رﻭش تﻭلید ﻭرمﮗ کمپﻭست
ﺑﺮاﮖ تﻮلﯿﺪ ﻭرمﮗ کﻤﭙﻮسﺖ ﻻزم اسﺖ مﻮاد آلﮗ ﻗﺎﺑﻞ تﺠﺰیﻪ در
اﺧﺘﯿﺎر کﺮم ﻫﺎﮖ ﺧﺎکﮗ ﻗﺮار دادﻩ شﻮد .در مﺮﺣﻠﻪ آمﺎدﻩ سﺎزﮖ ﺑﺴﺘﺮ
مﻮرد ﻧﯿﺎز کﺮم ﻫﺎﮖ ﺧﺎکﮗ اﺑﺘﺪا ﻻزم اسﺖ ذرات آلﮗ ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
کﻮچﮑﺘﺮ تﻘﺴﯿﻢ شﻭد .تﻮدﻩ مﺎدﻩ آلﮗ در مﺠﺎﻭرت رﻃﻮﺑﺖ ،اکﺴﯿﮋن
ﻭ دمﺎﮖ مﻨﺎسﺐ ﻭ در ﺣﻀﻮر مﯿﮑﺮﻭ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎﮖ تﺠﺰیﻪ کﻨﻨﺪﻩ،
مﺎدﻩ اﻭلﯿﻪ ﺑﺮاﮖ کﺮم ﻫﺎﮖ ﺧﺎکﮗ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدﻩ ﻭ در ادامﻪ در اﺛﺮ
ﻋﺒﻮر مﻮاد از دسﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش کﺮم ﺧﺎکﮗ مﻮاد آلﮗ ﺑﻪ مﺎدﻩ اﮖ
ﻗﻬﻮﻩ اﮖ تﺎ سﯿﺎﻩ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺑﺮاﮖ تﻮلﯿﺪ ﻭرمﮗ کﻤﭙﻮسﺖ تﺒﺪیﻞ مﮗ
شﻮﻧﺪ .

رﻭش تﻭلید ﻭرمﮗ کمپﻭست
وزرات جهاد کشاورزی

ﻓﻨﺎ ﻭرﮖ تﻮلﯿﺪ ﻭرمﮗ کﻤﭙﻮسﺖ از ﻧﻈﺮ اکﻮلﻮ ژیﮑﮗ ﻭ
اﻗﺘﺼﺎدﮖ ،ﻓﺮایﻨﺪﮖ در ﺧﻮر اﺟﺮا ﻭ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ امﮑﺎﻧﺎت تﻮلﯿﺪ
ﻭر مﮗ کﻤﭙﻮسﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻭسﯿﻠﻪ مﺮدم ﻋﺎدﮖ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎ م
اسﺖ .

سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم
مذیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی
مرکس جهاد کشاورزی بخش گچی

ﻭرمﮗ کمپﻭست ﺧﺎﻧﮕﮗ :
سﺎدﻩ ترین ﻭ راﺣتترین رﻭش  ،استفﺎدﻩ از ﺟﻌﺑﻪ ﻫﺎﮖ
چﻭﺑﮗ میﺑﺎشد ،ﺟﻌﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺎید ﺑدﻭن مﻭاد شیمﺎیﮗ ﺑﺎشﻧد

ورمی کمپوست

مﻭاد مﺧتﻠفففﮗ مفﺎﻧفﻧفد ،پﻬﻦ ﺣﯿﻮاﻧﺎت  ،پﺴﻤﺎﻧﺪ ﻫﺎﮖ کﺸﺎﻭرزﮖ،

مﻭاد آلﮗ مﻭرد ﻧیﺎز ﺟﻬت تﻭلید ﻭرمﮗ کمپﻭست
ﺿﺎیﻌﺎت کﺎﻏﺬ ﻭ پﻮشﺎک ،ﺿﺎیﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﮗ ،ﺿﺎیﻌﺎت ﺟﻨﮕﻠﮗ ﻭ ...
را مﮗ تﻭان استفﺎدﻩ ﻧمﻭد.

ﻭرمﮗ کمپﻭست در ﻫﻭاﮖ آزاد :

مىبع :
محمدحسیه ارزاوش  ،وسریه عباسی ؛ ورمی کمپوست از تولید تا مصرف

تﻬیﻪ ﻭ تﻧﻅیم
سمیﻪ شفیﻌﮗ ،آﻓﺎق مفتیﺎن

ﻋﻧﺎﺻر مﻭﺟﻭد در ﻭرمﮗ کمپﻭست
مزایﺎﮖ آن

مقدمه
ﻁﮗ چﻧد دﻫﻪ اﺧیر ﺑﻪ دلیف اﻓفزایفش ﺟفمفﻌفیفت ﻭ تفﻘفﺎﺿفﺎﮖ
رﻭزاﻓزﻭن ﺑراﮖ مﻭاد ﻏفذایفﮗ مﺻفرو کفﻭدﻫفﺎﮖ شفیفمفیفﺎیفﮗ ﺑفﻪ
مﻧﻅﻭر اﻓزایش مﻘدار تﻭلید در ﻭاﺣفد سفﻁفﺢ ﺑفﻪ شفدت اﻓفزایفش
یﺎﻓتﻪ کﻪ ﻋفوﻭﻩ ﺑفر اﻓفزایفش ﻫفزیفﻧفﻪ ﻫفﺎﮖ تفﻭلفیفد ،پفیفﺎمفدﻫفﺎﮖ





ﻋفﻧفﺎﺻففر ﻏففذایفﮗ ﺑسففیفﺎر ﻏفﻧفﮗ ﺑفﻪﻭیففژﻩ ازت ﺑففﻭدﻩ کففﻪ
ﺑﻪتدریج آنﻫﺎ را در اﺧتیﺎر ﮔیﺎﻩ ﻗرار مﮗدﻫد



ﻓففﺎﻗففد ﻫففر ﮔففﻭﻧففﻪ ﺑففﻭ ،مففیففﮑففرﻭارﮔففﺎﻧففیففسففمﻫففﺎﮖ پففﺎتففﻭژن،
ﺑﺎکترﮖﻫﺎﮖ ﻏیفر ﻫفﻭازﮖ ،ﻗفﺎر ﻫفﺎ ﻭ ﻋفﻠفوﻫفﺎﮖ ﻫفرز
مﮗﺑﺎشد.



ﺑﺎﻻ ﺑﻭدن میزان ﻋﻧﺎﺻر اﺻفﻠفﮗ ﻏفذایفﮗ در مفﻘفﺎیسفﻪ ﺑفﺎ
سﺎیر کﻭدﻫﺎﮖ آلﮗ

 011ﮔرم ﺑراﮖ ﻫرمتر مرﺑﻊ درﺧتچﻪ ﻫﺎﮖ زیﻧتﮗ
ﻭ چمن



داشتن مﻭادﮖ مﺎﻧﻧد ﻭیفتفﺎمفیفن B12ﻭ اکسفیفن کفﻪ
ﻋﺎم مﺣرک رشد ﮔیﺎﻩ میﺑﺎشد.

 011ﮔرم ﺑراﮖ ﻫرمتر مرﺑﻊ ﮔیﺎﻫﺎن زیﻧتﮗ (اﻧﻭاﻉ
ﮔ )

ایﻨﮏ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺎیﮕﺰیﻨﮗ کﻮدﻫﺎﮖ شﯿﻤﯿﺎیﮗ ﺑﺎ کﻮدﻫﺎﮖ زیﺴﺘﮗ
مﺎﻧﻨﺪ ﻭرمﮗ کﻤﭙﻮسﺖ ﻭﺟﻮد دارد .ﻭرمﮗ کﻤﭙﻮسﺖ شﺎمﻞ ﻫﻤﻪ
ﻧﺮکﯿﺒﺎت ﻻزم ﺑﺮاﮖ رشﺪ سﺎلﻢ ﮔﯿﺎﻫﺎن اسففت .ﻭرمﮗکﻤﭙﻮسﺖ
ارزان تﺮ از کﻮدﻫﺎﮖ شﯿﻤﯿﺎیﮗ اسﺖ ﻭ ﺑﺮاﮖ کﺸﺎﻭرزان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺻﺮﻓﻪ ﻭ سﻮد آﻭر اسﺖ .در سﺎ ﻫﺎﮖ اﺧﯿﺮ ﺑفﺎ تفﻭﺟفﻪ ﺑفﻪ کﻢ
کﺮدن ﻭارادات کﻮدﻫﺎﮖ پﺘﺎسﯿﻤﮗ ﻭ ﻓﺴفﺮﮖ اسﺘفﺎدﻩ از ﻭرمﮗ
کﻤﭙﻮسﺖ مﮗ تﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎیﮕﺰیﻦ مﻨﺎسﺐ ﺑﺮاﮖ آﻧﻬﺎ مﻄﺮﺡ
شﻮد.

1تﺎ 3كیﻠﻭﮔرم ﺑراﮖ ﻫر درﺧت دردرﺧتﺎن میﻭﻩ
ﺑستﻪ ﺑﻪ سن

ﻭرمﮗکمپﻭست ﻋوﻭﻩ ﺑر ﻋﻧﺎﺻر مفﺎکفرﻭ مفﺎﻧفﻧفد ازت ،
ﻓسفر ﻭ پتﺎسیم ﺣﺎﻭﮖ ﻋفﻧفﺎﺻفر مفیفﮑفرﻭ مفﺎﻧفﻧفد آﻫفن،
مس ،رﻭﮖ ﻭ مﻧﮕﻧز ﻧیز مﮗﺑﺎشد.

ﻧﺎمﻁﻠﻭﺑﮗ در اﻓزایش آلﻭدﮔﮗ مﻧﺎﺑﻊ آب ﻭ ﺧفﺎک ﻧفیفز ﺑفﻪ ﻫفمفراﻩ
داشففتففﻪ اسففت .کﻪ سﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮ سومﺘﮗ اﻧﺴﺎن اﺛﺮ مﮗ ﮔﺬارﻧﺪ.

میسان مصرف ورمی کمپوست



اﺻفوﺡ کفﻧفﻧفدﻩ ﺧﺻفﻭﺻفیفﺎت ﻓفیفزیفﮑفﻭشفیفمفیفﺎیفﮗ ﻭ
ﺑیﻭلﻭژیﮑﮗ ﺧﺎک



آﻓﺎت کمترﮖ را ﺑﺧﻭد ﺟذب مﮗ کﻧد

 3تﺎ  11تﻦ درﻫﮑﺘﺎر در زراﻋت
 1.1تﺎ  1.1کیﻠﻭﮔرم ﺑراﮖ درﺧفتفﺎن ﻏفیفرمفﺛفمفردر
یﮏ ﻓﺻ زراﻋﮗ
111ﮔرم ﺑراﮖ ﻫر ﻧﻬﺎ ﺟﻧﮕﻠدارﮖ ﻭ ﻧﻬﺎ كﺎرﮖ

01ﮔرم ﺑراﮖ ﻫرﮔﻠدان ﮔﻠدان ﻫﺎﮖ متﻭسﻁ
 101ﮔرم ﺑراﮖ ﻫر ﮔﻠدان ﮔﻠدان ﻫﺎﮖ ﺑزرگ

