Obtěžují vás mravenci? Víme, jak se zbavit mravenců jednou
pro vždy

Pamatujte také na to, že přípravky z obchodů jsou plné toxických chemický látek. A ty našemu
zdraví rozhodně neprospívají. Používat je v uzavřeném…

Pokud vaši domácnost začali okupovat mravenci, je nejvyšší čas zlikvidovat je. Jenže zbavit
mravenců se nejde většinou jen tak. Jakmile si nějaké místo oblíbí, rádi v něm zůstávají a
rozšiřují svou kolonii. Jak tedy na ně?
Samozřejmě, můžete si koupit sprej, který vám pomůže se zbavit mravenců. Ten mívá však jen velmi
krátkodobé účinky. Navíc tím zlikvidujete jen několik málo mravenců, ale nebavíte se královny, která
je pečlivě ukrytá. Někde v koutku místnosti nebo za linkou. Zkrátka tam, kde je nejlépe chráněná.
Jak se zbavit mravenců jednou pro vždy?

Jak se zbavit mravenců účinně? Jde to!
Pamatujte také na to, že přípravky z obchodů jsou plné toxických chemický látek. A ty našemu
zdraví rozhodně neprospívají. Používat je v uzavřeném domě k likvidaci hmyzu není rozhodně
ten nejlepší nápad. Když už po nich sáhnete, v každém případě hned pořádně větrejte. Mravenci
ale budou po vašem zásahu zlikvidovaní jen někteří, rozhodně ne všichni. Proto nejde o příliš

účinnou metodu. Jak se zbavit mravenců prostřednictvím takového spreje? Pokud opravdu nemáte
jinou možnost, pak sprej nastříkejte opravdu všude. Hlavně tam, kde mají mravenci své
„cestičky“. Aby věděli, že zde už pro ně není bezpečno. Dobré je také vědět, že mravenci se proti
běžně dostupným chemickým přípravkům stávají postupně odolnými. Rozhodně je tedy dobré
kupovat dražší přípravky a střídat je.

Jak se zbavit mravenců přírodními prostředky?
Vyzkoušejte můžete i zajímavou alternativu – bylinky. Některé totiž mravenci opravdu z duše
nenávidí. Přírodních repelentů, které nám odpoví na otázku – jak se zbavit mravenců – roste
kolem nás nespočet. Třeba taková mochna husí. Jakmile ji mravenci cítí, berou nohy na ramena.
Odolní jsou vůči jí jen faraóni. Proti těm se můžete zase pustit do boje například hřebíčkem. Před
vchod nasypte rozdrcený hřebíček a uvnitř domu zase využijte služeb éterického oleje. Mravenci
utečou, jeho vůně je pro ně až příliš silná a nebezpečná. Ale pozor – nikdy nekapejte hřebíčkový
éterický olej přímo na podlahu, mohli byste si ji zničit.

Několik kapek nakapejte na silnější papír nebo na neglazovanou keramiku. Nakapejte jej všude
tam, kde se mravenci pohybují a mají své „cesty“. Řešíte-li otázku, jak se zbavit mravenců, pak
můžete z dalších účinných bylin využít například služeb. Mátu, libeček, levanduli, rozmarýn, tymián
nebo bazalku. Dejte třeba květináče s bylinami před vchod svého domu. V bytě je zase rozmístěte po
celé domácnosti. Mravenci jejich vůni nenávidí. Z éterických olejů sáhněte třeba po levanduli,
tymiánu, tea tree, rozmarýnu, bazalce, vetyveru nebo citronele. Na záhonech se pak mravenci
vyhýbají česneku a cibuli, jejich pach úplně nenávidí.

Jak se zbavit mravenců? Nesmí se u vás cítiti dobře
Pokud vás trápí mravenci už opravdu hodně a nevíte, jak se zbavit mravenců rychle a účinně, pak
vezměte na pomoc v boji ocet. Ideálně jablečný. Na plátky nakrájené okurkové slupky v něm
namočte a rozmístěte všude tam, kde se mravenci pohybují. Všude kolem pak nasypte pudr. Ten
se stane ještě další nepříjemnou bariérou. Mravenci dostanou chuť se odstěhovat.

Jak se zbavit mravenců? Připravte návnadu
Mravenci půjdou po sladkém. Pokud jim však do cesty nasypete kvasnice s cukrem nebo
medem, pak tuhle lahůdku nepřežijí. Sice se na ni sesypou a místo, kde návnadu dáte, bude velmi
rychle mravenci obsypáno. Jenže kvasnice udělají svoji práci dokonale – mravenci po ochutnání
velmi rychle uhynou.
Další možností je směs arašídového másla, želatiny a kyseliny borité. Smíchejte je v poměru 3 :
2 : 1. Kousek dejte na papír a položte do míst, kde se mravenci objevují nejčastěji. Je však
důležité upozornit, že tuto návnadu nesmí ochutnat malé děti ani domácí mazlíčci! Mravenci
po ní uhynou velmi rychle a na místo se už nikdy nevrátí.
Autor článku: Monika Poledníková

