
Master
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? Go to:

www.antskingdom.comx
f NL

EN

General models or a 10 ml syringe for the 
‘Emperor’. Hold the syringe straight above the 
opening in the moisture reservoir (carefully 
against the plate) in the middle of your 
Master ant farm. Then spray the water into 
the reservoir. You’ll see that the moisture is 
pulled into the gypsum because the gypsum 
turns darker. Make sure that a few rooms and 
corridors from the center become slightly 
damp and check this every few days.
Keeping your ant farm humid only is required 
when your ant colony is housed in the gypsum. 
As long as the ants still use the nesttube 
try every few weeks or months to make the 
gypsum moisture to see if the colony moves 
in it. If they do not, then leave the gypsum dry 
again for the next period.

Long-term
Continue to provide your ants with sufficient 
nesting space and be careful with moisture. 
By the use in the long run (months/years) 
there may occur some unwanted space 
between the gypsum and the acrylic plates, 
the ants then can get a grip and bite through 
the gypsum in the middle (most humid 
gypsum). You can close the middle opening 
with a sticker if necessary. So keep checking 
your master regularly, tighten screws where 
necessary. The product can thus be used for 1 
to 3 years. Replace and expand on time.

If there are any questions, feel free to send 
us an email. We respond to all questions as 
soon as possible. Have fun!

Installation
Here is some advice for setting up your 
Master Ant Farm!

If you also ordered a colony or arena, you will 
find the required connection material in the 
box for free. First remove the protective film 
from the acrylic from the ant farm.
Our advice is to connect an ant colony to the 
arena as shown in photo 1. The ants then get 
used to using the arena as a place for bringing 
waste and collecting food. You can arrange 
the arena at your own discretion. Do not use 
too many natural materials to prevent mold.
You can connect the ant farm as soon as the 

colony needs more space. This usually is the 
case with a colony size of 30-50 workers. We 
recommend connecting as shown in photo 2. 

Patience
Growing a colony requires (much) patience. So 
keep in mind that it may take some time for the 
ants to move to the gypsum. Some colonies 
will do in a view days, but most of the colonies 
will wait till the amount of workers has grown 
exponential. Think about growing an ant colony 
as a breeding project of months or years in 
stead of days or weeks. If the ants do not move 
within a few days, then keep the nest tube well 
protected (dark), for example with a cloth, a 
piece of cardboard such as our protective 
sleeve, or the wooden test tube holders. If the 
colony has moved very quickly, do not leave 
the nest/testtube for a few weeks (minimal) as 
a backup for the colony and protect the nest, 
for example with our red protective foil.

Humidity
The gypsum is very easy to keep moist. 
Supplied is a 5 ml syringe for the Major and 
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boerderij met bijvoorbeeld onze rode 
protectiefolie.

Vochtig houden
Het gips is gemakkelijk vochtig te houden. 
Bijgeleverd is een 5 ml-spuit voor de Major 
en General of een 10 ml-spuit voor de 
Emperor. Houd de spuit recht boven de 
opening in het vochtreservoir midden in de 
mierenboerderij (voorzichtig tegen de plaat 
aan). Vervolgens spuit je het water in het 
reservoir. Je ziet dat het vocht in het gips 
trekt doordat het gips donkerder kleurt. Zorg 
ervoor dat een paar kamers en gangen 
vanuit het midden op deze manier iets 
vochtig worden en blijf dit elke paar dagen 
in de gaten houden. Het vochtig houden 
van je mierenboerderij is alleen nodig 
als je mierenkolonie in het gips zit. Zolang 
de mieren nog gebruikmaken van het 
nestbuisje, maak je eens in de paar weken 
of maanden het gips vochtig om te kijken 
of de kolonie wil verhuizen. Doen ze dat niet, 
dan laat je het gips weer droog.

Video
Op ons YouTube-kanaal vind je een video over 
deze serie, waarin we ook het in elkaar zetten 
van een complete set-up laten zien. Bekijk ook 
onze andere video’s voor meer informatie en 
verder advies.

Lange termijn
Bied je mieren voldoende nestruimte en wees 
voorzichtig met vocht. Er kan op termijn in 
het gebruik van de master speling ontstaan 
tussen de acrylplaten en het gips; de mieren 
krijgen dan grip en kunnen door het gips in het 
midden bijten (meest vochtige deel).  
Sluit indien nodig het midden af met plakband 
of een sticker na bevochtigen. Blijf je master 
dus regelmatig controleren, draai schroeven 
steviger aan waar nodig. Het product kan zo 
1 tot 3 jaar gebruikt worden. Zorg ervoor dat 
je op tijd vervangt en uitbreidt. 

Als je na verloop van tijd nog vragen hebt, mail 
ons dan gerust. We proberen zo snel mogelijk 
te reageren op elke vraag. Veel plezier!

Installatie 
Naast de informatie die te lezen is via www.
mierenboerderij.nl/mierenzijnhelden vind je 
in deze instructieflyer extra advies voor het in 
gebruik nemen van je mierenboerderij.

Heb je een kolonie of arena bij de mieren-
boerderij besteld, dan vind je in de doos ook 
gratis het benodigde aansluitmateriaal. Haal 
eerst van de mierenboerderij de beschermfolie 
van het acryl.
Ons advies is een mierenkolonie te koppelen 
aan de arena zoals hiernaast op foto 1 te zien 
is. De mieren wennen er dan aan om de arena 
te gebruiken om hun afval weg te brengen en 

voeding te halen. Je mag de arena naar eigen 
inzicht inrichten. Gebruik hierbij niet te veel 
natuurlijke materialen om schimmelvorming te 
voorkomen. 
De mierenboerderij kun je aansluiten zodra 
de kolonie aan meer ruimte toe is. Vaak is dit 
bij 30-50 werksters. We adviseren om aan te 
sluiten zoals op foto 2 te zien is. 

Geduld
Het kweken van een kolonie vergt geduld. 
Houd er dus rekening mee dat het wel even 
kan duren voor de mieren een verhuizing 
inzetten naar het gips. Denk hierbij in 
maanden en niet in dagen of weken. 
Houd het nestbuisje altijd goed beschut, 
bijvoorbeeld met een doekje, een stukje 
karton zoals onze protectie-sleeve, of de 
houten reageerbuishouders. 
Verhuist je kolonie in uitzonderlijk geval 
wel heel snel, laat het nestbuisje dan 
nog steeds minimaal een aantal weken 
aangesloten als back-upnestomgeving 
voor de kolonie en beschut je mieren-
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Master
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? Go to:

www.antskingdom.comx
f NL

EN

General models or a 10 ml syringe for the 
‘Emperor’. Hold the syringe straight above the 
opening in the moisture reservoir (carefully 
against the plate) in the middle of your 
Master ant farm. Then spray the water into 
the reservoir. You’ll see that the moisture is 
pulled into the gypsum because the gypsum 
turns darker. Make sure that a few rooms and 
corridors from the center become slightly 
damp and check this every few days.
Keeping your ant farm humid only is required 
when your ant colony is housed in the gypsum. 
As long as the ants still use the nesttube 
try every few weeks or months to make the 
gypsum moisture to see if the colony moves 
in it. If they do not, then leave the gypsum dry 
again for the next period.

Long-term
Continue to provide your ants with sufficient 
nesting space and be careful with moisture. 
By the use in the long run (months/years) 
there may occur some unwanted space 
between the gypsum and the acrylic plates, 
the ants then can get a grip and bite through 
the gypsum in the middle (most humid 
gypsum). You can close the middle opening 
with a sticker if necessary. So keep checking 
your master regularly, tighten screws where 
necessary. The product can thus be used for 1 
to 3 years. Replace and expand on time.

If there are any questions, feel free to send 
us an email. We respond to all questions as 
soon as possible. Have fun!

Installation
Here is some advice for setting up your 
Master Ant Farm!

If you also ordered a colony or arena, you will 
find the required connection material in the 
box for free. First remove the protective film 
from the acrylic from the ant farm.
Our advice is to connect an ant colony to the 
arena as shown in photo 1. The ants then get 
used to using the arena as a place for bringing 
waste and collecting food. You can arrange 
the arena at your own discretion. Do not use 
too many natural materials to prevent mold.
You can connect the ant farm as soon as the 

colony needs more space. This usually is the 
case with a colony size of 30-50 workers. We 
recommend connecting as shown in photo 2. 

Patience
Growing a colony requires (much) patience. So 
keep in mind that it may take some time for the 
ants to move to the gypsum. Some colonies 
will do in a view days, but most of the colonies 
will wait till the amount of workers has grown 
exponential. Think about growing an ant colony 
as a breeding project of months or years in 
stead of days or weeks. If the ants do not move 
within a few days, then keep the nest tube well 
protected (dark), for example with a cloth, a 
piece of cardboard such as our protective 
sleeve, or the wooden test tube holders. If the 
colony has moved very quickly, do not leave 
the nest/testtube for a few weeks (minimal) as 
a backup for the colony and protect the nest, 
for example with our red protective foil.

Humidity
The gypsum is very easy to keep moist. 
Supplied is a 5 ml syringe for the Major and 
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