MOLLEN BESTRIJDING
Goede bestrijding is niet alleen een kwestie van vangen. Het is ook inspecteren,
voorkomen en communiceren. Het is het opstellen van een compleet beheersplan.
Het is een totaalpakket, én het is een specialisme. Onze klanten weten dat.
Niet voor niets draagt Milieu Service Nederland zorg voor het beheer van vele
terreinen en gebieden inzake mollen. Onze opdrachtgevers zijn bedrijven,
gemeenten en. overheidsinstellingen.

Als mollen Je grasveld mollen...
Je zult ze ,naar in je tuintje aantreffen na een week wintersport. Het hele
gazon op zijn kop, het tegelpad verzakt en ondergraven. Hoopjes zand in het
gazon zijn een welkomscadeau van nieuwe gasten in de tuin: Mollen. Ze
horen tot de klasse Ma111111alia (zoogdieren), orde Insectivora (insecteneters),
familie Talpidae, de soort Talpa europaea (L.) Geen alledaagse plaagdieren,
wel hardnekkig hinderlijk.

Want mollenbestrijding is voor ons een hoofdzaak en geen bijzaak.
Mollen zijn optimaal aangepast aan het
graafwerk dat ze dagelijks verrichten

Bel ons gerust voor meer informatie.

Telefoon (023) 562 46 97

HUIS-TUIN-KEUKEN MIDDELEN

Milieu Service Nederland

Hoofdweg 900a

2132 MC Hoofddorp
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Schippers Bladel B. V is op het gebied van de ontwikkeling van, en de handel in gespecialiseerde
agrarische benodigdheden één van de grootste in de Benelux.
Tevens heeft Schippers zich in de loop der jaren gespecialiseerd in de verkoop van producten voor
persoonlijke bescherming. Deze producten worden zowel in de agrarische als in de industriële sector afgezet.
Door ons veelvuldige directe contact met onze klanten merken wij dat er op het gebied van ongediertebestrijding behoefte is aan deskundig advies en specialisten die actief het ongedierte op locatie verdelgen. Om onze klanten optimaal van dienst te kunnen zijn, willen wij het actief bestrijden
van ongedierte als extra tak aan ons bedrijf toevoegen.

Voor het opzetten van deze zelfstandige nieuwe tak zijn wij op zoek naar:
Actieve, ondernemende, commerciële persoon die deskundig is op het gebied van de
ongediertebestrijding.
Van deze persoon wordt verwacht dat hij/zij beschikt over leidinggevende kwaliteiten
en het vermogen om zelfstandig te werken.
De te bezoeken adressen zullen grotendeels via het hoofdkantoor aangeleverd worden aan de specialist, die vervolgens na analyse van het probleem, zelfstandig een plan van aanpak voorstelt aan
de klant en na overleg het plan uitvoert.
Heeft u belangstelling voor deze functie dan verzoeken wij u om schriftelijk te solliciteren. Voor
meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Mark Schippers.

Schippers Bladel BV, Bleyenhoek 17, 5531 BK Bladel
Tel.: 0497-38 20 17, Fax: 0497-38 20 96
WWW.SCHIPPERS.NL

Wetende dat mollen de tuin drastisch kunnen vernielen, wordt er hier en daar informatie ingewonnen om die gasten aan te pakken. Tuincentra verkopen allerlei middelen en apparaten tegen mollen,
onder andere klemmen of gaspatronen. Ook wordt
er soms een elektrische staaf (op batterijen), die trillingen afgeeft aan de omgeving, te koop aangeboden. Meestal hebben klemmen de voorkeur, maar
die methode is voor sommigen toch wat luguber.
Het is echter of het wegvangen van die plaagdieren,
of je tuin delen met mollen!

UITERLIJK VAN DE MOL
Mollen zijn tussen de 11 tot 16 cm lang en hebben
een staart van 22 tot 45 mm. Ze wegen ongeveer 65
tot 140 gram, waarbij de mannetjes meestal de
zwaardere exemplaren zijn. Het lichaam is bedekt
met een fluweelzachte pels met leigrijze of zwarte
haren. Er komen ook witte mollen (goudmollen)
voor, maar deze worden zelden gevangen. In de literatuur wordt ook gesproken over isabelkleurige of
tweekleurige mollen, die jammer genoeg door het
KAD Wageningen nog niet zijn waargenomen.

• De poten zijn breed van vorm met lange, brede
nagels. De handpalmen zijn naar buiten gericht.
• De tastzin is ook goed ontwikkeld. Buiten de snuit
en de staart om zitten aan de buitenrand van de
handpalmen tastharen.
• De schouderpartij heeft zwaar ontwikkelde spieren, waardoor de nek van de mol niet zichtbaar is.
• De snuit is slurfvormig en deze bedekt de scherpe
snijtanden. Wanneer men een levende mol probeert op te pakken, bestaat de kans dat hij met zijn
scherpe tanden een vervelende wond veroorzaakt.
• De ogen zijn zeer klein en verborgen in de pels.
• De staart is aan het eind ingesnoerd en staat
meestal rechtop als de mol zich verplaatst in zijn
of haar gangenstelsel. Aan de staartpunt zitten
ook tastharen.

EEN VOORRAADJE WORMEN
IN JE GANG
In de zomer besteedt de mol hoogstens 1% tot 10%
van zijn of haar tijd aan het actief graven van nieuwe gangen. In de winter daarentegen, als de regenwormen zich dieper in de grond terug trekken, kan
dit oplopen tot 20 à 40% van de tijd. Het is een misvatting dat de mollen tijdens het graven op zoek
zijn naar voedsel. Voedsel vinden zij in de reeds
bestaande gangen. Hier vallen de regenwormen als
het ware door het "dak" in de gangen.
Tijdens de controle van het gangenstelsel worden de
regenwormen opgegeten of worden ze naar de voorraadkamer gebracht. In bosgronden, die vaak voedselarm zijn, wordt vaak wel het voedsel tijdens het
graven gevonden. In dit geval kan het voorkomen
dat de mol meer moet graven om aan voldoende
voedsel te komen. Bij mesthopen, mochten die er
anno 1999 nog bestaan, worden meestal grote hoeveelheden wormen aangetroffen. Dit zijn dan de
zogenaamde "mestwormen".
De mol verzamelt deze mestwormen. Ze worden
achter de kop gebeten, waardoor
► ► ► pag. 8
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NATUURLIJKE BESTRIJDING
Diverse vogels zijn de natuurlijke predators van de
mql, zoals de buizerd, uilen, reigers en ooievaars
(tegenwoordig · weer veel voorkomend in
Nederland). Ook de bunzing, wezel, hermelijn en
steenmarter zijn mollenvangers. De huiskat en de
speciale "foxhondjes" kunnen ook goed mollen
vangen. De mol zelf is door zijn territoriumgedrag
een vijand voor zichzelf.

t)MECHANISCHE BESTRIJDING
Voor een zichtbaar resultaat is het vangen met
klemmen de meest gangbare methode. Er zijn vele
soorten mollenklemmen in de handel. Enkele

, draadklem

klemmen hebben een naam, zoals de veerklem, de
Brabantse mollenklem, Talpex en Molkat. De
klemmen, die de laatste jaren op de markt zijn
gekomen, zijn de podalklemmen. Deze zijn in
enkele typen leverbaar. (zie tekening)

t/ Gladde wanden, vooral goed zichtbaar in klei- en

.
t/ Hoofdritten die vaak lopen langs afscheidingen

(hek) langs tegelpaden, langs slootkanten en ook
vaak in het midden van akkers of weilanden.
Onder de beugelklemmen vallen de drie meest
voorkomende soorten, nl. de "Amerikaanse" beugelklem, de "Hollandse" beugelklem en de "kleine"
beugelklem. Daarnaast
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Ongeacht het type klemmen moeten deze altijd in
goed belopen mollengangen, ook wel ritten
genoemd, worden geplaatst. Goed belopen ritten
herken je aan:

Hierdoor kunnen de wormen niet weg kruipen en
vormen ze een kluwen van wormen die in de voorraadkamer wordt bewaard.

LEVENSCYCLUS
Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is, vooral bij halfwas dieren, moeilijk te zien.
Beide geslachten hebben een
penisachtig orgaan. Bij het
vrouwtje is de afstand van
de anus tot het orgaan de
clitoris iets minder dan 4
mm. Bij het mannetje
meer dan 5 mm. Buiten de
voortplantingstijd om, die duurt
van februari tot juni, is de huid tussen de anus en de
clitoris gesloten. Omstreeks midden februari ontstaat de vaginaopening, die zich na de
geboorte van de jongen omstreeks eind
april/begin mei, weer sluit. Door dit
litteken kunnen de oude van de
jonge vrouwtjes worden onderscheiden. Zowel bij de mannetjes als bij de

deze onder het terras en de paden aanwezig is. Om
deze mollen te vangen heeft men het meeste succes
met de veerklem en de podalklem.

lössgronden; in het zand zijn de wanden minder
stabiel, hoofdzakelijk vanwege de losse structuur
van grond;

De Brabantse klem en de veerklem zijn wat slagkracht betreft voor de toepasser iets vriendelijker,
maar voor de mol dodelijk. In particuliere tuinen
kan men behoorlijk last hebben van één mol als

vrouwtjes zijn de geslachtsorganen, buiten de voortplantingstijd om, klein.
In de paartijd en wel in
de maand maart zoeken
de mannetjes de vrouwtjes in hun eigen territorium
op. Na een draagperiode van
± 4 weken worden de jongen naakt geboren. Een
worp kan 3 à 5 (2 à 7), roze gekleurde, jongen bevatten die elk gemiddeld 3,5 gram wegen en een lengte
hebben van 35 mm. In drie weken.tijd kunnen ze
tot volwassen lengte groeien.
De jongen worden in totaal 4 à 5 weken gezoogd in
het nest. Daarna verblijven zij nog met het vrouwtje
2 à 3 weken in haar gangenstelsel. Na ± 9 weken
worden de jongen door het vrouwtje haar gangenstelsel uitgejaagd. Dit is het moment dat de topperiode van de migratie plaatsvindt en
verplaatsen de jongen zich het meest
bovengronds. In deze periode vallen
ook de meeste slachtoffers. Zij vallen
ten prooi aan katten, roofvogels en
reigers. Deze vogels ziet men in juni

CHEMISCHE BESTRIJDING
Chemische bestrijding met gasvormige tabletten.
In Nederland zijn twee gasvormige bestrijdingsmiddelen toegelaten en toepasbaar door eenieder met
een bewijs van deskundigheid, afgegeven door de
Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen:
1. aluminiumfosfide, toelatingsnummer 8717 N,

merknaam Luxan mollentabletten
2. magnesiumfosfide, toelatingsnummer 9182 N,
merknaam Magtoxin WM.
Beide bestrijdingsmiddelen zijn toegelaten tot
01-12-2002.
Mollenbestrijdingscursussen worden gegeven door
de landbouwscholen in Nederland, die ook de examens afnemen. Zoals bij alle bestrijdingsmiddelen
geldt ook voor deze gasvormige bestrijdingsmiddelen, dat men volgens het etiket moet werken.
Een andere methode is verjaging door middel van
zwavelpatronen, zoals het Luxan mollenpatroon
met 33,75% zwavel. Deze zijn ook În de handel
verkrijgbaar voor particulieren. De resultaten van
de toepassing van zwavelpatronen zijn wisselend.
Men verjaagt de mollen, maar zij kunnen als de
zwavel is uitgewerkt weer terugkomen en hoe meer
gangen de mol in zijn territorium heeft, des te groter is die kans.

vaak in de weilanden lopen met de kop schuin naar
beneden gericht op zoek naar jonge mollen en veldmuizen.

TERRITORIA
Mollen hebben een eigen territorium. In een ongestoord grasland kunnen mollen elk een
afzonderlijk territorium met gangenstelsel van zo'n 400 m 2
hebben, zodat in een flink
bezet weiland zo'n 20 mollen per hectare kunnen
leven. De mollen leven solitair en als zij ongewild in
elkaars gangenstelsel komen, volgt er
meestal een gevecht. Het territorium van de mannetjes overlapt aan het einde het territorium van de
vrouwtjes. Zij kunnen
elkaar ook tegen
komen in de
gang, die naar
het grondwater
leidt.

ULTRASONORE SONDE
Met deze apparatuur probeert men door middel van
een sonde, die gevoed wordt door batterijen, mollen
te verdrijven. Uit diverse testrapporten blijkt echter
dat deze methode weinig of niet effectief bevonden
is. De Biologische Bundesanstalt für Land- und
Forstwirtschaft; Institut für Nematologie und
Wirbeltierkunde, Münster (Duitsland) testte een
apparaat waarvan men beweerde dat het trillingen
zou veroorzaken met een bereik van 1200 m 2 •
Woelratten (Arvicola terrestris L.) en mollen (Talpa
europea L.) zouden dan in paniek vluchten.

Of deze bewering juist is, werd onderzocht in een
proef in een ren van 10 x 10 m. De proefdieren
waren voorzien van een zendertje, zodat hun bewegingen goed te volgen waren. 14 dagen na plaatsing
van het ultrasonore apparaat werd zelfs een nieuw
nest naast de sonde aangetroffen. Het ondergronds
aangeboden voedsel werd normaal genuttigd. In
een andere proef werd een apparaat geplaatst vóórdat de dieren vanuit een aangrenzende ren toegang
werd verleend. Ondanks de ingeschakelde apparatuur legden de dieren op normale wijze hun gangenstelsel aan. Uit deze proeven werd geen enkele
aanwijzing van enig effect verkregen. Ook uit
onderzoek door het Zoölogisch Institut van de
Universität te Bonn, bleek dat op 15 cm van de
sonde geen trillingen meer waarneembaar zijn in de
grond. Uit dit gegeven blijkt dat geen enkel effect te
verwachten is van deze apparatuur. In DIERPLAGEN
Informatie 1 (1998) maakten wij reeds melding van
het feit dat de Reclame Code Commissie de reclame
hieromtrent als misleidend beoordeelt.

Als een territorium vrij komt, bijvoorbeeld doordat de mol gedood
is, wordt het gangenstelsel
zeer snel in beslag genomen door de buren.
Toch • zal een mol niet
meer graven dan nodig is.
Levert het bestaande gangenstelsel genoeg prooidieren,
dan worden er door de mol slechts herstelwerkzaamheden gepleegd, zoals het vrijmaken van ingestorte gangen.

DE SCHADE BEPERKEN
In moestuinen, gazons en ook in pas gezaaide
akkers, kunnen mollen veel vernielen. Op dijken en
weilanden kunnen in het najaar en in de winter veel
molshopen verschijnen. Als de molshopen op tijd
worden geslecht (gesleept), dan zal de schade aan
het weiland meevallen. Op molshopen, die niet
worden geslecht, kunnen allerlei (on)kruiden groeien, zoals paardebloem, duizend- ►
blad, hondsdraf, boterbloem en
► ► pag. 10
►
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distels. Dit is wel een verrijking van de plantengroei
in een weiland, maar een veehouder zal daar niet

blij mee zijn. De mollen profiteren van een door
bemesting ontstane grote rijkdom aan wormen en
een door drainage stabiele waterstand. Door hun
territoriumgedrag zorgen de mollen er zelf voor dat
hun aantal beperkt blijft. ■

Ve"assende kevers
tussen de post

OPROEP
Iedere mollenvanger, beroepsmatig of particulier, zal
zijn eigen ideeën en ervaringen hebben met bestrijdingsmethoden. Goede, gedegen tips zijn van harte
welkom bij de redactie van DIERPLAGEN
Informatie.
(advertentie)

Mollige feiten
Wist je dat ...
• Mollen het grootste gedeelte van
hun leven ondergronds doorbrengen?
• Een gemiddelde mol per uur tussen de 12 en 15 meter gang kan
maken?
• Jonge mollen soms door hun
moeder gedwongen worden om
zich bovengronds te verplaatsen?
• Mollen uitstekende zwemmers

10

zijn en gemakkelijk brede water-

partijen en sloten oversteken op
zoek naar nieuw leefgebied?
• Per hectare grasland 3 tot 9 miljoen (!) wormen kunnen voorkomen, in bosgrond 'slechts' 0,5 tot
1 miljoen en op bouwland 0,5 tot
3 miljoen?

®MAGTOXIN - WM Pellets
Toelatingsnummer: 9182 N
Hèt middel tegen mollen en woelratten in grasland,
_akker- en tuinbouwgewassen, sportvelden, dijken
en gazons heeft in de praktijk zijn afdoende werking
bewezen. Een product van de allerhoogste kwaliteit,
toe te passen met het speciaal hiervoor
ontwikkelde ®DEGESCH- doseerapparaat.
Alleen te gebruiken door personen die in het bezit
zijn van het Bewijs van Deskundigheid.

Voor informatie:

Handelsonderneming
DEGESCH Benelux
Postbus 1186
5004 BD Tilburg
Tel: 013-4635470
Fax: 013-4675170
E-Mail: degesch@planet.nl

MOLLENTABLETTEN
Luxan Mollentabletten (aluminiumfosfide)
• effectief middel ter bestrijding van mollen
• in grasland, akkerbouw- en tuinbouwgewassen, in
de volle grond, sportvelden, dijken en gazons
• reststoffen zijn onschadelijk voor het milieu
• uitsluitend worden toegepast door een bevoegd
deskundige

Luxan B.V.. Postbus 9
6660 AA Elst (Gld.),
Telefoon (0481) 36081 1.

Verreweg de meeste kevers die .voor determinatie worden aangeboden aan KAD
Wageningen, zijn bekende materiaal- of voorraadaantasters of houtkevers. Af en toe bevindt zich tussen de dagelijkse
zendingen een verrassing. Zoals die dag in augustus toen we tegelijkertijd
(doch van verschillende afzenders) de in ons land ta,nel-ijk zeldzame neushoornkever en julikever ontvingen ...
OMVANGRIJKE FAMILIE
Beide soorten horen tot de familie Scarabaeidae. Dit
is één van de grootste insectenfamilies met meer
dan 19.000 (!) soorten. De lage landen zijn met
gemiddeld zo'n 80 voorkomende soorten tamelijk
zuinig toebedacht. De familie kan globaal in twee
hoofdgroepen worden verdeeld: de mestkevers en
de plantenetende kevers, waartoe o.a. de meikever
hoort die achterop DIERPLAGEN Informatie 2 '99
prijkte en van wie de larven grote schade aan (de
wortels van) gazons en planten kunnen aanrichten.

JULIKEVER HOUDT VAN ZAND
Polyphylla fullo (L.) komt in Nederland nog het
meeste voor in de kuststreek. Hij leeft voornamelijk
op het zand en het liefste in dennenbossen (de naalden zijn voedsel voor het mannetje). De ontwikkeling van larve tot volwassen kever duurt 3 tot 4 jaar.
De larven leven van de wortels van grassen en dennen. Vanaf half juni vliegt de julikever 's nachts,
hartje zomer ook wel tijdens zwoele avonden. De
mei-, juni- en julikever hebben hun Nederlandse
naam te danken aan de jaren waarin de biotoop
minder verstoord was dan nu en de seizoenen
nadrukkelijk uit elkaar Jagen. In die jaren vlogen ze
massaal uit in de maand waarnaar ze genoemd
waren.

NEUSHOORNKEVER HOUDT
VAN ZAAGSEL
O,yctes nasicomis (L.), zo luidt de officiële naam van
de neushoornkever. Ook deze kever hoort tot de
hoofdgroep van de plantenetende kevers. Het mannelijke exemplaar heeft (u raadt het al) een duidelijke doom op zijn kopschild staan. Zo'n doorn kan
verhoudingsgewijs
een
behoorlijke
hebben.
afmeting
Over de functie van
deze 'hoorn' wordt
door de deskundigen
verschillend
gedacht. Met zijn grote
doom zou de neushoornkev,er een concurrent kunnen imponeren en er de aandacht van vrouwtjes mee kunnen trekken. Ook zou hij de doorn inzetten in de
strijd om zijn territorium tegen potentiële indringers te verdedigen.
Mog~lijk dat de neushoornkever het hier zo druk
mee heeft, dat hij in zijn leven als volwassen kever
(6 tot 9 maanden) geen tijd over heeft om te eten.
De larven .ontwikkelen zich soms in mest. Zij voeden zich met bestanddelen uit bladaarde, rottende
planten, wortelvezels, rottend hout en half vergaan
riet. Ook worden de larven van de neushoornkever
wel aangetroffen in grote hoeveelheden houtsnippers, vaak zijn die afkomstig van snoeihout en door
langdurige opslag vochtig geworden. ■

Voor een minstens zo verrassend insect op uw beeldscherm: bezoek Http://www.centraalbeheer.nl/cb/
reac/screen/screenol.html. Maar pas op: voor je het
weet verandert het grappige insect in een plaagdier
dat moeilijk te bestrijden is!
►
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