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Entegre Zararlı Yönetimi  (IPM)
Kurumsal/Bireysel Vektör Mücadelesi
Zararlı Mücadele ve izleme Ürünleri
Fümigasyon



içinde bulunduğu tüm faaliyet alanlarında en iyisini başarmayı kendisine 
ilke edinmiştir. Amacı tüm segmentlerde en iyileri müşterisi ile 
buluşturmaktır. Çevre bilinci, doğanın korunması ve gelecek nesiller sağlıklı 
bir çevre bırakılması konusunda sosyal sorumluluğun farkında olan İLTAV; 
sorumluluğunun gerektirdiği şekilde davranmayı değerlerinin birinci 
sırasında konumlandırmıştır. 

Halen ulusal ve global düzeyde önemli firmaların 
distribütörü konumunda olan İLTAV GROUP, 
5 ayrı departmanda faaliyetlerini 
sürdürmektedir.

İLTAV GROUP

FAALİYET ALANLARIMIZ

KÜMES EKİPMANLARIKÜMES EKİPMANLARI
İklimlendirme
Yemlik-Suluk

İnşaat

KANATLI SAĞLIĞI
Aşılama

Gaga kesimi
Biyogüvenlik

BİYOSİDAL ÜRÜNLER
Larvasit 

İnsektisit 
Rodentisit 

Satış Pazarlama ve Teknik Desteği

BİYOGÜVENLİK
Dezenfeksiyon

Sanitasyon
Deretizasyon

ÇEVRE SAĞLIĞI
Pest Control (Zararlı Kontrolü)

Fümigasyon 
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Çevre bilinci, doğanın korunması ve gelecek nesillere sağlıklı bir 
çevre bırakılması konusunda sosyal sorumluluğun farkında olan 
İLTAV GROUP, sorumluluğunun farkında bir şekilde 
davranmayı değerlerinin birinci sırasında
konumlandırmıştır.

ÇEVRE SAĞLIĞI

Doğanın seçici, ayırıcı ve dengeleyici özelliği çok 
zaman insanlar tarafından bilinçsizce yapılan 
eylemler ve işlemler sonucu bozulmakta, dolayısı ile 
hastalık etkeni organizmalar ve zararlı nüfusu insan 
ve çevresine zarar verecek boyutlara ulaşmaktadır. 
Pek çok hayvan ve insan hastalığının nedeni, böcekler 
ve kemirgenler tarafından taşınan organizmalardır. 

İLTAV GROUP; zararlı kontrolü konusunu irdeleyen; 
söz konusu vektörlerin (Sivrisinek, Karasinek, 
Hamamböceği, Fare, Kene vb.) biyolojileri ve 
mücadele yöntemlerini araştıran uzman kadrosu 
zararlı gurubunun hizmet noktasındaki nüfusunu 

PEST CONTROL (Zararlı Kontrolü)
kontrol altında tutan, istila, sığınma ve üreme gibi 
risk faktörlerini denetleyen hizmet planı oluşturur ve 
uygular. 

Oluşturduğumuz kontrol sistemi ISO, HACCP, TSE, 
BRC, IFS vb. kalite yönetim sistemi standartlarına 
uygunluk taşımaktadır. Temel hedefimiz; Hizmet 
noktalarımızdaki kalite ve hijyenin bozulmasına 
kaynak oluşturan zararlıların mücadelesi ve 
kontrolü Biyosidal / Çevre / Sağlık Riski vb. birçok 
risklerin oluşmasını engelleyerek gıda güvenliğinin 
oluşması ve sağlıklı çevre şartlarının tesisine 
katkıda bulunmaktır.

HİZMET ALANLARI: Konutlar, Siteler, Oteller, Okul 
vb. Toplu Yaşam Alanları 

HİZMET TANIMI: Uzman teknik kadromuz tarafından 
hazırlanan ve saha servis personelimiz tarafından 
uygulanan programımız haşere ve kemirgenleri etkin 
bir şekilde kontrol ederek ortadan kaldırmaktadır.

 Kurumsal ve Bireysel Haşere 
Kontrol Servisi

İLTAV UZMANLARI, hizmet noktası iç ve dış 
alanlarında inceleme yaparak, haşere kaynağını 
bulur ve kontrol altına alır.

Hizmet kapsamında
sunduğumuz servis

hizmetlerimize ait
tüm dokümanlara 

kendi bilgisayarınızdan
size özel şifreniz ile

giriş yapabilir ve tüm
verilere güncel olarak

ulaşabilirsiniz.

• İzleme ve Mücadele Ekipmanları ile Görsel 
gözlem alanlarına ait veriler
• Biyosidal ürünler, Tuzak ve Ekipmanlara ait 
veriler
• Rapor ve Belgeler

HİZMET ALANLARI: Kurumsal veya Aile işletmeleri 
(hastane, otel, banka, gıda ve gıda katkı maddelerinin 
üretildiği, satıldığı, depolandığı ve her türlü toplu 
tüketimin yapıldığı iş yerleri, fabrikalar vb.)

Entegre zararlı yönetimi (IPM) HİZMET TANIMI: Mevcut zararlıların tanımlanmasını 
ve biyolojisinin belirlenmesini takiben biyolojik, 
biyoteknik, fiziksel, genetik, kültürel ve kimyasal 
mücadele gibi tüm zararlı mücadele yöntemlerini 
birbirleri ile uyum içerişinde ekonomik, çevresel 
ve insan sağlığı açısından riskleri en aza indirecek 
şekilde kullanarak zararlı popülasyonlarının düzeyini 
ekonomik zarar düzeyinin altında tutmaktır.



VEKTÖR KONTROLÜ

Kemirgen İzleme ve Mücadele Hizmeti

İzleme ve Mücadele

Servis Planı                                                                                                                 

Biyosidal Mücadelesi

: Yemleme İstasyonları, Canlı Yakalama Kapanları ve Görsel gözlem alanları

: Aktivasyon kontrolü, temizlik, bakımı / Yapışkan tuzak değişimi      

: Yem (Rodentisit) değişimi ve/veya ilavesi

Kuş Aktivasyonu İzleme ve Destek Hizmeti

İzleme ve Mücadele

Servis Planı                                                                                                                 

Biyosidal Mücadelesi

:Görsel gözlem alanları

: Aktivasyon kontrolü (yuva, canlı hareket vb.)                                                                                                                                            

:Danışmanlık ve destek hizmeti

İzleme ve Mücadele
Servis Planı                                                                                                                 
Biyosidal Mücadelesi

: Yapışkan Tuzaklar ve Görsel gözlem alanları
: Aktivasyon kontrolü, temizlik, bakım / Yapışkan tuzak değişimi
: Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey 
  uygulaması ve Gel aplikasyonu                                                
  Limit aşımında Gece İlaçlaması, Alan ilaçlaması, ULV uygulaması

Uçan Haşere İzleme ve Mücadele Hizmeti

Yürüyen Haşere İzleme ve Mücadele Hizmeti
İzleme ve Mücadele
Servis Planı                                                                                                                 
Biyosidal Mücadelesi

: Yapışkan Tuzaklar ve Görsel gözlem alanları
: Aktivasyon kontrolü, temizlik, bakım / Yapışkan tuzak değişimi
: Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey
  uygulaması ve  Gel aplikasyonu                                                
  Limit aşımında Gece İlaçlaması, Alan ilaçlaması, ULV uygulaması

Ürün/Depo Zararlıları (Kuru Meyve, Ambar ve Tahıl zararlıları) İzleme ve Mücadele Hizmeti
İzleme ve Mücadele

Servis Planı                                                                                                                 

Biyosidal Mücadelesi

: Feromon Tuzak, Feromon Tablet, EFK Cihazları,
  Yapışkan levhalar ve Görsel gözlem alanları 
: Aktivasyon kontrolü (böcek sayımı), temizlik / Yapışkan tuzak değişimi
  Feromon tablet değişi
: Gerektiğinde (çok sayıda ve yaygın böcek tespiti) Reziduel Sprey uygulaması  
  Limit aşımında Alan ilaçlaması, ULV uygulama

Yaban Hayat Kontrol Hizmeti

İzleme ve Mücadele

Servis Planı                                                                                                                 

Biyosidal Mücadelesi

:Tel kafes vb. Görsel gözlem alanları

: Aktivasyon kontrolü (yuva, canlı hareket vb.

:Danışmanlık ve destek hizmeti
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Her türlü biyolojik dönemlerdeki böcekleri ve diğer zararlı hastalık 
etmenlerini öldürmek amacı ile kapalı ortamda, yeterli ısı ve 
miktarda gaz halindeki kimyasal madde (Fümigant) 
verilmesi ve belirli bir süre gazın bu ortamda 
tutulması şeklinde yapılan 
işlemdir.

FÜMİGASYON

Boş/dolu depo, fabrika, konteyner fümigasyonu, çadır 
altında paletli veya çuvallanmış ürünlerin kapatma ve 

yalıtma işlemi için destek ve danışmanlık hizmeti verilerek 
fümigasyon uygulaması, uzman operatörlerimiz tarafından 

yapılmaktadır.

HİZMET

İLTAV GROUP Fümigasyon Departmanı, yetkili 
kurumlarca denetlenmiş ve sertifikalandırılmıştır. 
Uzman operatörlerimiz Zirai Fümigasyon ve Methil 
Bromür sertifikalarına sahiptirler.

Her türlü bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler ile 
diğer materyalleri zararlı etmenlerden arındırarak, 
bu etmenlerin tahribatını ve ürün kaybını önlemek 
suretiyle ürünün sağlıklı halde bulunması amacını 
gerçekleştirmektedir. Bu işlem insektisit, fungusit, 
rodentisit, hematosit ve akarisidlerle mücadelenin güç 
veya imkânsız olduğu hallerde başvurulan son çaredir.

FÜMİGASYONUN 
AMACI VE ÖNEMİ

FÜMİGASYON HİZMET 
ALANLARIMIZ

• Çadır altı fümigasyonu: Ürün yığın halinde bir 
   noktaya toplanarak örtü altında yapılan uygulamadır.
• Konteyner fümigasyonu: Boş veya dolu haldeki 
   Konteyner içine direk yapılan uygulamadır.
• Silo fümigasyonu: Boş veya dolu hammadde veya 
   ürün silolarına yapılan uygulamadır.
• Değirmen fümigasyonu: Un, yem vb. üretim 
   tesislerinde lokal veya toplam alana yapılan
   uygulamadır.
• Ahşap palet, kutu vb. fümigasyonu: Örtü altı  
   yöntemi veya konteyner içinde yapılan uygulamadır.

FUMİGASYON GEREKSİNİMİ YARATAN CANLILAR

Buğday Biti
(Sitaophillus granarius)

Ekşilik Böceği
(Carpophilus hemipterus)

Testereli Böcek
(Orizaephilus surinamensis)

Kapra Böceği
(Trogoderma garnarium)

Değirmen 
Güvesi

(Ephestia kuehniella)

Lasioderma
(Ephestia kuehniella)

Kırma Biti
(Tribolium confusum)

Un ve 
Buğday Biti

(Tribolium spp.)

Kuru Meyve 
Güvesi

(Plodia Interpunctella)
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ÜRÜNLER

2/21 Sokak No:14/B
Buca OSB 3. Bölge
BUCA / İZMİR 0 232 343 67 32

0 232 343 67 09
0 232 388 69 65

www.iltav.com
istek@iltav.com

iltavgroup

@IltavGroup

İLTAV GROUP
Daima en iyilerle...

60 CM VE 120 
CM TEFLON 

KAPLI UV 
LAMBA

UV ampullerin kırılıp dağılmasını  
engellemek için flouresan ampuller özel bir 
kılıf ile kaplıdır. Kırılma durumunda parçacıklar 
etrafa dağılmaz.

2x40 W / 2x20 W
UZUN SİNEK YAKALAMA     
ÜNİTESİ (EFK)

1x40 W / 1x20 W APLİK
SİNEK YAKALAMA 

ÜNİTESİ (EFK)
Krom-nikel malzemeden üretilmiştir. Nem 
ve buhardan etkilenmez. Sessiz ve kokusuz 
çalışır, tavana asma veya duvara monte 
özelliği vardır.

2x40 W / 2x20 W
KISA SİNEK YAKALAMA 
ÜNİTESİ (EFK)

ORGANİK 
SİNEK TUZAĞI

Hiçbir kimyevi madde içermez 
% 100 organiktir ve çevre 
dostudur. Pratik ve ekonomiktir. 
Üreme ve popülasyonu 
tamamen bloke eder. Çalışması 
için enerji ve mekanik güç 
gerektirmez. Kullanılıp atılır.FL-FALCON 

CANLI YAKALAMA 
KAPANI
Boyutları: 24,5 x 18 x 5,5 cm
Ağırlığı: 355 gr. BÜYÜK BOY 

LP YEM 
İSTASYONU

YAPIŞKAN
LEVHALAR
(GLUE BOARD)
Özel UV katkılıdır. Yapışkanlık özelliği 
ortalama 210 gün sürmektedir. 
Canlı yakalama traplarında ekstra 
yoğunluk, özel çekici koku vardır. 
Uzun süre kurumaz.
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