
Jak na žížaly
krmit chutným 

bioodpadem
nepřekrmovatsprávně krmit

V
ynechte slupky od cibule, česneku, citronu, zázvoru nebo obdobně ostrých

potravin. Případně je přidávejte, až ve chvíli, kdy budete m
ít více „neutrálního“

m
ateriálu a spoustu zabydlených žížal. V

ždy však pouze v m
além

 m
nožství. Pokud

ve verm
ikom

postéru přistane potravina, kvůli které se ho žížaly snaží opustit,
zkuste druh potraviny identifikovat a odstranit. Je to například slupka od m

elounu
nebo zbytky, které m

ají tendenci osliznout.

udržovat teplotu 
 15 - 25 °C

hlídat vlhkost
80 %pravidelně čistit nerušit

Žížaly snědí polovinu své váhy, a tak je nepřekrm
ujte. Přebývající bioodpad by začal

hnít. Krm
ení by m

ělo být vždy na jedné hrom
ádce, zároveň ale ne příliš kom

paktní,
aby se nezačalo rozkládat anaerobně, a ne příliš velké, aby se díky rozkladným
procesům

 nezačalo zahřívat. Teprve když žížaly vše snědí, přidejte další. M
inim

álně
ze začátku zbytky spíš rozkrájejte na drobné kusy, urychlíte tak kom

postovací
proces a žížalám

 usnadníte práci.

Snažte se vnitřek verm
ikom

postéru co nejm
éně rozhrabovat. Žížaly m

ají ve svém
prostředí vytvořený vlastní systém

 a navíc jsou světloplaché. V
ám

 dom
a přece také

nikdo nepřem
isťuje nečekaně nábytek.

Žížaly si libují v teplotě od 10 do 25 °C. Pokud je m
oc teplo nebo m

áte balkon
orientovaný sm

ěrem
, kde se do něj hodně opírá slunce, pravidelně jim

 větrejte
(nadzvednutím

 víka), vlhčete je a vytvořte jim
 odstínění.

N
ezapom

eňte pravidelně vym
ývat nádobu na žížalí čaj a vždy propláchnout 

i kohoutek. U
sazené zbytky by lákaly octom

ilky.

Pokud je vlhko, přidejte suchý m
ateriál (například hobliny - m

írně je prom
íchejte 

s hm
otou a navrch ještě celé zasypte 2-5 cm

 vrstvou). Také om
ezte hodně vlhké

zbytky (zejm
éna od ovoce). V

 případě, že se objeví zelená, m
odrá nebo černá

plíseň, napadenou část verm
ikom

postéru vyhoďte. Bílou plíseň m
ůžete nechat, ta 

k rozkladným
 procesům

 patří. Pokud je naopak příliš sucho, stačí vše postříkat
vodou z rozprašovače.

Rozhrňte v rohu podestýlku a do vytvořené díry vložte na kousky nakrájený
bioodpad. 

Pro 
začátek 

stačí 
hrst 

bioodpadu. 
N

akonec 
vše 

opět 
přikryjte

podestýlkou, případně již hotovým
 verm

ikom
postem

, který pom
ůže rychlejším

u
nam

nožení prospěšných m
ikroorganism

ů. 


