilmiştir. Her ne kadar bu tür solucanların geniş ekolojik 

hoşgörüye sahip oldukları ve pek çok patojen organizmaya karşı dirençli oldukları bilinse de 

ortaya çıkabilecek bir hastalık durumunda tüm populasyonun ölmesi ve üreticinin ciddi zarar 

etmesi durumu ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda bulaşıyı önlemek ve tüm solucanların 

ölmesini engelleyebilmek için koloniler ayrı ayrı havuzlarda kültüre alınmalı ve çok büyük ve 

tek parça halindeki üretim havuzlarından uzak durulmalıdır.  Bir diğer risk ise üreticilerin 

yaygın ve bilinçsiz olarak kullandıkları, insan sağlığına zararlı kimyasal gübre ve pestisit 

alışkınlıklarından  vazgeçememeleri ihtimalidir. Bu durumda vermikültür ürünlerinin Pazar 

paylarının yeterli düzeye gelebilmesi için reklam ve tanıtım çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 

 

10. Proje Ekibi 

https://www.youtube.com/watch?v=FjN4Px4tQ2Q&t=175s
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