
sisa makanan

sarung 
tangan 
karet

minyak /
oli

Tutuplah penutup kotak 
dengan benar untuk

menghindari masuknya 
pemangsa cacing! Penutup kotak 

bisa terbuat dari kawat kasa, 
karet, plastik, seng atau kayu, 

pastikan ada lubang lubangnya 
sebagai ventilasi udara!

kompos

penutup kotak 
cacing

lokasi 
yang

terlindung 
dari hujan 
dan sinar 
matahari

cacing

ember
bertutup

Langak-langkah untuk mulai memelihara cacing...

Cara untuk melihat apakah cacing merasa nyaman...

Jika cacing masuk kedalam 
media - berarti mereka 

merasa nyaman.

Jika mereka diam atau berusaha 
naik, berarti ada kesalahan pada 

campuran media anda.

BAGUS! TIDAK BAGUS!

‘Pupuk cair’ adalah cairan 
yang dihasilkan oleh cacing, 

bagus untuk tanaman!

Kotak untuk memelihara cacing dapat memakai papan kayu atau bahan 
dari plastik maupun dari kaca. Jangan lupa untuk melubangi bagian 
bawah kotak sehingga dapat menampung ‘pupuk cair’ yang keluar.

Dapat dengan 
mudah ditampung 

dalam nampan 
yang diletakkan 
dibawah kotak 

cacing anda. Makin 
basah makanan 

untuk cacing makin 
banyak pupuk cair 
yang akan didapat.

Perhatian! Pastikan 
anda memasang 

mangkuk berisi oli 
dikaki-kaki kotak 

untuk menghindari 
serangan semut.

P E T E R N A K A N  C A C I N G

Masukkan kompos
setebal 15 cm 
kedalam kotak

Potong kecil-kecil sisa 
sayur dan masukkan 

kedalam kotak

Tambahkan sedikit air 
kedalam media agar 

cukup basah

Aduk semuanya, 
gunakan sarung tan-
gan karet jika mau

Perlahan
masukkan 1 kg cacing 

kedalam kotak
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CARA MEMBERI 

MAKAN CACING :

Cacing sangat bagus dalam memanfaatkan sisa makanan untuk diubah menjadi pupuk 
yang disebut “KASTING” & “Pupuk Cair” yang sangat bermanfaat untuk kebun anda. Tapi 
ingat: cacing adalah makhluk hidup yang memerlukan perhatian yang cukup dalam peme-
liharaannya.  Pastikan mereka tidak diberi makanan yang dapat membuat mereka sakit.

Kurang lebih sama

dengan berat cacingnya.

1 kg cacing butuh 1 kg 

makanan. Beri makan 

paling tiga hari sekali.

Potong kecil-kecil 
makanannya (ingat-

lah bahan-bahan 
yang dilarang)

Simpan dalam
ember tertutup
selama 2-3 hari

agar terfermentasi

Buatlah lubang
pada media dan 

masukkan makanan 
dari ember tadi

Tutup lagi dengan 
media perlahan-lahan 

(hindari alat yang 
tajam)

INGATLAH - Hal-hal yang Harus Diperhatikan :

K e l e m b a b a n . . .

Terlalu Basah

Tambahkan kompos 
dan aduk-aduk, jaga 
jangan sampai media 

menjadi padat.

Terlalu Kering

Jika terlihat kering 
tambahkan makan-

an yangbanyak 
mengandung air.

Tikus Semut

Bebek

Ayam Katak

Kadal

Catatan: Anda 
boleh masuk-

kan juga batang 
pisang yang 

dipotong kecil 
sebagai makan-

an cacingnya

M E M E L I H A R A  C A C I N G

Jangan Masukkan :

• Ampas kopi atau teh

• Minyak atau yang berminyak

• Bahan yang mengeluarkan bau

  keras 

• Sabun atau bahan kimia

• Tulang atau daging

• Buah yang masam (jeruk)

• Garam atau gula

Berapa banyak
cacing makan?

untuk keterangan lebih lanjut : www.idepfoundation.org

W o r m  E a t e r s !


