Handleiding – Praktische Informatie
Graag lezen voor installatie en a.u.b. bewaren!

Bedankt voor het aanschaffen van waarschijnlijk de beste Wormery die u kunt
vinden: de meervoudige laden wormenbak van Original Organics, de uitvinders
van de Wormery.
Wij raden u aan deze instructies volledig te lezen en te bewaren voor
toekomstig gebruik.
Controleer eerst of het pakket correct geleverd is en alle onderdelen bevat. Mocht dit niet
het geval zijn neem dan direct contact met ons op via +32(0)3-808 38 87 of via email op
klantenservice@duuzametuinartikelen.be. Schriftelijk kan ook naar
Original Organics België / Nederland, Virulystraat 27, NL-2481 XP, Woubrugge.
Pakket inhoud:
-

Deze handleiding
Bodem profiel (standaard)
Houder voor afwateringslade wormenmest (met een boorgat voor de kraan)
Afwateringslade (met een boorgat voor de kraan)
2, 3 of 4 compost lades (of meer indien extra bestelt!)
Kraan met moer
Zilverkleurige bouten en moeren (voor de voet van de standaard)
Kokosvezel bedding voor de wormen
Zak met Kalkmix (witte korrels)
Levende wormen of een wormencoupon* (om verse wormen te bestellen)
Deksel met een handvat

* Als u een wormencoupon heeft, kunt u die invullen en opsturen. De wormen worden
vers verstuurd en zijn binnen een paar dagen bij u.
Met de aanschaf van de Tiger Wormery kunt u uw eigen keukenafval recycleren.
De opbrengst is een hoogwaardige vloeibare plantenvoeding en rijke organische
compost. De Original Wormery is een kwalitatief hoogstaande, speciaal ontworpen
wormencompostbak, die u vele jaren van dienst zal zijn. Het composteringsproces zelf is
schoon, fascinerend en volledig milieuvriendelijk. Met een beetje zorg en de juist
aandacht zult er keer op keer succes mee hebben.
Een belangrijke opmerking over de wormen
De wormen zijn inheemse soorten compostwormen die tijgerwormen, rode wormen of
brandlings (in het Engels) worden genoemd. De Latijnse namen zijn Eisenia Andrei,
Eisenia Fetida en Dendrobena Venera. Het zijn dus geen gewone regenwormen
(Lumbricus Terrestris).
De wormen moeten in uitstekende staat bij u aankomen en zijn duidelijk
herkenbaar als kleine beweeglijke wormen. Is dit niet zo, laat het ons dan
onmiddellijk weten. Ze zijn met name kwetsbaar voor extreme
temperatuursschommelingen wanneer ze in hun verpakking zitten. Installeer de Tiger
Wormery zo snel mogelijk na ontvangst.

De Wormery installeren
1. Plaats de afwateringslade (heeft een gaatjesbodem en gat voor de kraan) op de
basislade (met poten naar beneden) en schroef dit vast met de zilverkleurige schroeven.
2. Bevestig deze in gaatjes op tegenovergestelde hoeken.
3. Zorg dat de gaten voor de kraan recht tegenover elkaar zitten.
4. Duw/schroef de kraan door het gat en draai de moer van de kraan aan.
5. Zet de eerste compostlade op de afwateringslade.
6. Bedek de bodem van de eerste compostlade met 1 laag krantenpapier.
Laat de kokosvezel bedding weken in 2-3 liter water. Voeg eventueel meer water toe om
een goed vochtige bedding te maken (zorg wel dat deze niet doordrenkt is). Wanneer u
een extra onderlaag wilt, gebruik dan alleen kokosvezel, bladafval of compost.
7. Meng dit met wat gescheurde kranten en spreid de wormenbedding gelijkmatig uit
over de eerste compostlade.
8. Leg de verse tijgerwormen op deze ondergrond.
De Wormery is nu klaar voor gebruik!
Het plaatsen van de Tiger Wormery
De Wormery zou geurloos moeten zijn, waardoor u hem binnen of buiten overal kunt
neerzetten. Wormen gedijen echter niet bij extreme temperaturen, met name bij de start
van het proces. Voorkom plaatsing in de volle zon en zorg vooral voor een vorstvrije plek
in de winter.
Eerste dagen
Wanneer de Wormery is geïnstalleerd, voeg dan een kleine portie keukenafval in een
hoek van de ‘werkende’ compostlade en sluit deze af met het deksel. U wacht ongeveer
een week voordat er nieuw voedsel wordt toegevoegd. In de eerste weken raken de
wormen gewend aan hun nieuwe onderkomen, gaan op onderzoek uit en worden
volwassen. De wormen leven van het voedsel dat eerst op natuurlijke wijze is
gecomposteerd. Maak u geen zorgen wanneer het voedsel er rot en beschimmeld uit ziet.
De wormen houden ervan!
Geef gedurende de eerste weken een paar handen afval om de 3-4 dagen en daarna kunt
dit vaker gaan doen.
Eenmaal goed werkend heeft uw Tiger Wormery met 4 lades de capaciteit om de
keukenafvalstroom te verwerken van een gemiddeld gezin met 4 mensen.
De Tiger Wormery is een ‘opwaarts gericht migratiesysteem’. Wanneer de eerste lade vol
is, zet er dan een volgende lege lade op en begin hier uw afval in te doen. De wormen
zullen op zoek naar dit afval omhoog kruipen door de gaten in de bodem. Herhaal dit
voor de volgende lades tot de derde of vierde lade vol zijn. In de onderste lade zit dan
normaal gesproken alleen nog het compost die klaar is om te oogsten.
Wat eten de wormen
Uw wormen eten allerlei dood en rottend organisch materiaal, bijvoorbeeld gewoon
keukenafval zoals schillen, brood, gekookte en ongekookte restjes, theezakjes,
eierschalen en keukenpapier. In feite kan bijna al het organisch keukenafval worden
gebruikt. Omdat het meeste organische afval veel water bevat hoeft u geen extra water
toe te voegen. Met dit in ons achterhoofd adviseren wij om uw keukenafval eerst te laten

afwateren voordat u het aan de Wormery toevoegt, zeker wanneer u een afvalemmertje
gebruikt. Het is verbazingwekkend hoeveel vocht zich kan ophopen in zelfs een kleine
afvalemmer. Teveel water kan leiden tot wateroverlast.
Wanneer u vleesafval wilt gebruikt pas dan op voor het aantrekken van vliegen. Verberg
of begraaf het onder een laagje kokosvezel of bladafval.
De Wormery is speciaal ontworpen om organisch keukenafval te verwerken. Af en toe
kun je echter ook een handvol tuinafval gebruiken. Bijvoorbeeld blad- of plantafval of
gras. Vermijd hout en dik vezelig materiaal.
Gebruik nooit grote hoeveelheden tuinafval, zoals gemaaid gras. Dit is veel teveel afval
per keer. Dit kan bovendien opwarmen en schadelijk zijn voor de wormen.
Grote hoeveelheden tuinafval kunt u beter composteren met conventionele
composttechnieken, zoals een composthoop of –ton. Wij verkopen een groot en breed
assortiment via onze wederverkopers of onze website.
De uitwerpselen van kleine vegetarische huisdieren, zoals konijnen of hamsters kunt u
ook gebruiken. Honden- en kattenpoep kunt u beter niet gebruiken. Uitwerpselen van
vleesetende dieren mogen niet gebruikt worden, omdat het potentiële dragers van
ziektekiemen zijn.
Voeg niet teveel uien, prei of citrus schillen toe, want dit verhoogt de zuurgraad teveel.
Bruikbaar
Koffieprut
Thee(zakjes)
Groenteafval
Fruitafval
Citrus vruchten
Verwelkte
bloemen
Mest van
planteneters
Uien of ui-achtig
Papier
Eierdozen
Tuinafval

bijzonderheid
Is favoriet

Niet teveel ivm
vochtgehalte
Niet teveel ivm
zuurgraad

Niet of weinig
Vleesresten

bijzonderheid
Weinig, ingraven

Visresten
Brood
Gebak

Weinig, ingraven

Honden of katten
uitwerpselen

Potentiële ziekte
dragers
Dit conserveer

Stengels klein knippen

Oliën en sauzen

Niet te vochtig en
teveel Ammoniak –
NH3
Beperkt
Onbedrukt, zwarte inkt
Scheuren
Beperken ivm
hoeveelheid

Zuivel

De KalkMix
De Kalkmix wordt gebruikt om te voorkomen dat er in de wormenbak een te zuur milieu
ontstaat. Bewaar het op een droge plaats. Voeg na installatie van de Tiger Wormery een
handjevol Kalkmix toe en doe dat vervolgens ongeveer elke vier tot zes weken.
Iedere vier tot zes weken een handje Kalkmix toevoegen houdt de compost pH-neutraal.
De Kalkmix dient u zeker toe te voegen wanneer u dunne katoendraadachtige witte
wormpjes ziet. Deze potwormen (enchytriads) zijn natuurlijk en onschadelijk, maar een
goede indicatie dat de compost te zuur wordt of te nat. De ideale pH-waarde is neutraal.
Eierschalen hebben overigens dezelfde werking en kunt u gebruiken, maar gebruik geen
gewone tuinkalk, want dit is niet goed voor de wormen.

Zorgen voor de Wormery
Iedere Wormery is verschillend door allerlei variabelen. Zoals een verschillend aanbod
van afval (type voedsel, hoeveelheden, de staat van het afval), de plaatsing van de
Wormery en de temperatuur. Wormeries zijn dus nooit hetzelfde. Dit in gedachten
houdend, is de zorg en het onderhoud van de Wormery een beetje ‘kunst’ en een beetje
gezond verstand.
Hoewel de Wormery over het algemeen weinig onderhoud vergt, hangt het succes af van
de gezondheid van de wormen. Een kleine inspectie op regelmatige basis zal u er van
verzekeren of de wormen het naar hun zin hebben. Steek ongeveer elke vier weken
voorzichtig een schepje, vork of stokje in de grond om te checken hoe het de wormen
vergaat en om te controleren of de compostproductie werkt. Terwijl u dit doet kunt u
meteen de vochtigheid en zuurgraad controleren. Voeg iedere maand enkele droge
versnipperde krantenpagina’s toe om het vochtoverschot op te vangen en daarmee het
teveel aan vocht af te voeren. Bij twijfel een handvol Kalkmix en veel versnipperde
kranten toevoegen. Regelmatig aftappen via het kraantje helpt ook om een
vochtoverschot tegen te gaan.
Composteren met wormen is een simpel, schoon en efficiënt proces. Een beetje zorg en
aandacht geven zeker succes. Hoewel problemen weinig voorkomen en ongebruikelijk
zijn, zijn ze simpel te vermijden en normaal gesproken makkelijk te verhelpen. Wanneer
de omstandigheden niet ideaal zijn, zullen de wormen het afval langzamer verwerken.
Wanneer u dit merkt voeg dan een paar weken geen afval toe om ze de kans te geven
weer optimaal te functioneren.
Lees ook de rubrieken ‘Het oplossen van problemen’ en ‘Vraag en Antwoord’ verderop in
de handleiding. Heeft u toch vragen of twijfels over de Wormery aarzel dan niet om
contact op te nemen met onze klantenservice. We helpen u graag. Het tijdig oplossen
van kleine problemen voorkomt ieder groter probleem op langere termijn.
Het oogsten van het keukenafval
Vloeibare mest of percolaat
Dit kan vrij snel worden geoogst. U kunt na ongeveer 1-3 weken beginnen met het
aftappen. Het is belangrijk het vloeistofniveau in de opvangbak niet te hoog te laten
worden. Wanneer u denkt dat het percolaat er te waterig uitziet, voeg dan versnipperde
kranten toe om het teveel aan vocht te absorberen. De Wormery opvangbak leegt u door
iedere paar weken de kraan open te zetten (naar voren trekken om te openen). De
vloeibare plantenmest is een delicatesse voor uw huis- en tuinplanten.
Vermeng 1 deel percolaat met 9 delen water. Normaal gesproken heeft de vloeibare mest
een hoge concentratie van de belangrijkste voedingstoffen voor planten, namelijk kalium
en fosfor en een gemiddeld stikstofniveau. Verder is de mest rijk aan essentiële
mineralen en sporenelementen. Houdt er rekening mee dat de vloeibare mest bij
aftappen een sterke geur kan hebben. Elke geur zou echter snel moeten verdwijnen na
verdunning en bij toepassing.
De compost legen
Wanneer de bovenste lade vol is zou de onderste lade klaar moeten zijn om te oogsten.
Normaal gesproken duurt dit ongeveer vijf tot zes maanden vanaf het moment van
opstarten. De inhoud van de onderste lade heeft een rijke, donkere kleur, zo niet zwart.
Neem de bovenste lades eraf om bij de onderste te kunnen, haal hem van de standaard
en oogst dan de compost. De geleegde lade kunt u weer bovenop of klaar zetten voor

gebruik. Omdat de meeste wormen in de bovenste lades zullen zitten, zult u er zelden
veel verliezen wanneer de compost over de tuin wordt verspreid. Wanneer er toch een
paar wormen in de tuin terecht komen, kan dit helemaal geen kwaad.
Voor echt professioneel ogende resultaten zou u de compost door een zeef van 12
millimeter kunnen halen, maar dit is niet noodzakelijk. Wormencompost is rijk,
vruchtbaar en voedzaam en bevat veel belangrijke sporenelementen. Gebruik dus
handen in plaats van kruiwagens! U kunt de compost verspreiden als deklaag of als
hoogwaardige potgrond. Het kan ook gebruikt worden als deklaag voor kamer- en
kuipplanten. Het is bijzonder zeer geschikt voor bijvoorbeeld rozen en tomaten.
Wormencompost is een van de rijkste natuurlijke bronnen van uitgebalanceerde
organische voedingsstoffen voor de tuinbouw, voor zover bij de mens bekent.
Wormencompost staat niet verassend bekend als de ‘kaviaar onder de compost’.
De Engelsen spreken ook graag over ‘The Black Gold’.
Specifieke compostmengsels.
Tuiniers hebben hun eigen voorkeur voor het perfecte compostmengsel voor een
specifiek doel en het ideale mengsel varieert afhankelijk van de grond. De volgende
formules zijn aanbevolen en bedoeld als richtlijn:
Deklaag in de tuin: Verspreidt een laag wormencompost van 2.5 cm rondom uw planten.
Gazon: 1 deel zand, 1 deel grond, 1 deel wormencompost.
Stekgrond: 3 delen bladgrond, 1 deel wormencompost.
Potgrond: 2 delen bladgrond, 1 deel wormencompost, ½ deel perliet.
Tuincompost (verrijking): 4 delen bladgrond, 2 delen wormencompost, 1 deel zand of
perliet.
Aanplant compost (verplanten): 1 deel grond, 1 deel wormencompost.
Het oplossen van problemen
De meest vragen die u kunt hebben worden beantwoord in de rubriek ‘Vraag en
Antwoord’ hieronder, maar de twee meest voorkomende problemen (ofschoon zeldzaam)
worden nu beschreven.
Teveel vocht en wateroverschot
Tekenen aan de wand van vochtproblemen zijn een onprettige lucht in de Wormery of
wanneer het lijkt alsof veel wormen voortdurend proberen te ontsnappen (overigens een
maand na de opstart is het niet ongebruikelijk dat de nieuwsgierige wormen op
ontdekkingstocht gaan - zie rubriek ‘Vraag en antwoord’: Kunnen de wormen
ontsnappen). Dit kunnen allebei signalen zijn van overtollig vocht.
Wanneer het vocht niet regelmatig afgetapt wordt, raakt de opvangbak te vol, waardoor
de vochtstroom tot stilstand komt, de compost steeds vochtiger wordt en onprettig gaat
ruiken. De wormen zullen niet best gedijen in deze omstandigheden.
Wanneer u grote hoeveelheden waterrijke groenten zoals sla, kool, vruchtenschillen
enzovoort in de Wormery doet, kan er vooral bij warm weer veel water vrij komen. Ook
wanneer de zuurgraad in de bak te hoog is geworden (zie de paragraaf over de Kalkmix)
zullen de wormen zich niet prettig voelen, waardoor hun activiteit afneemt.
De kwaliteit van het percolaat neemt hierdoor af en wordt te waterig.

De oplossing voor vochtproblemen is het goed vermengen van strookjes droog
krantenpapier (wormen lezen trouwens geen economisch nieuws) door de inhoud van de
bak. U kunt ook houtpellets hiervoor gebruiken. Deze hebben een beter absorptie
vermogen en zijn te bestellen via onze site.
Het is ongebruikelijk, maar wanneer zich een kleine ramp voltrekt en u alle wormen
verliest door een onvoorziene gebeurtenis kunnen wij nieuwe tijgerwormen leveren.
Vliegen en insecten
De Wormery is ontworpen om vliegen en insecten buiten te laten. Het vliegje dat
geïnteresseerd kan zijn in de Wormery is de kleine fruitvlieg (drosophila). Met een beetje
aandacht kunt u er voor zorgen dat dit probleem beperkt blijft.
Waar u voor moet uitkijken:
Tuingrond of compost toevoegen die niet steriel is en verschillende insecteneitjes kan
bevatten; tuin of keukenafval van zelfgekweekte groenten die eitjes of larven op de
blaadjes hebben; uw keukenafval te lang bewaren of in een open bakje houden, voordat
het u in de Wormery stopt, waardoor vliegen er eitjes in konden leggen; de deksel niet
goed op de Wormery zetten.
Vliegen doen op zich geen kwaad, maar zijn onplezierig en beslist ongewenst wanneer u
de Wormery binnenshuis hebt staan!
Mocht er een klein vliegenprobleempje ontstaan dan is de oplossing simpel. Bedek de
oppervlakte van het afval in de Wormery met een laag van ongeveer 5 centimeter van
goed verteerde compost, bladafval, turfvrije compost of kokosvezel en voeg gedurende
een week geen nieuw afval toe. Dit zou het probleem moeten oplossen.
In het ongebruikelijke geval dat er een serieuze insectenplaag ontstaat, is het
waarschijnlijk dat de insecten aan het broeden zijn in de Wormery. Vliegenpapier ofwel
een traditionele plakkende vliegenvanger kan een oplossing zijn. Een alternatief is om de
bak voor acht tot negen dagen opeenvolgend in te spuiten met een bestrijdingsmiddel
om de broedcyclus te onderbreken. We raden geen chemische insecticiden of
bestrijdingsmiddelen aan omdat ze niet organisch zijn, maar deze zullen desondanks niet
schadelijk zijn voor de wormen (die zitten namelijk onder het oppervlak). Biologische
insectensprays zijn tegenwoordig echter ruim verkrijgbaar, dus gebruik deze alstublieft.

Vraag en Antwoord
V Wanneer u op vakantie gaat …
A Een werkende Wormery alleen laten zonder nieuwe voeding zou geen probleem
moeten zijn tot aan 4 weken toe. De wormen reguleren hun activiteit naar gelang de
hoeveelheid voedsel die aanwezig is. Dus uw vakantie zou geen moeilijkheden op hoeven
leveren voor de wormen. Echter, vergeet niet voor uw vertrek alle vloeistof af te tappen
en meng wat versnipperd krantenpapier of houtpellets in de bak. Zet de kraan open met
een bakje eronder om overtollig vocht op te kunnen vangen.
V Zal er onkruid groeien in de bak?
A Dit is onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk. De meest logische oorzaak is de
onbedoelde toevoeging van onkruidzaadjes. Dit zal zelden een echt probleem zijn. Haal
gewoon de ontkiemde zaadjes er uit.
V Er zit schimmel in de bak. Waarom?
A In de eerste stadia van het composteringsproces van groenteafval zou een wollige
grijzige schimmel kunnen ontstaan. Deze is niet schadelijk, heeft geen effect op de
wormen en verdwijnt snel.
V Waar moet de Wormery staan?
A Op de plek die u prettig vindt. Binnen of buiten. In veel gevallen zal de keuken de
meest geschikte plaats zijn, maar dat geldt niet voor iedereen. Start een Tiger Wormery
liefst buiten op, omdat er in de opstartfase een aantal wormen op hun verkenningstocht
zullen ontsnappen. Waar je hem ook zet, houd de Wormery wel vorstvrij. Een
buitenhuisje, garage of schuur is ideaal voor een koude winter. Overweeg de optie om bij
ons een speciaal vervaardigde isolatiehoes te kopen voor de wormenbak.
V Heeft de temperatuur invloed op het proces?
A Ja, de optimale temperatuur is 18-25 graden Celsius, maar de hardwerkende
tijgerwormen zullen goed werken met lagere temperaturen. Er kan een opmerkelijke ‘go
slow’ zijn onder de 10 graden. Temperaturen boven de 30 graden moeten vermeden
worden. Let op dat in de eerste 8-10 weken na het installeren, de wormen kwetsbaar zijn
voor extreme temperatuurverschillen. Eenmaal goed in bedrijf zal het groeiende
compostvolume meer bescherming en isolatie geven. Plaats de Wormery dus in de zomer
op een schaduwrijke plek. Direct zonlicht vermijden, zeker gedurende de eerste weken.
Zorg ervoor dat de Wormery in de winter op een vorstvrije plek staat (zie ook: waar
moet de Wormery staan hierboven).
V Kan ik krantenpapier toevoegen?
A Ja, bij normale werking kunt u prima een paar stukken versnippert krantenpapier of
karton (eierdozen) toevoegen. Als de Wormery erg vochtig lijkt voeg dan zoveel als nodig
toe om het teveel aan vocht te absorberen. Hiervoor kan een aanzienlijke hoeveelheid
krantenpapier nodig zijn. Ook kunt u hiervoor houtpellets gebruiken die wij speciaal voor
dit doel aanbieden.
V Zal de bak stinken?
A Nee, wanneer u de instructies op volgt zal dit niet mogen gebeuren. Echter, wanneer u
zwaar voedsel zoals vis of vlees(resten) gebruikt is het raadzaam deze goed te bedekken
of te omhullen met een laag aarde, bladgrond of bladafval, kokosvezel of op turf
gebaseerde compost. Het handjevol Kalkmix draagt bij aan een pH-neutraal proces en
een frisse wormenbak.

V Hoe lang duurt het proces?
A The Wormery is snel en efficiënt. Binnen ongeveer drie weken kun je de vloeibare
voeding aftappen. Dit is wel afhankelijk van de mate waarin het menu (dat u aan uw
wormen serveert) vochtig is. Een handvol keukenafval heeft zes tot acht weken nodig om
in compost te veranderen. De meeste mensen wachten echter totdat de Wormery bijna
vol is voordat ze de compost oogsten. Als je continu voedsel toevoegt zal dat normaal
gesproken zes tot twaalf maanden duren. Onthoud dat meer dan 75% van de input
getransformeerd wordt tot hoogwaardige vloeibare plantenvoeding op basis van vochtrijk
keukenafval.
V Kunnen de wormen ontsnappen?
A Als de Wormery eenmaal geïnstalleerd is en de verzorging goed is hebben ze geen
reden om dat überhaupt te proberen. De wormenbak is een waar compostwormen
paradijs. Echter, gedurende de eerste dagen zullen de wormen op onderzoek uitgaan en
kan het voorkomen dat er eentje buiten de bak beland. Maak je daar geen zorgen over
tenzij de wormen erg avontuurlijk zijn. Verpak de bak dan in een zwarte zak waardoor je
de wormen makkelijk kunt vangen en terugbrengen in de Wormery. Of zet de bak in het
licht waardoor de wormen zich in het donker schuil zullen houden. Wanneer ze hun
nieuwe huis onderzocht hebben zullen ze voornamelijk uit het zicht blijven in de
compost. Komen ze toch naar boven dan is dat een signaal om de wormenbak te
onderzoeken op eventuele problemen, zoals vochtgehalte of zuurgraad.
V Heeft de Wormery onderhoud nodig?
A Wanneer je de Wormery wilt schoon maken, gebruik dan een vochtige doek maar geen
wasmiddelen of zeep. Dat is alles wat nodig is om de bak er goed uit te laten zien en
doet de wormen totaal geen kwaad. Wanneer u keukenpapier gebruikt, kan het doekje
zelf de Wormery in en onderdeel worden van het composteringsproces.
V Kan ik de vloeibare voeding en compost bewaren?
A Ja, de vloeistof kan opgevangen worden in een geschikte fles (ook bijvoorbeeld een
plastic melkpak) en opgeborgen worden op een koele en donkere plek. Het is zeker 3 tot
6 maanden houdbaar. U kunt de compost in zakken doen en bewaren voor later gebruik.
V Wat is de Kalkmix?
A Het is een zachte vorm van kalk calciumoxiden en zorgt ervoor dat de Wormery niet te
zuur wordt. Wij adviseren iedere vier tot zes weken een handje Kalkmix toe te voegen
om de compost pH-neutraal te houden (eierschalen hebben overigens dezelfde werking).
De Kalkmix die wij gebruiken is niet synthetisch. De Kalkmix dient u zeker toe te voegen
wanneer u dunne katoendraadachtige witte wormpjes ziet. Deze potwormen
(enchytriads) zijn natuurlijk en onschadelijk, maar een goede indicatie dat de compost te
zuur wordt of te nat. De ideale pH-waarde is dus neutraal. Gebruikt in een verhouding
van 240 gram per vierkante meter is het ook een goede meststof door de hele tuin,
speciaal waar zure condities meer alkalisch moeten zijn.
Let op wanneer u in de verleiding komt gewone tuinkalk te gebruiken. Dat is meestal niet
zo goed voor de wormen. U bent gewaarschuwd!
V Is het proces veilig?
A Ja. Het is niet alleen veilig, het is ook volledig milieuvriendelijk, interessant en zeer
opvoedkundig. Kinderen en jongeren zijn verrukt over het omgaan met de Wormery.
Combineer hun interesse voor natuur met hun betrokkenheid bij het milieu en het
keukenafval zal telkens weer verdwenen zijn!
V Zal ik meer wormen moeten kopen?
A Dit is niet gebruikelijk, omdat de Wormery de ideale plek is voor de wormen. Ze
gedijen er uitstekend en planten zich er in voort. Mocht er echter een probleem ontstaan
of heeft u toch meer wormen nodig dan zijn deze apart verkrijgbaar.

