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the ants have moved, keep the test tube in 
the arena for a while as “back-up” for your 
colony.

2.  There is a good chance that the ants will first 
use the sand to protect their nest, then they 
will take sand to the nest tube. That is very 
good and fun behavior. Try to help the colony 
by darkening the test tube, for example with 
a piece of foil, cardboard or cloth.

3.  Never just move a colony out of the test 
tube by tapping it. That is only possible with 
colonies that are at least 30-50 workers in 
size. Otherwise a colony can die from stress.

4.  There is sufficient ventilation in your Ant 
Farm. Ants breathe through their skin once 
every two minutes. So they need little air and 
this Ant Farm is not sealed airtight.

5.  The two openings in the arena can be used 
to connect additional Ant Farms or arenas 
as soon as your colony is ready to expand 
(probably after one or more years). 

6. Check for moisture and food on a weekly 
basis. You will find further instructions in our 
videos on YouTube and on our website. Ants 
need a lot of rest. Taking care of them and 

checking the nest once a week is enough.
7.  If condensation or seeds (food for harvester 

ants) germinate in the upper part, your Ant 
Farm is too moist. In that case dry what you 
can and add less (frequent) moisture.

8.  It is not necessary to cover up the part 
containing the sand, the ants themselves 
can block the light with sand. It can be nice 
to darken a part with cloth or foil, so that 
there is a greater chance that the ants 
will make their nest there and you can 
occasionally take a look underneath.

9.  You can experiment with food, such as 
fruits and other insects, but always be 
careful and start with small amounts.

10.  We give a two-week warranty on the life 
of the queen (after commissioning). If your 
queen dies within this period, send us a 
photo and description of what happened. 
If there are any questions, please email 
us. We try to respond to every question as 
quickly as possible. 

We wish you lots of fun!
The Ant’s Kingdom team

You are holding onto a very unique product! 
We hope that you, just like us, will be 
enthusiastic about this Ant Farm. We will give 
you some instructions to get you started.

Set-up your T-farm
1.  Seal of the openings of the T-farm at all times. 

Fill the bottom part of the T-farm with the 
enclosed sand/clay mixture.

2.  Moisten the sand. Add about 40 ml the first 
time and wait until it has settled well. The 
T-Farm is not hermetically sealed so that 
there is ventilation for the ants. Small drops 
of water or grains of sand may slip out of the 
connections. This is not a problem for it is  
easily cleaned up, and stops as soon as 
you’ve allocated a fixed place for your T-farm.

3.  Add the enclosed decorative stones to the 
upper part we call the arena whilst leaving an 

opening for the ants to reach the sand. 
Decorate the arena further at your own 
discretion. Be careful with natural materials 
such as soil and plants because of the 
possible development of fungi in your T-Farm.

4.  When the top is well dry, place your ants in 
the arena. If you have ordered an ants colony, 
wholly place the test tube, containing the 
colony in the arena. The colony develops 
further from the test tube. 

5.  Always keep the sand (partly) slightly moist. 
For example, by adding a few millilitres of 
water every week with the supplied pipette.

6.  Close well with the lid and keep the two 
openings closed with the (enclosed) sealing 
caps.

Instructions
1.  Your ants will probably not be moving to the 

sand immediately. 
Every colony is different, it can vary from 
a few days to several months (or even a 
year) before the ants make their nest in the 
sand. Growing a colony requires patience. If 
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8.  Het is niet nodig om het zanddeel donker 
te houden, de mieren kunnen zelf met 
zand het licht tegenhouden. Het kan wel 
leuk zijn om een deel wat donkerder te 
maken met een doekje of folie, zodat de 
kans groter is dat de mieren daar hun nest 
maken en je af en toe daaronder even 
kunt kijken. 

9.  Je kunt met voeding experimenteren, zoals 
bijvoorbeeld fruit en andere insecten, 
maar wees altijd voorzichtig en begin met 
kleine hoeveelheden. 

10. We geven twee weken garantie 
op het leven van de koningin (na 
ingebruikname). Als je koningin binnen 
deze periode overlijdt, stuur ons dan 
een foto en omschrijving van wat er is 
gebeurd. Als er na verloop van tijd nog 
vragen zijn, mail ons dan gerust. We 
proberen zo snel mogelijk te reageren 
op elke vraag. 

We wensen je veel plezier! 
Het Ant’s Kingdom team

Je hebt een uniek product in handen! We 
hopen dat je net als wij ook enthousiast 
wordt van deze Mierenboerderij en geven 
je hierbij een aantal instructies om goed 
van start te gaan.

Maak je T-Farm klaar voor 
gebruik
1. Houd de openingen in de T-Farm 

afgesloten. Vul eerst het onderste deel 
tot iets over de rand met zand. 

2. Maak een deel van het zand wat vochtig. 
Voeg de eerste keer ongeveer 40 ml 
toe en wacht tot het goed is ingezakt. 
De T-Farm is niet hermetisch luchtdicht 
afgesloten, zodat er ventilatie is voor 
de mieren. Het kan zijn dat er kleine 
druppels water of korreltjes zand uit 
de verbindingen glijden. Dat is geen 

probleem, je maakt het schoon of droog 
en het stopt zodra je klaar bent met de 
installatie.

3. Voeg vervolgens de sierstenen in 
de arena toe, bedek daarbij niet de 
volledige opening naar het zand 
nestdeel. Decoreer de arena verder 
naar eigen inzicht. Wees voorzichtig 
met natuurlijke materialen zoals aarde 
en plantjes in verband met mogelijke 
ontwikkeling van schimmels in je T-Farm. 

4.  Als de bovenkant goed droog is 
geworden plaats je je mieren in de 
arena. Heb je een kolonie besteld, plaats 
deze dan inclusief het reageerbuisnest 
in de arena. Vanuit de reageerbuis 
ontwikkelt de kolonie zich verder.

5.  Houd het zand altijd (deels) iets vochtig. 
Bijvoorbeeld door met de bijgeleverde 
pipet wekelijks een paar milliliter vocht 
toe te voegen. 

6.  Sluit goed af met het deksel en houd 
de twee openingen afgesloten met de 
afsluitdopjes.

Let op: In verband met kleine 
onderdelen is dit product niet 
geschikt voor kinderen onder 
3 jaar. Bewaar deze instructies bij 
het product. Meer weten? Kijk op:

www.mierenboerderij.nl

Note: Due to small parts this 
product is not suitable for children 
under 3 years. Keep these 
instructions with the product. 
Want to know more? Visit:

www.antskingdom.comx
f

NEDERLANDS NL Instructies 
1.  Waarschijnlijk verhuizen je mieren niet gelijk 

naar het zand. Elke kolonie is anders, het kan 
verschillen van enkele dagen tot meerdere 
maanden (of zelfs een jaar) voordat de 
mieren in het zand hun nest maken. Het 
kweken van een kolonie vergt dus echt wel 
wat geduld. Zijn de mieren verhuisd, houd 
dan de reageerbuis nog een tijd in de arena 
als ‘back-up’ voor je kolonie. 

2.  De kans is groot dat de mieren eerst het 
zand gebruiken om daarmee hun nest te 
beschermen, ze nemen dan zand mee 
naar het nestbuisje. Dat is heel goed en 
leuk gedrag. Probeer de kolonie dan ook 
te helpen door het reageerbuisje donker 
te maken, bijvoorbeeld met folie, karton of 
een doekje. 

3.  Verplaats een kolonie nooit zomaar uit het 
reageerbuisje door ze daaruit te tikken. 
Dat kan alleen met kolonies die minimaal 
30-50 werksters groot zijn. Anders kan een 
kolonie door stress overlijden. 

4.  Er is voldoende ventilatie in je 
Mierenboerderij. Mieren ademen door 
hun huid, eens in de twee minuten. Ze 
hebben dus weinig nodig en het product 
is niet luchtdicht afgesloten. 

5.  De twee openingen in de arena kun je 
gebruiken voor het aansluiten van extra 
Mierenboerderijen of arena’s, zodra 
je kolonie daar aan toe is (na een of 
meerdere jaren). 

6.  Controleer wekelijks op vocht en 
voeding. Je vindt verdere aanwijzingen 
in het boekje ‘Mieren zijn helden’, in onze 
video’s op YouTube en op onze website. 
Mieren hebben ook veel rust nodig. 
Eens in de week verzorgen en het nest 
bekijken is al voldoende. 

7.  Als er in het bovenste deel condens 
ontstaat of zaden (voeding voor de 
oogstmieren) ontkiemen, dan is je 
Mierenboerderij te vochtig. Maak dan 
droog wat je kunt drogen en voeg 
minder (frequent) vocht toe. 
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the ants have moved, keep the test tube in 
the arena for a while as “back-up” for your 
colony.

2.  There is a good chance that the ants will first 
use the sand to protect their nest, then they 
will take sand to the nest tube. That is very 
good and fun behavior. Try to help the colony 
by darkening the test tube, for example with 
a piece of foil, cardboard or cloth.

3.  Never just move a colony out of the test 
tube by tapping it. That is only possible with 
colonies that are at least 30-50 workers in 
size. Otherwise a colony can die from stress.

4.  There is sufficient ventilation in your Ant 
Farm. Ants breathe through their skin once 
every two minutes. So they need little air and 
this Ant Farm is not sealed airtight.

5.  The two openings in the arena can be used 
to connect additional Ant Farms or arenas 
as soon as your colony is ready to expand 
(probably after one or more years). 

6. Check for moisture and food on a weekly 
basis. You will find further instructions in our 
videos on YouTube and on our website. Ants 
need a lot of rest. Taking care of them and 

checking the nest once a week is enough.
7.  If condensation or seeds (food for harvester 

ants) germinate in the upper part, your Ant 
Farm is too moist. In that case dry what you 
can and add less (frequent) moisture.

8.  It is not necessary to cover up the part 
containing the sand, the ants themselves 
can block the light with sand. It can be nice 
to darken a part with cloth or foil, so that 
there is a greater chance that the ants 
will make their nest there and you can 
occasionally take a look underneath.

9.  You can experiment with food, such as 
fruits and other insects, but always be 
careful and start with small amounts.

10.  We give a two-week warranty on the life 
of the queen (after commissioning). If your 
queen dies within this period, send us a 
photo and description of what happened. 
If there are any questions, please email 
us. We try to respond to every question as 
quickly as possible. 

We wish you lots of fun!
The Ant’s Kingdom team

You are holding onto a very unique product! 
We hope that you, just like us, will be 
enthusiastic about this Ant Farm. We will give 
you some instructions to get you started.

Set-up your T-farm
1.  Seal of the openings of the T-farm at all times. 

Fill the bottom part of the T-farm with the 
enclosed sand/clay mixture.

2.  Moisten the sand. Add about 40 ml the first 
time and wait until it has settled well. The 
T-Farm is not hermetically sealed so that 
there is ventilation for the ants. Small drops 
of water or grains of sand may slip out of the 
connections. This is not a problem for it is  
easily cleaned up, and stops as soon as 
you’ve allocated a fixed place for your T-farm.

3.  Add the enclosed decorative stones to the 
upper part we call the arena whilst leaving an 

opening for the ants to reach the sand. 
Decorate the arena further at your own 
discretion. Be careful with natural materials 
such as soil and plants because of the 
possible development of fungi in your T-Farm.

4.  When the top is well dry, place your ants in 
the arena. If you have ordered an ants colony, 
wholly place the test tube, containing the 
colony in the arena. The colony develops 
further from the test tube. 

5.  Always keep the sand (partly) slightly moist. 
For example, by adding a few millilitres of 
water every week with the supplied pipette.

6.  Close well with the lid and keep the two 
openings closed with the (enclosed) sealing 
caps.

Instructions
1.  Your ants will probably not be moving to the 

sand immediately. 
Every colony is different, it can vary from 
a few days to several months (or even a 
year) before the ants make their nest in the 
sand. Growing a colony requires patience. If 
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the ants have moved, keep the test tube in 
the arena for a while as “back-up” for your 
colony.

2.  There is a good chance that the ants will first 
use the sand to protect their nest, then they 
will take sand to the nest tube. That is very 
good and fun behavior. Try to help the colony 
by darkening the test tube, for example with 
a piece of foil, cardboard or cloth.

3.  Never just move a colony out of the test 
tube by tapping it. That is only possible with 
colonies that are at least 30-50 workers in 
size. Otherwise a colony can die from stress.

4.  There is sufficient ventilation in your Ant 
Farm. Ants breathe through their skin once 
every two minutes. So they need little air and 
this Ant Farm is not sealed airtight.

5.  The two openings in the arena can be used 
to connect additional Ant Farms or arenas 
as soon as your colony is ready to expand 
(probably after one or more years). 

6. Check for moisture and food on a weekly 
basis. You will find further instructions in our 
videos on YouTube and on our website. Ants 
need a lot of rest. Taking care of them and 

checking the nest once a week is enough.
7.  If condensation or seeds (food for harvester 

ants) germinate in the upper part, your Ant 
Farm is too moist. In that case dry what you 
can and add less (frequent) moisture.

8.  It is not necessary to cover up the part 
containing the sand, the ants themselves 
can block the light with sand. It can be nice 
to darken a part with cloth or foil, so that 
there is a greater chance that the ants 
will make their nest there and you can 
occasionally take a look underneath.

9.  You can experiment with food, such as 
fruits and other insects, but always be 
careful and start with small amounts.

10.  We give a two-week warranty on the life 
of the queen (after commissioning). If your 
queen dies within this period, send us a 
photo and description of what happened. 
If there are any questions, please email 
us. We try to respond to every question as 
quickly as possible. 

We wish you lots of fun!
The Ant’s Kingdom team

You are holding onto a very unique product! 
We hope that you, just like us, will be 
enthusiastic about this Ant Farm. We will give 
you some instructions to get you started.

Set-up your T-farm
1.  Seal of the openings of the T-farm at all times. 

Fill the bottom part of the T-farm with the 
enclosed sand/clay mixture.

2.  Moisten the sand. Add about 40 ml the first 
time and wait until it has settled well. The 
T-Farm is not hermetically sealed so that 
there is ventilation for the ants. Small drops 
of water or grains of sand may slip out of the 
connections. This is not a problem for it is  
easily cleaned up, and stops as soon as 
you’ve allocated a fixed place for your T-farm.

3.  Add the enclosed decorative stones to the 
upper part we call the arena whilst leaving an 

opening for the ants to reach the sand. 
Decorate the arena further at your own 
discretion. Be careful with natural materials 
such as soil and plants because of the 
possible development of fungi in your T-Farm.

4.  When the top is well dry, place your ants in 
the arena. If you have ordered an ants colony, 
wholly place the test tube, containing the 
colony in the arena. The colony develops 
further from the test tube. 

5.  Always keep the sand (partly) slightly moist. 
For example, by adding a few millilitres of 
water every week with the supplied pipette.

6.  Close well with the lid and keep the two 
openings closed with the (enclosed) sealing 
caps.

Instructions
1.  Your ants will probably not be moving to the 

sand immediately. 
Every colony is different, it can vary from 
a few days to several months (or even a 
year) before the ants make their nest in the 
sand. Growing a colony requires patience. If 
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