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PROBLEM NEDEN  ÇÖZÜM YÖNTEMİ 

Solucan Ölümü 

Çok Fazla Yiyecek Verilmesi 
Eklediğiniz yiyecek miktarını azaltın. Mevcut solucan üretim ünitesine 
solucan takviyesi yapın veya yeni bir üretim ünitesi oluşturun. 

Çok Nemli Olması 
Solucan üretim ünitesine kuru yiyecekler ekleyin. Örneğin kağıt, karton 
parçaları. 

Çok Kuru Olması 
Hafif nemli oluncaya kadar solucan üretim ünitesine su ilave edin. Gerekirse 
nemli solucan maması ve sulu yiyecekler ekleyin. 

Aşırı Sıcaklılar 
Solucan üretim ünitesini sıcaklığın 12 ° - 25 ° C arasında olduğu bir yere 
taşıyın. Üretim ünitesinin sıcaklıklara karşı yeterli olduğundan emin olun. 

Yiyeceğin Tamamen Tükenmesi Solucan gübrenizi hasat edin. Solucan üretim ünitesine taze yiyecek ekleyin. 

Karınca İstilası Çok Kuru Olması 
Solucan üretim ünitesindeki nem oranının % 80 - 90 arasında oluncaya 
kadar su ilave edin. 

Sinek Saldırısı 

Yiyeceklerin Açıkta Kalması 
Solucan üretim ünitesinin üst kısmında hızlaca bozulabilen yiyecekler uzun 
süre açıkta kalırsa sinekleri cezbeder. Açıkta kalan yiyeceklerin üzerini 
fermente mama, organik kokopit veya torf gibi materyal ile kapatın. 

Meyve ve Yüksek Şekerli Yiyecekler 

Solucan üretim ünitesine eklediğiniz meyve kabuğu miktarını azaltın veya bu 
meyveleri eklemeden önce dondurun. Üretim ünitesinin üzerini karton ile 
kapatın. Üretim ünitesinin yakınında bir yere bir kap içerisinde sirke koyun 
ve sinekleri sirkeye çekerek boğulmasını sağlayın. 2- 3 hafta süresince 
üretim ünitesine yeni yiyecek eklemeyin. A
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Çürük Kokusu 

Aşırı Nem 
Solucan üretim ünitesinin fazla suyu tahliye edecek deliklere sahip 
olduğundan ve bu deliklerin tıkanmadığından veya üretim ünitesinin dip 
kısmında su birikmediğinden emin olun. 

Yetersiz Oksijen 
Solucan üretim ünitesinin yeterli oksijen almasını sağlayın. Üstü kapalı ise 
yeni havalandırma kanalları oluşturun. 

Çok Fazla Yiyecek Verilmesi 
Yiyecekleri kuru materyal içeren solucan yatağı ile örtün ve eklediğiniz 
yiyecek miktarını azaltın. 

Kötü Koku 
Yayılması/Sinekleri 
Cezbetmesi 

Aşırı Nem; Açıkta Kalan Yiyecekler 
10 cm kalınlığında kuru bir solucan yatağı materyali ekleyin ve 2 ila 3 hafta 
boyunca beslemeyi bırakın. 

Sorunlu Yiyecekler Solucan üretim ünitesine et, süt, yağ vb. eklemeyin; eğer eklendiyse çıkarın. 

Kemirgen Saldırıları 

Üretim Ünitesi Kemirgen Korumalı Değil 

Kemirgenleri yakalayan tuzak veya yem malzemeleri kullanın ve solucan 
üretim ünitenizi kemirgelerin erişemeyeceği şekilde korumalı hale getirin. 
(Solucan üretim ünütesinde ¼ inçten daha büyük delik veya boşluk 
olmamalı) 

Sorunlu Yiyecekler Solucan üretim ünitesine et, süt, yağ vb. eklemeyin; eğer eklendiyse çıkarın. 

Çok Fazla Meyve ve Sebze Atığı Verilmesi 
10 cm kalınlığında kuru bir solucan yatağı materyali ekleyin ve 2 ila 3 hafta 
boyunca beslemeyi bırakın. 

Tespih Böceği ve Kın 
Kanatlılar 

Bu Tür Böceklerin Eksikliği 

Tespih Böceği ve Kın Kanatlı böcek grupları doğada nadir olarak 
bulunmazlar. Genellikle solucanlarla birlikte yaşarlar. Kompostun 
parçalanmasında solucanlara yardımcı olurlar ve yararlı hayvanlardır. Bu 
böceklerin az miktarda üretim ünitesinde görülmesi sağlıklı bir kompostu 
işaret eder. A
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