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Dünyaya siz de bir imza bırakın. 
 

Evsel atıklarınızı değerlendirerek geri dönüşüme katkı sağlayın. 
 

Çocuklarınızın ve sizlerin sağlığı, ortak geleceğimiz, doğal 

yaşamın devamı ve dünyanın ekolojik dengesi için  

Organik Ürünler kullanın ve kullanımını teşvik edin. 
 

EkosolFarm® Organik Ürünler, üretim esnasında tamamen 

geri dönüşümü esas alan, çevreye duyarlı, toprağa saygılı 

ürünlerdir. 

 

 

 

EkosolFarm® Organik Ürünlere 
www.ekosol.com.tr 
shop.ekosol.com.tr 

adreslerinden ulaşabilir, 
EkosolFarm KompostBox® ile ilgili tecrübelerinizi 

www.facebook.com/EkosolFarm sayfamızda paylaşabilirsiniz. 
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EkosolFarm KompostBox® ürünümüzü satın aldığınız için teşekkürler.  
 
EkosolFarm KompostBox® sayesinde, yerinde ve tam geri dönüşüm felsefesi ile 
tanışacaksınız. 
 
Evsel organik mutfak atıklarınızı küçük dostlarımız solucanlarla paylaşarak hem çöpe giden 
bu değerli atıkları geri dönüştürecek, hem de bu dönüşüm sonucu elde edeceğiniz Solucan 
Gübresini evinizde, balkonunuzda, terasınızda, bahçenizde bulunan tüm bitkilerinizde 
güvenle kullanabileceksiniz. 
 
Solucan Gübresi,  

• Bitkilerin kök gelişimini hızlandırır,  
• Büyümesini ve verimini arttırır,  
• Bitkilerin bağışıklık sistemini güçlendirerek onların hastalıklara karşı dayanıklı 

olmalarını sağlar.  
 
Solucan Gübresi ile yetiştirilmiş gıdalarla beslendiğinizde siz de kendi bağışıklık sisteminizi 
güçlendirerek hastalıklara karşı dayanıklı hale geleceksiniz.  
 
Solucan Gübresi (Vermikompost) daha sağlıklı bir dünyanın anahtarıdır.  
Solucanlarla yaptığımız bu uluslararası yürüyüşe katılın.  
Gezegenimizin verebileceğimiz her türlü yardıma ihtiyacı var!  
 
 

Haydi Solucanlar Harekete Geçin! 
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Parça Listesi 

 

 

                                  Kapak (Çatı)         
 

Çalışma Tablası 

 

Üretim Tablası #2 

 

Üretim Tablası #1 
 

              Sıvı Toplama Tablası 
 

                             Taban Tablası 

 

Kaide (Ayak) 
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EkosolFarm KompostBox®ın Kurulumu 
1. Karton kutudan tüm parçaları çıkarın. 
2. Kaide (Ayak Parçası): Önce kaideyi (ayak) aşağıda gösterildiği gibi yerleştirin.  

 
 

3. Taban Tablası (Bir yan duvarında delik olan tabla):  Taban tablasını kaidenin üzerine 
yerleştirin. Delik musluk içindir ve EkosolFarm KompostBox®’ın ön tarafında yer almalıdır.  
Izgaraları birbirlerine hizalayın. Kutudan çıkan vida ve somunları köşelere yakın deliklere iki zıt 
köşeden takın. Somunları tablalar sağlamlaşıncaya kadar ve ızgaraların hizalarını koruyarak 
elinizle sıkın. Her iki tablanın da resimlerdeki gibi tam hizalanmasına özen gösterin. 

 
4. Sıvı Toplama Tablası (Tek delikli) Kompost çayını toplamak içindir. Sıvı toplama tablasını, 

taban tablasının üzerine yerleştirin ve musluk deliklerini hizalayın. 
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5. Musluk: Lastik contalardan birini musluğa takın ve musluğu, iç içe geçmiş taban tablası ve  
Sıvı Toplama tablasındaki deliğe takın. Musluk yerleştikten sonra, ikinci lastik contayı 
musluğun Sıvı toplama tablasının içinde kalan kısmına takın.  

 
6. Taban tablasının ve içine yerleştirilmiş olan sıvı saklama tablasının deliklerinden geçirilen ve 

lastik conta ile her iki taraftan izole edilen musluğu, plastik somun ile elinizle sabitleyin ve 
toplama tablasının düzgün olarak yerleştiğini kontrol edin.  
Montaj ve sabitlemelerde sadece elinizi kullanın, asla mekanik araçlar kullanmayın. 

 
 
 

    
 

                    
 
 
  
          
7. Tüm tablaları sıvı toplama tablasının üzerine yerleştirin. Kapak olan çatı şeklinde çok delikli 

kapağı en üste kapatın. Çatının en yüksek tarafı hava akışını karşılayacak yöne doğru 
yerleştirilmelidir. Ortamdaki rüzgar, tavanın üzerinden süzülerek doğal hava akışını çatıdaki 
deliklerden yukarı doğru hızlandıracak ve doğal bir hava akımı sağlayacaktır.  
 

 
Tebrikler!  

EkosolFarm KompostBox®ınızı başarıyla kurdunuz! 
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Başlangıç 

1. EkosolFarm KompostBox’ınız size karton bir ambalajda gönderilmektedir. Gönderilen oluklu 
karton kutunun kapak kısmında yer alan kulakları, ilk kullanacağınız (1. Üretim tablası) 
tablanın tabanına denk gelecek şekilde kesip yerleştiriniz. Bu uygulama solucanlar sıvı 
haznesine düşmesinler diye bir defaya mahsus olarak yapılacaktır. Mukavva üzerine de 
evinizde bulunan gazete kağıtlarını kırparak koyunuz. Mukavva ve gazete kağıtlarını 
nemlendiriniz. Organik maddeleri ayrıştıracak olan mikroorganizmaların yataklar içinde 
gelişmelerini sağlamak amacı ile 3 ila 4 avuç toprağı ve/veya gazete kağıtları ile karıştırın.  
Bu karışım sizin EkosolFarm KompostBox®ınızın yataklama malzemeniz olacaktır. Kış 
aylarında EkosolFarm KompostBox®’ınızı rüzgar, soğuk gibi dış etkilerden korumak için, 
EkosolFarm KompostBox®’ınızla birlikte gelen karton kutuyu, üzerini örtebilmek için 
saklamanızı öneririz. 
 

2. Solucanların Yemek Listesinden (10. Sayfa) solucanların sevdiği mamaları kontrol ederek, 
yeterli miktarda gıda atığını yukarıda belirtilen şekilde hazırlanmış olan mamaya karıştırarak 
en alttaki bir numaralı üretim tablasına koyun.  
 

3. En alttaki birinci Üretim Tablası solucanlarınızın ilk yaşam alanı olacaktır.      
EkosolFarm KompostBox® ile size gönderilmiş olan Solucanlarınızı (Kırmızı Kaliforniya 
Solucanı) korunaklı paketin içerisindeki mamasıyla birlikte, yeni oluşturduğunuz bu tablaya 
yavaşça boşaltınız. Baskı uygulamadan yayınız ve üzerini düz bir satıh haline getiriniz. Artık 
solucanlarınız EkosolFarm KompostBox®ınızda yaşamaya başlayabilirler. 
Önemli: Solucanlarınızın size gelirken yaşadıkları yolculuk stresini çabuk atlatmaları 
için onları en sevdikleri yiyeceklerle ödüllendirebilirsiniz. (Örneğin muz kabukları:) 
 

4. Boş kalan diğer tablaları da boş olarak birinci tablanın üzerine koyun, en üstüne kapağı 
yerleştirin. Dikkat: Solucanlarınızı diğer tür toprak solucanları ile karıştırmayınız.  

 
5. Solucanlarınızın sağlıklı yaşaması ve Solucan Gübresi üretmeleri için en ideal mutfak 

atığı yiyecekler listesi 10. Sayfamızda ayrıntılı olarak verilmiştir. Renksiz gazete kağıtları 
dahil tüm mürekkepsiz kağıtların solucanlar için gıda kaynağı olduğunu aklınızda tutunuz. 
Solucanların tüketim yapıp gübre üretmeleri için zaman tanıyınız.    

Not: Lütfen kendi bahçenizdeki bitkiler ve ev bitkileriniz için besleyici olacak bir toprak 
besleyici (Solucan Gübresi, Worm Castings) üretiyor olduğunuzu unutmayınız. Bu 
sebeple EkosolFarm KompostBox®a neler koyduğunuza dikkat ediniz. Çünkü bunlar, 
yemek masanıza, bahçenizden mevye ve sebze olarak geri geliyor olabilirler. Her ne 
kadar solucanlar bazı kimyasalları tamamıyla güvenli ve kullanılabilir bitki besinine 
dönüştürebiliyor olsalar da, renkli gazete mürekkebi veya kuşe kağıtlı dergilerde 
bulunan kimyasallar doğada çözünmek için daha uzun zamana ihtiyaç duyarlar. 
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6. Solucanlar, içinde bulundukları kabı tamamen gübreye dönüştürene kadar bir üst 
tablayı doldurmayın. Birinci tabla tamamen gübreye dönüştükten sonra, ikinci tablaya 
mama koymaya başlayabilirsiniz.  Solucanlar, bulundukları tabladaki içeriği kompost 
haline getirdikten sonra, bir üst tablaya yani yeni mama alanına göç edebileceklerdir.  
 

7. Bir üst tablaya gıda maddesi eklemeye karar verdiğinizde, bir alttaki tabladaki 
yataklamanın, yukarıdaki tablanın tabanına değdiğine emin olun. Böylece solucanlar 
bulundukları tabladaki yataklamayı gübre haline getirdikten sonra bir üst tablaya kolayca göç 
edebilirler.  

 
8. Tablalardaki gıda maddeleri, solucanlar tarafından gübreye dönüşürken doğal olarak        

1. Tabladaki malzeme çökecek ve yoğunlaşacaktır.  
 
9. İlk beslediğiniz yatağın siyah worm castings yani %100 Solucan Gübresi haline dönmüş 

olduğunu görmek ve daha sonra bir üst hazneye gıda koymaya başlamak en iyi yöntemdir.  
 
10. İkinci yataktaki gıdalarınızda bir üstündeki 3. Yatağa değmeye başlayınca bir üst tablayı 

beslemeye başlayabilirsiniz. Alt tablalarda henüz kompost oluşmamış ise 3. Yatağı 
beslemeyin. Aksi taktirde Solucanlar ellerindeki gıdayı komposta çevirmeden yeni mamaya 
gelecekler ve alt katlarda sebze-meyveler kompostlaşmadan kalacaklardır.  

 
11. Solucanlar her zaman yukarı doğru hareket etme eğilimindedirler. Yukarı çıkan solucan 

tekrar aşağıya inmez.  
 

12. Dördüncü kata geldiğinizde ilk beslenen katta oluşmuş olan Worm Castings yani %100 
Solucan Gübresi dolu yatağın içerisinde solucan olup olmadığını iyice inceledikten sonra, ilk 
hasatınızı yapın, bu katı çıkartıp içerisindeki gübreyi boşaltın.  
Boşalttığınız tablayı, ünitenizin en üstüne koyup kapağı kapatın. Böylelikle her boşalan tabla 
yeni üretim yatağınız olacaktır.  
 

13. EkosolFarm KompostBox®’ınızı güneşten, yağmurdan ve soğuktan korumalısınız. 
Koyacağınız ortamın max 30 ºC ile min 5ºC arası olmasına dikkat edin. En iyi üretim 17ºC ile 
25ºC arasında gerçekleşir. 

 
14. Solucanlarınızın iştahlarını açmak için gıdaları küçük parçalar halinde vermelisiniz. Ancak 

tamamen posalaştırmanız (Blender vs. ile) önerilmez. Solucanların yiyebileceği ve 
dönüştürebileceği sıklıkta azar azar mama verin. Fazla mama vermeniz asidik ortamı 
arttırır ve sineklenmeye sebep olabilir. En alttaki Kompost Çayı haznesindeki suyu 
musluğundan sık sık boşaltın. Bu sıvıyı bitkilerinize sıvı gübre olarak 1/10 oranında 
sulandırmak sureti ile hem yapraktan hem topraktan gübre olarak kullanabilirsiniz. 
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15. Kompost üretim tablalarınızdaki malzemelerin çok kuruduğunu hissederseniz bir püskürtücü 
aracılığı ile yüzeyini nemlendirin. Fazla sulu olması halinde de yumurta viyolleri veya 
benzeri suyu çabuk emici malzemelerle suyu emdirebilirsiniz  

 
16. EkosolFarm KompostBox®’ınızdan rahatsız edici bir koku gelecek olursa az miktarda toprak, 

ağaç-çiçek yaprağı, yumurta kabuğu ile destekleyin, pH oranını düşürün.  
 

17. Soğuk havalarda parçalanmış mukavva, yumurta kabuğu oranını artırın. Kuru alanlar 
solucanları ısı değişiminden korumak için izolasyon sağlarlar.  

 
18. Solucanlarınız hazne içerisinden çıkma eğilimde iseler, besleme ile ilgili bir problem var 

demektir. Sisteminizi ve verdiğiniz Evsel Organik Mutfak atıklarınızı tekrar gözden geçirin.  
 

19. Solucanlar rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Ortamlarını karıştırmayın alt üst etmeyin.  
 
20. Uzun süreli seyehat planlarınız olduğu taktirde, solucanlarınıza bol miktarda bütün halde 

ve kabuklu mama bırakırsanız, en fazla 15-20 gün süreyle sizlerin dönüşünüzü bekleyebilirler. 
  Not: Solucanların yeni ortamlarına alışmaları bir hafta kadar vakit alabilir.  

 
SOLUCANLAR 

Solucanlar, dünyanın var oluş sürecinin başından beri hayatta kalabilen nadir hayvanlardan 

biridir. Bunca zamandır hayatta kalabilmelerini, bağışıklık sistemlerinin gücüne borçludurlar. 

  

Bağışıklık sistemlerinin gücü de, solucanların üzerinde ve sindirim sistemlerinde mevcut olan ve 

onları koruyan vücut sıvıları (Sölom Sıvısı) sayesinde oluşur.  

 

Solucanların hareket kolaylığı sağlamak ve toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden 

korunmak için yani hastalanmamak için Sölom Sıvısı salgılarlar. Sölom Sıvısının zararlı 

organizmalara karşı olan baskılayıcı tutumu kanıtlanmış ve hatta omurgalı canlılarda kanser 

hücreleri üzerindeki etkileri gözlemlenmiştir.  

 

Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden 

bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. 

Solucanların sindirim sistemlerinde rhizobium (azot biriktirmeye yarayan bakteriler), azoto 

bakteriler nitrosomonas (amonyağı nitrata nitratı nitrite çeviren bakteriler ) ve mikorizal mantarlar 

(bitki korteksinde yaşayan alımı yavaş besinleri alınabilir forma getirmekte yardımcı olan 

bakteriler) bulunmaktadır.  

 

Bu bakteri ve mantarları solucanlar sindirim sistemlerinden geçen yiyeceğe karıştırmak sureti ile 

gübreye enjekte ederler. 
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İşte Mucizenin Tanımı Budur! 

Solucanlara verilen mamalar, solucanların bu doğal sindirim sisteminden geçerken, enzim ve 

bağırsak faaliyetleri sonrası ortaya çıkan dışkı yani vermikest, parçalama gerektirmeyen, bitkinin 

alabileceği formda yoğun bitki besin elementleri yüklenerek çıkar. Hem enzimler, hem bitki besin 

elementleri hem de Sölom Sıvısı sayesinde son derece kaliteli ve değerli bir dışkı olan Solucan 

Gübresi; kök ve kök çevresindeki hastalıklara (nematod, fusariyum) karşı direnç sağlar. Bu direnç 

ve besinler kök kılcalları ve ana kökler tarafından bitkiye aktarılır.  

 

Organik maddece zengin bu doğal gübre sayesinde,  

balkonunuzda, bahçenizde diktiğiniz sebze ve meyvelerden dirençli, kaliteli, doğal 

esanslı, doğal nefasetli ürünler elde edilir. 

 

Solucanlar için Yiyecek Listesi 
 
Verilebilenler          Verilemeyenler   
Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kabak Kabukları  Et ve Süt Ürünleri  
Marul, Kıvırcık, Lahana, Asma Yaprakları    İğne Yapraklar 
Meyve kabukları Elma, Armut, Şeftali vs.     Soğan, Sarımsak 
Fasulye, Barbunya, Bezelye Atıkları  Portakal, Limon, Mandalina  
Muz Kabuğu (Çok severler)       Suyu Alınmamış Karpuz 

   Maydanoz, Az Miktarda Havuç Posası      Suyu Alınmamış Kavun 
İnceltilmiş Yumurta kabuğu (asidi dengeler)    Yağ 
Yaprak (iğneli ve meşe hariç)       Renkli Baskılı Kâğıt  
Çay, Kahve Posası (Çok severler)      Narenciye 
Nane, Kekik (Az Miktarda)        Çekirdek      
Kurutulmuş (Az Miktarda) Çim       Ekmek, Kek, Makarna 
Sebzelerinizin Hasat Çıktıları (ufalanmış)    Dergi Yaprakları  
Az Miktarda Toprak          Patates  
Karton, Mukavva, Gazete Kâğıdı (Baskısız)     Salata Sosları 
Hindistan Cevizi Kabuğu (Ufalanmış)      Tuzlu Yiyecekler 
Az miktarda şeker vb.         Taze Kesilmiş Yaş Çim  
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Solucanları Beslemek 
• Solucanlar, yataklarındaki yiyecekleri ve önceki yemek kaynaklarını tekrar tekrar 

yiyebilirler. Solucanlar her gün kendi ağırlıkları kadar yiyecek tüketirler.  
• Ancak bunun her zaman yeni eklenen yemek atıklarından olacağını söylemek doğru 

olmaz. Siz daha uzun süre bekledikçe (solucanlar aynı yiyeceği tekrar tekrar yedikçe) 
solucan gübresinin kalitesi artacaktır.  

• Solucanları 2 günde bir veya her gün azar azar besleyin. Onlara ufak miktarlarda yiyecek 
verin. (125 gr. kadar) Solucanları çok fazla beslemeyin.  

• Tüketemeyecekleri kadar bir besin ile beslemeniz halinde ortamda asit birikebilir ve 
solucanlarınıza zarar verebilir, sinek ve koku yapabilir.   

• Eğer çok fazla yiyecek birikirse, bunları plastik bir kutu içinde veya suyunu almak sureti ile 
buzdolabı poşetinde buzdolabında saklayın. Gerektikçe solucanlara verin. Bunu en iyi siz 
gözlemleyeceksiniz.  

 
Unutmamak gerekir ki, tüketecekleri bir mama kalmaz ise solucanlarınız ölürler. 

 
Mama nasıl verilmeli? 
Bu tamamen sizin bu işe ayıracağınız zamanla ilgilidir.  
Solucanlarda diş olmadığından, ne kadar küçük parçalar halinde verirseniz, o kadar çabuk gübre  
elde edersiniz.  
EkosolFarm KompostBox®’ınız mutfak çıktınıza yetişemiyor ve çöpünüzü atmaya kıyamıyorsanız, 
bir öğütücüden geçirip suyunu iyice sıkıp buzlukta saklayabilir ihtiyacınız olunca tekrar 
verebilirsiniz.  
Bunların hiçbirine zamanın yok diyorsanız KompostBox’ınıza yiyecekleri bütün olarak da 
atabilirsiniz. Ama büyük parçalı yiyeceklerin sineklenme yapabileceğini unutmayın. 

 
Solucanların Yaşam Ortamları ve Beslenmeleri ile İlgili Altın Kurallar 

 

• Solucanlar ışığı ve güneşi sevmezler mamanın veya toprağın içinden çıktıktan kısa bir süre 
sonra ölürler. Bundan dolayı karanlık bir ortam yaratmalısınız.  

• Nemin olduğu ortamlarda hareket edebilirler. Verdiğiniz mamalar yeterince su 
bırakacaklardır. Ancak yine de nemini zaman zaman kontrol etmeli, özellikle sıcak havalarda 
dikkat etmelisiniz. Nemsiz olduğunu düşünüyorsanız suyu boca etmeden bir püskürtme aracı 
ile nemlendirmelisiniz.  

• Çok ıslak olursa kağıt ve mukavva takviyesi yapılmalı fazla ıslaklık alınmalıdır.  
• Çok sıcağı da çok soğuğu da sevmezler. Ortamları 10–20 °C olursa yemeleri hızlanır. Aşırı 

sıcaklarda üst kapağı açarak havalandırma sağlanmalıdır.  
• 5 °C nin altında uykuya dalarlar. Sıfırın altında ki derecelerde ölebilirler.  
• Kap dolana kadar besinler azar azar verilmelidir. 
• Her besini verirken maksimum 5 cm lik yükseklikte beslenmelidir.  
• Yukarı çıkmadılarsa besin vermeye ara vermelisiniz. 
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İyi Bir Mamalama Yapılmıyorsa Neler Olabilir Nasıl Önlem Alabilirsiniz? 
• Eğer içinde kurtçuklar oluşuyorsa et-süt ürünleri, yağ veya karbonhidrat türevleri 

veriyor olabilirsiniz. Bu tür bir besleme yapmamalısınız.  
• Eğer kompost kutunuzda sinek ve koku oluşuyorsa az miktarda yaprak, toprak, kâğıt 

parçaları ve yumurta kabuğu kullanarak pH dengesini sağlamalısınız.  
• Solucanlar ölüyorsa besin maddelerine yaşam ortamı sıcaklıklarına, kompostun nemine 

dikkat etmelisiniz.   
 
Solucan Gübresinin Toplanması: 
En alt tabladaki yiyecekler genellikle ilk solucan gübresi haline gelenler olacaktır. Alttaki bu 
tabladaki malzeme hemen hemen siyaha döndüğünde, parçacıklar ufalanmış hale geldiğinde ve 
tablada çok az veya hiç solucan kalmadığında ve yüzey demlenmekte olan pilav gibi göz göz 
olduğunda solucan atıklarını yani solucan gübrenizi toplamanın zamanı gelmiştir. Üretim tablasını 
bir torbaya boşalttıktan sonra tablayı durulayın. Bu durulama suyu da gübre olarak zengin içerikte 
olduğundan, bahçenize, saksılarınıza dökebilirsiniz. 
 
 
Solucan Kompostu Çayı (Worm Compost Tea) Toplama: 
Kompost oluşumu sürecinde ortaya çıkan bir miktar nem, solucan çayı toplama tablasına 
akacaktır.  
Bu sıvı, yiyeceklere ve solucan atıklarına değmiş olduğu için zengin bir gübredir ve özellikle ekili 
sebze ve meyveleriniz için önemli bir besin kaynağıdır.  
Kompost Çayı’nı bitkilerinize uygularken mutlaka 1/10 oranında suyla karıştırınız. 
Bu sıvıyı toplamak için musluğun altına bir kase veya şişe koyunuz ve suyu süzmek için musluğu 
açınız. 
Sıvı Toplama tablasını zaman zaman yıkamanızı öneririz.   
 

Solucan Gübresi ürettiğinizde; 
Organik Tohum da temin ederek, balkonunuzda, bahçenizde sebze ve meyvelerinizi 

kendiniz yetiştirebilecek, sağlıksız kimyasal gıdalar yemek zorunda kalmayacaksınız! 
 

Lezzetli organik yiyecekler yakında yemek masanızda olacak! 
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Sıkça Sorulan Sorular 
EkosolFarm KompostBox Nedir? 
En kısa tanımıyla evinizdeki Organik Mutfak Atıkları Geri Dönüşüm ünitesidir. 

EkosolFarm KompostBox® sayesinde, evlerinizden çöp olarak atılan sebze, meyve kabuk ve posaları, 

yumurta kabukları vs. gibi değerli organik atıkları değerlendirerek, yüksek kalitede Organik Solucan 
Gübresi’ne dönüştürebilirisiniz. 
 
Solucan Gübresi (Worm Castings) Nedir? 
Evsel atıklarınızın EkosolFarm KompostBox® içerisinde bulunan solucanların sindirim siteminden 

geçmesi sonucu elde edeceğiniz yüksek kalitede Organik %100 Solucan Gübresidir. 
 

EkosolFarm Kompotbox®ın İçerisinde Canlı Solucanlar mı Var? 
EkosolFarm KompostBox®’ınızla birlikte KompostBox’ınıza koyacağınız evsel atıklarınızı yiyerek 

Organik Solucan Gübresi üretecek olan, başlangıçta 500 Adet Eisenia Foetida olarak da bilinen 

Kırmızı Kaliforniya kültür solucanı var. 

 

Neden Eisenia Foetida Cinsi Solucan?  
Toprak solucanları da iyi bir havalandırma aracıdır. Ancak bu cins solucanlar daha iri olduklarından 
çabuk hareket edemezler ve yedikleri besin maddelerinin tamamını dışkı olarak çıkartmaz, bir 
bölümünü, büyük olduklarından, kendi ihtiyaçları için kullanırlar. Çabuk üremez ve üretmezler.  
 
Oysa Eisenia Foetida cinsi solucanlar kültür solucanlarıdır. Daha ince olduklarından hareket 
kabiliyetleri daha fazladır. Daha çok galeri açabilirler. Daha çok doğurganlığa sahiptir ve süratle 
çoğalırlar. Az miktarda başladığınız solucan sayısı kısa zamanda artacak ve hızlı bir 
kompostlaştırma yapacaklardır. Daha dirençlidirler ve sindirim sistemlerindeki parçalayıcı enzim 
sayıları daha fazladır. Daha kaliteli bir gübre elde etmenizi sağlarlar.  
 
Solucanlar Kaçar ve Mutfağınıza Balkonunuza Bahçenize Dağılırlar mı? 
Hiçbir canlı mutlu oldukları ortamı bırakarak oradan uzaklaşmazlar. Solucanlarımız, sessiz, sakin bir 
ortamda, doğru beslendikleri sürece EkosolFarm KompostBox®’ınızın içinde sakin bir hayat sürerler. 

Siz onları görmeye çalışmadıkça onların bulundukları ortamdan pek dışarı çıkma eğilimleri yoktur. 

Eğer solucanlarınız, solucan evlerinden uzaklaşıyorlarsa bir besleme veya ortam problemi vardır 
demektir. Uygulamalarınızı yeniden gözden geçirerek kuralları uygulamaya çalışmak gerekir.  
Ayrıca KompostBox’ınızdan çıkan solucanlar en fazla 50 cm uzaklaşabilirler. Ve ne yazık ki orada 
da ölürler. Ölen solucanları kutunun içine tekrar koyabilirsiniz.  
 

Nasıl Gübre Üretiyorlar? 
EkosolFarm KompostBox®’ı aldığınızda kağıt, karton ve toprak ile KompostBox’ınızın en alt haznesine 

solucanlara bir “yatak” yapacaksınız.  Solucanlarımızla birlikte gönderdiğimiz mama karışımıyla 

beraber solucanları bu yatağa koyacaksınız. Sonra üzerine boş bir kat hazne koyup, bu hazneye de 

evsel atıklarınızı koyacaksınız. Solucanlar bu koyduğunuz atıkları yemek için yukarı hazneye çıkmaya 

başlayacaklar. Ve her kat gübre ile dolduğunda bir üst kata geçecekler. Siz de en alt katta oluşmuş olan 

gübreleri alıp, bitkilerinizde gübre olarak kullanacaksınız. 
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Solucanlar Ne Yerler? 
Bu mucize evsel dönşüm canlıları, otobur oldukları için en çok sebze ve meyve kabukları, yaprak, 

karton, renksiz mürekkepli kağıt gibi şeyler yerler. En çok sevdikleri ise muz kabuğu, çay/kahve 
posasıdır.  Sevmedikleri ve hatta onlar için ölümcül olan tek şey kimyasal atıklardır. 

 

EkosolFarm KompostBox® Koku Yapar mı? 
Ekosolfarm KompostBox®ınıza koyacağınız evsel organik atıklar yani sebze, meyve, çay/kahve posası, 

kağıt vs. solucanlar ile temas edeceği için asla koku, sineklenme, kurtlanma yapmayacaktır. Aslında 

solucanların bir mucizesi de budur. Vücutlarının üzerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan “Sölom 
Sıvısı” evsel atıklarınızın koku, sineklenme vs. yapması engeller. 

 
EkosolFarm KomposBox’taki Musluk Ne işe Yarar? 
Bu musluk, solucanlarınızın ürettiği gübrelerden süzülen “Kompost Çayı”nı almak için gerekli olan 

aparattır. KompostBox®ınızda her gün damlalarla biriken bu yoğun içerikli “çay” bitkileriniz için en 

verimli organik besindir. Kompost Çayınızı bitkilerinize verirken 1/10 oranında suyla karıştırmalısınız. 

 

Solucan Gübresi, Bitkilere Faydalı Bir Gübre midir? 
Solucan Gübresi, Organik gübreler içerisinde en güçlü, en etkili gübredir. 
Amerika Kaliforniya Gıda ve Tarım Birliğinin yaptırdığı Akademik araştırmalara göre; özellikle sebze ve 

meyve bitkilerinde %70’e varan verim artışı gözlemlenmiştir. 

Organik Solucan Gübresi, içeriğindeki organik madde muhtevası nedeniyle toprağın su tutma ve 

havalandırma kapasitesini arttırır. Solucanların gübreye geçirdikleri vücut sıvıları (Sölom Sıvısı) 

sayesinde bitkilerde patojenlere karşı direnç oluşturur. Solucanların sindirim sisteminde, çok sayıdaki 

mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ve antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme 

hormonları ve enzimler bulunur ve dışkıya yani gübreye geçer ve bitkide büyümede hız ve direnç 

sağlar. 

 
Organik Tarım Nedir? 
Doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol 

altına alarak, doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin optimum 

kullanımı ile optimum verim alma sistemidir. 

Kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal 

üretim biçimidir. Doğadan aldığını doğaya geri veren, tarımın sürekliliğini sağlamayı hedefleyen 
toplu bir felsefenin ürünü, bir yaşam biçimidir. 
 

Organik Ürün; 
Organik ürünler tamamen doğadaki organik bitkilerden elde edilir.   

Saf ve doğal olmayan hiçbir madde içermez. 
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Bir ürünün Organik Olduğu Nasıl Anlaşılır? 
Avrupa Birliği standart ve kurallarına göre T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği 

sertifika kuruluşları tarafından, 

• Tarla’nın denetlenerek sertifikalanması 

• Tohum’un denetlenerek sertifikalanması 

• Doğal Gübre’nin denetlenerek sertifikalanması 

• Doğal Böcek İlacı’nın denetlenerek sertifikalanması 

• Yetişen Ürün’ün denetlenerek sertifikalanması 

• Ürünü İşleyen’in denetlenerek sertifikalanması      

• Ürünü Paketleyip Pazarlayan’ın denetlenerek  

sertifikalanması gerekir.  

 
 

 
 

EKOSOLFARM Organik Ürünler Hakkında Bilgi Almak için; 

 
 

 
 

 
Satın Almış Olduğunuz Tüm Ürünlerimiz ile İlgili; 
Tecrübe, Görüş ve Önerilerinizi 
www.facebook.com/EkosolFarm adresimizde 
 Paylaşabilirsiniz. 
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