Začínáme

s vermikompostováním

Co to je
vermikompost
Vermikompostování je metoda zpracování bioodpadu, při které se využívá
žížal (z latinského vermes, tedy červ, žížala). Ty při své práci tvoří jedna
z nejkvalitnějších organických hnojiv - tzv. vermikompost a žížalí čaj.
A to vše v klidu a pohodlí vašeho domova. Ač někomu může koncept
domácího vermikompostování připadat poněkud zvláštní, při správném
fungování vermikompost nezapáchá a je poměrně nenáročný na údržbu.
Nemusíte se obávat ani invaze žížal do vašeho domu či bytu, spokojené
žížaly nikam neutíkají.

K čemu
je to dobré
zpracování bioodpadu
bioodpad tvoří významnou složku domovního odpadu,
která nepatří do směsných nádob. S použitím
vermikompostéru můžete značně snížit produkci
odpadů ve vaší domácnosti
kvalitní hnojivo
ať už máte zahrádku nebo jen květináč, vaše rostlinky
ocení kvalitnější organické hnojivo (vermikompost
a žížalí čaj), které vám žížaly vytváří.
snížení ekologické stopy
vermikompostování je jeden ze způsobů, jak žít více
ekologicky a ohleduplněji k přírodě
zdravý životní styl
vaše žížaly vás kromě toho mohou motivovat ke
konzumaci více zeleniny a ovoce a přispět tak
ke zlepšení vašeho zdraví

Jak to
funguje
Vermikompostér je nádoba, ve které žížaly chováte.
Liší se velikostí, materiálem, počtem nádob, designem i cenou.
Vermikompostér by měl být z neprůhledného materiálu (žížaly nemají
rády světlo). Měl by mít drobné průduchy pro přísun vzduchu a víko,
chránící před vysycháním a nevítanými návštěvníky, jako například
octomilky.
Výhodou je sběrná nádoba s kohoutkem pro snadné stáčení žížalího čaje.
Patrový vermikompostér vám usnadní sklizeň hotového vermikompostu.
Vermikompostér můžete mít v kuchyni, na chodbě, na balkoně, na verandě,
či v garáži. Chraňte ho před přímým sluncem a udržujte nejlépe při
pokojové teplotě.
Poznámka
pro kutily
Vermikompostér si při
troše šikovnosti můžete
vyrobit i sami za zlomek
ceny designových kousků.
Vhodným materiálem je
dřevo, případně plastové
kyblíky či boxy.

Žížaly
pomocnice

Jsme kalifornské žížaly, vyšlechtěné speciálně pro domácí
vermikompostování. Jsme žravější a rychleji se množíme než běžná žížala
hnojní a i když jsme stále při chuti, zůstáváme po celý život poměrně
malé, drobné a štíhlé s krásnými proužky, takže se nemusíte obávat obřích
žížalích otesánků.
Jsme pracovité, nenáročné, tiché, nesmrdíme a zabíráme málo místa.

Co jedí
žížaly
Na čem si pochutnáme:
Zbytky zeleniny a ovoce
Čajové sáčky
Kávová sedlina
Zbytky rostlin a listy
Papírová lepenka a ubrousky
Strouhanka, suché pečivo
Drcené veječné skořápky
Cereálie
Do vermikompostéru nepatří:
Co žížalám neprospívá nebo způsobuje
nepříjemný zápach kompostu
Masné výrobky a kosti
Mléčné výrobky
Olej, sádlo
Chutově výrazné potraviny
(sůl, koření, zázvor, citrusy)

Poznámka
Žížaly nemají zuby ani kusadla.
Čím menší kousky potravy jim dáte,
tím lépe a rychleji je zpracují.

Jak
začít
Postup

1) chcete-li začít vermikompostovat, poraďte se s námi nebo nás rovnou
navštivte ve Střevliku
2) rozmyslete si možnosti umístění ve vašem bytě či domě
3) po dobu 2-3 týdnů važte váš bioodpad, abyste mohli lépe odhadnout
vhodnou velikost vermikompostéru pro vaší domácnost
4) pořiďte si nebo vyrobte vermikompostér
5) připravte vhodnou podestýlku (natrhané obaly od vajec,
natrhaná papírová lepenka, kokosové vlákno, listy…)
6) přijďte si nebo si u nás zdarma objednejte násadu žížal
7) násadu žížal s vermikompostem vložte na připravenou podestýlku
a přidejte malé množství drobných kousků bioodpadu,
kontrolujte, jak rychle ho žížaly zpracují
8) postupně přidávejte bioodpad
9) pravidelně kontrolujte vlhkost substrátu, dívejte se, jestli uvidíte
mladé jedince a kokony, ale snažte se do kompostu příliš nezasahovat
10) průběžně sklízejte vermikompost a žížalí čaj a používejte pro své
rostlinky či zahradu

Tipy rady
a první pomoc
Správná vlhkost je základ
úspěchu. Když při zmáčknutí substrátu
v hrsti začnou odkapávat kapky, je
vlhkost dostatečná.
Přílišné sucho žížaly zahubí,
občas pokropte kompost vodou.
Přílišné vlhko vysušíme pomocí
papírové lepenky či ubrousků.
Překrmování
může způsobovat vznik
plísní a zápachu.
Plíseň můžeme lokálně
odstranit, případně
zahrabat hlouběji
do substrátu.
Octomilkám předejdeme
důkladným zavíráním víka
a snadno se jich zbavíme
vysavačem či za pomoci návnady (např. sklenka s balzamikovým octem).
Sklizeň vermikompostu
Žížaly z hotového vermikompostu nejlépe oddělíme, když substrát v tenké
vrstvě vystavíme světlu a dáme žížalám možnost uniku do kupičky, ušetříte
si tím opravdu mravenčí práci.

Střevlík
má rád žížaly

Od Listopadu 2017 fungují v našem středisku dva vermikompostéry
Urbalive. Poskytujeme násady kalifornských žížal a také vám rádi poradíme.
Naším cílem je inspirovat, podporovat a pomáhat komunitě nadšenců
o udržitelný rozvoj, uvědomělou soběstačnost a ekologické alternativy
v našem kraji. Naše žížaly se účastní našeho dlouhodobého projektu
Předcházení vzniku odpadů v libereckém kraji a okrese Görlitz.

Kontakty

Středisko ekologické výchovy
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příspěvková organizace
Jizerská 190
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web: www.strevlik.cz, www.facebook.com/strevlik
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