startschema
Breng de BillieBin
op kruissnelheid met
de juiste timing!

In onderstaand overzicht schetsen we de te ondernemen stappen

J e k un t v o c

week
2-6

Alleen wormen
en bedding
> nog geen afval

Week 1-2: Vul je BillieBin voor 75 % met
beddingmateriaal [goedkope potgrond of
compost] en zet er 2000 wormen in.
Geef de wormen de tijd om te wennen
aan hun nieuwe thuis en de bedding te
verkennen.

Je kunt com
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st
oo

Populatie bijna
maximaal
> om de paar dagen
voeden

Wormen planten
zich voort
> gft-afval
wekelijks opbouwen

st

Week 1-2: Voed een eerste keer, maar de
gespreide laag mag max. 2,5 cm dik zijn.
Herhaal dit wanneer de helft is opgegeten. Het
is mogelijk dat de wormen amper actief zijn.
Week 3-6: Voed om de 3-4 dagen, maar
niet voordat de helft van de vorige laag
keukenafval verdwenen is.
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Week 6-12: Voed om de 1-3 dagen of zodra
de helft van de vorige laag keukenafval op is.
De wormenpopulatie zou nu verdubbeld
moeten zijn. Er is duidelijk meer activiteit en er
wordt meer compost geproduceerd.

week
12+

Maximale
populatie
> tot 2 kg per dag
voeden

Week 12-16: Voed zoals aanbevolen; je bent
intussen een echte expert die van aanpakken
weet!
Week 16-20: Het systeem moet een optimaal
resultaat leveren en het maximale aantal wormen
bevatten: ruim 10000! Een BillieBin moet elke
dag tot 2 kg voedsel kunnen slikken.

>

Geef pas nieuw voedsel wanneer de helft van het vorige voedsel op is ...
te veel voedsel is een veelvoorkomend probleem.

>

Voeg in de vorm van papier- of kartonsnippers, gedroogd gras, ... ongeveer
dezelfde hoeveelheid (in gewicht) koolstof toe als organisch materiaal ...

>

Besprenkel de bovenste laag van de bak met water om het droog materiaal zoals
papiersnippers te bevochtigen of wanneer de bak droog lijkt. Voeg af en toe vezels en/
of kalk toe om de zuurtegraad van de bak op peil te houden en de bak aangenaam te
doen blijven ruiken.

>

Houd je BillieBin koel, zet hem nooit in de volle zon en leg er tijdens hittegolven een
bevroren fles water in.

>

Kalk, papiersnippers, droge bladeren of zaagsel zijn ideale wondermiddelen
voor de meeste problemen met de wormenbak, zoals vliegen, ongedierte en stank.

>

Bekijk ook onze webpagina met veelgestelde vragen op www.billiebin.com voor
extra informatie!

Oogsten
Uit het systeem lekt vocht in het opvangbakje,
dat je niet eens hoeft los te maken om aan het
vocht te kunnen.
Controleer om de 8 tot 12 weken, afhankelijk
van de hoeveelheid eten die de wormen krijgen,
of er nieuwe compost klaar is.

Surf voor meer tips en oplossingen naar

.com

Buiten Europa wordt de BillieBin onder de naam Hungry Bin verkocht.

Supertips voor een
gezonde BillieBin

