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La tècnica del lombricompost o vermicosmpostatge es basa en el procés de
descomposició de matèria orgànica en humus per part dels cucs de terra.
Aquests s’alimenten de les partícules orgàniques existents en el sòl, les
digereixen i les expulsen en forma de de residus rics en nutrients i molt
beneficiosos per als nostres cultius.
Generalment els cucs de terra que s’utilitzen per gestionar els residus o
fer madurar el compost són els anomenats cucs vermells de Califòrnia,
Eisenia foetida o Eisenia andrei, que poden arribar a menjar el 90% del
seu pes al dia! A més, redueixen el 60% de les restes orgàniques que
generem a la cuina.
Encara que generalment aquest cuc de terra es diu cuc de Califòrnia, és
natiu de tots els nostres sòls de les regions temperades.
L’aportació de compost als nostres sòls aporta aireació, esponjositat,
nutrients, activa els microorganismes, disminueix l’erosió...
El compost és creador d’un sòl amb vida!

Material

Necessitem un mínim de 2 tàpers.
Les seves dimensions variaran en funció del material o l’espai que
tinguem.
Nosaltres farem servir 2 tàpers d’uns 40 x 22 x 20 cm.

Adeqüació dels tàpers

Foradem les tapes de les dues caixes de plàstic.
Foradem la base del tàper superior.
El número de forats és important per permetre que el lixiviat que és
generi al pis superior percoli al pis de baix i poder aprofitar aquest
subproducte.
Nosaltres hem fet servir un clau i un martell sobre una superfície de
fusta per foradar cada 2 cm.

Components

En la caixa superior dispositarem:
- 1/3 de terra de bona qualitat,
- uns quants cucs de califòrnia,
- 1/3 part de fulles i restes vegetals
de jardí,
- per últim, 1/3 part de restes
orgàniques de cuina.
La caixa del pis inferior és per
recollir el lixiviat o el te de
compost, que és molt ric en
nutrients.
Si convé, podem posar tants pisos
superiors com vulguem sobre el pis
inferior.

Menjar de cuc

Farem servir tot tipus de material
orgànic per alimentar als nostres
cucs. Hem d’anar en compte, però,
amb limitar les quantitats d’aquests
residus:
closques d’ou; paper, cartró i filtres de cafè; cendra; productes làctics,
gespa, poda triturada; materials àcids com fulla de pi o cítrics; carn i
peix (generen olors).

Manteniment

És molt important que el sistema mantingui un 70% d’humitat.
La primera vegada, quan fem la instal·lació, humitejarem els materials.
Després, si s’aporta material orgànic de manera periòdica, no serà
necessari regar.
La temperatura ideal per als cus és de 15 a 25ºC aproximadament.
Cal foscor, els cucs són altament fotofòbics. Si hem fet servir
contenidors transparents, els haurem de cobrir.
Procuratem evitar situar la vermicompostadora en zones de pas i
pròximes a vibracions d’electrodomèstics.
Com més tranquils estiguin, més menjaran!

Què n’obtenim?

- Humus (pis superior), per utilitzar en operacions de trasplantament o
afegir posteriorment a cultius que necessiten més activitat.
- Te de compost (pis inferior), per regar els nostres cultius sempre amb
una dilució prèvia del 10%. (10 parts de te de compost i 90 parts
d’aigua).
Per utilitzar l’humus hem de preservar els cucs i assegurar-nos que està
en bon punt de maduració, això és:
No fa cap olor desagradable (olor de bosc).
És d’un color negre que recorda al marro de cafè.
No distingim cap resta orgànica.
És esponjós i es desfà a les mans.
La llombriu de terra
Qui respecta realment la llombriu,
l’agricultora de les profunditats de l’herba,
allà sota la terra i l’humus?
Manté la terra en canvi continu.
Treballa plena per complet d’humus,
muda per l’humus i cega.
És l’agricultora de sota, la subterrània,
dels camps que s’estan posant la roba de collita.
Qui respecta de veritat
aquesta profunda i assossegada treballadora de la terra,
l’eterna, gris i diminuta agricultora de l’humus i la terra?
Harry Martinson
(poeta suec, Nobel de Literatura 1974)

