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Mierenboerderij acryl

De acryl mierenboerderijen zijn heel praktisch. Door de transparante, lichte 
materialen blijft  je kolonie optimaal zichtbaar. Het nestdeel en buitenverblijf 
zijn doorgaans geïntegreerd. 

Installatie 
Bij de producten van acryl haal je eerst de beschermfolie van het kunststof 
af (als deze er nog op zit). Plaats de Mierenboerderij op een rustige plek. Bij 
sommige varianten is een bakje aan de onderzijde geplaatst die gevuld moet 
worden met water. Bij andere varianten is spons geplaatst in het ontwerp aan 
de bovenzijde. Maak dit vochtig met een pipetje. Let erop dat het vocht tot 
in de nestruimtes trekt. Het moet deels vochtig worden en blijven. Voor het 
aansluiten van andere verblijven leveren we twee maten buisjes bij. Verhit 
uiteinden in kokend water om ze soepel te maken en sluit ze op elkaar aan. 
Gebruik indien nodig de buisjes over elkaar om aansluitingen passend te 
maken.

Plaatsing van de mieren
De mierenkolonie leveren we in een reageerbuisje. Let erop dat voor een 
mierenkolonie het reageerbuisje het nest is geworden. Het is dus niet ver-
standig om de mieren daar uit te halen. Vooral de koningin is stressgevoelig. 



MIERENB OERDERIJ   |   MIEREN ZIJN HELDEN  |   23

Het reageerbuisje met de kolonie plaats je in het buitendeel, de arena. Plaats 
de kolonie zo dicht mogelijk bij de opening van het nestdeel, zodat voor de 
mieren het risico van een verhuizing (de afstand) zo klein mogelijk is. 
Met rode folie om het reageerbuisje of bovenop het nestdeel wanen de mie-
ren zich in het donker. Heb je geen rode folie ontvangen of besteld, gebruik 
dan bijvoorbeeld een washandje of karton.
Let er bij deze producten op dat het product goed donker is als je de mieren 
niet bekijkt, ook vanaf de zijkant kan namelijk licht invallen door het kunst-
stof, aangezien dit transparant materiaal is. Een lichte omgeving kan zorgen 
voor stress bij de kolonie.

Onderhoud en voeding
Verwijder dode mieren en nestafval. Maak wat honing- of suikerwater klaar. 
Je kunt water koken en vervolgens 50/50 mengen met suiker of honing. Bied 
vocht altijd in een watje aan, zodat de mieren niet verdrinken. 
Zorg ervoor dat het acryl nest (deels) vochtig blijft . Controleer dit minimaal 
een keer per week. Let erop dat het nest niet te vochtig wordt of uitdroogt. 
Geef een jonge kolonie ook kleine insecten zoals fruitvliegjes. De mieren-
soort Messor geef je ook de kleinste vogelzaden, graszaden en bijvoorbeeld 
paardenbloemzaden. Voeding bied je aan in het buitengedeelte, de arena en 
kijk hoe de mieren het voedsel ophalen. 
Fruitvliegjes zijn via mierenboerderij.nl te bestellen. Ze worden speciaal ge-
kweekt, zodat ze niet kunnen vliegen en dus gemakkelijk aan te bieden zijn.
Je kunt de fruitvliegjes zowel dood als levend voeren. Invriezen, bewaren en 
later aanbieden is mogelijk.

Temperatuur
Alle mierensoorten kunnen op kamertemperatuur gehouden worden. Voor 
de periode maart tot en met november adviseren we een deel van het nest te 
verwarmen door gebruik te maken van een warmtemat of warmtekabel. De 
kolonie ontwikkelt zich dan sneller en kan een betere nestindeling maken. 
Zeker bij Zuid-Europese soorten als Messor, Pheidole en sommige 
Camponotus soorten is dit van belang.


