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Je to už dost dávno, co mě zaujal žížalový kompostér. Od té doby jsem na něj v různých
článcích narazila už mnohokrát a z původně neosobního zájmu se postupem času vyvinula
touha opatřit si několik párků pilných a pracovitých žížal, které dokážou proměnit skoro cokoli v
zahrádkářské zlato, a tím se posunout od sešlapávání pet lahví do vyššího ekologického levelu.

Začala jsem tedy studovat žížalí kompostování na internetu. Nejdřív jsem se dozvěděla, že to
odborně jmenuje vermikompostování, čímž se toto téma rázem stává přijatelným i v lepší
společnosti. Dále jsem se dozvěděla, že u nás je nejpracovitější žížala hnojní. Je tak výkonná,
že je dokonce schopná téměř konkurovat žížale kalifornské. To mě nadchlo, protože – ruku na
srdce – co je u nás jiného schopné konkurovat něčemu kalifornskému?

Pak přišel okamžik zrady, dočetla jsem se, že žížaly potřebují teplotu mezi 15-20, maximálně 25
stupni. Takovou teplotu náš balkón ovšem poskytuje jen málokdy. Hledala jsem tedy, jaké
vermikompostéry jsou u nás k dostání a co vlastně stojí. Na chvíli jsem zajásala nad
zatepleným kompostérem, ovšem zmátlo mě, že je otočný. Představovala jsem si, jak asi musí
být nacpaným žížalám špatně, když je někdo otáčí jako prádlo ve ždímačce na kliku. Pak jsem
ale zjistila, že jsem se uvedla v omyl, neboť otočný kompostér za jedenáct tisíc byl určen ke
kompostování bezžížalímu.
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Teď mám dilema. Mám se vzdát svého žížalího snu, nebo si do kuchyně pořídit rozkošný
vermikompostér na nožičkách v barvě terakota? Už jsem skoro rozhodnutá (a navíc to mám
dovolené, protože Vašek nepovažuje žížalu za domácí zvíře), jen mám obavy z toho, aby naše
žížaly nehladověly, protože skoro nevařím, a tudíž nevytvářím téměř žádný biologický odpad.

Ale co! Když bude nejhůř, oběhnu sousedy a vyžebrám si od nich trochu odpadků. Zvykli si na
mou zahrádku, psa a tři kočky, zvyknou si určitě i na mé žížaly. Vždyť kde je kompost, tam se
žije!

http://www.ekonakup.cz/index.php?main_page=popup_image&;pID=28

(Náš Zvířetník, 14.6.2012)

http://naszviretnik.net/2012/06/14/105x148-pracovala-zizala/
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