PSG 9 – Extatosoma
tiaratum
Arten kommer från östra delen
av Australien.
Honor blir ca 13 cm och hanar
9 cm.
Lättskött!
Foder
Arten äter blad från rosor,
hallon, och björnbär. Arten äter
även bl.a. hagtorn, ek,
eukalyptus.
Vissa arter och även individer, äter enbart de foderväxter de är uppväxta med,
så att prova sig med andra foderväxter kan leda till att dina insekter faktiskt svälter ihjäl. De
pinnar/blad du köper av mig är uppfödda på rosenblad!! (om inget annat nämns)
Foder vintertid!
Klipp av rosen, hallon, björnbärs grenar, sätt i vatten inomhus, efter en vecka börjar det att
spira små blad. Ett annat tips är att köpa minirosor i kruka, se till att de är garanterat
obesprutade, är du osäker på detta kan man låta växten stå ett par månader, samt duscha den
ofta, så eventuella gifter försvinner. Alternativt beskär man sin ros ordentligt och efter några
veckor har man färska rosenblad.
Man kan även samla blad under sommaren och lägga i frysen, tina upp bladen och ge dina
pinnar men se till att de alltid har färska blad, frysta blad vissnar snabbt.
Terrariet
Inte alltför fuktigt. Ca 20- 25 c.
Jag håller 2 vuxna par i terrarier som är 50x 40 x 40 cm.
Det rekommenderas att terrariet bör vara minst 3 gånger så högt som pinnen är lång och 2
gånger pinnens längd dvs. är din insekt 15 cm, bör terrariet vara minst 45 x 30 x 30 cm.
När pinnarna ömsar sätter de sig på plats högt upp och ”faller” ur sitt gamla skinn, det är då
viktigt att det finns plats under, annars finns det risk att pinnarna blir miss bildade, så se till att
de finns platser uppe i terrariet där det finns gott om plats. Bra ventilation i terrariet är viktigt!
Inred med grenar så att dina pinnar har att klättra i, på botten kan man ha natur- eller
cocostorv. Sätt in hela krukor med rosor eller sätt grenar i en vas i terrariet, se till dina
insekter alltid har färska blad. Duscha terrariet en gång om dagen, buttensubstratet ska vara
lite fuktigt men absolut inte blött.
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