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--- Gel Refll Instructie ---

Benodigde onderdelen:
1. uitvoering alleen vanaf 18 jaar oud.
2. je oude mierenboerderij (gel)
3. de hierbij geleverde power gel mix
4. 1,5 cup gedestilleerd of gedemineraliseerd water (350 ml).
dit water is te verkrijgen bij bouwmarkt of supermarkt.
5. een magnetron bestendige beker die groot genoeg is
6. een lepel

Stap 1
Maak je oude mierenboerderij schoon en laat het goed drogen.

Stap 2
Giet de 350 ml water in de magnetron bestendige beker. (Of vul eerst je lege Mieren
boerderij tot de gewenste hoogte en doe deze hoeveelheid water in de beker.)
Voeg het complete zakje met de gel mix toe terwijl je goed roert. Blijf roeren
voor ongeveer 15 seconden en haal dan de lepel uit de beker.

Stap 3
Zet de magnetron op standaard 700 watt 1 minuut aan. Als de magnetron klaar is, haal je
de beker eruit en roer je goed, ongeveer 15 seconden

Stap 4
Zet de magnetron nu 2 minuten aan. Blijf kijken door de magnetron en als de gel mix
ongeveer 30 seconden heeft gekookt, haal het er dan uit (pas op, kan heet zijn). Laat
het 1 minuut staan en roer daarna nog ongeveer 15 seconden (pas op, kan heet zijn).

Stap 5
De mix zou nu helder moeten zijn en het poeder opgelost. Als dit niet zo is, blijf het proces
dan herhalen (bijvoorbeeld eerst met 30 seconden en roeren), totdat het geheel
'glashelder' is!

Stap 6
Giet de gel nu in je oude mierenboerderij en laat het 24 tot 48 uren afkoelen (en harden).
Het is belangrijk dat de mierenboerderij dus niet is afgedekt. Voeg na deze periode je
mieren toe en/of sluit de mierenboerderij af.

Stap 7
Je mierenboerderij is weer helemaal klaar voor gebruik. Kijk weer even in je handleidingen
hoe je de mieren correct toevoegt. Maak sowieso vast een paar gaten aan, zodat de mieren
begrijpen dat ze kunnen gaan graven.

Ter aanvulling: Het houden van een complete mierenkolonie is in een gelmierenboerderij
wat moeizaam. Het werkt in elk geval goed met een groep werkmieren, veel plezier!


