
 

Mollen in de tuin verdrijven en bestrijden 

St. Gallen, 1 april 2021. Wat is er mooier dan het ontwaken van de natuur in het voorjaar. Groene weilanden, de eerste bloemen zijn te zien 

en voor hobbytuinders begint de mooiste tijd van het jaar. Velen genieten van hun paasvakantie buitenshuis door te tuinieren en bedden met 

bloemen en groenten klaar te maken. Een prachtige idylle. Maar sommige molshopen kunnen deze idylle snel vertroebelen en de ongenode 

gasten vestigen zich graag permanent in de tuin. 

Deze weer wegwerken kan een uitdaging zijn, omdat in veel landen deze kleine plaagorganismen worden beschermd en niet mogen worden 

gevangen of gedood. SWISSINNO heeft daarom een oplossing ontwikkeld die effectief een remedie biedt zonder de wet te overtreden en 

een boete te riskeren - de Solar Mol-verdrijver SuperCat. Dit zendt binnen een straal van 650m² geluidsgolven en trillingen uit, die zowel 

mollen als woelmuizen weghouden. 

In welke landen zijn mollenvallen toegestaan - en waar niet 

In sommige landen zoals: Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Italië, België, Nederland, Rusland, Bulgarije, Denemarken, 

Zweden, Litouwen, Letland en Estland, is het gebruik van molvallen voor het doden toegestaan. Maar niet in Duitsland, Oostenrijk, Finland, 

Slovenië, Kroatië en Servië. Bovendien mogen in sommige landen, zoals Zwitserland, molvallen worden gebruikt, maar alleen als de dieren 

er geen schade aan ondervinden. Dit betekent dat een opgezette klikval snel en diervriendelijk moet doden. 

Ook hiervoor heeft SWISSINNO de juiste oplossing. De SuperCat-mollenval heeft geen aas nodig, is van beide kanten toegankelijk en doodt 

ingesloten mollen onmiddellijk. De val vormt echter geen enkel gevaar voor de gebruiker of huisdieren en is van een afstand duidelijk 

zichtbaar. Ook de tuin en de natuur worden beschermd, aangezien het gebruik van gifstoffen of chemicaliën niet nodig is. De SuperCat 

mollenval wordt gebruikt door professionele ongediertebestrijders, jagers en ook in de landbouw. 

Mollenafschrikken zonder geluidsoverlast 

Mollen zijn eigenlijk geen ongedierte. Ze voeden zich met insecten en eten alleen wortels bij het maken van hun ondergrondse tunnels. 

Molshopen zijn echter vervelend en kunnen zelfs schade aanrichten. Op sportvelden vernielen ze het mooi aangelegde gazon, in de landbouw 

vervuilen ze voedergrassen met grond en vormen ze een bedreiging voor de hygiëne in de veeteelt. Het is daarom aan te raden om preventief 

op te treden tegen molen en hiervoor is de mollenverjager of mollenverdrijver het meest geschikt. 

Harde geluiden en trillingen in de grond zijn buitengewoon oncomfortabel voor mollen en houden ze uit de buurt. Afhankelijk van het apparaat 

is de applicatie heel eenvoudig en efficiënt. De solar mollenverdrijver SuperCat van  duurzaam gebruik, wat een 24-uurs bescherming 

garandeert. De uitgezonden geluidsgolven zijn niet hoorbaar voor mensen en storen daarom de idylle in de tuin niet. Daarnaast schrikt het 

apparaat ook woelmuizen af, die graag gebruik maken van de tunnelsystemen van mollen. De mollenverjager op zonne-energie is absoluut 

veilig voor huisdieren en kinderen. 

Bescherm wat u dierbaar is - in harmonie met de natuur 

Moderne ongediertebestrijding is veel meer dan het gebruik van gifstoffen en chemicaliën. Degenen die hun favoriete gebieden willen 

beschermen en ze niet willen vergiftigen, vertrouwen op meer innovatieve controlemethoden. Dankzij het Zwitserse kwaliteitsbedrijf 

SWISSINNO zijn er al een groot aantal producten die ecologische duurzaamheid bevorderen en tegelijkertijd ongedierte effectief bestrijden. 
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