
Nežiaduci hmyz - prírodné odpudzovače
S prichádzajúcim letom začíname bojovať s hmyzom. Otravné
muchy, osy či komáre naozaj dokážu znepríjemniť život. Dajte im
zbohom vďaka prírodným odpudzovačom, ktoré sú v boji proti
hmyzu účinnejšie ako chemické spreje či postreky z drogérie.

https://www.istockphoto.com/photo/many-mosquitoes-fly-over-green-grass-field-gm1033519
616-276774826

S komármi zatočí citrón
Nakrájajte citrón, umiestnite ho v blízkosti okien a môžete pokojne vetrať počas letných
večeroch. Účinok citrónu oceníte aj na terase pri večerných posedeniach či grilovačkách.

Taktiež môžete siahnuť po citrónových sviečkach, ktoré sú rovnako účinné a na trhu bežne
dostupné.

Nočné motýle
Zvyknú pristáť v domácnosti, kde dominuje drevený nábytok. Drevo a jeho vôňa je pre
nočné motýle lákadlom a zároveň potravou, preto sa radia medzi škodcov domácností. A
veľmi ťažko sa ich zbavíte.

https://www.istockphoto.com/photo/night-butterfly-gm89335782-3469059

Účinne sa ich zbavíte použitím buriny zvanej Vratič obyčajný, ktorú jednoducho umiestnite
pred okná a dvere. Rovnaký účinok má aj v boji proti kliešťom.

Osy a muchy
Domácnosti, ktoré obľubujú pestovanie muškátov, sa možno pýtajú ako je možné, že ich
vôbec nenavštevuje lietajúci hmyz ako osy a muchy. Tajomstvo je práve v muškátoch. Radia
sa medzi najúčinnejšie prírodné odpudzovače múch, čmeliakov a sršňov.

Bzdochy
Mäta ako najlepšia rastlina pre zdravie človeka dokáže docieliť, aby sa bzdochy vyhýbali
vášmu obydliu.

Vďaka mäte sa vám bude lepšie dýchať, nakoľko prečisťuje dýchacie cesty a priaznivo
ovplyvňuje priedušky. A zároveň sa vám bude lepšie dýchať vďaka mäte preto, lebo vám
dopraje pokojný život bez zápachu, ktorým sa bzdochy vyznačujú.
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Kliešte
A na záver tu máme jeden z najlepších olejov, často využívaný v kozmetike v rámci
starostlivosti o problematickú pleť. V boji proti kliešťom, ktoré roznášajú nebezpečné
choroby, medzi ktoré patrí aj smrteľná encefalitída, je účinný práve čajovníkový olej (tea
tree).

https://www.istockphoto.com/photo/wood-tick-gm171137658-9468668

Arómu tea tree proti komárom môžete využiť buď ako éterický olej, difuzér či vonnej sviečky.
Rovnako je vôňa tohto oleja upokojujúca, čo spraví vašu domácnosť ešte viac harmonickú a
bez kliešťov.

https://www.istockphoto.com/photo/wood-tick-gm171137658-9468668

