
2. Passe & pleje

De tre hovedpunkter

1. Hold fårekyllingerne varme, ellers vokser de ikke. Helst mellem 26 og 29 grader.
2. Hold fårekyllingerne rene – det er trods alt en fødevare og overlevelsesraten bliver højere.
3. Hold insekterne tørre, i hvert fald de voksne. Insekter, der er over en uge gamle skal have lav 
     luftfugtighed. Det er som regel ikke et problem, så længe varmen er på, og foderet ikke er for fugtigt.

Som foder kan anvendes frugt og grønt, gerne noget, der er i overskud fra madlavningen, madpakker 
eller lignende. Hvis der er foder i overskud, kan det fjernes efter et par dage, når det er tørret ind. 
Mug er som regel ikke et problem, så længe terrariet holdes rent og tørt.

Proteinrig kost som for eksempel bønner er en fordel, men ikke strengt nødvendigt. Undgå kød, da
det giver fårekyllingerne en dårlig smag. Desuden kan hønsefoder anvendes som supplement, hvis
man vil være sikker på, at insekterne får næring nok.

Som udgangspunkt får fårekyllingerne deres væske fra foderet. Hvis der udelukkende anvendes tørfoder, 
kan et stykke køkkenrulle gøres fugtigt og placeres i terrariet. Insekterne vil så suge vand til sig fra køkkenrul-
len.

Mangler fårekyllingerne vådt eller tørt, vil de virke urolige og vandre mere end normalt rundt i terrariet. 
Hvis de virkeligt tørster, holder de voksne hanner op med at synge.
Hvis æggebakkerne bliver våde eller snavsede, rystes de grundigt, eventuelt ved at banke dem
mod siden af terrariet, så alle fårekyllinger falde af. Derefter kan de fjernes.

Hvis terrariet skal rengøres

• Tag alle komponenter ud efter at have rystet dem fri for fårekyllinger
• Tilt terrariet så al snavs samles i et hjørne
• Sæt æggebakker i den modsatte ende af terrariet
• De fleste insekter vil hurtigt kravle tilbage til æggebakkerne
• Resterende fårekyllinger kan fjernes med hånden.
• Snavs fjernes derefter med køkkenrulle + eventuelt vand


