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Plantas repelentes
A cada
dia descobrem-se novas plantas
que possuem propriedades medicinais,
aromáticas, repelentes,... Existem vegetais com aromas que
repelem animais ou os atraem,
com isso podem proporcionar
um equilíbrio no jardim, horta
ou espaço em que alguns animais não são desejáveis.
As essências são retiradas
para utilização em produtos comerciais ou a própria planta, da
forma mais natural possível. Muitas delas eliminam os odores que
podem ser repulsivos para alguns
e atrativos para outros.
Nessa coluna já foi comentado sobre a utilidade da Citronela como um ótimo repelente de insetos (principalmente os mosquitos e borrachudos). Quando combinada com
outras plantas que também
possuem óleos com ação repelente seu efeito se torna
mais potente, como a erva do
gato ou gerânio.
Uma planta de fácil cultivo
e manejo, o Crisântemo, possui o ácido crisantêmico o primeiro piretróide sintetizado de
uma planta que deu origem a
dezenas de outras moléculas

repelentes de insetos com ações
neurotóxicas (interferem nas
transmissões de informações
entre neurônios). Na dedetização é muito utilizado para manter afastados as baratas, percevejos, pulgas e carrapatos.
As folhas e talos do Manjericão são apreciados na culinária
para o preparo de molhos e temperos. No toque em suas folhas,
ocorre a liberação de cheiros
agradáveis, para os seres humanos, e desagradáveis para moscas e mosquitos, ocorrendo dessa maneira a sua repulsão.
Flores bonitas com diferentes
tonalidades, tornando o ambiente
agradável e bonito, fazem do Gerânio uma planta com propriedades repelentes que auxiliam a proteger o jardim de alguns insetos.
O Coentro, um tempero muito
utilizado na culinária brasileira,
principalmente no norte e nordeste, é eficiente no controle de pulgões e ácaros devido suas essências repulsivas para esses animais.
Também conhecida popularmente como chagas, flor-dosangue e agrião-do-méxico, a
Capuchinha é uma planta de ramos longos, onde a flor e as folhas podem ser comestíveis e ser
utilizada na decoração de pratos, desde que seja cultivada
sem o uso de agrotóxicos. Ela

repele nematóides, vermes do
solo que atacam e matam as
plantas e insetos.
A planta é muito utilizada na
culinária, em temperos de carnes e molhos, requer pouco cuidado e prefere terrenos secos.
O arbusto do Tomilho tem poder de afastar a borboleta-dacouve, considerada praga em
algumas plantas cultivadas,
principalmente da couve, couve-flor e brócolis, onde as lagartas desfolham a planta.
A Losna, planta medicinal,
também conhecida pelos nomes
de Absinto, Erva-do-fel, Alenjo,
Erva-de-santa-margarida, Sintro
ou Erva-dos-vermes. É utilizada
em forma de chá para auxiliar
na digestão, também possui
odor inseticida, que afasta animais invasores da horta.
A Erva doce ou Anis, utilizada na salada em nossa culinária pelo sabor diferenciado
que seu caule proporciona aos
pratos, e seu fruto, em forma
de semente, é usada em confeitaria e em licor. O anis pode
repelir as traças, justamente
pelo cheiro forte que exala.
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