
Žížalí deník

Čím jste žížaly nakrmili?

Jak kompostér v tu chvíli vypadal?

Máte nějaké postřehy?

Co jste vypozorovali?

Zde nalepte aktuální fotku vašeho kompostéru

Datum:



Kompostování je 
snadné a užijete si 
 s ním spoustu srandy 
a radostí než starostí. 
Když vám kompostování nepůjde 
od začátku hladce, nezoufejte, 
nestresujte. Žížaly kompost 
rozjedou. Je třeba brát v úvahu, 
že žížaly si musí zvyknout na 
prostředí, vlhkost, teplotu 
místnosti a pravidelnost přísunu 
potravy. Tady toto jim může trvat 
klidně i měsíc. Pozorujte, učte se 
a hlavně si zapisujte poznámky do 
Žížalího deníku. Vermikompostujte 
intuitivně. Čím více budete řešit 
to, že vám kompostování nejde, 
tím více vám skutečně nepůjde. 
Nejlepší knihou  a zdrojem informací 
je zdravý selský rozum.
 

Na začátku dávejte 
přiměřené množství 
bioodpadu. Množství závisí na 
počtu žížal. Na 500 ks žížal cca 2–3 
hrsti. Tento poměr se dá přepočítat 
i tak, že 500 g žížal spotřebuje 
250 g bioodpadu, což odpovídá asi 
4 členné rodině denně. Pozorujte, 
jak rychle žížaly bioodpad zpracují. 
Dělejte si poznámky, pozorujte, 
a jakmile žížaly odpad zpracují, 
přidejte další, stejnou část. Jakmile 
je bioodpad zpracován v rychlejším 
intervalu, můžete přidávat větší 
množství. Pokud ze začátku 
přepálíte množství, stane se, že 
vám kompostér bude smrdět, může 
začít plesnivět a zaručeně se v něm 
budou množit mušky octomilky.

Vermikompostér je interiérový. 
Neumisťujte ho ven, na balkon, 
ani na terasu. Nejlepším místem 
je tmavý roh místnosti se stabilní 
teplotou.

Co dělat,  
když se
kompostování 
nedaří
PLÍSEŇ objevuje se tehdy, když žížaly nestíhají 
bioodpad zpracovávat. Snižte množství odpadu 
a plesnivé kousky odstraňte. Pokud je plíseň jen 
povrchová, zahrňte ji vrstvou  bioodpadu.

SUCHO můžete přidat kousky dužnatého 
bioodpadu, vylouhovaný sáček čaje, vlhký 
ubrousek či karton.

VLHKO je třeba vlhkost snížit. Odvětrat popř. 
do kompostéru dát suchý karton, který vlhkost 
natáhne. Vlhký karton poté vyndejte. Příliš vlhký 
kompost poznáte tak, že po stisknutí v ruce by 
neměla mezi prsty protékat voda.

PRÁZDNINY žížaly vydrží 14 dní bez potravy. 
Domluvte se mezi spolužáky a určete hlavního 
kompostovače, který se bude přes prázdniny 
o kompostér starat a vezme si jej domů.

ŽÍŽALÍ ÚTĚKY žížaly nemají důvod utíkat. 
Důvod, proč utíkají, je ten, že je kompost příliš 
suchý.

MUŠKY octomilky ke kompostování patří. 
Kompostéru bez mušek docílíte tak, že budete 
dávat správný poměr bioodpadu k počtu žížal 
(např. ze začátku na 500 žížal dávejte 2 hrsti 
bioodpadu a postupně zvyšujte). Dále nepřidávejte 
hnijící bioodpad a další důležitou věcí je dávat 
pestrý bioodpad (okurky, mrkev, ovoce, zbytky 
květin atd.). Kompostér nepřenášejte  z místa 
na místo, dopřejte mu klid, pohodu  a stabilní 
pokojovou teplotu, zbytečně neotevírejte víko 
a žížaly nerozhrabujte.

ZÁPACH správně vedený kompostér 
nezapáchá. Když ale zapáchá, je to proto, že žížaly 
nestíhají bioodpad zpracovávat, nebo je tam 
kousek, který hnije.
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