
Wormenkrukje
Specifieke instructies voor houten wormenkrukje

Gebruik met alleen de basiskrat
Je gaat straks de wormen plaatsen (en voeren ) in de basiskrat. Leg op de bodem van deze krat een laag vochtig,
gescheurd karton of een hennepmatje. De wormen voelen zich hierin thuis en kruipen iets minder snel naar
beneden richting de plastic opvangbak.

De compostwormen worden geleverd in een ruime hoeveelheid compost met daarin voeding voor de eerste 2
weken. Zorg dat deze compost lekker vochtig is en leeg de zak met wormen aan één kant in de bak waarin je het
vochtige gescheurde karton hebt gelegd.

Dek de bovenste laag compost af met een dun laagje afval en daar bovenop weer een laagje gescheurd droog
karton. Sluit dit laagje karton eventueel af met een hennepmatje of een doek tegen de fruitvliegjes.

Na enkele dagen voer je je wormen opnieuw en sluit je opnieuw af met wat zaagsel of karton. Gaandeweg kun je
meer voeren, afhankelijk van temperatuur en wormenpopulatie. Overvoer de wormen de eerste weken vooral niet!
als er meer dan 10 cm onverteerd afval in de bak ligt moet je minderen.

Stel je begint met de wormen in de linkerkant van de krat, dan zul je dus op een gegeven moment steeds meer
richting de nog lege rechterkant verhuizen met je afval. De wormen volgen het voer. Dus als je krat helemaal vol
is, zal aan de linkerkant de compost zitten met nog wat wormen. Terwijl aan de rechterkant de meeste wormen en
het nog onverteerde afval zitten.

Haal de verteerde compost weg om ruimte te maken voor nieuw afval. Daardoor zullen de wormen t.z.t. weer naar
links bewegen en kun je rechts de compost weghalen. En zo beweeg je heen en weer door de krat.

Gebruik met basiskrat en opzetkrat
Heb je meer afval dan je op deze manier kunt verwerken, dan kun je de capaciteit uitbreiden door een extra
opzetkrat toe te voegen. Deze opzetbak zet je OP de basiskrat. Het deksel van de basiskrat verhuist naar boven
en gaat bovenop de opzetkrat.

Nu kun je gewoon eerst de hele basiskrat vullen. Vervolgens vul je de opzetkrat. Als die helemaal vol is leeg je de
basiskrat. Mochten daar nog veel wormen in zitten dan kun je die er handmatig uithalen. Of gebruik een vergiet of
zeef om de compost te laten drogen. Zet dit vergiet boven in de opzetkrat (zonder deksel). De wormen zullen de
drogende compost verlaten en naar beneden vluchten.


