Tanaman Pengusir Nyamuk Alami
Mencoba Tanaman Pengusir Nyamuk Alami. Berbagai tanaman terbukti dapat mengusir
nyamuk di rumah Anda. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menghindari
nyamuk. Seperti diketahui, nyamuk dapat menularkan virus demam berdarah. Maka, agar
terhindar dari penyakit demam berdarah Anda sebaiknya melakukan berbagai upaya untuk
mengusir nyamuk. Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah menanam berbagai tanaman
pengusir nyamuk.

Tanaman Pengusir Nyamuk Alami
Ada berbagai tanaman yang terbukti ampuh dapat mengusir nyamuk dan dapat dengan
mudah ditanam di rumah. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya adalah:

1. Lavender

Lavender atau lavendel atau Lavandula adalah genus tumbuhan berbunga dalam suku
Lamiaceae yang tersusun atas 25-30 spesies. Asal tumbuhan ini adalah dari wilayah selatan
Laut Tengah sampai Afrika tropis dan ke timur sampai India.

Bunga berwarna ungu ini memiliki aroma yang sangat harum. Selain itu, lavender juga
mengandung zat linalool dan lynalyl acetate. Dua zat inilah yang sangat tidak disukai oleh
nyamuk. Anda bisa meletakkan tanaman bunga lavender di dekat jendela atau pintu rumah
Anda, agar tidak ada nyamuk yang masuk ke rumah.
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2. Serai wangi
Serai wangi (Cymbopogon nardus. L) merupakan salah satu jenis tanaman penghasil
minyak atsiri yang sudah berkembang. Dari hasil penyulingan daunnya diperoleh
minyak serai wangi yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama Citronella
Serai bukan hanya dapat digunakan sebagai penyedap makanan atau minuman. Tapi juga
dapat digunakan sebagai pengusir nyamuk. Serai mengandung zat sitronela, yaitu zat yang
memiliki racun kontak sehingga dapat menyebabkan nyamuk kekurangan air.

3. Zodia
Zodia adalah tumbuhan dari suku jeruk-jerukan (Rutaceae) yang merupakan tanaman
endemik Indonesia yang berasal dari Papua. Tanaman ini telah dimanfaatkan oleh
masyarakat asli Papua untuk mengusir serangga dan nyamuk dengan cara mengusapkan
daunzodia ke sekujur tubuh.
Tanaman ini akan mengeluarkan aroma saat daun-daunnya saling bergesekan. Maka, Anda
sebaiknya menempatkan zodia di tempat-tempat yang berangin. Aroma tanaman zodia inilah
yang tidak disukai oleh nyamuk. Tempatkanlah tanaman zodia di tempat yang tidak terkena
sinar matahari langsung.
Baca Juga :
Cara Mengobati wasir / ambeien secara alami
Cara Mudah Memutihkan Gigi Secara Alami

4. Geranium
Geranium adalah salah satu dari sekelompok sekitar 300 spesies tumbuhan abadi atau
semak dalam keluarga Geraniaceae. Tumbuhan ini sebagian besar asli ke Afrika Selatan.
Warna bunga Geranium terdiri dari warna putih, merah muda, merah dan ungu.
Tumbuhan liar yang satu ini juga ampuh untuk mengusir nyamuk. Geranium juga
mengandung zat sitronella yang tidak disukai oleh nyamuk. Geranium memiliki warna
bunga yang sangat cantik, sehingga cocok untuk dijadikan sebagai tanaman hias.
Itulah Tanaman Pengusir Nyamuk Alami, Selamat mencoba untuk membuktikan mengusir
nyamuk di rumah ya sobat. Nyamuk Hilang Tidur Nyaman.
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