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Bylinné sáčky proti molům 

Vůně aromatických rostlin působí libě i nelibě nejen na člověka, ale také na rozmanitou říši 

živého světa. Tyto vlastnosti můžeme využít k výrobě přírodních prostředků, které pomohou 

při odpuzování hmyzu, konkrétně nádherných malých motýlků - molů šatních. Mol šatní straší 

zejména domácnosti, ve kterých se nacházejí tkaniny z přírodních materiálů – bavlny, vlny a 

hedvábí. Nemá rád větrání, světlo a výrazné vůně. 

Z často citovaných bylin, které působí jako odpuzovač molů, je to zejména levandule, jírovec, 

rozmarýn, smrkové jehličí, pepř, chmel a podobně.  

Složení naší osvědčené směsi: 

2 díly  sušené květy levandule    odpudí a voní 

2 díly  sušená nať pelyňku    odpudí 

1 díl  sušená nať svatolíny    odpudí 

1 díl  sušená nať vratiče    odpudí 

1 díl  sušená nať citrónové trávy nebo smilu  voní a odpudí 

přiměřeně sušený kořen kosatce    voní 

 

Postup: 

Připravíme si malý sáček o rozměrech přibližně 5x8 cm, který můžeme zavěsit nebo položit do 

určeného prostoru. Ušití takovéhoto sáčku by neměl být problém pro žádnou domácnost. 

Byliny smícháme dle navrhovaných poměrů, nebo můžeme i improvizovat. 

Levandule lékařská nebo její kultivary (Lavandula angustifolia)  je známá aromatická rostlina 

z čeledi hluchavkovitých. Má prokázané repelentní účiny a zároveň šíří velmi příjemnou čistou 

vůni. 

Pelyněk lékařský nebo jiné druhy (černobýl, brotan) ( Artemisia absinthium) je bylina z čeledi 

hvězdnicovité. Velmi typické aroma působí repelentně. 

Svatolína cypřišová (Santolina chamaecyparissus) je další keřovitá rostlinka z čeledi 

hvězdnicovitých. Už v minulých dobách se využívala pro své magické účinky. Je známá také 

jako přírodní odčervovací prostředek, samozřejmě odpuzuje i moly. 

Vratič obecný (Tanacetum vulgare), někdy také nazývaný kopretina vratič, je bylina, kterou 

řadíme do čeledi hvězdnicovitých. Vůně jeho žlutých květů dává jasně najevo, že spíše 

odpuzuje. Používal se již ve středověku jako rostlina, která odpuzuje hmyz i červy. 

Citrónová tráva (Cymbopogon citratus) je rostlina z čeledi lipnicovitých, která v našich 

domácnostech teprve nachází využití. Má také léčivé účinky a její typické aroma pod názvem 

lemongras se používá v repelentních přípravcích. 
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Smil italský (Helichrysum italicum angustifolium) další bylinka z rozsáhlé hvězdicovité rodiny, 

která zdomácňuje na našich zahrádkách.  Její EO působí při ošetření pohmožděnin. Má výrazné 

aroma, pro které se využívá v kuchyni. Význam má i jako repelent. 

 

mailto:michaela.znaminkova@seznam.cz
mailto:pavel.znaminko@seznam.cz

