Hoe je op een betrouwbare manier van een mol afkomt?
St. Gallen, 15.09.2021. Tuinliefhebbers, boeren en gazonverzorgers hebben allemaal een gemeenschappelijke vijand: de mol.
Met zijn irritante heuvels vernietigt hij idyllische tuinen, maar ook gazons voor vrijetijdsvoorzieningen en velden voor het
verbouwen van voedergrassen. Vooral bij de laatste zijn molshopen gevaarlijk, omdat hun grond zich tijdens het maaien met
het gras kan vermengen en zo het inkuilen kan verstoren. Dit kan zelfs leiden tot ziekte bij runderen, schapen en paarden.
Daarom is het uitdrijven en bestrijden van mollen van groot belang en kan het het meest effectief worden geïmplementeerd met
een mollenverjager of een mollenval. Maar wees voorzichtig bij het gebruik van vallen: het doden van mollen is niet overal
toegestaan en kan zelfs leiden tot zware straffen!
Mag ik een mol doden?
Er is geen eenduidig antwoord op deze vraag, aangezien mollen in sommige landen worden beschermd en het doden ervan
bij wet verboden is. Dit geldt bijvoorbeeld in Duitsland, Oostenrijk, Kroatië, Slovenië, Servië en Finland. In andere regio's gelden
echter andere regels, waarbij de vallen mogen vechten. Deze omvatten Italië, België, Rusland, Bulgarije, Denemarken,
Nederland, Letland, Litouwen, Estland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In Zwitserland daarentegen mogen vallen alleen
gebruikt worden als ze de mol snel en diervriendelijk doden en onnodig lijden voorkomen.
Daarom moet men letten op de kwaliteit van een val en ervoor zorgen dat deze een soortspecifieke doding mogelijk maakt. De
effectieve mollenvanger SuperCat van SWISSINNO is hiervoor ideaal. Deze kan eenvoudig worden gespannen en in de
doorgang van de mol worden gestoken. Daar vangt hij het ongedierte in beide richtingen en doodt ze snel en betrouwbaar. De
SuperCat werkt volledig zonder aas, waardoor niets een flexibel, niet giftig gebruik in de weg staat. Het is ook de eerste keuze
in commerciële ongediertebestrijding om mollen in de tuin, het gazon en de velden effectief te bestrijden.
Levende vallen worden niet aanbevolen voor mollen
Om redenen van dierenwelzijn wordt het levend vangen van mollen ook niet aanbevolen, of moet het met grote inspanning
worden uitgevoerd. De in de handel verkrijgbare levende vallen zijn smalle plastic buizen die zeer voorzichtig in de doorgang
moeten worden geïnstalleerd. Het slagingspercentage is vrij laag. In de plastic buis wordt de vacht van het dier nat van urine,
ademvocht en zweet, wat snel kan leiden tot onderkoeling. Bovendien worden gevangen dieren blootgesteld aan ernstige
stress. Ze overleven slechts een paar uur in de vallen. Voor de gebruiker betekent dit dat de vallen elke 3-4 uur worden
gecontroleerd en 's nachts weer verwijderd moeten worden. Bij succes blijft de vraag, wat te doen met het gevangen dier?
Vrijgave op een ander perceel is alleen toegestaan met toestemming van de betreffende eigenaar.
Verdrijf mollen efficiënt met geluidsgolven en trillingen
Als je mollen wilt bestrijden zonder de dieren te doden, moet je een zo betrouwbaar mogelijke methode kiezen. Huismiddeltjes
zoals brandnetelwater, hondenhaar, mottenballen, etherische oliën, kattenuitwerpselen, knoflook en nog veel meer zijn niet
inbegrepen, omdat deze mollen met sterke geuren proberen te verdrijven. Het effect is zeer beperkt. Mollen sluiten de
aangetaste doorgangen en graven nieuwe, en je moet de behandeling met huismiddeltjes vaak herhalen, zodat ze überhaupt
een indruk op de mol achterlaten.
Akoestische verdrijvers die permanent 24-uurs gebruik mogelijk maken, zijn veel effectiever. Dit is ook het geval met de solarmollenverjager van SWISSINNO, die in een straal van ca. 650 m² werkt en elke 40 seconden geluidsgolven en trillingen uitzendt
om ongedierte zoals mollen en woelmuizen te verdrijven zonder ze te verwonden of zelfs te doden. Daarom is de mollenverjager
absoluut diervriendelijk! Dankzij de geïntegreerde batterij en het zonnepaneel werkt hij zelfstandig en is hij de klok rond actief.
Ook voor preventief gebruik zijn mollenverjagers bij uitstek geschikt, omdat ze geen storend effect hebben op huisdieren of
mensen en mollen het werkgebied mijden. Zo verdrijf je een mol duurzaam en diervriendelijk, zonder gebruik van gif. Het enige
nadeel is dat de dieren kunnen wennen aan het achtergrondgeluid en er dus geen 100% garantie op succes is.
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