Zelf meelwormen kweken
Benodigde materialen:
Zeer handig is een houten bak van 60 cm x 50 cm x 10 cm hoog, met als afsluiting
een opklapbaar deksel bestaande uit latten en overspannen met muggengaas.
Om de larven te beletten uit de kweekbak te kruipen brengt men op de bovenrand
van de bak een 4 à 5 cm brede dunnen metalen band aan. Deze kan bestaan uit
aluminium, blik of zink. Een voordeel van zulke kweekbakken is dat men ze in een
rek boven mekaar kan plaatsen, er wel zorg voor dragende dat tussen de bakken
telkens een tussenruimte blijft van ongeveer 12 cm, zodat er steeds voldoende
verluchting mogelijk blijft.Deze kweekbak wordt dan gevuld met een 3 à 4 cm
dikke laag zuivere zemelen. De dikte van deze laag wordt na verloop van tijd
vermeerderd doordat men er van tijd tot tijd een dun laagje verse zemelen bij
strooit.
In het midden van de bak legt men dan - wanneer er levende kevertjes zijn regelmatig een vers schijfje aardappel, wortel of appel.
Overdrijf echter niet bij het geven van deze vochtige bijvoeding. Om voldoende
verluchting door te laten mag de laag zemelen niet meer worden dan 6 cm. Deze
verluchting is beslist nodig om verstikking van wormen en kevers te voorkomen.
De kweek.
Om te starten met de kweek is de eenvoudigste manier het aanschaffen van een
hoeveelheid volwassen meelwormen en deze gewoon over een of meerdere
kweekbakken te verdelen.
Deze wormen zullen dan, bij voldoende warmte, verpoppen en de nodige kevers
voortbrengen. Een goede methode is dan: de kevers voorzichtig verzamelen en in
een kweekbak op verse zemelen zetten. De enige reden van het bestaan van de
kevers is; paren en eieren leggen, dus voor de voortplanting zorgen. De larve zelf is
niet tot voortplanting in staat.
Ongeveer 25 dagen - na het verpoppen - is de verpopte larve kever geworden. In
feite heeft de larve weinig behoefte aan vocht, maar de kever zal zonder vocht geen
lang bestaan hebben, ook daarom dan het in beperkte mate verstrekken van
schijfjes aardappel en / of andere. Let hierbij op dat ervan deze vochthoudende
bijvoeding geen rechtstreeks op de laag zemelen gelegd wordt, want dat kan al
genoeg zijn om natte plekken in de zemelen, hetgeen dan het ontwikkelen van de te
weren " Meelmijt" bevordert.
Plaats de kweekbakken nooit in een vochtige kelder of andere ruimte, want vocht is
in de zemelen een kweekbodem voor de meelmijt die zich ongelofelijk snel kan
voortplanten en in korte tijd de zemelen in de kweekbak doet veranderen in een
stinkende natte brij.
Droog en luchtig.

Dus, droog en luchtig is een vereiste voor het in leven houden der kevers en het
kweken van de meelwormen.
Voeg ook daarom nooit rechtstreeks vocht toe aan de zemelen. Een normale droge
kamertemperatuur van 20° C zou ideaal zijn. Te hoge temperaturen kunnen meer
kwaad dan goed doen. Een lage temperatuur kan het groeiproces vertragen, maar
men kan vaststellen dat de larven dan toch blijven leven.
Verversen.
Natuurlijk dient men regelmatig de gebruikte zemelen te verversen. Dit kan het best
gebeuren door het ziften van de zemelen, doch pas dan wanneer de jonge
meelwormen groot genoeg zijn en niet mee door de mazen van de zeef vallen. De
daardoor ontwikkelde kevers kan men dan weer uitnemen en gebruiken om een
nieuwe kweekbak aan te vullen.
Interessant is wel dat goed verzorgde kweekbakken niet de minste geur afgeven.
De hele cyclus van de meelworm, van eitje tot kever bedraagt, afhankelijk van de
temperatuur zo'n 3 á 4 maanden.
Veel succes met de meelwormen kweek.

