
 ورمی کمپوست 

 

 وزرات جهاد کشاورزی       

 سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم        

     مذیریت جهاد کشاورزی شهرستان ملکشاهی           

 مرکس جهاد کشاورزی بخش گچی    

 مىبع : 

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

 روش تولید ورمڳ کمپوست  

و یکڳ  ژکولو انظر  از مڳ کمپوست  ورتولید  ورڳ فنا 

تولید ت  مکانا اقل ابا حدا و جرر اخوڳ در یندافردڳ، قتصاا

م نجا اقابل  دڳ عا دم سیله مر وبه  و مڳ کمپوست   ور 

 ست . ا

 ورمڳ کمپوست خانگڳ : 

ساده ترین و راحتترین روش ، استفاده از جعبه هاڳ 

 چوبڳ میباشد، جعبه ها باید بدون مواد شیمایڳ باشند 

 ورمڳ کمپوست در هواڳ آزاد : 

 

 

در لڳ قابل تجزیه  اد آست مو زم امڳ کمپوست  ال ورتولید  اڳ بر 

بستر زڳ سا ده ما آمرحله د. در شوار داده خاکڳ قرڳ هام کرر ختیاا

ت لڳ به قطعا ذرات آست  زم اال ا بتد اخاکڳ  ڳ ها م کر ز نیا رد مو 

ن کسیژ ،اطوبت  ورت رمجا در لڳ  ده آما ده تو شود. کوچکتر تقسیم  

ه، تجزیه کنند ڳ گانیسم ها و ارمیکر ر حضو و در مناسب  ڳ ماو د

ثر در امه  ده و در اداهم  نمو افررا خاکڳ ڳ هام کراڳ لیه برده اوما

ده اڳ لڳ به ما اد آخاکڳ مو م کر ارش گو ه ستگا اد از دمو ر عبو 

مڳ کمپوست تبدیل مڳ ورتولید  اڳ بر م نگ به ناه رتا سیاه اڳ قهو

 شوند .

 

ورزڳ،  کشا ڳ پسماند ها ت ،  نا اپهن حیو مواد مختلفففڳ مفانفنفد،  

و ... جنگلڳ   ت ضایعا ، صنعتڳ ت ضایعاک، پوشاو کاغذ ت ضایعا

 را مڳ توان استفاده نمود. 

 

 

 مواد آلڳ مورد نیاز جهت  تولید ورمڳ  کمپوست  

 روش تولید ورمڳ کمپوست

 تهیه و تنظیم 

 سمیه شفیعڳ، آفاق مفتیان   



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 

نامطلوبڳ در افزایش آلودگڳ منابع آب و خفاک نفیفز بفه هفمفراه 

ند. ارثر مڳ  گذ ن انسا ابر سومتڳ  م نجا اکه سر   .داشففتففه اسففت

یستڳ ڳ زها دشیمیایڳ با کو ڳ ها دینک ظرفیت جایگزینڳ کو ا

مڳ کمپوست شامل همه د دارد. ورجو ومڳ کمپوست  ورمانند  

مڳکمپوست ن اسففت. ورشد سالم گیاها اڳ ربر زم ال ت نرکیبا 

نیز با ورزان کشا اڳ بر و ست  اشیمیایڳ  ڳ ها دکو از تر  ارزان 

کم بفا تفوجفه بفه  خیر  ڳ اها   سا در ست.  د آور اسو و صرفه  

مڳ ده از ورستفا ڳ افسفر و پتاسیمڳ  ڳ ها دکو دن وارادات کر 

ح نها مطر اڳ آجایگزین مناسب بر ان ند به عنواکمپوست مڳ تو

 د. شو

 مقدمه 

 

 بر عناصر مفاکفرو مفانفنفد ازت عووه  کمپوست  ورمڳ   ،

مفیفکفرو مفانفنفد آهفن،     حاوڳ عفنفاصفر   فسفر و پتاسیم 

 .باشد مس، روڳ و منگنز نیز مڳ

  ویففژه ازت بففوده کففه  عفنفاصففر غففذایفڳ بسففیفار غفنفڳ بفه

 دهد  مڳ  قرار گیاه   ها را در اختیار تدریج آن به

 هففاڳ پففاتففوژن،  فففاقففد هففر گففونففه بففو، مففیففکففروارگففانففیففسففم

هفاڳ هفرز  عفلفو   هفا و هاڳ غیفر هفوازڳ، قفار  باکترڳ

 باشد. مڳ

  باال بودن میزان عناصر اصفلفڳ غفذایفڳ در مفقفایسفه بفا

 سایر کودهاڳ آلڳ

 ویفتفامفیفن  مانند  داشتن  موادڳ   B12 کفه  و اکسفیفن

 عام  محرک رشد گیاه  میباشد.

  اصفوح کفنفنفده خصفوصفیفات ففیفزیفکفوشفیفمفیفایفڳ و

 بیولوژیکڳ خاک

  مڳ کند  جذب  بخود  را   کمترڳ  آفات       

 میسان  مصرف  ورمی کمپوست 

 

براڳ هر درخت  دردرختان میوه كیلوگرم  3تا1

 بسته به سن 

 در زراعتر  هکتادرتن  11تا  3

براڳ درخفتفان غفیفرمفثفمفردر کیلوگرم  1.1تا  1.1

    یک فص  زراعڳ

 براڳ هر نها  جنگلدارڳ و نها  كارڳ  گرم111

براڳ هرمتر مربع درختچه هاڳ زینتڳ گرم  011 

 و چمن 

براڳ هرمتر مربع گیاهان زینتڳ )انواع گرم  011 

 گ (  

 براڳ هرگلدان گلدان هاڳ متوسط   گرم01 

 براڳ هر گلدان گلدان هاڳ بزرگ  گرم  101

 

عناصر موجود در ورمڳ کمپوست 

 مزایاڳ آن 


