Vakond riasztó növények és egyéb trükkök
Sokaknak komoly bosszúságot jelentenek a kertben a vakondok, ezek az egyébként nagyon
hasznos kis lények. A szép pázsit, vagy a veteményeskert földtúrásának szorgos készítői ők.
A vakond a földfelszín alatti üreges járatokban él, ezen járatok kimeneti nyílásai a bosszantó
kupacok.
A vakond föld alatt élő rovarokkal, férgekkel táplálkozik, így nagyon sok talajlakó kártevőt
hatékonyan kordában tart. Amennyiben mégis úgy döntünk, hogy cserébe nem tudjuk elnézni
neki a kupacokat, és nem szeretnénk kertünket eme bundás kis kertésszel megosztani, úgy
valamit tennünk kell!
Tekintettel arra, hogy a vakond védett állat, így valamiféle elriasztási módszerhez kell
folyamodnunk. Nézzük hát, mik lehetnek ezek!
Sokféle növényről elterjedt, hogy vakond-riasztó hatással rendelkeznek.
Fokhagyma (Allium sativum): megtisztított gerezdjeit kell a vakond-járatok nyílásaiba
helyezni. Lehetőleg minden kupacba tegyünk belőle! A vakond nem szereti a szagát, ezért
elmenekül. Ha szerencsénk van…
Gyalogbodza (Sambucus ebulus): levágott szárát a járatokba dugva riaszthatjuk el a vakondot.
A gyalogbodza mérgező, ezért ne használjuk ott, ahol kisgyermekek hozzáférhetnek!
Hazánkban gyomnövényként elterjedt – a közönséges bodzától elsősorban alacsony termete
és sötétlila porzói különböztetik meg.
Ecetfa (Rhus thyphina): szintén a járatokba dugott ágakkal védekezhetünk földtúró barátunk
ellen.
Nagy sárfű (Euphorbia lathrys): az egyik leghatékonyabb vakondűző növény. Többféle
magyar neve is van: kerti sárfű, hasindító kutyatej, vakondfű. 1-1,5 méter magasra növő,
kétéves, dekoratív dísznövény. Néhány tövet ültetve (közel a járatokhoz) kiűzhető a vakond a
kertből, a növény gyökerében is termelődő mérgező tejnedv hatására. Ebből következik, hogy
gyerekek ne férjenek a növényhez!
Császárkorona (Fritillaria imperialis): hagymáját a járatokba dugva fogja elüldözni a kis
talajmunkást. Ha mégsem, akkor sem fogjuk megbánni, mert a császárkorona gyönyörű,
hatalmas virágokat fejleszt!
Természetesen ott vannak az egyéb ismert, hatékony vagy semmit nem érő módszerek. Az
ultrahanggal működő elektromos vakond-riasztó, a klasszikus sörösüveg, és petróleumosrongy variáció stb.
Nincs 100%-os módszer, mindenkinél más válik be, ezért lehet, hogy többet is ki kell
próbálnunk. Tartsuk szem előtt, hogy a vakond hasznos és védett (!) állat, kíméljük meg az
életét!

