Năm loại cây đuổi muỗi

Dể đảm bảo an toàn không pải dung hoà chất mà vẫn phát huy
được hiệu quả bạn có thể trồng một số loại cây đuổi muỗi trong
nhà dưới đây.
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Cây bạc hà
Bạc hà được cho là loại thảo dược cổ xưa nhất thế giới khi xuất hiện
trong nhiều loại văn tự cổ đại, có nhiều tác dụng hữu hiệu trong việc
chữa bệnh và xua đuổi côn trùng.
Chỉ cần trồng những cây bạc hà trong chậu đặt trong nhà hoặc quanh
vườn là cũng đủ khiến nhiều loại côn trùng như muỗi, kiến, ong,
gián… không dám lại gần vì sợ mùi tinh dầu thơm từ lá bạc hà. Hiện
nay tinh dầu bạc hà cũng được sử dụng để sản xuất một số loại thuốc
diệt côn trùng an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường.

Cây bạc hà

Trồng cây bạc hà cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần giâm trực tiếp cành
xuống đất, cây sẽ phát triển nhanh chóng đồng thời cũng không bị sâu
bệnh nên không tốn kém nhiều công chăm sóc.
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Cúc vạn thọ
Không chỉ bạc hà, cúc vạn thọ cũng là một loại cây đuổi muỗi và nhiều
côn trùng hiệu quả nhờ có mùi hương khá đặc biệt. Với những chậu
cúc vạn thọ ngôi nhà của bạn sẽ thêm phần rực rỡ và thực sự an toàn
khi không còn muỗi và côn trùng quấy nhiễu.

Cúc vạn thọ - loài cây đuổi muỗi rực rỡ

Hoa cúc vạn thọ tươi rất lâu, có thể đến hàng tháng trời nên bạn cũng
có thể cắm những lọ hoa để trong nhà. Tuy vậy mùi hương của hoa cúc
khá đặc biệt, hơi hắc nên bạn ưu tiên đặt trong những không gian rộng
để mùi hương lan tỏa nhẹ nhàng.
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Cây ngũ gia bì
Ngũ gia bì hay cây sâm non, cây chân chim là loại cây cảnh khá đắt
tiền. Một chậu ngũ gia bì có chiều cao từ 1,3 đến 1,8m, tán lá dài từ 30
đến 35cm. Nếu trồng ngoài tự nhiên, loại cây thân gỗ này có thể cao
tới 10m. Ngũ gia bì được sử dụng nhiều để làm cảnh, đặt trong biệt
thự, văn phòng và những nơi rộng rãi.

Cây ngũ gia bì

Ngũ gia bì có lá kép hình chân vịt mọc so le, từ 6 đến 8 lá chét hình
trứng. Lá ngũ gia bì có màu xanh đậm, xẻ thủy… Lá cây khi hái có mùi
thơm nhẹ, dễ chịu nhưng muỗi lại không thích mùi này. Không chỉ là
loại cây đuổi muỗi và làm đẹp nhà, ngũ gia bì còn là một loại thuốc
quý trong việc trừ phong, mạnh gân cốt, đau nhức xương khớp, kháng
viêm, giảm đau, hạ sốt, đau bụng, tăng trí nhớ, chống suy nhược thần
kinh…
Một điều cần lưu ý khi trồng ngũ gia bì đó là chỉ nên đặt 1 đến 2 cây
trong nhà ở nơi phòng khách hoặc ban công tránh đặt phòng ngủ vì

vào ban đêm cây hút khí O2 và thải ra CO2. Trong quá trình trồng, bạn
nên mang cây phơi nắng mỗi tháng một lần.
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Cây hương thảo
Cây hương thảo là loại cây được trồng nhiều trong chậu để làm cảnh,
hoa nở vào 2 mùa xuân và hạ, cây sống khá lâu và cũng có thể được
cắt tỉa để tạo dáng hoặc làm hàng rào thấp. Hương thảo cũng là một
loại cây đuổi muỗi khá hiệu quả. Ngoài ra lá của cây còn có thể dùng
làm thực phẩm.
Bạn có thể tham khảo thêm cách trồng cây hương thảo, nếu muốn
trồng loại cây đuổi muỗi và đa dụng này.

Cây hương thảo
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Cây sả
Trong nhiều loại thuốc trừ muỗi hiện nay có thành phần được chiết
xuất từ sả, tinh dầu sả thơm nồng khiến cho muỗi khó định hướng và
không tìm được bạn. Cây sả hay còn được gọi là cỏ sả, sả chanh được

trồng phổ biến ở nước ta. Cây mọc thành bụi, nhiều nhánh, cao khoảng
1,5m, lá hẹp và dài có thể tới 1m, mép ráp, phần thân rễ sả màu trắng
hoặc hơi tía. Cụm hoa gồm nhiều bông nhỏ không cuống.

Cây sả

Nhờ có mùi thơn mà sả được sử dụng ở nhiều gia đình để làm gia vị ăn
sống hoặc ướp khi nấu thực phẩm, lá sả dùng để nấu nước gội đầu,
xông hơi. Từ sả người ta có thể chiết xuất ra tinh dầu citral và
geraniol.
Vì vậy nếu muốn đuổi muỗi và làm thực phẩm, bạn nên trồng vài bụi
sả ở vườn nhà. Bạn có thể tham khảo thêm cách trồng cây sả để có
thêm những thông tin cần thiết nhé!
Trên đây là 5 loại cây đuổi muỗi an toàn và hiệu quả bạn nên thử
trồng quanh nhà. Nếu quan tâm bạn có thể xem thêm những bài viết
tư vấn hữu ích về cây trồng, trồng rau, trồng hoa trên Lamsao.com.
Chúc bạn có một không gian sống trong lành.
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