تولید کننده ورمی کمپوست
تعریف شغل

توليد كننده ورمي كمپوست
كسي است كه از عهده تشخيص
كود ورمي كمپوست و آماده
سازي مكان مناسب جهت توليد
ورمي كمپوست و مراقبت از
بستر و نحوه جداسازي ورمي
كمپوست از كرم ها برآيد.
استاندارد آموزش

در صورتی که فرد اطالعات مهارتی و فنی در زمینه شغل مذکور را نداشته باشد،
می بایست به میزان  52ساعت آموزشی که مشتمل بر  8ساعت تئوری و  44ساعت
عملی است گذرانده باشد تا به لحاظ فنی شایستگی الزم را برای احراز شغل داشته
باشد .همچنین کارآموز نیاز به گذراندن دوره های پیش نیاز خاصی نمی باشد.
شرایط کارآموز

فرد باید دارای هوشیاری ذهنی
بوده و فاقد معلولیت حرکتی و
بینایی باشد .این رشته هم برای
برادران و هم برای خواهران قابل
فعالیت خواهد بود.
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همچنين این رشته برای افرادی که دارای حداقل مدرک تحصیلی پایان دوره
راهنمایی می باشند قابل اجرا می باشد.
اطالعات تخصصی

سالها تالش و مطالعه و پس از انجام مراحل تحقيقات و آزمايشات گوناگون
مشخص شده باز هم قدرت اليزال پروردگار با خلقت موجودي ارزشمند بنام كرم
خاكي توانسته يكي از عمدهترين نيازمنديهاي بسترگل وگياه يعني مواد آلي را با
وجود فضوالت اين جانور تأمين نمايد .ورمي كمپوست حاصل فعاليت بيولوژيك
نوعي كرمخاكي با نام علمي  Eisenia fotidaميباشد اين جانور با تغذيه از مواد
آلي موجود در طبيعت آ ن را به كود آلي مغذي تبديل نموده به گونهاي كه در حال
حاضر اين كود به عنوان يكي از غنيترين كودهاي آلي بيولوژيك شناخته شده در
دنيا كاربرد دارد.
مزایای ورمی کمپوست

یک غذای کامل و متعادل برای گیاهان می باشد
با دارا بودن مواد هورمونی رشد و نمو گیاه را سرعت می بخشد
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 به نگهداری رطوبت در خاک کمک می نماید. رنگ ،طعم ،بو و کیفیت گلها ،سبزیجات و میوه را بهبود می بخشد. حاصلخیزی خاک را افزایش می دهد. فاقد هرگونه آلودگی میکروبی می باشد. مواد بیوشیمیایی آن مقاومت گیاهان را در مقابل بیماری ها افزایش می دهد.خواص ورمی کمپوست

 سبک و فاقد هرگونه بو. عاری از تخم علف های هرز. حاوی میکرو ارگانیسم هوازی سفید مانند ازتوباکترها. باال بودن میزان عناصر اصلی غذایی در مقایسه با سایر کودهای آلی. دارا بودن عناصر میکرو مانند آهن ،روی ،مس و منگنز. دارا بودن مواد محرکه رشد گیاهی نظیر هورمون ها. قابلیت باالی نگهداری آب و مواد غذایی. -فرآوری سریع تر از سایر کمپوست ها.
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 عاری از باکتری های غیر هوازی ،قارچ ها و میکروارگانیسم های پاتوژن. قابل مصرف در پرورش کلیه محصوالت کشاورزی.ویژگی های اختصاصی در گیاهان تزئینی و دارویی

 تداوم گلدهی گونه های مختلف گیاهان تزیینی. حفظ رنگ ها و عطر گل ها در طی زمان عرضه. افزایش نسبت اسانس ها و مواد موثر در گیاهان دارویی. جلوگیری از زرد شدن و ریزش برگها. بهبود جوانه زنی بذرها. -افزایش تداوم گل های شاخه بریده در طی نگهداری در گل فروشی ها.

ویژگی های عمومی

 افزایش مقاومت به استرس ها و تنش های محیطی. ارتقاء مقاومت در برابر پاتوژن ها و عوامل بیماری زای خاک. کاهش و نهایتاً حذف مصرف کودهای شیمیایی و مواد محرکه رشد خارجی. افزایش نسبت تبدیل جوانه های رویشی به زایشی. تشدید ریشه زایی و رشد قلمه ها. حاوی سطح باالیی از عناصر ضروری برای رشد گیاهان. تامین کننده عناصر اساسی در ایجاد عطر و طعم در محصوالت کشاورزی. -افزایش زمان انبارداری محصوالت جمع آوری شده با حفظ کیفیت.

روش ايجاد كارگاه توليد ورمي كمپوست

روش هاي مختلفي براي توليد وجود دارد كه در اينجا ساده ترين روش كه روش
پشته اي است شرح داده خواهد شد.
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 .1يك زمين مسطح بدون كلوخ سنگ و خرده شيشه را انتخاب و سطح آن را
مرطوب و سپس كام ً
ال بكوبيد تا سفت گردد .علت اين امر جلوگيري از ايجاد هيبريد
كرم هاي مورد استفاده با كرم هاي خاكي معمولي و زايل شدن نژاد آن ها مي باشد.
مي توان در صورت امكان سطح زمين را سيمان و يا آسفالت نمود.
.2كرمها از بارندگي و نور آفتاب گريزان مي باشند در نتيجه بر روي سطح آماده
شده در مرحله ( )1اقدام به ايجاد سايه بان مي گردد .
 .3بر روي سطح آماده شده اقدام به ايجاد پشته اي از كودگاوي نيمه پوسيده به
شكل گنبدي با عرض  70سانتيمتر و به ارتفاع  50سانتي متر و طول دلخواه مي شود.
 .4در شرایط مطلوب به میزان  25در صد وزن پشته ایجاد شده ،می بایست کرم
اضافه گردد.
 .5پس از پشته نمودن اقدام به آبياري فراوان پشته ها شود تا شيرابه كود گاوي
خارج گردد.
 .6در طول باالترين قسمت پشته اقدام به ايجاد شياري به عمق  15سانتي متر نموده
و كرم ها را داخل شيار در طول پشته بريزيد و سپس كود را روي آن برگردانيد.
.7در طول مدت فعاليت كرم ها (تا تبديل كود گاوي به ورمي كمپوست) هر روز
به اندازه آبياري چمن روي آن آب پاشي صورت گيرد تا رطوبت مطلوب آن حفظ
گردد.
 . 8پس از مدتي كه مواد بستره اي تبديل به ورمي كمپوست گرديد مي توان
اقدام به جداسازي كرمها از پشته نمود كه براي اينكار يا از غربال استفاده مي گردد و
يا مي توان با ايجاد يك ماهيچه از كود دامي نيمه پوسيده در كنار پشته اي كه ديگر
فاقد مواد غذايي الزم براي تغذيه كرم هاست سبب مهاجرت كرمها از پشته قديمي به
اين ماهيچه گرديد و پس از آن اقدام به ايجاد پشته هاي جديد و انتقال جمعيت كرم
به اين پشته ها نمود.
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شكل  – 1سيستم پشته

شكل  -2سيستم تانك

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ورﻣﻲﻛﻤﭙﻮﺳﺖ
كرم زنده :

جهت تغذيه مستقيم آبزيان (به خصوص ماهي قزلآال)-جهت تقويت و اصالح خاكهاي كشاورزي

پودر خشک كرمخاكي :

غذاي دام و آبزيان صنايع آرايشي و بهداشتيچاي كمپوست :

 از طريق پاشيدن روي برگها و تعيين غلظتهاي متفاوت هنگام استفادهتجهيزات نسبتاً ابتدايي و دانش فني نه چندان پيچيده در تهيه محصول فوقو نهايتاً افزايش مقاومت گياهان در برابر بيماريها پس از مصرف چاي كمپوست است.
استانهای بالقوه در تولید ورمی کمپوست

با عنايت به اينكه تولید ورمي كمپوست در مناطقی كه به لحاظ تولید و سطح زیر
کشت محصوالت کشاورزی دارای رتبه بوده و همچنین از نظر شرايط آب و هوایی
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معتدل باشند ،مي توانند پرورش پیدا کنند که شاخص های زیر مالک نظر می باشد.
.1سطح زيركشت محصوالت زراعي غالت و محصوالت علوفه اي
.2سطح زير كشت محصوالت باغي استان و ضايعات مربوطه
.3تعداد مجتمع های پرورش دام (کود مرغی برای پرورش مناسب(سمی) نمی باشد)
.4سطح زير كشت سبزي و صيفي جات
.5وجود پارك هاي بزرگ گردشگري
.6كنار صنايع تفكيك زباله شهري و دفن زباله
لذا بر اين اساس استان هاي كشور را در اولویت های 1و 2و  3به جهت توسعه اين
رشته پيشنهاد مي نماييم:
اولويت اول

اولويت دوم

اولويت سوم

آذربايجان شرقي

ايالم

خراسان جنوبي

اردبيل

تهران

سيستان و بلوچستان

خراسان رضوي

چهارمحال و بختياري

سمنان

خوزستان

خراسان شمالي

قم

زنجان

قزوين

هرمزگان

فارس

كردستان

يزد

كرمانشاه

همدان

كرمان

گلستان

آذربايجان غربي

بوشهر

گيالن

اصفهان

مازندران

لرستان

مركزي
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میزان مصرف کود ورمی کمپوست

میزان کود ورمی کمپوست مورد نیاز جهت مصرف گیاهان با توجه به نوع و
شرایط گیاه به شرح ذیل می باشد:
 3 -1کیلوگرم برای هر درخت درختان میوه بسته به سن
 100گرم برای هر نهال جنگلداری و نهال کاری
 500گرم برای هرمتر مربع درختچه های زینتی و چمن
 400گرم برای هرمتر مربع گیاهان زینتی (انواع گل)
 80گرم برای هرگلدان گلدان های متوسط
 150گرم برای هر گلدان گلدان های بزرگ
فهرست استاندارد تجهيزات ،ابزار  ،مواد
مشخصات فني

رديف
1

كود گاوي و یا ضایعات کشاورزی

2

سايه بان به ابعاد مورد نظر

3

لوله و اتصاالت آبياري

4

كرم *

توضیحات
در هر متر مربع  100عدد کرم می توان جا داد.

* افزايش تعداد كرم ها در هر نسل به صورت تصاعد نسبتاً هندسي ،خواهد بود.
وزن هر كرم بالغ بين  0/5تا  1گرم بوده و در هر كيلوگرم حدود  1000تا  2000نخ
كرم وجود دارد .فاصله بين دو نسل (از تخم تا تخم) در شرايط نرمال حدود  3ماه
بوده و عمر كرم ها بين يك تا دو سال متغير است.
9

توجیه اقتصادی تولید ورمي کمپوست

مقادیر زیادی از زائدات که ناشی از توسعه جامعه هستند به کود تبدیل مي شود
و نيازي به دفع اين پسماندها(70درصد) و هزينه هاي گزاف آن ها نيست .در ضمن
جمعیت کرم ها در عرض دو تا چهار ماه  2برابر می شود .بنابراین مي توان آن ها را
با روشهای مناسب خشک و تبدیل به پودر خشک کرد و به عنوان بخشی از جیره
غذایی طیور و آبزیان به مراکز متقاضي فروخت .محصول نهايي(پودر) بسیار با ارزش
و دارای پروتئین بسیار باال است که موارد مصرف زيادي دارد.
با توجه به خواص باالی کود ورمی کمپوست و همچنین از نظر اقتصادی به صرفه
بودن تولید آن چه از نظر سود آوری چه از نظر سرمایه کم اولیه و چه از نظر زمان
کوتاه سوددهی(کمتر از یک سال) ما را بر آن داشت تا با تهیه این مطلب نسبت به
ترویج و توسعه این رشته اقدام نماییم.
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