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Prírodný kolobeh látok
určený pre školy

Návod na použitie
Záhonová debna & tepelná/vermikompostová debna

Projekt SONDAR je podporovaný z prostriedkov fondu Európskej únie pre Európsku regionálnu spoluprácu.



Tím spoločnosti VERMIGRAND Vám ďakuje za zakúpenie záhonovej debny a tepelnej/vermikom-
postovej debny. Pomocou týchto zariadení sa môžete zoznámiť s kolobehom látok v prírode. 
Predkladáme vám tento návod na použitie a želáme veľa úspechov pri realizácii. V prípade akých-
koľvek otázok o fungovaní tohto systému alebo o použití poskytnutých zariadení nás môžete 
kontaktovať:

VERMIGRAND Naturprodukte GmbH
Kremser Strasse 63
A-3462 ABSDORF
Tel. 02278/7028
Fax: 01/25 33033 8585

info@vermigrand.com  
www.vermigrand.com
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Obsah balenia

1 návod na používanie

1 záhonová debna
2 vrecia lesnej štiepky na naplnenie záhonovej debny
2 vrecia konopnej slamy na naplnenie záhonovej debny
 500 l biozeminy na naplnenie záhonovej debny
 osivo na prvý výsev záhonovej debny
 (hrach siaty, reďkovka, žerucha, zimné zatrávnenie)

1 tepelná/vermikompostová debna
1 balík pre wermikompostovú debnu pozostáva z lesnej štiepky, konopnej 

slamy, životného priestoru pre kompostové dážďovky a iniciálnej populá-
cie dážďoviek (už súčasť balenia)

Pri doručení, prosím, skontrolujte úplnosť zásielky.



Úvod
Mobilnú záhonovú debnu a tepelnú/vermikompostovú debnu vyvinuli vo vzájomnej spolupráci 
spoločnosti VERMIGRAND Naturprodukte GmbH a GREENWAY CIC. Spolu so spoločnosťou BIENE 
bolo vytvorené balenie, ktoré sa používa v rámci projektov SONDAR na školách v Maďarsku, 
na Slovensku a v Dolnom Rakúsku a slúži pre ekologicko-pedagogické účely.

Záhonová debna a tepelná/vermikompostová debna boli 
vyrobené v sociálnych dielňach a sú súčasťou produkcie 
sociálnych podnikov.

Záhonová debna aj tepelná/vermikompostová debna sú 
utesnené, takže prebytočná voda sa zhromažďuje v zabu-
dovanej plastovej vani a môže sa cielene odvádzať, čím 
sa predíde znečisteniu pôdy. Utesnená vaňa je vo výške 
približne 10 cm nad zemou.  Ak stúpne hladina vody, voda 
môže pretekať, a preto sa musí  pravidelne odvádzať po-
mocou silikónovej hadičky, aby nedochádzalo  k znečiste-
niu pôdy. Tieto parametre dovoľujú umiestnenie dební so 
záhonmi aj na pevných plochách, pričom nehrozí  nebezpe-
čenstvo znečistenia okolia presakujúcou vodou. 
Obidva systémy je možné umiestniť napríklad na nádvoria  alebo na terasy.

Záhonová debna a tepelná/vermikompostová debna je mobilný systém, ktorý  sa môže kedy-
koľvek premiestňovať. Obidva systémy základnými rozmermi zodpovedajú europalete. Rozmery 
sú 80 cm × 120 cm a umožňujú prepravu pomocou paletového vozíka, vysokozdvižného vozíka 
alebo pomocou čelného vidlicového nakladača. Prekladanie a preprava sa dá realizovať aj ná-
kladným vozidlom (dokonca aj v naplnenom stave).

Záhonová debna (vľavo) a tepelná/vermikompostová debna (vpravo).



Prečo sa tento systém používa na školách a aký môže byť jeho prínos?

Systém predovšetkým umožňuje nazrieť do celkového kolobehu látok v prírode. Ten sa vyvíjal 
postupne od praveku a je najudržateľnejším „systémom opätovného zužitkovania zvyškov“ aký 
poznáme. V prírode neexistuje žiaden odpad, pretože jednotlivé organické prvky (napr. listy, ak 
ich už strom nepotrebuje), slúžia opätovne ako zdroj potravy pre iné živočíchy. Výlučky týchto 
živočíchov alebo organizmy samotné slúžia znovu ako potrava pre ďalšie živočíchy.

Na konci (alebo na začiatku?) je opäť strom, ktorý tieto živiny znovu dokáže využiť. My všetci 
máme úžitok a žijeme z tohto kolobehu látok v prírode, pričom obzvlášť dôležitú úlohu zohráva 
život v pôde (v našej tepelnej/vermikompostovej debne). Pôda a rastliny sú zásobované živinami 
a približne 90 % našich potravín pochádza z pôdy! Ochrana tohto systému je preto nesmierne 
dôležitá a s princípmi ochrany pôdy sa žiaci musia zoznámiť čo najskôr. Úroda zeleniny v záhono-
vej debne žiakom ukazuje, čo všetko je potrebné pre vypestovanie zdravých potravín. Kto si sám 
vypestuje potravu, váži si ju potom inak než ten, kto si ju len kupuje v obchode.

Ale ani životné prostredie nezostane nepovšimnuté. Systém umožňuje sledovať opeľujúci či iný 
užitočný hmyz. Spolu so sledovaním fungovania tohto systému sa môžu nastoliť aj iné témy, na-
príklad stravovanie (kvalita, produkcia, stravovanie obyvateľstva, atď.). Táto malá záhrada môže 
pomôcť aj pri upevňovaní rôznych sociálnych zručností. Sme si istí, že v rámci tohto školského 
projektu môžete vytvoriť ešte omnoho viac pedagogických aspektov. Predovšetkým však želá-
me Vám i Vašim žiakom veľa zábavy so systémom kolobehu látok v prírode určeným pre školy!

Takto to funguje:
1. Fáza rozkladu a fáza premeny kompostu

Dážďovka je veľmi užitočný pôdny 
živočích. Stará sa o kompost boha-
tý na živiny a súčasne kyprí pôdu.
Pre biologické záhradníctvo majú 
dážďovky veľký význam. Dážďovky 
sú najdôležitejšími výrobcami hu-
musu, stabilnej pôdnej štruktúry, 
napomáhajú rastu rastlín a obehu 
živín potrebných pre ich výživu.

3. 

Táto tepelná debna sa používa na zhromažďovanie zvyškov zo záhrady alebo 
kuchyne, ktoré obsahujú veľa energie a ktoré sú v určitom množstve schopné 
prehrievať materiál. Typickým príkladom je posekaná tráva.
S červami by v nádobe mohlo dôjsť k fáze rozkladu a za určitých  podmienok by 
sa pri vysokých teplotách mohli červy usmrtiť.
Posekaná tráva sa preto mieša s vláknitým materiálom (drevo, slama 
atď.) a plní sa do tepelnej debny. Po týždni sa znovu premieša a po ďal-
šom týždni sa môžu surovým kompostom kŕmiť dážďovky vo ver-
mikompostovej debne.

V záhonovej debne sa čerstvý humus 
vytvorený pomocou dážďoviek použije ako 
hnojivo. Aplikáciou hnojiva je záhonová debna 
veľmi produktívna a dáva predpoklad bohatej 
úrody zeleniny a byliniek. Odumreté zvyšky 
rastlín sa ihneď znovu spracujú v kombinova-
nej tepelnej/vermikompostovej debne na kva-
litné hnojivo.

2. 
Predpripravený obsah tepelnej debny slúži ako krmivo pre 
dážďovky. Tie môžu rýchlejšie pôsobiť, aby vytvorili dážďov-
kový biohumus. Teplota vo vermikompostovej debne nikdy 
nesmie prekročiť 30 °C, aby mali dážďovky a ich pomocníci 
vhodné podmienky. Z vermikompostovej debny sa vyberá 
hotový dážďovkový humus a pridáva sa ako hnojivo do zá-
honovej debny.



Výber miesta a naplnenie záhonovej debny

Vďaka mobilnej konštrukcii sa môže záhonová debna bez 
problémov umiestniť aj na pevnom podklade. Samozrejme 
sa môže umiestniť aj na lúke alebo priamo na pôde. Pôso-
bením vlhkosti pôdy môžu ale drevené nožičky rýchlejšie 
zhniť. Môže sa tomu predísť podložením nožičiek kameňmi 
alebo betónovými platňami. Ak je záhonová debna posta-
vená na pevnom podklade, nie je potrebné robiť žiadne 
opatrenia.

Pri výbere miesta je však potrebné brať ohľad na statiku. 
Celá konštrukcia s náplňou vrátane vody, prípadne snehu môže vytvoriť záťaž 500 až 600 kg 
na jeden meter štvorcový (základná plocha záhonovej debny je 0,96 m2 (d × š=0,80 × 1,20 m =  
0,96 m2), preto je dôležité skontrolovať statiku zvoleného miesta. Najmä v prípade terás a balkó-
nov je potrebné konzultovať s kompetentnými odborníkmi.

Pri výbere miesta berte ohľad aj na potreby rastlín. Pri 
výbere rastlín treba zohľadniť slnečné žiarenie a veterné 
pomery, ale aj možnosť zásobovania vodou.

Naplnenie ľahko vykonáte sami. Pri manipulácii s lesnou 
štiepkou a konopnou slamou odporúčame nosiť pracovné 
rukavice. Spolu so záhonovou debnou sa dodáva drenážny 
materiál, oddeľujúca vrstva a biozemina.

1. Najspodnejšia vrstva je lesná štiepka (obr. 1). Slúži ako 
drenážna vrstva, preto sa plní ako prvá. Naplňte vrstvu 
do výšky 7 cm (5 až 10) a rovnomerne ju rozdeľte.

2. Nasledujúca vrstva biokonopná slama (obr. 2) slúži 
na to, aby oddelila biozeminu od drenážnej vrstvy. Tá 
by sa inak mohla upchať a nemohla by viac plniť svoju 
úlohu. Preto sa biokonopná slama vrství na lesnú štiep-
ku. Táto vrstva musí byť taká hrubá, aby nebolo vidieť 
lesnú štiepku (min. 5 cm).

3. Až teraz sa môže sypať biozemina (obr. 3). Zeminou 
sa môže nádoba naplniť až do výšky 3 cm od horného 
okraja. Dbajte na to, aby ste pri plnení neprekročili úro-
veň bublinkovej fólie, aby sa voľný priestor medzi fóliou 
a drevom neupchal. Samozrejme, že výška zeminy sa 
po nejakom čase trochu zníži a môžete ju ešte doplniť. V 
takto pripravenej záhonovej debne môžete začať s vý-
sevom alebo výsadbou!

1

2
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Starostlivosť a ošetrovanie záhonovej debny

Ošetrovanie záhonovej debny nie je nijako zvlášť náročné. Dôležitá je 
pravidelná kontrola hladiny vody v plastovej vani. To je možné veľmi 
jednoducho – vizuálnou kontrolou silikónovej hadičky. Ak je v silikó-
novej hadičke viditeľná tekutina, musí sa vypustiť. Silikónová hadička 
sa jednoducho uvoľní z drážky vyfrézovanej do dreva (hadičku ne-
vyťahujte z debny) a tekutina sa vypustí do nádoby. Ako jednoduchá 
a praktická nádoba poslúži aj obyčajná PET fľaša. Vypustená tekutina 
sa môže podľa potreby použiť na zavlažovanie záhonu. Inak sa te-
kutina môže použiť na zalievanie tepelnej/vermikompostovej debny 
alebo črepníkových rastlín v byte či v záhrade.

Drevo stien debny si nevyžaduje žiadnu starostlivosť, len jeho farba 
sa časom trochu zmení. Ak by ste chceli záhonovú alebo tepelnú/
vermikompostovú debnu spolu so žiakmi pomaľovať, samozrejme 
môžete sa do toho pustiť.

Starostlivosť o rastliny v záhone závisí od typu kultúry, a preto by sa tak mala aj vnímať. Rast-
liny v zásade potrebujú viac alebo menej vody. Obsah vody v zemine sa môže zistiť jednoducho 
rukou. Zemina by mala byť na pocit vždy vlhká, nemala by byť zamokrená. Samotný vzhľad 
rastliny nám pomôže odhadnúť, či je potrebné ju poliať alebo sa má dobre (napríklad ovisnuté, 
ochabnuté listy). Biozemina bez obsahu rašeliny má dobrú schopnosť udržať si vlahu. Preto nie 
je potrebné pôdu veľmi polievať. Na začiatku stačí skontrolovať, či je zálievka potrebná. Mulčo-
vanie trávou, slamou alebo papierom sa tiež osvedčilo, pretože tým sa zníži vysychanie pôdy, 
a preto nie je potrebná častá zálievka!

Hnojenie rastlín je osobitná téma. K dispozícii je tepelná/vermikompostová debna a hnojivo, kto-
ré sa vlastne môže kedykoľvek aplikovať a zlepšiť tak rast rastlín. Dodatočné hnojenie vôbec 
nie je potrebné!



Návrh konceptu pre vysádzanie do júna 2014

Výsadbu a výsev si môžete samozrejme zvoliť individuál-
ne a tento koncept ponúkame len ako návrh.
V tomto variante vychádzame z toho, že počas letných 
prázdnin sa o záhon nebude nikto starať. Počas krátkej 
prechodnej fázy do začiatku letných prázdnin odporúčame 
do konca júna vysiať hrach siaty a bôb, pretože rýchlo vy-
rastú a výhonky sú vhodné na jedenie. Samozrejme, že aj 
žerucha je veľmi vhodná, za krátky čas sa môže konzumo-
vať. Reďkovky sú rovnako podobne rýchle, už za niekoľko 
týždňov sa môže previesť zber a konzumácia.

Osivo žeruchy, hrachu siateho, bôbu a reďkoviek sme Vám pribalili a už teraz Vám želáme bo-
hatú úrodu!

Po letných prázdninách by ste s deťmi mohli pestovať neskoré rastliny. Sú to rôzne kultúry, 
ktoré pretrvajú dlho aj v zimnom období. Potom zamrznú a na jar sa záhon môže znovu vysadiť. 
Neskoré rastliny môžu žiaci sledovať z viacerých hľadísk. Rozdiely v kvitnutí a nalietavaní rôz-
neho užitočného hmyzu. Žiaci môžu jednotlivé rastliny vybrať a skúmať ich koreňové systémy. 
Na jar sa zvyšky rastlín znovu spracujú vo vermikompostovej debne a môže sa začať s novým 
výsevom.
Už v marci sa môže začať s bôbom, reďkovkou a listovým šalátom. Keď sa uvoľnia prvé plochy, 
môže sa vysiať listový šalát a bylinky alebo koreniny. Určite nájdete ešte mnoho iných rastlín, 
ktorých listy, kvety a plody deti zaujmú.



Výber miesta a naplnenie tepelnej/vermikompostovej debny

Vďaka mobilnej konštrukcii sa tepelná/vermikompos-
tová debna môže bez problémov umiestniť na pevnom 
podklade. Samozrejme sa môže umiestniť aj na lúke ale-
bo priamo na pôde. Pôsobením vlhkosti z pôdy môžu ale 
drevené nožičky rýchlejšie zhniť. Predídete tomu podlo-
žením nožičiek kameňmi alebo betónovými platňami. Ak 
je tepelná/vermikompostová debna postavený na pev-
nom podklade, nie sú potrebné robiť žiadne opatrenia.

Pri výbere miesta je však potrebné brať ohľad na stati-
ku. Celá konštrukcia s náplňou vrátane vody, prípadne 
snehu môže vytvoriť záťaž 400 až 500 kg na jeden me-
ter štvorcový (základná plocha tepelnej/vermikompos-
tovej debny je 0,96 m2 (š × d=0,80 × 1,20m= 0,96 m2), 
preto je dôležité skontrolovať statiku zvoleného miesta. 
Najmä v prípade terás a balkónov je potrebné konzulto-
vať s kompetentnými odborníkmi.

Slnečné žiarenie je samozrejme veľmi dôležité kvôli 
teplote v zariadení. Odporúčame skôr tienisté miesto, 
ideálne by bolo doobeda trochu slnka a neskôr tieň. Slnečná poloha sa neodporúča, pre-
tože najmä v lete by teploty za určitých okolností mohli byť až príliš vysoké. V zime je 
vhodné miesto bez mrazu. Ak táto možnosť nie je reálna, je potrebné počas neskorej 
jesene tepelnú/vermikompostovú debnu naplniť lístím alebo hnojom, aby sa zabezpečila 
dobrá izolácia.

Vermikopostový priestor bol pred expedíciou už naplnený. V spodnej časti je lesná štiepka 
ako drenážny materiál. Na nej je vrstva biokonopnej slamy a na nej je vlastný priestor pre 
červy, v tomto prípade dobre vyzretý konský hnoj. S kŕmením červov môžete preto začať 
ihneď.

Druhá komora debny, takzvaný tepelný priestor sa plní len vtedy, ak je k dispozícii dostatočné 
množstvo energeticky bohatého materiálu, ktorý by mohol vo vermikompostovej debne vy-
tvoriť vysokú teplotu. Ako príklad uvedieme posekanú trávu, ktorá vždy spôsobuje problémy 
v kompostovisku. Tráva má vysoký obsah dusíka, čo spôsobí v krátkom čase vysoký nárast 
teploty až na 60 °C. Táto teplota by bola pre dážďovky príliš vysoká, a preto musí prvý ná-
rast teploty prebehnúť v tepelnom priestore. Aby sa zabránilo zápachu, ktorý je výsledkom 
vysokej aktivity pri rozklade posekanej trávy a následného nedostatku kyslíka, primiešava sa 
do trávy vláknitý materiál. Takým je napríklad lesná štiepka alebo konopná slama. Použite 
napríklad približne jednu tretinu vláknitého materiálu a rovnomerne ho premiešajte s približ-
ne dvomi tretinami posekanej trávy. Takto môžeme nastaviť pomer uhlíka a dusíka. Posekaná 
tráva je bohatá na dusík, vláknitý materiál obsahuje veľa uhlíka. Zmiešaním vznikne pomer 
približne 20 – 30 dielov uhlíka k jednému dielu dusíka. Toto je optimálne na zabezpečenie zre-
nia kompostu za spolupôsobenia kyslíkom. Ak je pomer dusíka vyšší, dôjde k zníženiu obsahu 
kyslíka a to spôsobí vznik zápachu.



Ak je k dispozícii príliš málo dusíka, nevyvinie sa potrebná teplota a kompostovanie postupuje 
veľmi pomaly.

Aj vlaha je dôležitým aspektom pri téme kompostovanie. Približnou skúškou sa to dá veľmi 
jednoducho overiť. Vezmite do hrsti premiešaný materiál a stlačte dlaň. Zo zmesi by malo vy-
tiecť len niekoľko kvapiek. Ak nie je pozorovateľná žiadna vlhkosť a po otvorení dlane sa mate-
riál znovu rozpadne, je príliš suchý. Ak dlaň znovu otvoríte materiál by mal zostať ako hrudka. 
Ak zo substrátu vyžmýkate vodu, je príliš vlhký a musí sa premiešať so suchým materiálom.
Zmiešanie rôznych materiálov (posekanej trávy a vláknitého materiálu), ako aj nastavenie 
vlhkosti sa najlepšie robí vo fúriku a až po kontrole sa naplní tepelný priestor. Tepelný priestor 
sa prikryje vekom, ktoré je súčasťou balenia.

Už po pár dňoch by mala teplota stúpnuť na približne 45 až 60 °C a na základe poklesu po-
vrchu náplne klesne aj veko. Po týždni sa obsah tepelného priestoru premieša (kontrola vlh-
kosti) a potom sa znovu týždeň nechá odpočívať. Po konečnom poklese teploty sa materiál 
môže preložiť k červom, ktoré ho rýchlo spracujú.

Suroviny, ktoré sa zohrejú veľmi rýchlo alebo suroviny, ktoré obsahujú semená burín, sa 
najskôr pripravujú v tepelnej debne, pretože pri vysokých teplotách sa semená burín zničia.

Práca vo vermikompostovej debne je podobne jednoduchá. Menšie množstvá surovín sa 
môžu vložiť priamo k červom.



K tomu malý úvod do sveta červov:

Dážďovka a jej nároky na okolité prostredie

• Rozdelenie červov
Vo svete existuje približne 3 000 druhov červov, v našich zemepisných šírkach sa ich vysky-
tuje približne 50 druhov. Tie sa delia na tri skupiny:

Epigeické druhy
Tieto žijú väčšinou vo vrstve slamy v hĺbke max. 20 cm. Majú relatívne tmavé červeno-
hnedé sfarbenie, aby mohli tolerovať istú dávku slnečného žiarenia (napr. kompostovacie 
dážďovky).
Anetické druhy
Tieto druhy vyrývajú do zeme vertikálne otvory, ktoré môžu byť až do hĺbky 4 m. Orga-
nickú hmotu vťahujú z povrchu do chodieb a tam ju konzumujú. Na povrchu zanechávajú 
výkaly. Predná časť chrbta je väčšinou trochu tmavšie sfarbená (napr. dážďovka obyčajná).
Endogeické druhy
Tieto sú typickými obyvateľmi minerálnych pôd, ktoré vytvárajú horizontálne chodby 
a živia sa odumretými korienkami. Sú sivé, zelené alebo bezfarebné, pretože nepotrebujú 
k životu žiadnu ochranu pred slnečným žiarením. Výkaly potrebujú na obloženie chodieb, 
nenechávajú ich na povrchu (napr. dážďovka mliečna).

• Anatómia dážďovky
Telo dážďovky sa delí na jednotlivé články. Svalový systém pozostáva z prstencových svalov 
a pozdĺžnych svalov. Prostredníctvom koordinovanej kontrakcie týchto svalov sa červ po-
hybuje dopredu alebo dozadu. Dážďovka má 5 sŕdc, ktoré sú zoradené za sebou a „krv“ sa 
do celého tela prečerpáva cez niekedy viditeľné žily.

• Tráviace orgány
Dážďovka má len jeden tráviaci orgán. Chýbajúce zuby umožňujú dážďovke prijímať len suro-
viny, ktoré už predtým spracovali iné mikroorganizmy. Preto nemôže obhrýzať korienky, ako 
sa to zvykne nesprávne uvádzať.

Dážďovka prehltáva rozdrobený materiál, aby ho mohla v pažeráku zmiešať s vápnikom vy-
chádzajúcim z vápenných žliaz. Tak zvyšuje hodnotu pH a materiál sa rýchlejšie strávi. Z pa-
žeráka potrava ďalej pokračuje cez žľaznatý žalúdok do svalnatého žalúdka a odtiaľ ďalej 
do čreva. Črevo je vyhrnuté dovnútra, aby sa zväčšila absorpčná plocha. V čreve sa veľmi 
rýchlo množia mikroorganizmy, ktorých práca ďalej pokračuje vo výkaloch červa. Toto je je-
den z hlavných spôsobov ako sa tvorí tzv. dážďovkový humus.

V čreve neprebieha len vstrebávanie živín, ale sa aj množia mikroorganizmy. Jedným z najdô-
ležitejších výsledkov činnosti čreva sú ílovito-humusové komplexy, ktoré vznikajú kontrakciou 
svalov. Tieto sa vytvoria prostredníctvom zmiešania a miesenia organického (humus) a anor-
ganického (íl) materiálu.



•  Dýchacie orgány
Dážďovky dýchajú cez pokožku, preto sa nemôžu utopiť. Vo vodách bohatých na kyslík dokon-
ca dokážu prežiť aj niekoľko týždňov. Pokožka musí byť na prijímanie vzduchu vždy vlhká. Toto 
zvlhčovanie sa deje zvnútra. Pri veľkom strese dážďovka vynaloží veľké množstvo tekutiny 
na zachovanie vlhkosti. Preto sa vo veľmi suchom prostredí rýchlo zadusí.

• Zrakové a sluchové orgány
Dážďovka nemá žiadne oči ani uši. Má ale veľmi citlivé zmyslové bunky, ktoré vnímajú UV 
žiarenie. Zachytia veľmi dobre aj otrasy z vonkajšieho prostredia. UV žiarenie je pre dážďovky 
smrteľné, preto ich len zriedka vidieť na povrchu.
 

• Rozmnožovanie dážďoviek
Oplodnenie dážďoviek je vzájomné, pretože sú obojpohlavné. To znamená, že každá dážďovka 
má aj ženské aj mužské pohlavné orgány. Napriek tomu nemôže dôjsť k samooplodneniu. 
Počas pohlavného aktu sa dážďovky uložia bruškami otočenými k sebe a pevne sa k sebe 
prilepia. Potom sa semená z mužského pohlavného orgánu odovzdajú do semennej schránky 
partnera. Po vzájomnej výmene semien sa dážďovky oddelia.

Približne po štyroch týždňoch sa vyvinú mladé dážďovky. Tie sú asi po troch mesiacoch po-
hlavne zrelé. Dážďovky zdvojnásobia populáciu v priebehu dvoch až troch mesiacov. Robia to 
tak dlho, kým ich neobmedzí nejaký vonkajší faktor (životné prostredie, krmivo, atď.). V kom-
postovacom boxe môže byť takýmto faktorom priestor.

• Nároky dážďoviek na životné prostredie
Parametre životného prostredia vplývajú na aktivitu dážďoviek.

Teplota

 0 až 5 °C Zimný režim s takmer žiadnou aktivitou (pod -5 °C úhyn spôsobený zamrznutím).

 5 až 15 °C Aktívne prijímanie potravy a rozmnožovanie.

 15 až 30 °C Najvyšší výkon a najkratšie intervaly rozmnožovania.

 30 až 40 °C Zlý výkon spôsobený vysokou teplotou (chladenie vodou).

 od 40 °C Úhyn spôsobený prehriatím. V našich zemepisných šírkach možné len vo fáze 
  rozkladu – rýchlo nastupujúce vysoké teploty možno eliminovať vodou.



Vlhkosť
Spotreba vody v kompostovacom systéme:
Kompostovacie červy majú radi vlhké podmienky, nie však blato. Aj krmivo by malo byť vlhké, 
pretože inak ho nemôžu prijať. Ideálna vlhkosť sa pohybuje medzi 60 a 90 %.
Tieto podmienky sa dajú veľmi jednoducho kontrolovať odhadovou skúškou dlaňou. Ak pri stla-
čení vystúpi niekoľko kvapiek, potom je obsah vody primeraný. Materiál, v ktorom sa nachádzajú 
červy, by mal mať lesk spôsobený vlhkosťou, ale nemal by byť príliš mokrý. Dá sa ľahko rozpo-
znať, v ktorých častiach sa červ dobre cíti. Príliš suché prostredie núti červy, aby prešli hlbšie, ale 
tým sa znižuje ich prijímanie potravy. Ak je systém príliš mokrý, vzniká nebezpečenstvo poklesu 
obsahu kyslíka, a tým sa rovnako znižuje výkon (a tiež vznikajú problémy so zápachom).

Hodnota pH
Hodnota pH udáva, aké kyslé je prostredie, pričom čísla menšie než 7 poukazujú na kyslé prostre-
die a čísla 8 – 14 poukazujú na zásadité prostredie. Hodnota okolo 7 je neutrálne pH. Optimálne 
hodnoty pH pre systém sú niekde medzi 6 a 7.
Bezproblémové sú hodnoty medzi 5 a 8. Nakoľko nemáme možnosť odkontrolovať zmiešané od-
pady (ako krmivo) je táto kontrola málo významná. Výrazným výkyvom hodnoty pH je  potrebné 
sa vyhýbať (žiadne šalátové marinády obsahujúce ocot alebo podobné materiály).

Kyslík 
Veľmi dôležitá téma v kompostovaní pomocou dážďoviek (najmä ak ide o kompostovanie pomo-
cou dážďoviek a bez zápachu) je obsah kyslíka v systéme. Konštrukcia humusového boxu zabez-
pečuje, že cez stred môže prúdiť vzduch. Anaeróbne procesy (bez prístupu kyslíka) vyvolávajú 
nepríjemné pachy. Dochádza ku kvaseniu a nie k tleniu kompostoviska.

Pomoc: Pripravte si vláknitý materiál (kôra, slama) a primiešajte ho podľa potreby.



Kompostovanie pomocou dážďoviek vo vermikompostovej debne

Základné zásady o ochrane dážďoviek
Kompostovacie dážďovky sa v prírode rozmnožujú preto tak rýchlo, lebo sú vystavené veľmi 
veľkým nebezpečenstvám – nepriateľom (krty zdola a vtáky zhora), suchu a mrazu. A pretože 
sa kompostovacie dážďovky kŕmia na povrchu, sú týmto nebezpečenstvám vystavené ešte viac 
než ich príbuzné stonožky. Vo vermikompostovej debne sú optimálne chránené a môžu sa preto 
dobre množiť a spracovávať organický materiál a tým vytvárať kompost.

Materiál pre záhon
Debna s dážďovkami slúži ako životný priestor, v ktorom sa kŕmia. 
Tento priestor by mal byť z materiálu, ktorý veľmi dobre zadržiava 
a reguluje vodu. Zároveň by mal byť vzdušný, ľahký, aby ho dážďovky 
mohli spracovať.

Ideálnym materiálom sú:
• kartóny a papier (ak je to možné, nepotlačený alebo novinový pa-

pier – nie papier s vysokým leskom)
• rašelina (z dôvodov ochrany prírody je jej použitie obmedzené)
• čerstvé výkaly (napr. koní, hovädzieho dobytka, atď.) bez močovky  

alebo odležaný materiál s močovkou
• čiastočne prehnité lístie
• surový kompost akéhokoľvek druhu (nesmie byť veľmi horúci)

Pevný hnoj by mal byť trochu zrelší. Pozor treba dávať najmä v prípade, ak boli napr. kone pred-
tým odčervené. Takýto hnoj by sa nemal používať!

Materiál pre záhon by sa mal vopred dôkladne navlhčiť, aby sa očistil od škodlivín. Tiež sa odpo-
rúča urobiť test s niekoľkými dážďovkami. Ak sa v záhone cítia dobre, potom sa bude dobre dariť 
aj ostatným. Hrúbka záhonu v strede je asi 15 až 20 cm. Do ďalšej úrody sa záhon z veľkej miery 
prepracuje výkalmi dážďoviek.
 
Ideálne krmivo
Kompostové červy a dážďovky žerú v podstate všetko, čo už raz žilo alebo sa využívalo. Pre-
dovšetkým majú radi napr. usadeninu z kávy, zvyšky šalátov a zeleniny, posekanú trávu, lístie, 
papier (nie papier s vysokým leskom), zvyšky ovocia, vylúhovaný čaj, múku, cestoviny, rozbité 
škrupiny z vajíčok (dôležité, pretože červy potrebujú na trávenie vápnik), kompost z konského 
hnoja, vínny mlat, atď. Možno bude potrebné aj malé množstvo kamennej múčky.

Čo kompostové červy nežerú?
Hoci červy žerú v princípe všetko, je potrebné sa vyhýbať väčším množstvám, prípadne úplne vy-
nechať nasledovné suroviny: všetky mäsové a mliečne výrobky, kosti, šupky citrusových plodov, 
jedovaté rastliny, oleje, výrazne korenené jedlá, cesnak, výkaly domácich zvierat (z hygienických 
dôvodov) a jedlo s vysokým obsahom soli.



Ako kŕmiť?
Krmivo by sa malo pridávať pravidelne, asi raz do týždňa alebo podľa potreby. Ak sa dážďovky už 
udomácnili (približne jeden týždeň), vylezú hore a začnú sa kŕmiť. Denne červy zožerú približne 
množstvo potravy, ktoré sa rovná polovici ich celkovej hmotnosti (napr. jeden kilogram červov – 
pol kilogramu krmiva).
Krmivo sa rozsype na povrchu vo vrstve asi päť až desať centimetrov. Ak sa už všetko spotre-
bovalo, je opäť potrebné dokrmovať. Chybou začiatočníkov je, že prikrmujú príliš veľa. Takže zo 
začiatku treba kŕmiť menšími množstvami. To udrží aj muchy v dostatočnej vzdialenosti. Muchy 
sú v tomto prípade jediným problémom. Ale aj na ne už máme niekoľko trikov:

• Preventívne opatrenia: Najskôr sa samozrejme pokúsime o to, aby sa muchy vôbec nedo-
stali do systému. Tomu sa dá zabrániť napríklad tým, že sa krmivo zahrabe do vermikom-
postovej debny (muchy ho nedokážu vyhrabať a nemôže ich priťahovať ani zápach). Iný 
spôsob je zakrytie debny (napr. papierom alebo kartónom). Týmito spôsobmi sa potlačí 
zápach a zamedzí sa prístup múch ku krmivu. Veko má výhodu aj v tom, že sa môže kedy-
koľvek odobrať, doplniť krmivo a znovu zakryť.

• Nápravné opatrenia: Aby bolo možné ochrániť existujúcu populáciu pred muchami, podľa 
našej skúsenosti treba na niekoľko týždňov prestať s kŕmením. Tým dôjde k vyschnutiu 
povrchu. Červy spotrebujú zvyšky a nemajú problém s tým, že niekoľko týždňov (3 – 5) ne-
budú dostávať krmivo. Po tomto čase tam muchy už väčšinou nie sú. Vhodné je tiež počas 
tohto času nechať debnu zakrytú vekom.

Tvorba humusu
Keď je systém plný humusu vytvoreného dážďovkami, môže sa odobrať horných desať centimet-
rov (krmivo s červami) a vybrať humus, ktorý je pod touto vrstvou. Podľa ďalšieho použitia sa 
môže humus preosiať (ak sú potrebné len výkaly, musí sa preosievať cez oká sita s veľkosťou dva 
milimetre), pričom veľké hrudky treba najskôr rozdrobiť. Väčšinou treba humus najskôr nechať 
vyschnúť. Niekedy sú aj v hotovom humuse ešte prítomné červy, vtedy sa použije nasledujúci 
trik. Humus potraste na fólii. Červy, ktoré sú na povrchu, ihneď spadnú dolu. Po niekoľkých minú-
tach sa môže odobrať povrchový humus, v ktorom už červy nie sú.

Potom znovu počkajte, kým sa červy presunú hlbšie a znovu odoberte hornú vrstvu humusu, 
v ktorej červy nie sú. Takto pokračuje ďalej, kým na fólii nezostanú len červy. Tie sa znovu vrátia 
do vermikompostovej debny.

Treba im založiť nový domov (minimálne 25 až 30 cm vysoký). Naň uložte vybraté červy. Tým, 
že si červy privykajú na nový domov, nevylezú niekoľko dní a to je vhodná doba na odstránenie 
humusu, ktorý ešte zostal. Najlepšie je položiť na čerstvý záhon pletivo (napr. vrecko od cibule 
alebo zemiakov), naň humus, v ktorom sú ešte červy. Keď sa červy preryjú do záhona, humus sa 
môže jednoducho oddeliť nadvihnutím pletiva.



Účinok a používanie dážďovkového humusu

Najdôležitejším produktom kompostovania pomocou dážďoviek je vzniknutý humus. Tento pro-
dukt z výlučkov červov má niektoré vlastnosti, ktoré ho výrazne odlišujú od normálnych hnojív. 
Je šetrný ku korienkom rastlín tým, že chráni jemné vlásky korienkov pred spálením, ktoré pri 
hnojení inými hnojivami vždy nastanú. Dážďovkový humus sa môže sypať priamo ku korienkom 
a nie je príčinou poškodenia rastlín. Nie sú potrebné ani veľké množstvá, pretože už malé množ-
stvo preukázalo výrazné účinky. Môže za to niekoľko vlastností produktu, napr. červ vylučuje 
veľmi jemnozrnný komplex ílu a humusu, okrem toho je priaznivé aj zloženie tohto komplexu 
(najmä vysoký obsah bielkovín a aminokyselín). Pri skúmaní rastlín hnojených týmto humusom 
sa vyzdvihovala nielen dobrá vitalita rastlín, ale zistil sa aj výnimočne veľký podiel cenných látok 
(napr. vitamínu C).

Rastliny, ktoré počas rastu boli hnojené dážďovkovým humusom majú silnejší koreňový systém. 
To je tiež dôvod, prečo je dobré tento humus používať na mladé rastlinky (nehrozí spálenie ko-
rienkov, podporuje sa rýchly rast).



 Záhonová debna:  Do záhonovej debny sa môže primiešať asi 10 % dážďovkového humusu. Rastli-
ny, ktoré produkujú kvety a plody (paradajky, tekvica, atď.), potrebujú viac živín 
ako rastliny, ktoré produkujú len listy (šaláty, bylinky).

 Črepníkové/ balkónové 1 polievkovú lyžicu humusu na liter obsahu črepníka za mesiac jednoducho
 rastliny: rozsypete po povrchu a ak je to možné, zľahka zapracujte alebo pri presádzaní
  raz ročne premiešajte 20 % humusu so zeminou.

 Zelenina, bylinky:  Podľa potreby 0,1 l humusu na 1 l na rastlinu (napr. paradajky 1 l na rastlinu) 
do otvoru pre rastlinu alebo 3 × ročne 0,3 l/m2 rozsypať po povrchu a ak je to 
možné, zľahka zapracovať.

 Trávnik: 3 × ročne (apríl, jún, august) vždy 0,3 l humusu na m2 rovnomerne rozsypať.

 Vodné rastliny: 1 × ročne 0,5 l humusu na rastlinu zapracovať do substrátu.

 Pestovanie: Priamo do riadku na osivo rozsypať a prekryť jemnou zeminou.

Odporúčané použitie



Život v pôde a dážďovky – na čo to všetko?

O procesoch prebiehajúcich v pôde našich záhrad vieme veľmi málo. Odborníci tvrdia, že to, čo 
sa deje v pôde, vieme vďaka výskumom len na 5 až 10 %. Dnes síce tiež nevieme všetko o kom-
plexných procesoch v pôde, ale niektoré dôležité poznatky sme už získali.

V prirodzenom ekosystéme si rastlina dokáže pomocou zdravých pôdnych organizmov sama 
zabezpečiť potrebné živiny. Ak potrebuje živiny, pustí si pôdne organizmy k svojim koreňom, pri-
čom prostredníctvom koreňov prijme mikroorganizmy s vyprodukovanými asimilátmi. Pôdne 
organizmy sú aktívne a na základe obsahu živín, ktoré majú k dispozícii, sa rozmnožujú veľmi 
rýchlo. To vedie k zvýšenému výskytu niektorých mikroorganizmov (napr. nálevníkov), ktoré sa 
živia prvokmi (napr. baktériami). Výkaly dravcov sú pre rastlinu znovu mineralizovanými živinami, 
ktoré môže ihneď využiť. Vďaka tomuto komplexnému systému nikdy nedôjde k presýteniu živi-
nami, ktoré by sa prostredníctvom vody mohli odplaviť do podzemnej vody. To sa stane len pro-
stredníctvom presýtenia hnojením ľahko rozpustnými minerálnymi hnojivami. Ak takéto hnojivo 
(napr. dusík) poskytneme rastline, zastaví sa kontakt s pôdnymi organizmami, pretože rastlina 
už ďalej nepotrebuje minerálne živiny. Rastlina má až príliš veľa živín, ale redukuje život v zemi. 
To má však pre rastlinu podobný efekt ako pre nás ľudí. Má síce „veľké telo“, ale práve preto je 
náchylnejšia na civilizačné choroby (ochorenia, škodcovia, ohrozenie vetrom, atď.).

Pridávaním dážďovkového humusu a kompostu môžete prispieť omnoho pozitívnejšie k podpore 
pôdnych organizmov, pretože tak udržiavate kontakt medzi rastlinou a pôdou. Zdravé pôdne or-
ganizmy zaručia zvýšenú schopnosť udržania vlahy, lepšiu štruktúru hrudiek, stabilné a zdravšie 
rastliny a plody čím sa šetria náklady na ošetrovacie prostriedky. To zas pritiahne užitočný hmyz 
a pre Vás to znamená záhradu bez pesticídov, Váš raj na zemi.

Veľa zábavy pri kompostovaní pomocou dážďoviek Vám praje tím spoločnosti VERMIGRAND!

P. S.: Akékoľvek otázky nám môžete kedykoľvek napísať na info@vermigrand.com
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