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 آب به مقدار الزم ، آب پاش 
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تحقیقات بی شمار به اثرات مفید کرم های خاکی در حاصلخیزی 

 :خاک اشاره می کنند. بعضی از تأثیرات مهم در ذیل بیان می گردد

کرمهای خاکی به پوسیدگی و تجزیة مواد آلی پس مانده ها در 

آزاد کردن عناصری مانند کربن، نیتروژن، سولفور و خاک، بوسیلة 

 .دیگر مواد غذایی کمک می کنند
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عمل گوارش باعث افزایش وروان کردن فعالیت میکروبی در محلول 

کردن مواد مغذی گیاهی غیرآلی موجود در مواد معدنی خاک می 

 .باشد

پایداری ساختمان خاک بواسطة افزایش فعالیت میکروبی در هنگامی 

کرم خاکی در داخل خاک وجود دارد و بعد از اینکه مدفوعات که 
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 .کرم خاکی ته نشین می شود، اصالح می یابد

کرم های خاکی باعث بهبود تهویة خاک  زیرزمینی وسیع سوراخهای

می گردند.سوراخهای زیرزمینی همچنین ممکنست نفوذ آب را به 

 .درون خاک افزایش دهند

از آشغالهای آلی سطح خاک تحت شرایط طبیعی کرمهای خاکی 
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تغذیه خواهند کرد و مدفوعات خود را در محل ریشة گیاه باقی می 

گذارند. به محض تجزیة میکروبی، بیشتر پس مانده های، نیمه 

 .گوارش یافته، عناصر مغذی گیاهان راتشکیل می دهند

کرمهای خاکی برای حاصلخیزی خاک و رشد گیاه بسیار پرمنفعت 

معتبر معدودی تعیین کرده اند که حضور مداوم هستند. مطالعات 
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کرمهای خاکی در خاک اصالحات معنی داری را در رشد گیاهان 

کشف  Hopp (1141) و Slaterایجاد کرده اند. در یک تحقیق، 

کردند، رشد علوفه )شبدر( که بوسیلة فعالیت کرم خاکی در یک 

ق دیگری اصالح یافته، ولی در تحقی« رسی»تراکم کم در خاک نوع 

صورت گرفت  Chandwick (1141) و bradley که توسط
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نتوانستند افزایش حاصلخیزی محصول در خاک توسط کرم خاکی را 

اثبات کنند. برای روشن شدن موضوع، مطالعات بیشتر بوسیلة تنوع 

اگر چه سایر ارگانیزمهای  .بیشتری از خاک و گیاهان مورد نیاز بود

مکن است اثرات سودمند مشابه را خاک و فعالیت ریشة گیاهان م

نشان دهد ولی در خواص خاک و نتایج مثبت در تمامی خاکها 
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 .ممکنست این مطلب ایجاد نشود

قبل از وارد کردن کرمها به خاک باید در نظر داشت که آن کرمهای 

خاکی جزء طبیعی جمعیت خاک هستند. اگر خاک بطور صحیح 

خواهند کرد. شرایط خاکی اداره گردد این جمعیت طبیعی، پیشرفت 

که کرمهادرآن وارد شده اند جایی مانند کشتزار آماده شدة جدید یا 
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در محوطه ای که خاکش از لحاظ مواد آلی فقیر است یا توسط 

کرمهای خاکی بومی خیلی اسیدی باشد باید تا حد امکان منفعت 

برساند. در اینچنین خاکهایی، ورود کرم بوسیلة گونه های قوی و 

یریت شایسته باعث افزایش جمعیت کرمهای خاکی شده و این مد

 .جریان خیلی سریعتر از انجام رویة طبیعی صورت گیرد
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برای وارد کردن، گونه هایی از کرم خاکی باید انتخاب شود که با 

محیط خاک نامساعد، سازگار شده اند و یک منبع غذایی برای کرمها 

یدی باشد باید زمین را آهک باید تهیه و آماده گردد و اگر خاک اس

پاشی کرد. اگر یک کشاورز خاکش را بوسیلة کرمهای خاکی تلقیح 

 (one-timeای،  کند شاید این یک بهره برداری یکباره )یک دفعه
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باشد. قبل از پرورش کرمها برای استفاده در کشاورزی تجارتی، اول 

ن باید باید از رسیدگی ها و مراقبتهای مذکور اطالع یافت و همچنی

دریافت که، آن خاک تلقیحی، از مزرعة تجارتی، که بوسیلة کرم های 

خاکی تلقیح می شود، یک تمرین معمولی در این زمین و در این 

 .موقع نمی باشد
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کود کرم مرده )بی رمق( ممکن است در مخلوط خاک گلدان بعنوان 

یک مادة اصالحی آلی خاک، یا بعنوان کود آلی استفاده شود. ارزش 

غذایی کرم خاکی به محتوای غذایی، از فرآورده های آلی ای که کرم 

خاکی استفاده می کند بستگی زیادی خواهد داشت ومی تواند با یک 

اندیشة صحیح، معادل کمپوست تهیه شده از پس مانده های مشابه 
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 .باشد. اما وقتی که کرمهای خاکی از زمین برداشت می شوند

(harvested)بویژه )مقدار مادة غذایی قابل توجه  ، خرمن می شوند

 .نیتروژن( از پس مانده ها برداشته خواهد شد


