
                                        Gymnázium T.G.Masaryka v Zastávce 

Vermikompostování 

 Je přeměna organického odpadu na výživný humus (vermikompost). K tomuto procesu se 

využívají buď v hnoji žijící žížaly hnojní, nebo speciálně vyšlechtěné kalifornské žížaly. Tyto 

druhy zpracovávají odpad rychleji než žížala obecná, kterou můžete najít na zahradě nebo 

trávníku. Nepotřebují totiž míchat organický odpad s hlínou. To umožňuje kompostování i 

např. v panelákovém bytě.  

 Při vhodných podmínkách by mělo 0,5 kg žížal denně zpracovat 0,25 kg organického 

odpadu (což je cca denní produkce čtyřčlenné rodiny). Vermikompost by pak neměl 

zapáchat, pokud ano, tak za to nemohou žížaly, ale jejich chovatelé, kteří je krmí nad 

jejich síly. Pak mohou odpadky plesnivět, a pokud nemají dostatek vzduchu, tak i hnít.  Do 

vermikompostu  patří zbytky zeleniny a ovoce (u tropického ovoce je dobré omýt slupku 

teplou vodou, čímž se odstraní zbytky postřiků, které v kompostu nechceme), dále pak 

čajové sáčky, kávová sedlina, tráva, listí, papírové kapesníky nebo karton bez potisku.    

Vermikompost musí být také provzdušněn, což zajišťují otvory v plášti vermikompostéru a 

neměl by být příliš vlhký.  Odvádění přebytečné vlhkosti umožňují otvory ve dně horní a 

víku spodní nádoby.                                                                                                   

 Vyrobit si  vermikompostér není nic složitého.  Stačí dvě nejlépe plastové krabice, které 

opatříme otvory v plášti a ve dně horní a víku spodní nádoby.  Žížaly a odpad jsou pak 

v horní nádobě a do spodní odchází přebytečná vlhkost (tzv. vermijuice), který je možné 

také využít jako účinné hnojivo. 
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Často kladené otázky 

Neutečou žížaly z vermikopostéru?  

Neutečou, protože venku je svět nepřátelský.   Je tam moc světla,  nic moc k  j ídlu a 

čtení .  

Mohou ty žížaly smrdět? 

Žížaly nesmrdí,  ale může zapáchat příl iš  velké množství odpadu, které bude nad 

jej ich síly,  za což může úplně někdo jiný. Je  třeba citl ivě přistupovat 

k vermikompostování,  žížaly nejsou terminátoři i  když jsou kalifornské.  

Dají se použít i žížaly nakopané na záhonku? 

Ano ,  ale pravděpodobně půjde o druh žížaly obecné,  která k rozkladu organické 

hmoty potřebuje zároveň konzumovat velké množství z eminy a ta ve 

vermikompostu není,  což  může žížalu stresovat a může začít trucovat a když 

žížala  trucuje,  tak to celý proces zpomalí se všemi negativními důsledky s tím 

spojenými .  

Co z toho vermikompostování bude? 

1. Kompost a  vermijuice (tedy hnojivo)  

2.  Násada cca 50-ti  žížal  kalifornských se běžně prodává za 50 Kč,  pokud budeme 

šikovní a prodáme jich na 60. narozeninách Gymnázia např. 50, tak se dá do 

plánované čajovny (studovny) koupit napříkl ad knihy ke studiu nebo fotbálek.   

3. Další zisky jsou ryze nehmotné.  

Jak pak z toho dostanu ten kompost? 

Hotový kompost je černý substrát podobný hlíně, kt erý se bude hromadit na dně 

horní nádoby. Jednou za tři až čtyři měsíc e se prostě žížaly vyberou, kompost se 

použije a začne se od začátku: v lhká papírová podestýlka ,  žížaly a hromádka 

organického odpadu.  

Jak můžu žížaly zabít? 

Existuje jeden velmi účinný hubící  prostředek, ale ten nejde nikde koupit ,  s  tím se 

musí člověk narodit.  
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