Vakondűző-vakondriasztó növények
Nagy sárfű (Euphorbia lathyris) (Vakondűző kutyatej)

A nagysárfű még dísznövényként is szemet gyönyörködtető, szép kecses tartása, kiemelkedő "személyisége"
révén. A tapasztalat szerint van ahol egyetlen kifejlett növény 20-25 méteres körzetben kifejti hatását, de
általában 5-10 méteres körzetben jól bevált.A nagysárfű a kutyatejfélék családjába tartozik, és gyökerei
olyan illóolajat tartalmaznak, ami nem tetszik a vakond érzékeny orrának, így inkább továbbáll. A növény
kétéves. Így minden évben kell vetni belőle, hogy legyen fiatal és kifejlett egyedünk. Magassága elérheti a
két métert is. A telet jól bírja. A hidegben megfagyottnak tűnik, de ha melegszik az idő, akkor visszanyeri
eredeti állapotát. Szereti a középkötött, jó vízgazdálkodású talajt, de máshol is megél. A friss trágyázást nem
igen kedveli, de meghálálja a tövére szórt komposztot, nagy szárazság idején pedig a vizet, mely fokozza a
riasztó hatását. Vetése április végén, május elején ajánlatos a szabadba, szegélyek szélére. Kisgyermekes
családok esetén ez a növény mérgező volta miatt nem ajánlott.
Kerti laboda (Atriplex hortensis 'rubra')

Ennek a növénynek legalább olyan értékes az ásványi anyag készlete, mint a spenóté, a C-vitamin tartalma
viszont a háromszorosa, nem csoda, hogy már a középkorban is főzeléknövényként tartották számon.
A másik nagyon fontos tulajdonsága hogy mindenféle hókuszpókusz nélkül elűzi a vakondokat.
2.5 m-re is megnő, már ha hagyjuk. A spenóttal ellentétben nyár végéig szedhető
Császárkorona (Fritillaria imperialis)

A növény hagymájának vakond riasztó hatást tulajdonítanak, ami azt illeti , elég kellemetlen szaga van,
lehet hogy a vakond és a pocok sem szereti.

Ricinus (Ricinus communis)

A ricinus hatékonyságát nagy egyetértés övezi, tény ugyanakkor, hogy a növény csak magoncként mutatós, amikor
kifejlődik, kimondottan csúnya.

A növény zsíros olajokat tartalmaz a ricinolsav trigliceridjeivel, a mag pedig az erősen mérgező ricin
fehérjét és a kevésbé mérgező ricinin piridin-alkaloidot.
Gyalogbodza ( Sambucus ebulus )

Magyarország egyes tájain arra a megállapításra jutottak, hogy a gyalogbodza levágott szára a vakondtúrásba dugva
egykettőre elűzi a betolakodót

