


Ekosistem içerisinde yeralan; insanlar ve diğer canlılarla birlikte yaşamını sürdüren, vektör adını verdiğimiz 
karasinek, sivrisinek, hamamböceği, tatarcık, kene, pire vb. canlılar hastalık etmeni taşımalarının yanısıra 
rahatsız etme (stres), ekonomik zararlar gibi negatif etkilere de sebep olmaktadırlar.

Bu zararlılar ile mücadele edilmesi kaçınılmaz olmakla birlikte, doğaya zarar vermemek adına kullanılacak 
etkili ve çevreye duyarlı ürünler, mücadelenin temel unsurları olmalıdır. 

Mücadelede aktif madde kalitesi, üretim kalitesi, stabilite gibi kriterlere önem verilerek üretilmiş, dozunda 
etkili; tam performans gösteren ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler doğru yöntem ve doğru zamanlarda; 
doğru tekniklerle kullanılmalıdır.

İLTAV, gelecek nesillere sağlıklı ve kirlenmemiş bir çevre bırakılmasını sosyal sorumluluklarının ilk sırasında 
konumlandırmaktadır. Bu nedenle toksikolojik/ekotoksikolojik yönden güvenli, Avrupa Birliği onaylı ve orjinal 
ürünlerden oluşan bir portföy sunmaktadır. Dünya devi SUMİTOMO ve VEBİ firmalarının distribütörüdür.

Ürünlerimiz ile ilgili saha denemeleri ve numune talepleriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Entegre Vektör 
Mücadele Programı (IPM) oluşturulması konusunda teknik departmanımız hizmetinizdedir.

Daima en iyilerle...
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0,5 G Sumilarv 0,5 G, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) tarafından testleri yapılarak 
kabul görmüş ve pek çok larva türüne 
karşı kullanılması önerilmiştir. 

Sumilarv 0,5 G, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) zehirlilik sınıflandırma listesinde 
“Akut zehirlenmeye neden olmayan 
insektisitler” arasında yer almaktadır. 

Normal uygulama dozunda “İçme 
suyu sağlanan su kaynaklarında” 
kullanımına izin verilmiştir.

Kontrollü Salınım

CRF (Kontrollü Salınım) tipi formülasyonlar 

içeriğindeki aktif maddeleri kontrollü olarak 

yavaş yavaş ortama salan ve diğer bir deyişle 

SRF “Slow Release Formulation” olarak 

adlandırılan geliştirilmiş teknoloji ürünleridirler.

Özellikle larva kontrolü amaçlı olarak üretilen ve 

su içerisinde yavaşça serbestleşerek etkisini 

gösteren SRF Granül gibi katı formülasyonlar 

kendilerini oluşturan 3 ayrı komponentin farklı 

tavırları sonucu içlerinde hapsettikleri aktif 

maddeleri su içerisine serbest bırakırlar. Bu 

gelişim genellikle bağlayıcı maddenin su etkisi 

ile fiziksel olarak çözülmesi esasına dayanır.

Pyriproxyfen aktif maddesi Biocidies Directive 
esasları doğrultusunda SUMİTOMO tarafından 
desteklenmektedir.

Sumilarv, zararlının biyolojik gelişimini duraklatarak 

yumurtadan ergin hale ulaşabilmesine engel olur. 

Hedef dışı canlıların yanı sıra çevre ve ekolojik denge 

üzerinde olumsuz etki oluşturmaz. 

Farklı ve güçlü etki biçimi ile hedef dışı diğer canlılara 

zarar vermemesi nedeniyle “üçüncü nesil güvenli 

larvasit” olarak adlandırılır.

Aktif Maddeler İçerik

Pyriproxyfen % 0,5

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama Alanı Uygulama Şekli Uygulama Dozu Etkinlik / gün

Sivrisinek - Larva Temiz Su / Fosseptik Granül Atıcı / Serpme 10 g a.i./ha - 2 kg ürün/ha 90 gün

Karasinek - Larva Çöplük ve Gübrelikler Granül Atıcı / Serpme 0,05 g a.i./m2 - 10 g. ürün/m2 52 gün

Sumilarv 0,5 G, bir gençlik hormonu analoğu 
olan “Pyriproxyfen” aktif maddesini CRF-
SRF (Controlled Release Formulation, Slow 
Release Formulation) formunda içerir.
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İçme suyu sağlanan su kaynaklarında 
kullanımına izin verilen tek larvasittir.



• Super-S EW, açığa çıkarıcı, düşürücü ve 
öldürücü aktifleri “aynı anda” bileşiminde 
ihtiva eder. 

• Orijinal üreticisi SUMİTOMO tarafından 
üretilen Cyphenothrin’in son derece 
dengeli bir formudur.

• Jenerik taklitlerinden farklı olarak, 
Cyphenothrin’in özel üretim teknikleri 
ile saflaştırılmış olan bu kadar dengeli ve 
etkin bir şeklini, SUMİTOMO’dan başka 
hiç bir kaynaktan sağlamak mümkün 
değildir. 

• Prallethrin, diğer bilinen düşürücülere 
oranla en az 6 kat daha hızlı etkiye sahip, 
Sumitomo tarafından geliştirilmiş özel bir 
düşürücüdür.

• Super-S EW, su bazlı ve doğaya saygılı 
modern bir formülasyondur. 

• EW formülasyonlar,  EC formülasyonlara 
göre daha uzun süreli kararlılık gösteren 
bir yapıya sahiptir.

EW
Super-S®

Bu üstün nitelikli
etkilerine karşın, 

doğadaki kalıcılığı 
çok limitlidir. 

Zararlılara karşı etkisini 
gerçekleştirirken, bazı

Sentetik Piretroid
ürünlerin neden olduğu

allerjik reaksiyonlar veya 
irritasyon (tahriş) 

etkileri de görülmez.

Cyphenothrin ve Prallethrin aktif maddeleri  
SUMİTOMO tarafından Avrupa Birliği nezdinde 
desteklenmektedir.

Bileşiminde bulunan PBO, bu aktif maddeyi 
Avrupa Birliği nezdinde destekleyen ENDURA 
tarafından sağlanmaktadır.

Aktif Maddeler İçerik

Gokilaht (Cyphenothrin) % 18

Etoc (Prallethrin) % 1,8

PBO % 2,7

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama 
Alanı ve Şekli

Uygulama Dozu Uygulama Oranı Seyreltme Oranı

Sivrisinek - Ergin Açık Alan ULV 2 g a.i./ha 1 lt/ha 1lt ilaç  + 89 lt su

Karasinek - Ergin Açık Alan ULV 5 g a.i./ha 1 lt/ha 1lt ilaç  + 35 lt su

1 litre Super-S EW ile 90 hektar alan ilaçlanır.



Bu üstün nitelikli
etkilerine karşın, 

doğadaki kalıcılığı 
çok limitlidir. 

Zararlılara karşı etkisini 
gerçekleştirirken, bazı

Sentetik Piretroid
ürünlerin neden olduğu

allerjik reaksiyonlar veya 
irritasyon (tahriş) 

etkileri de görülmez.

 Aktif maddesi 
“SUMİTOMO” tarafından 
Avrupa Birliği nezdinde 
desteklenmektedir.

             • Çok güçlü bir öldürücü
             etki gösterir. (Killing etki)
        • Hızlı bir düşürücü etki gösterir.
         (Knock-down etki)
     • Haşereleri saklandıkları yerden    
      açığa çıkarır. (Flushing-out etki)
  • Bağışıklık çökertici ve performansı 
  yükselten sinerjist madde içerir. (PBO)



• Çok küçük yağlı zerrecikler halindeki 
pestisid partikülleri, nonionik ve anionik 
sürfaktanlar aracılığı ile su moleküllerine 
fiziksel bağlarla bağlanırlar. EW grubuna 
giren ancak ileri teknoloji ürünü olan 
”Mikro-Emülsiyon” tipi formülasyonları 
oluştururlar.

• Gelişmiş teknoloji ‘micro-emulsion’ 
formülasyonlar, sıradan EC veya EW 
formülasyonların aksine, çok küçük 
aktif madde partikülleri içerir.

Mikro-Emülsiyon Teknolojisi
S102

Pesguard®
Yüksek teknoloji gerektiren bir “Su bazlı 
mikro-emülsiyon” formülasyon “Soluble 
Emulsion Concentrate” olarak üretilmiştir. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Uluslararası 
Havacılık Ajansı tarafından havadan uçaklarla 
yapılacak uygulamalarda önerilmiştir. 

Aktif Maddeler İçerik

1R-trans phenothrin % 10

1R-trans phenothrin aktif maddesi, Biocidies 
Directive esasları doğrultusunda SUMİTOMO 
tarafından desteklenmektedir.

Aktif madde LD değeri >5000 mg/kg olup, Dünya Sağlık 
Örgütü (WHO) toksilojik sınıflamasında “Normal kullanımda 
zehirli olmayan pestisidler” sınıfına giren en güvenli aktif 
maddelerdendir. 

Son derece güvenlidir. İnsan vücuduna doğrudan temasına 
dahi izin verilmiştir. 

Su bazlı formülü ile kokusuzdur, yağ kalıntısı yoktur. İnsana 
ve çevreye son derece duyarlı ve saygılı bir üründür. 

Suda her oranda rahatça eriyebilir ve eriyiğin her bölümüne 
eşit oranda yayılır. 

Formülasyon stabilitesi ve dayanıklılığı (depolama ömrü) 
mükemmeldir.

Su Molekülleri Pestisid Partikülü Emülgatör ve Sürfaktanlar

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama Alanı 
ve Şekli

Uygulama Dozu Uygulama Oranı Seyreltme Oranı

Karasinek/Sivrisinek - Ergin Açık Alan ULV 5 g a.i./ha 0,5 lt/ha 1lt ilaç  + 9 lt su

Karasinek - Ergin Kapalı Alan Sprey 2,5 g a.i./m2 50 ml/m2 1lt ilaç  + 1 lt su

Karasinek/Sivrisinek - Ergin Kapalı Alan ULV 3,3 mg a.i./m3 200 ml / 3000 m3 1lt ilaç  + 1 lt su

Hamaböceği - Ergin Kapalı Alan ULV 6,7 mg a.i./m3 400 ml / 3000 m3 1lt ilaç  + 1 lt su

Jenerik ürünlerin aksine 
özel parmak izine  (finger 
print) sahip olup, aktif 
madde yanındaki tüm 
impüriteleri (yan ürünler) 
açıkça tarif edilmiştir.



S102
Solvent içermeyen, 

Mikro-Emülsiyon formülasyonda

Yeni Nesil Alan Spreyi

Pesguard®



12.8.20 EC

• 1R-trans phenothrin bilinen en güvenli 
synthetic “pyrethroid”lerdendir. Görevini 
yaptıktan sonra, gün ışığında hızla 
parçalanır (photolable). Çevre kirliliğine 
neden olmaz. Rezistans oluşumunu 
engeller.

• Memelilerde LD50 değeri en yüksek 
olan ürünlerdendir (>5000).

• Safe-S içerisinde bulunan PBO, 
yüzdesinin çok dikkatle seçilmesi ile 
uygulama anında en üst düzeydeki 
sinerjizmi sağlamaktadır.

• PBO ile öldürücü gücü “extra” 
güçlendirilmiştir. 

• Tahriş edici veya alerji yaratan bir 
etkisi yoktur. 

• Bileşiminde hiçbir toksik yan ürün 
içermez, kanserojen veya mutajen 
değildir.

•  Batı Nil Virüsü salgını oluştuğunda 
ABD tarafından uçaklar ile yapılacak 
ilaçlamalarda kullanılmaktadır.

• Eriyebilme özelliği, sert ve yumuşak 
sularda (her oranda) mükemmeldir.

1R-trans phenothrin ve d-Tetramethrin aktif 
maddeleri  SUMİTOMO tarafından Avrupa Birliği 
nezdinde desteklenmektedir.

Bileşiminde bulunan PBO, bu aktif maddeyi 
Avrupa Birliği nezdinde destekleyen ENDURA 
tarafından sağlanmaktadır.

Aktif Maddeler İçerik

1R-trans phenothrin % 12

d-Tetramethrin % 8

PBO % 20

Jenerik ürünlerin aksine 

özel parmak izine 

(finger print) sahip olup, 

aktif madde yanındaki 

tüm impüriteleri 

(yan ürünler) açıkça 

tarif edilmiştir.

Safe-S®

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama Alanı 
ve Şekli

Uygulama Dozu Uygulama Oranı Seyreltme Oranı

Sivrisinek - Ergin Açık Alan ULV 5 g a.i./ha 2 lt/ha 1 lt ilaç  + 47 lt su



Jenerik ürünlerin aksine 

özel parmak izine 

(finger print) sahip olup, 

aktif madde yanındaki 

tüm impüriteleri 

(yan ürünler) açıkça 

tarif edilmiştir.

Güvenli, Etkili

MÜKEMMEL

KOMBİNASYON

           • Açık ve kapalı alanlardaki ULV 
          uygulamaları için idealdir.

     • Hedef zararlıda rezistans gelişimi

       engellenmiştir.
   • Süt odalarında dahi güvenle kullanılabilir.



Alpha 5 FL

Aktif Maddeler İçerik

Esfenvalerate % 5

• Kuvvetli öldürücü

• Açığa Çıkarıcı

• Işığa dayanıklı

• Kokusuz

• İnsan ve doğa dostu

• Su Bazlı

Uygulama sırası ve sonrasında kötü koku 
rahatsızlığı yaratmaz. Uygulama alanındaki 
eşyalar üzerinde kalıcı lekeler bırakmaz. 

%5 Esfenvalerate içeren bir FL (Flowable 
Liquid) formülasyonda özel bir insektisittir.

Ülkemizde ruhsatlı ürünlerin içerisinde, 
Flowable Liquid Concentrate (FL) 
formülasyon tipindeki tek üründür.

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama Oranı Uygulama Dozu Seyreltme Oranı Etkinlik / gün

Açık Alan ULV

Karasinek - Ergin 1 lt/ha 2 g a.i./ha 1lt ilaç  + 24 lt su

Kapalı Alan Rezidüel

Hamamböceği - Ergin 100 ml/m2 50 mg a.i./m2 1lt ilaç  + 99 lt su 90 gün

Karasinek - Ergin 50 ml/m2 25 mg a.i./m2 1lt ilaç  + 99 lt su 95 gün

Sivrisinek - Ergin 50 ml/m2 12,5 mg a.i./m2 1lt ilaç  + 199 lt su 98 gün

Esfenvalerate aktif maddesi Biocidies Directive 
esasları doğrultusunda SUMİTOMO tarafından 
desteklenmektedir.

Açığa çıkarıcı, düşürücü ve öldürücü etkileri aynı anda 
bünyesinde taşır. 

Gün ışığına dayanıklılığı özellikle geliştirilmiştir, kalıcılığı 3 ayın 
üzerindedir. 

Suda her oranda rahatça eriyebilir ve eriyiğin her bölümüne 
eşit oranda yayılır. 

Formülasyon stabilitesi ve dayanıklılığı (depolama 
ömrü) mükemmeldir.

Jenerik taklitlerinden farklı olarak, parmak izi 
teknolojisine sahiptir.

Pesguard®

Esfenvalerate’e karşı 
gelişmiş bir direnç 
mevcut değildir.



Alpha 5 FL
  Yeni aktif, yeni formülasyon,

Benzersiz Güç...

Pesguard®



Bileşiminde bulunan aktif maddeler, bu aktifleri 
Avrupa Birliği nezdinde destekleyen firmalar 
tarafından tedarik edilmektedir.

Kapalı alanlarda en az 60 gün etkilidir. Test sonuçları, 

gözenekli yüzeylerde bile, uygulamadan 2 ay sonra, 

Draker®’ın etkinliğini sürdürebildiğini ortaya koymaktadır. 

MistBlower uygulamalarında, özellikle dinlenme alanlarındaki 

haşerelerde kontrol sağlayan tek çözümdür.

• Cypermethrin, Tetramethrin, PBO 
ihtiva eden CS (Kapsül Süspansiyon) 
formülasyonda, geniş spektrumlu, 
çok amaçlı özel bir insektisittir.

• Orijinal aktifler içeren (Avrupa 
Birliği destekli) ithal bir üründür. 
(Vebi/İTALYA)

• Bileşiminde petrol türevi solvent 
içermez.

• Draker mikrokapsülleri yalnızca 
ortama püskürtüldükten sonra 
aktif hale gelirler. Yayıldıktan sonra 
su buharlaşır ve etken madde yavaş 
yavaş dışarı çıkmaya başlar.

DRAKER 10.2 CS; pire, kene, tatarcık, hamamböceği, karasinek, sivrisinek ve karınca 
mücadelesinde kullanılmak üzere T.C. Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlıdır.

Test sonuçları, 
gözenekli yüzeylerde bile, 

uygulamadan 2 ay sonra, 
Draker®’ın etkinliğinin 

sürdürebildiğini
ortaya koymaktadır.

Orijinal aktifler içeren 
(Avrupa Birliği destekli) 

ithal bir üründür.
(Vebi/İTALYA)

Zararlı Türü Uygulama Alanı Uygulama Dozu Seyreltme Oranı Etkinlik / gün

Sivrisinek Boş Kapalı Alan 50 ml/m2 - 0,03 gr a.i./m2 30 ml ilaç + 4970 ml su 120 gün

Hamamböceği Boş Kapalı Alan 25 ml/m2 - 0,05 gr a.i./m2 100 ml ilaç + 4900 ml su 60 gün

Karasinek Boş Kapalı Alan 100 ml/m2 - 0,03 gr a.i./m2 15 ml ilaç + 4985 ml su 120 gün

Tatarcık Boş Kapalı Alan 100 ml/m2 - 0,03 gr a.i./m2 15 ml ilaç + 4985 ml su 120 gün

Kene Açık Alan 100 ml/m2 - 0,03 gr a.i./m2 15 ml ilaç + 4985 ml su 120 gün

Pire Boş Kapalı Alan 30 ml/m2 - 0,024 gr a.i./m2 40 ml ilaç + 4960 ml su 90 gün

Karınca Boş Kapalı Alan 100 ml/m2 - 0,03 gr a.i./m2 15 ml ilaç + 4985 ml su 120 gün

Aktif Maddeler İçerik

Cypermethrin % 10

Tetramethrin % 2

PBO % 10

10.2 CS
Draker®

Draker 10.2 CS, 
ülkemizde pire 
mücadelesinde 
ruhsatlı, mikrokapsül 
formülasyon yapısında 
tek üründür.



Yeni Jenerasyon 

Mikrokapsül

Teknolojisi

Test sonuçları, 
gözenekli yüzeylerde bile, 

uygulamadan 2 ay sonra, 
Draker®’ın etkinliğinin 

sürdürebildiğini
ortaya koymaktadır.

Orijinal aktifler içeren 
(Avrupa Birliği destekli) 

ithal bir üründür.
(Vebi/İTALYA)

           Mikrokapsülleri alan böcekler
         (Kene, pire, altlık böceği, kırmızı bit, 
       sinekler vb.) yuvalarına veya saklanma
     alanlarına döndüğünde, mikrokapsüller 
    temas yoluyla başka böceklere de 
  bulaşmakta ve böylece uygulama bölgesine 
girmeyen böcekler de etkilenmektedir.

  MİKROKAPSÜL FORMÜLASYON 
AVANTAJLARI



Pesguard CT 2.6, AB onaylı toksikolojik 
ve ekotoksikolojik çalışmaları yapılmış 
güvenli bir üründür. 

Pesguard CT 2.6, karasinek mücadelesi 
için kullanılan sıvı formda tek ürün olup 
su içerisinde kolay erir ve uygulama 
alanında homojen dağılım gösterir.

Diptera sınıfından tüm sinek türleri için 
çözümdür.

En son geliştirilmiş Neonicotinoid grubu 
aktif madde olan “Clothianidin” aktifini 
içermektedir.
Hayvan barınakları ve diğer tesislerdeki 
sinek istilasına en iyi çözümdür.

Boyama Yöntemi: 

Karasineklerin bulunduğu 

yerlere sulandırma işlemi 

yapılmadan sürülerek 

uygulanır. 

400 m2 alanın 4 m2’lik 

kısmına 1 litre uygulanması 

yeterlidir.

Spreyleme Yöntemi: 

1 litre Pesguard CT 2.6, 

2 litre su ile seyreltilerek 

400 m2 bir alan için farklı 

noktalarda toplam 40 m2’lik 

kısma uygulanır.

Son derece etkin bir ürün olup, uygulaması kolaydır. 

Ergin sineklere sindirim ve temas yoluyla etkili bir 
insektisittir. 

6-8 hafta gibi süren mükemmel bir etkiye sahiptir. 

Farklı beslenme ve ağız yapılarına sahip diptera 
sınıfından tüm sinekler için çözümdür.

Aktif Maddeler İçerik

Clothianidin % 2,3

Tricosene % 0,05

Şeker % 30

Clothianidin aktif maddesi Biocidies Directive 
esasları doğrultusunda SUMİTOMO tarafından 
desteklenmektedir.

Bileşiminde %30 oranında şeker içerdiğinden 
uygulamada ayrıca şeker ilavesine gerek duyulmaz. 

Pesguard CT 2.6 için direnç söz konusu 
değildir. Bağışıklık kazanmış karasineklere 
mükemmel etki gösterir.

Bileşiminde bulunan doğal çekiciler ve dolgu 
maddeleri ile cinsiyet ayrımı olmadan tüm 
bireyleri uygulama alanına toplar ve ilaçla 
buluşturur.

CT 2.6
Pesguard®

Zararlı Türü
Yaşam Evresi  

Uygulama Alanı ve Şekli Uygulama Dozu Seyreltme Oranı

Karasinek - Ergin Boş Kapalı Alan Sprey 57,5 mg a.i/m2 0,5 lt ilaç  + 1 lt su

Karasinek - Ergin Boş Kapalı Alan Boyama 57,5 mg a.i/m2 Direkt uygulanır.



Direnç problemi yaşamadan,
kolay uygulama, maksimum etki ile 

Sineklerle Vedalaşın!

CT 2.6
Pesguard®



Aktif Maddeler İçerik

Bromadiolone % 0,005

Bitrex % 0,002

Üstün çekiciliği sayesinde fare ve sıçan 
sorununa 3 farklı çeşit ile kesin çözüm 
sağlar. 

Özel formüllü, etkili, içerdiği maddelerle 

fare ve sıçanları cezbederek, yeterince 

yemelerini sağlayan, ısıya dayanıklı ve 

içeriğindeki acı tat verici madde olan 

“BİTREX” ile hedef dışı canlıların yemesini 

önleyen bir kemirgen ilacıdır. 

Kanalizasyon Tipi Mum Blok (Disc Shape)

Özel olarak kanalizasyon ve foseptikler için formüle edilmiştir. Formülasyonun 
parafin içeriği ıslak ve nemli yerlerde etkin bir kemirgen kontrolüne olanak 
sağlar. Özellikle yuvarlak tipte üretilmiş olan “kanalizasyon tipi mum 
bloklar”ın parafin oranı daha da yükseltilerek suya dayanıklılığı arttırılmış ve 
dış yüzeyleri pürüzden arındırılmıştır. 

Ürün kanalizasyon uygulamalarında, mazgallara ve foseptik kapaklarına 
orijinal telinden bağlanarak asılmalıdır. 

Çekilmiş Mum Blok (Wax Block)

Protect mum blok formülasyonu geleneksel yemlerin uygun olmadığı, 
özellikle nemli koşullarda etkin kemirgen kontrolüne olanak sağlar. 
Kemirgenlerin dişlerini törpülemeleri için özel olarak oluklu şekilde 
üretilmiştir. Bu yemleri kemirerek yiyen fare ve sıçanlar yem içindeki 
zehri bünyelerine almış olurlar. Ayrıca bu yemlerle dişlerini törpüleyerek 
kısaltan kemirgenler artık ortamdaki başka bir malzemeyi kemirme 
ihtiyacı duymazlar. 

Pasta

Diğer formülasyonlardan farklı olarak hem kuru hem de ıslak ya da 
nemli alanlarda kolaylıkla kullanılabilir. Tüm fare türlerine karşı etkilidir. 
İçerisindeki çekici, lezzetli yemler ve dolgu maddeleri ile kemirgenler 
tarafından daha fazla tercih edilir. Formülasyon yapısı itibari ile daha 
fazla kullanım alanı söz konusudur.

Aktif madde ve ürün olarak Avrupa Birliği’nde 
üreticisi tarafından desteklenmektedir.

Protect®



RED EARTHRED EARTH

RED EARTH
HEPSİNİ YOK EDER!

Uçan ve yürüyen haşere mücadelesinde

AQUA FUMIGATOR
%7.2 Cyphenothrin
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