
 

 

Swissinno SuperCat  

Vakond és pocok csapda 
 

• Gyors és egyszerű használat 

• Az alagút bármelyik irányából működik 

- A siker távolról látható 

• Biztonságos a felhasználónak, és nem 

veszélyes a háziállatokra 

 

Honnan tudható, ha probléma van? 

 

- Főként tavasszal, ha a növények hirtelen 

elhervadnak, vagy nem fejlődnek rendesen, 

biztos, hogy a közelben pocakjáratot találunk. 

• A járat gyakran felismerhető az enyhén 

emelkedő, hullámos talajról. Ezek a kis halmok 

rendszerint a járat felett találhatók. 

. Az alagút-érzékelő használatával könnyen 

megtalálhatjuk a járatokat, mivel ott könnyen 

besüllyed a talajba 

Kétség esetén, tegyünk egy darab sárgarépát a 

járatba. A pocok ezt megrágja, a vakond 

érintetlenül hagyja. 

 

Tanácsok 

 

. Minden sikeres fogás után helyezze vissza a 

csapdát a lyukba mindaddig, amíg már nem fog 

meg több állatot. Hogy megbizonyosodjon 

arról, 

hogy nem él több állat a járatban, hagyja nyitva 

a lyukat egy napra a földi pocoknak. Ha nyitva 

marad, nincs már több állat a járatban. 

• Ha a beállított csapda érintetlen marad, lehet, 

hogy a járatot már nem használják az állatok. 

Ekkor helyezze a csapdát máshova. 

. Ugy ellenőrizheti, hogy a járat használatban 

van-e még, hogy az alagutat több helyen is 

felnyitja. Ha ezek a lyukak hamarosan 

lezáródnak friss földdel, akkor élnek pockok 

a járatban 

 

Mire figyeljünk 

 

 A pockoknak nagyon jó a szaglása. A használt 

csapdákat gyakorta mossa meg langyos vízzel. 

Ne használjon szappant vagy mosószert! 

Ne dohányozzon a csapda közelében! 

Szagmentes helyen tartsa a csapdát. 

Használat: 

Tesztelje a földet az alagút érzékelővel. Ahol 

járat van, ott könnyen betudja szúrni a tesztelőt 

a földbe. Helyezze a csapdát erre a pontra. 

Gondosan alakítson ki egy 6 cm átmérőjű lyukat 

a földkiemelővel. Óvatosan távolítsa el az 

alagútba került földet. Ideális esetben az alagút 

egyenes és vízszintes. Óvatosan emelje fel a 

rugós kapocs-egységet a fogantyúnál fogva, és 

nyomja a csapdát a lyukba. Ha a csapda nem 

tölti ki a lyukat, szórja be a kimaradt részt 

levelekkel vagy a csapda környéki fűvel. A 

csapda most működésre kész. Legkésőbb 

másnap ellenőrizze a csapdát. Gyakran néhány 

órán belül elfogja a földi pockot.   
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