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Naturalnie bez komarów i bez chemii w domu 

Jak uchronić siebie i rodzinę przed komarami? To kluczowe pytanie, które powraca co 

roku w sezonie letnim. Okazuje się, że na te uciążliwe owady jest kilka naturalnych 

sposobów, jak np. rośliny o odpowiednim zapachu, które możemy zasadzić  

w donicach na balkonie czy choćby filtry i moskitiery w oknach.  

Nikt nie lubi bliskiego spotkania z komarami, a szczególnie w nocy, gdy jeden owad w sypialni może 

skutecznie zakłócić sen. Oprócz niewyspania grozi nam czerwony bąbel, a nawet wysypka i świąd. Jak 

natomiast przekonuje lekarz rodzinny Katarzyna Bukol-Krawczyk – „Są osoby szczególnie wrażliwe na 

ugryzienie przez komary, zwłaszcza dzieci, osoby starsze czy alergicy. Może u nich dojść do obrzęku 

alergicznego wargi górnej czy dolnej, a nawet krtani tchawicy, co może powodować trudności w 

oddychaniu i rozwój wstrząsu alergicznego”. 

W poszukiwaniu rozwiązania warto sięgnąć po naturalne metody, które z pewnością nikomu nie 

zaszkodzą. Większość z nich bazuje na fakcie, że komary nie lubią niektórych zapachów lub 

zastosowaniu na oknach specjalnych osłon, które zapobiegają przedostawaniu się owadów do środka.  

Zapachy sprzymierzeńcem w walce z komarami 

Odstraszająco działają olejki eteryczne, jak np. popularny olejek waniliowy, który w wielu domach 

stosowany jest do wypieku ciast, ale również inne: migdałowy, cytrynowy, cynamonowy, sosnowy. 

Wystarczy niewielką ilość wetrzeć w skórę, albo rozpylić olejki przy użyciu kominków 

aromaterapeutycznych, aby odstraszyć komary i poczuć się bezpiecznie. Można również wybrać 

kadzidełka i świece zapachowe, które także zawierają olejki eteryczne. 

Podobne działanie ma ocet, czy surowa cebula, które swoim intensywnym, charakterystycznym 

zapachem potrafią skutecznie odgonić komary. Wystarczy, że na parapecie przy otwartym oknie 

położymy gąbkę nasączoną octem, lub pokrojone plasterki cebuli. Takie proste rozwiązanie powinno 

odstraszyć uciążliwe owady.  

Komary nie przepadają też za zapachem pewnych roślin. Na balkonie czy na parapecie warto posadzić 

popularne pelargonie, kocimiętkę, bazylię, pomidory czy miętę. Rośliny te nie tylko będą cieszyć nasze 

oko, lecz także będą stanowiły ochronną tarczę. Warto również wiedzieć, że pewne zapachy 

przyciągają komary np. kwiatowe czy owocowe. Należy pamiętać o tym stosując latem kosmetyki oraz 

perfumy. Nie wszyscy też wiedzą, że znaczenie mają kolory ubrań - ciemne działają na komary jak 

płachta na byka. Warto zatem ubierać się na jasno, chociaż wyjątek stanowią jaskrawe barwy np. 

żółty, które przyciągną muszki i pszczoły.  



 

 

Pomyśl o moskitierach i oknach z filtrami powietrza 

Oprócz naturalnych metod opartych na zapachu są również inne rozwiązania, jak np. moskitiery w 

oknach lub na wnękach okiennych, które stanowią skuteczną i naturalną ochronę przed różnymi 

owadami i to przez cały rok. Można dzięki nim spać przy otwartych oknach, cieszyć się świeżym 

powietrzem i nie bać się inwazji nieproszonych gości. 

„Moskitiery VELUX to bardzo uniwersalny produkt. Są łatwe w obsłudze i pasują do każdego okna 

dachowego. Montuje się je na wnęce okiennej, dlatego nie ma znaczenia jakiego producenta okno 

mamy zamontowane. Transparentna siateczka z której są wykonane nie blokuje dostępu światła. Co 

ważne na oknie równocześnie można zastosować roletę wewnętrzną lub markizę” – tłumaczy 

Katarzyna Gałek, Product Manager z firmy VELUX Polska. 

Moskitiery obsługujemy manualnie przy pomocy podłużnej listwy. Wystarczy ją złapać i przesunąć 

siateczkę moskitiery w dół lub w górę. Porusza się ona płynnie w bocznych prowadnicach. Gdy nie jest 

używana można zwinąć ją do eleganckiej górnej kasety.  

Innym rozwiązaniem, szczególnie przydanym w oknach dachowych, jest zintegrowana z oknem 

wentylacja. Dzięki niej, nawet przy zamkniętym oknie, możemy wpuścić do pomieszczenia świeże 

powietrze, kiedy śpimy lub jesteśmy poza domem. Klapa wentylacyjna lub moduł wentylacyjny 

zawiera wbudowany wymienny filtr, który zapewni świeże, przefiltrowane powietrze bez owadów i 

zanieczyszczeń. Warto na tę funkcję zwrócić uwagę rozważając zakup lub wymianę okien dachowych. 

Natomiast jeśli jesteśmy już ich użytkownikiem – pamiętajmy o regularnym czyszczeniu lub wymianie 

filtra powietrza. Filmik instruktażowy można obejrzeć tutaj http://bit.ly/filtr_wymiana 

A co jeżeli już ukąsi nas komar? - „Można sobie pomóc przykładając na miejsce ukłucia okład z 

surowych kartofli, plasterek cebuli lub cytryny, albo zrobić kompres z rozcieńczonego amoniaku” – 

radzi dr Katarzyna Bukol-Krawczyk. 
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Informacje o Grupie VELUX 
Od 75 lat Grupa VELUX dzięki swoim produktom poprawia warunki życia ludzi w budynkach, umożliwiając lepszy 
dostęp do światła dziennego i świeżego powietrza. Oferta VELUX obejmuje szeroki asortyment okien do poddaszy 
oraz system doświetleń modułowych, jak również różnego rodzaju rolety wewnętrzne i zewnętrzne, żaluzje, 
zestawy izolacyjne oraz do zdalnego sterowania. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy klimat wewnętrzny, 
idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Grupa VELUX działa globalnie – posiada przedstawicielstwa 

handlowe w ponad 40 państwach, zatrudnia około 9500 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR Holding A/S, 
którego większościowym udziałowcem są Fundacje VELUX oraz rodzina założyciela. Więcej informacji na stronie 
www.velux.com. 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
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Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi ponad 1,6 mld zł. Zatrudniają ok. 3800 
osób, w tym większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i 
Wędkowach koło Tczewa. Firma cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o 
najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich czterech lat (2012-
2016) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w Polsce 583 mln zł w modernizację i rozwój fabryk oraz 
dostosowanie ich do produkcji Nowej Generacji okien VELUX. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 27 lat. 
Aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce 
działają FUNDACJE VELUX, które w ciągu ostatnich 10 lat przekazały ponad 100 mln zł na wsparcie organizacji 
społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą 
działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i obszary działania zostały 
przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w branży stolarki. 
Więcej informacji na www.velux.pl. 
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