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       Xarici kapitallı beynəlxalq korporasiyadır. 

       14.300 m2 qapalı sahəsi olan Torbalı obyektlərində istehsal  

       olunan Envira məhsulları Almaniya başda olmaqla bir çox ölkəyə ixrac edilir. 
       Həmçinin bu obyektlərdə; yerli və xarici şirkətlərə 
       Chrysa EMULGATOR ilə müqavilə əsasında məhsul istehsal edilməkdədir. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİZİM MİSSİYAMIZ 

Gələcəyə və bəşəriyyətə faydalı yeniliklər 
istehsal edərkən, təbiəti məhv etmədən 

gələcək nəsillərə buraxmaqdır. Əsas 
prinsipimiz insana və ətraf mühitə həssas 

yanaşaraq istehsal etməkdir. 

 

                                                                                           İnsana və təbiətə hörmət anlayışı ilə                                                                         
                                                                              müştəri məmnuniyyətini hər zaman ən yüksək                                                      

.                                                                                            səviyyədə tutmağa önəm veririk. 
 

 

 

BİZİM VİZYONUMUZ 
                                                                                                    

Korporativ mədəniyyət və kimlik qazanmış, 

sektorda LİDER rolunu oynayan, keyfiyyəti və 
təbiiliyi hər zaman ön planda tutaraq üstünlük 

verilən beynəlxalq şirkət olmaq. 
Uğurlu olmaq arzusu ilə çıxdığımız bu yolda 

dürüstlük və keyfiyyətdən heç vaxt güzəştə 
getmədən, insana və təbiətə zərərsiz məhsullar 

istehsal edərək innovasiya və dəyişikliyin 

vacibliyinə inanır və davamlı təkmilləşdirməyi 
prinsip kimi qəbul edirik.   
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Su Əsaslı, Qoxusuz, Geniş 
Spektrumlu Ümumi İnsektisid 

Ağcaqanad, ev milçəyi, hamam böcəyi, qarışqalar, bitlər, birə, 

gənə, böcək, hörümçək və əqrəb kimi soyuqqanlı heyvanlara  

qarşı 3 aya qədər qalıcı öldürücü və qovucu təsiri olan ümumi 

insektisiddir. 

Xüsusiyyətləri 
                                                                                                       

Envira Universal Insektisid, PBO, Solvent və digər təhlükəli 

neft mənşəli həllediciləri olmayan geniş spektrli istifadəyə hazır 

insektisiddir. Qoxusuzdur və heç bir ləkə qoymur. Maska və 

qoruyucu  vasitələrdən istifadə etmədən hər kəs tətbiq edə bilər. 
Enviranın tətbiqi də digər insektisidlərdən fərqlidir. 
Həşəratların tapıldığı, yerə endiyi və ya keçə biləcəyi hər hansı 
bir yerə səliqəli və mümkün qədər incə bir şəkildə çiləmə üsulu 
ilə tətbiq olunur. Adətən bir tətbiq kifayətdir. Ancaq uzun 
müddət davam edən və müqavimət inkişaf etmiş problemli 
vəziyyətlərdə, zərərvericilər tamamilə yox olana qədər hər 2-3 
gündən bir tətbiqi təkrarlamaq lazım ola bilər. 

Tərkibi: 

%0,12 Permethrin 
%0,03 Prallethrin 
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Envira Universal İnsektisid İstifadə 
Məkanları 
 

Evlər, iş yerləri, otellər, restoranlar, marketlər, çörəkxanalar, 

məktəblər, heyvan sığınacaqları və fermalar və digər bütün 

qapalı və açıq sahələrdə istifadə olunur. 

Yatağınıza, çarpayınızın ətrafına, səyahətlərinizdə otel 

otaqlarınıza, çamadan və çantalarınıza Envira Universal 

Insektisid səpməklə özünüzü yataq böcəyi, gənə, bit, birə, uyuz 

böcəyi və digər parazitlərdən qoruyursunuz, həm də bu 

zərərvericilərin qarşısını almış olursunuz; otellərdən evinizə 

daşımırsız. Bunu unutmayın; Otelin dəbdəbəli və ya çox təmiz 

olması o demək deyil ki, orada yataq böcəkləri yoxdur. Bu 

parazitlər kirlə deyil, qanla qidalanır və qan olan yerdə 

yaşayırlar. Evlərinizdə bu parazitlərdən xilas olmaq üçün yataq 

otağınızı çarpayı, xalça, qarderob, döşəmə və divarlarla 

birlikdə Envira Universal Insektisid ilə yaxşıca çiləyin. 

Uzun müddət davam edən taxtaqurusu problemi varsa, bu 

çiləmə hər 3-5 gündə bir neçə dəfə təkrarlamaq lazım ola bilər. 

Profilaktik tədbir olaraq ildə 1-2 dəfə püskürtmək kifayətdir. 

Bu çiləmə üsulu ilə siz həm də gənə, bit, birə və uyuz böcəyi 

kimi parazitlərdən qoruna bilərsiniz. 
 
 

 

 

Piknik yerlərində gənə, ağcaqanad və digər zərərvericilərdən bu insektisid maddəni paltar və ayaqqabılarınıza çiləyərək özünüzü 

qoruya bilərsiniz. Unutmayın; Nəinki gənə, hətta sadə ağcaqanad dişləməsi də təhlükəli virus ötürə bilər. 

Ağcaqanad və ev milçəyi kimi uçan həşəratlardan qorumaq üçün evinizin içərisini və çölünü, döşəmələri, divarları, zibil 

qutularını, mebelləri və milçəklərin qona biləcəyi digər əşyaları 1-2 metr məsafədən bir az nəm olana qədər Envira Universal 

Insektisidini püskürtün. Bundan əlavə qalın və tül pərdələrinizi içəridən və xaricdən, qapı-pəncərələrin içəri və çöl eşiklərinə, 

eyvan və terraslara yaxşıca səpin. 
Tarakanlardan və digər yeriyən həşəratlardan qorunmaq üçün döşəmələrə, divarlara, mebel altına, mətbəx sayğaclarının və 
maşınların altına və arxasına Envira Universal Insektisid ilə hərtərəfli çiləyin. 

 
Güvələrdən xilas olmaq və qorunmaq üçün paltarlarınızı və mətbəx şkaflarınızı ildə 1-2 dəfə boşaldıb Envira Universal Insektizid 

ilə yaxşıca çiləməniz kifayətdir. 
Qarışqalardan qurtulmaq üçün qarışqaların gəzdiyi yerlərə və yollara Envira Universal Insektizid dərmanı püskürtmək kifayətdir.
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Envira Universal İnsektizid Təsiri 

Envira Universal Insektisid böcəkləri toksik təsirlə deyil, 

biolojik təsirlə məhv edər. Biolojik təsirli dərmanlar toksik 

təsirli dərmanlar kimi anında öldürməzlər. 

 
İlk öncə böcəklərin trakelərini sıradan çıxararaq uzaqlaşdırar 
və yox edərlər. Biolojik təsirli dərmanlar istiqanlılara qarşı 
toksik dərmanlar kimi təhlükəli deyildir. 

 
Böcəklər tamamən sinir sistemi ilə yaşayan soyuqqanlı 
canlılardır.Qan dövranı yoxdur. Bədənlərində rast gəlinən 
trake adı verilən dəliklərlə nəfəs alıb verərərk yaşayırlar. 
Buna görə də nəfəs aldıqları mühitdə onların sinir sisteminə 
zəif təsir edən çox az miqdarda təsiredici maddə olunması 
belə onların həmin mühitdən uzaqlaşmasına və qısa zamanda 
ölməsinə səbəb olur. 

 
Buna görə də Envira Universal Insektisiddən daha çox 
təsiredici xüsusiyyətə sahib başqa bir insektisid məhsulu heç 
bir firma tərəfindən istehsal olunmamışdır. 

 
Toksik təsirə malik dərmanlar həşəratları öldürsə də, əslində, 
həşərat problemini həll etmiş sayılmazlar. Bütün canlılar təbii 
olaraq çoxalmağa qadirdilər. 

 
Məsələn, budaqları budanan ağaclar bu xüsusiyyətinə görə güclənir. Zərərvericilər də qeyri-təbii ölüm təhlükəsi ilə 
qarşılaşdıqda, qeyri-adi səylə çoxalmağa çalışır, normaldan çox yumurta qoyur və eyni zamanda həmin dərmana qarşı 
immunitet qazanırlar.Toksik dərmanlar həşəratlardan başqa mikro organizmləri də məhv edərək, ekoloji tarazlığın 
pozulmasına və həşəratların daha da çoxalmasına səbəb olurlar.  
 
Sağlamlığınız üçün mütləq araşdırın. Unutmayın ki həşəratları anında öldürən bir dərman biolojik təsirə malik deyil, toksik təsirə 
malikdir və bütün canlılar üçün təhlükəlidir. 

 
Envira Universal Insektisid, insan və ətraf mühit sağlığına zərər vermədən bütün zərərverici problemlərinə qəti və qalıcı həll 
təmin edən unikal bir dərmandır. Qoxusuzdur və hər hansı bir səthə (parça, taxta, metal, plastik, dəri və s.) heç bir ləkə və 
qalıq qoymadan tətbiq oluna bilər. 
  
Ağcaqanad, ev milçəyi, hamamböcəyi, qarışqa, bit, birə, gənə, hörümçək, əqrəb və digər uçan və yeriyən zərərvericilərə 
qarşı 3 aya qədər qalıcı öldürücü və kovucu təsirə malikdir.
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Envira Universal İnsektisid İstifadə 
qaydası 
 

Envira, zərərvericilərin tapıla biləcəyi, qona biləcəyi və ya 

keçdiyi hər yerə bol və mümkün olan ən incə halda  çiləyərən 

tətbiq olunur. 

 
Envira Universal divarlar, mebellər, pərdələr, xalçalar, 
kreslolar, çarpayılar, ayaqqabılar, paltarlar, mətbəx və 
qarderoblar, mətbəxdəki dəzgahların və dəzgahların alt və 
arxa hissələri, çatlar, qapılar, pəncərələr, eyvanlar, terraslar 
və çiçək qabları kimi yerlərə təxminən 1 metr məsafədən 
azca nəmlənənə qədər yaxşıca çiləmə üsulu ilə tətbiq olunur. 
 
Envira ilə edilən tətbiqlərdə damcı ölçüsü çox vacibdir. 
Püskürtülən damcı nə qədər incə olarsa, təsiri o qədər yüksək 
və qalıcılığı o qədər uzun olar. Məsələn: 1 Litrə istifadəyə hazır 
məhsul üçün həşərat növünə görə 50 ilə 100 m² sahəyə tədbiq 
edilməlidir. Ancaq burada vacib olan bu 1 litr miqdarın 
sözügedən nahiyəyə hansı naziklikdə və hansı vaxtda tətbiq 
edilməsidir. Məsələn, həşəratın üzərinə bir litr istektisid 
tökülsə, bunun heç bir təsiri olmayacaq. Amma bir metr 
məsafədən çox incə və püskürdülərək tədbiq edildikdə son 
dərəcə təsirli olur. 
 
 

Envira Universal Insektisid qablaşmalarındakı original Trigger çiləyici başlığı həmkarlarına nisbətən daha incə sprey edə 

bildiyi üçün tətbiqi uzun müddət tələb edir, lakin təsir yüksək və qalıcıdır. 
 

İri qablaşdırılan Envira Universal Insektisid əl və ya kürək çiləyiciyə köçürülərək tətbiq edildikdə, çiləyicinin damcı 

tənzimləməsi qaba rejimdə tətbiq olunarsa, məhsul çox qısa müddətdə səpiləcək, lakin təsiri çox zəif və qısa ömürlü 

olacaqdır. Əgər tətbiq incə sazlanmışsa, tətbiq müddəti daha uzun olacaq, lakin təsiri daha yüksək olacaq və qalıcılığı daha 

uzun müddətə davam edəcəkdir. 
 

Envira məhsullarının tərkibində itici qazlar yoxdur, buna görə də çiləyici və ya Enviranın Trigerli original qablaşdırması ilə 

çiləmə zamanı qapı və pəncərələri bağlamağa, evi tərk etməyə və ya havalandırmağa ehtiyyac yoxdur. Daha yüksək effekt və 

daha uzun davamlılığa nail olmaq üçün ULV (soyuq dumanlama) ilə uzunmüddətli tətbiq edilməlidir. 

 
Zərərverici probleminin çox yüksək olduğu heyvan sığınacaqları, anbar və depolarda və başqa bütün qapalı məkanlarda qapı-
pəncərələr bağlanılaraq 8 saatdan çox soyuq dumanlama edildikdə, ən az 3 ay müddətində qəti və qalıcı bir həll təmin edilir. 
Bu cür tədbiqlər adətən gecələr edilir. Məsələn, restoranlar, marketlər, fabriklər və s. məkanlar axşam saatlarında 
bağlandıqdan sonra ULV cihazı 45 dərəcə yuxarıya baxacaq şəkildə ən incə tənzimləmədə masaya quraşdırılır. Ən yaxşı 
tənzimləməni aşkar etmək üçün praktik tətbiq; Əgər ULV cihazının püskürtmə ucundan (burun ucu) 1-2 metr məsafədə əliniz 
islanmırsa, yəni quru hava varsa, deməli parametr düzgündür. Bu vəziyyətdə cihazı işlətmək və hər 2-3 saatdan bir yoxlamaq 
və dərman anbarını doldurmaq/əlavə etmək lazımdır.
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Envira Effect Xüsusiyyətləri 

Zərərverici - bu günə qədər bir çox heyvan və insan xəstəliklərinə səbəb olan, 
həşərat və gəmiricilər üzərində daşınan mikroorqanizmlərə verilən addır. 
Zərərvericilərlə mübarizə məsələsinin vacib olmasının səbəbi tarix boyu 
milyonlarla insanın ölümünə səbəb olan vəba epidemiyalarıdır. 

 

Epidemiyalar zərərvericilər tərəfindən yayılır. Bu səbəbdən dünya əhalisini 

sağlam və həyat şəraitini təmin etmək üçün zərərvericilərlə mübarizə və 

vektorlarla mübarizədə həssas olmaq lazımdır. 

 
Uçan və gəzən zərərvericilər siyahısında böcəklər deyə adlandırdığımız 
milçək, hamam böcəyi və qarışqa siyahıda ilk başlarda yer almaqdadır. Böcək 
dişləmələri də bir çox insanda ağrılı bir prosesə yol aça bilər. Çünki gələn 
virusa qarşı immunitet olmadığı üçün keçici allergik reaksiyaya da rast gəlinə 
bilər. Hətta bəzi insanlarda bu qalıcı ziyana belə səbəb olur. Mələsən, gənə kimi böcəklər dişləmə 
ilə bədənə yapışar və tibbi müdaxilə ilə çıxardılmalıdır. 

 

Tarakan və güvə kimi həşəratlar qida zəhərlənməsinin əsas səbəbidir. Açıq 

yeməklərin üzərinə qoyduqları nəcis və yumurtalar hətta ölümcül ola bilər. 

Dərmanlama zərərvericilərə qarşı mübarizənin yeganə yoludur. 

 

Envira Effect Avstriyada hazırlanmış patentli Chrysa Nano Kapsül 

Texnologiyası ilə istehsal olunan geniş spektrli qoxusuz insektisiddir. Envira 

Efect su əsaslı, yeni nəsil, unikal, istifadəyə hazır məhluldur, tərkibində PBO, 

həlledicilər və digər təhlükəli neft mənşəli həlledicilər yoxdur. 

 
Qoxusuzdur və ləkə buraxmır. Bütün növ materialdan hazırlanmış səthlərə 
(parça, ağac, metal, plastik, dəri) rahatlıqla tədbiq edilə bilər. 

 
Qarışqalara, ev milçəklərinə və tarakanlara qarşı 3 aya qədər qalıcı, qovucu və 
öldürücü təsir göstərir. Envira Effect tərkibindəki Cypermetrin və Prallethrin 
sayəsində zərərvericilərdən təmizlənmiş ərazi təmin edir. 

Tərkibi: 

%0,12 Cypermethrin 

%0,03 Prallethrin 
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Tətbiq üsulu və saxlanması: 

Envira Effect, çiləmə və ya ULV soyuq dumanlama 
sistemi üsulu ilə tədbiq edilir. 

 
Mühitə, həşəratın növünə görə 1 litre Envira Effect 50 ilə 
100 m2 arasında bir məkana tədbiq edilir. 
 
Ev kimi balaca məkanlar üçün çiləmə başlıqlı 500 ml və 
ya 1l paketləri tövsiyə edirik. 
 
Envira Effect divarlar, mebellər, pərdələr, xalçalar, 
kreslolar, çarpayılar, ayaqqabılar, paltarlar, mətbəx və 
qarderoblar, mətbəxdəki dəzgahların və dəzgahların alt və 
arxa hissələri, çatlar, qapılar, pəncərələr, eyvanlar, 
terraslar və çiçək qabları kimi yerlərə təxminən 1 metr 
məsafədən azca nəmlənənə qədər yaxşıca çiləmə üsulu ilə 
tətbiq olunur. 
 

Otellər, restoranlar, marketlər, məktəblər, iş yerləri, 

çörəkbişirmə sexləri, heyvan sığınacaqları, fermalar kimi 

geniş ərazilər üçün pulverizator sprey üsulundan istifadə 

etməyi tövsiyə edirik. 

 

Xüsusilə zərərverici problemi olan geniş ərazilərdə ULV 

soyuq dumanlamanı tövsiyə edirik. İncə tənzimləmə ilə  

sprey edə bilən və uzun püskürtmə məsafəsinə malik olan 

ULV soyuq dumanlama cihazından istifadə edilməlidir. 

 

ULV metodu ilə tətbiqdən sonra təxminən 1 saat qapı və 

pəncərələr bağlanmalıdır. ULV metodunda sprey incəliyi 

və tətbiqedilmə müddəti çox vacibdir. Tətbiq nə qədər 

incə olarsa və tətbiq müddəti nə qədər uzun olarsa, 

məhsulun təsiri bir o qədər yüksək olar. 

 
Günəş şüalarından qoruyun. 25±2 oC’də original 
qablaşmasında saxlayın. 
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Envira Anti Milben 
Sprey Xüsusiyyətləri 

Envira Anti-Milben ev tozuna və yataq gənələrinə qarşı 
istifadə edilən, aktiv maddəsi bitki mənşəli olan çox xüsusi 
insektisiddir. Aktiv maddəsi Geranioldur. Geraniol, 
sardunya, gül, sitronella ve limon otu kimi  bitkilərdən əldə 
edilən uçucu bir yağdır. Tərkibindəki ekstraktlarla qoxusu 
narahat etməz. Özündə 67-dən çox maddə birləşdirir. Bu 
tərkibin böcəklər üzərində öldürücü və qovucu təsiri vardır. 
Gənələrə qarşı 4 həftəyə qədər qalıcı qoruyucu təsirə 
malikdir. Envira Anti-Milben Chrysa Nanocapsule 
Technology ilə hazırlanmış su əsaslı emulsiyadır. PBO, neft 
mənşəli təhlükəli həlledicilər və itici qazlar yoxdur. Chrysa 
nano-kapsul texnologiyası aktiv maddələrin hər bir su 
molekulunda bərabər paylanması üçün suyun gücündən 
istifadə edir. Buna görə də, çilənən su  damcıları nə qədər 
balaca ve tədbiqetmə müddəti nə qədər uzun olarsa, 
keyfiyyət də o qədər yüksək olar. Dermatolojik olaraq test 
edilmişdir. Məhsulun 25 ml/m2 dozada 24 saat ərzində 
gənələrə qarşı 100% öldürücü təsiri Akdeniz Universiteti 
tərəfindən sübut edilmişdir. Envira Anti Milben həmçinin 
bitlərə, birələrə, taxtaqurusu və s. kimi zərərvericilərə qarşı 
da təsirlidir 

Tətbiq üsulu və Miqdarı: 

Tədbiqdən öncə səthin quru və təmiz olduğuna əmin olun. 
Xüsusi sprey başlığı sayəsində istifadəsi pratiktir. İstifadədən 
öncə çalxalayın. Səthə 100 sm məsafədən çilənəbilinən əl 
pompası və ya mexaniki elektrikli pompa ilə tətbiq olunur. 
Çarpayı, yorğan, xalça, palaz və kətan dəstlərinə 50-100 sm 
məsafədən ən nazik şəkildə çilənərək tətbiq edilir. Xalçalar, 
palazlar və üzlüklərə tətbiq edilməzdən əvvəl tozsoranla 
təmizlənməlidir. İstifadədən sonra ətrafı 30 dəqiqə bağlı 
saxlayın, sonra 1 saat havalandırın. Astma və allergiyası 
olan insanlar dərmanla təmasda olmamalıdır. 

            Tərkibi: 

%0,5 Geraniol 



Fibron Gel Böcək Dərmanı 
Hamam Böcəyi ve Qarışqa Mübarizəsinə Təsirli Böcək Dərmanı 

 
 
 
 
 

Envira Fibron Gel Xüsusiyyətləri 

 
Envira Fibron Gel hamam böcəyi və qarışqalarla mübarizə 

üçün hazırlanmış ən təsirli Fenilpirazol qrupuna daxildir. 

Ekoloji cəhətdən təhlükəsizdir, geniş spektrlidir və aşağı 

dozalarda yüksək effektivliyə malikdir. Hər növ tarakanlara 

qarşı təsirlidir. 

Envira Fibron Gel digər insektisid qruplarına qarşı 

immunitet qazanmış zərərvericilərə də güclü təsirə malik 

olan yeni nəsil məhsuldur. Şirkətimiz tərəfindən 

hazırlanmış xüsusi yem əlavəsi tərkibi ilə uzun müddət 

nəmliyini və cəlbediciliyini qoruyur. 

Tərkibi: 

%0,05 Fipronil 
%0,005 Bitrex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fibron Gel 5 gr Fibron Gel 35 gr 

Fibron Gel 5 gr Fibron Gel 35 



Chrysamed Fibron Gel Böcək Dərmanı 
Hamam Böcəyi ve Qarışqa Mübarizəsinə Təsirli Böcək Dərmanı 

 
 
 
 
 
 

Hamam böcəkləri ilə mübarizədə son dərəcə diqqətli 
olmaq lazımdır. Hamam böcəkləri, xüsusilə toksik təsirli 
maddələrlə edilən dərmanlamada zəhərləndiklərini 
anlayan kimi,  quyruq hissəsindəki yumurta kisələrini tərk 
edirlər. Öldüyünü düşündüyünüz tarakanlar 10-15 gündən 
sonra daha çox görünəcəklər. Buna görə də, hamam 
böcəkləri ilə mübarizə toksik olmayan bioloji insektisid 
dərmanlar və ya hamam böcəyi gelləri ilə aparılmalıdır. 
Bioloji insektisid preparatlar hamam böcəyinin sinir 
sistemini (trake sistemini) iflic edir və onları məhv edir. 
Onların yerimə və qaçma reflekslərini pozurlar. Sinir 
sistemi zədələnmiş bir heyvan  yumurta kisəsini buraxa 
bilməz. Yumurta kisəsi qalsa belə, ətrafdakı dərman 
balaları üçün də təsirli olacaq. 

 

Envira Fibron Gel -mübarizədə gelin cəlbedici təsiri böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. Onlar çox cəlbedici yem olduğundan 

məqsəd yemin zərərverici tərəfindən yeyilməsini təmin 

etməkdir. Hamam böcəkləri bu geli yedikdən sonra yuvalarında 

ölürlər. Ölü hamam böcəyini yeyən digər hamam böcəkləri da 

zəncir effekti ilə ölürlər. 

 

Bu şəkildə dövr davam edir və domino effekti yaranır.Envira 

Ailəsi hamam böcəyi ilə mübarizədə həm gel, həm də bioloji 

effektli məhsullar təqdim edir. Envira Fibron Gel tətbiqi ilə bu 

domino effekti sayəsində ən dibdəki hamam böcəklərinə belə 

çata bilərsiniz. 

 
 
 
 

 

                                                                  
Envira Fibron Gel İstifadə Məkanları 

 

Mətbəx piştaxtalarına, şkaf və rəflərin arxasına, elektrik 
qurğularına, hamam və su drenaj avadanlıqlarına, divar 
künclərinə, divar çatlarına və həşəratların göründüyü yerlərə 
tətbiq olunur.



Bistop Böcəklərə Qarşı Özlü Bədən Spreyi 
Evkalipt Effektli Bitki Ekstraktlı Ağcaqanad, Milçək və Gənə Qovucu 

 
 

 

Evkalipt Effektli Bitki Ekstraktlı Milçək və 
Gənə Qoruyucu 

 
Envira Bistop, su əsaslı Nanokapsül Texnologiyası ilə 
istehsal olunan bitki əsaslı həşərat qovucudur. Bu milçək 
və gənə növlərindən qorunmaq üçün güclü təsirə malik 
bədən spreyidir. 

 

Onun aktiv maddəsi evkalipt yağıdır (Eucalyptus citriodora 

yağı). Bir sıra zərərvericilərə, narahatedici həşəratlara və 

gənələrə qarşı təsirli olan bu təbii mənşəli aktiv maddə 

dünyanın müxtəlif yerlərində bitən təbii və bərpa olunan 

resurs olan Evkalipt sitriodora ağacının yağından əldə edilir. 

Evkalipt yağı ciddi təhlükəsizlik və effektivlik testlərindən 

keçmişdir. Onun insan dərisində, xüsusən də kiçik uşaqlarda 

və körpələrdə istifadəsi üçün təhlükəsizliyini təsdiq edən 

əhəmiyyətli sübutlar vardır. 

 
Envira Bistop ilə bu bitki əsaslı aktiv maddə sizi və 
uşaqlarınızı təhlükəsiz şəkildə qoruya biləcəyiniz 
dərmana çevrilmişdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 
məlumatına görə dünyada bütün yoluxucu xəstəlik 
yükünün 17 faizi yoluxmuş ağcaqanadlar, gənələr və 
qum milçəkləri kimi buğumayaqlı onurğasızların 
sancması və ya dişləməsi ilə bağlıdır. 
Öz sağlamlığınız və uşaqların sağlamlığı üçün ehtiyyat 
tədbiri görün və sizi güvənlə qoruyacaq qovuculardan 
istifadə edin. 
 

Tərkibi: 

%10 P-Menthane-3,8-Diol 
Həlledici, Emulgator, Su 



Bistop Böcəklərə Qarşı Bitki Əsaslı Bədən Spreyi 

Evkalipt bitki ekstraktlı, ağcaqanad, ev milçəyi və gənə qovucu 

 
 
 
 

Bistop Xüsusiyyətləri 

Tərkibindəki evkalipt yağı ilə dərinizi qıcıqlandırmadan                                          

6 saata  qədər ağcaqanad və gənələrə qarşı təsirli                                 

qoruma təmin edir.  

Geyimlərdə ləkə izi qalmır.2 aydan yuxarı körpələr üçün 

istifadə edilə bilər. Həssas və allergiyaya meylli dərilər 

üçün istifadəyə də uyğundur. 

Açıq havada və ya günəş işığında təsirini itirmir. 

Sprey formatı sayəsində istifadəsi praktikdir. 

Tərkibində itici qaz yoxdur. Su bazlıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bistop Tədbiqi 

Spreyi bədəninizin açıq hissələrinə dik vəziyyətdə 

saxlayaraq 15-20 sm məsafədən sıxın. 

Əliniz ilə yavaşca bədəninizə yayın. 

Ehtiyyac yaranarsa, yenidən tədbiq edilə bilər. 

Göz və dodaqlarınıza təmas etməyin.  



Repellent Böcəklərə Qarşı Bədən Spreyi 

Ağcaqanad, Ev milçəyi və Gənə Qovucu 
 

 

Yüksək Təsirə Malik Milçək və Gənə 
Qovucu 
 
Envira Repellent Nanocapsule texnologiyası ilə su bazlı 
istehsal olunur və tərkibində 30% DEET vardır. DEET 
(N,N-dietil-m-toluamid) aktiv inqrediyenti 1957-ci ildən 
həşərat qovucularında aktiv maddə kimi istifadə edilən 
çox təsirli və təhlükəsiz bir maddədir. Həşərat 
qovucularda DEET miqdarı nə qədər çox olarsa, həşərat 
qovucular bir o qədər təsirli və təhlükəsiz olar. 
Buna görə də Envira Repellentin tərkibində yüksək 
miqdarda DEET vardır. 
 
Unutmaq olmaz ki. Malyariya, sarı qızdırma, zika, qərb 
nil, çikunqunya kimi viruslar hətta bir ağcaqanad 
dişləməsi ilə də keçə bilər. Eynilə, Borrelioz, KKKA və 
meningit viruslarını daşıyan bir gənə dişləməsi belə 
insan sağlamlığını ciddi şəkildə təhlükə altına salmaq 
üçün kifayətdir. Bu səbəbdən təsadüfi qorunma deyil, 
maksimum qorunma təmin edilməlidir. Effektiv 
qorunma təmin etmək üçün DEET tərkibi ən azı 25% 
olmalıdır. 

 
İnsan sağlamlığı əsas məsələ olduqda, təsiredici 
maddədən qənaət edilməməlidir. 

 
Bu məsuliyyət hissi ilə istehsal edilən Envira Repellent, 
tərkibindəki yüksək aktiv maddələr (30% DEET) 
sayəsində güclü zərərverici problemləri olan mühitlərdə 
belə rəqiblərinə nisbətən daha təsirli və uzunmüddətli 
qoruma təmin edir. 

Tərkibi: 

%30 N,N-dietil-m-toluamid (DEET) 
Emulgator, Həlledici, Aloe Vera, Su 



 Repellent Böcəklərə Qarşı Bədən Spreyi 

Ağcaqanad, Ev milçəyi və Gənə Qovucu 

 

 
 

 

Repellent Xüsusiyyətləri 

 
Tərkibindəki 30% DEET maddəsi ilə dərinizi 

qıcıqlandırmadan 6 saata qədər ağcaqanad və gənələrə 

qarşı effektiv qoruma təmin edir. 
 
Geyimlərinizdə ləkə  buraxmaz. Yağsız tərkibi 
sayəsində dəri səthinə asanlıqla hopar. 
Tərkibindəki Aloe Vera sayəsində dərinizi 
yağlandırmadan nəmləndirir. 
 

Alman Dermatest laboratoriyasında insan                                                                                                                     üzərində 

aparılan təcrübələrdən "çox yaxşı" qiymət aldı. 
 
Açıq havada və ya günəş işığında təsirini 
itirmir. Sprey formatı sayəsində istifadəsi 
praktikdir. Tərkibində itici qaz yoxdur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Repellent Tədbiqi 

 

Spreyi bədəninizin açıq hissələrinə dik vəziyyətdə 

saxlayaraq 15-20 sm məsafədən sıxın. 

Əliniz ilə yavaşca bədəninizə yayın. 

Ehtiyyac yaranarsa, yenidən tədbiq edilə bilər. 

Göz və dodaqlarınıza təmas etməyin.  



Envira Expeller 
Elektro Maye Ağcaqanad Qovucusu 

 
 
 
 
 
 

Elektro Maye 
Ağcaqanad Qovucusu  

 
Təbii həyat üçün təbii məhsullar anlayışını mənimsəmiş 

Envira Kimya Şirkəti, təbii piretrum (Chrysanthemum 

Cinerariaefolium) ekstraktı olan elektrikli ağcaqanad 

qovucu ENVIRA EXPELLER-i sağlamlığının qayğısına 

qalan istehlakçılarımızın xidmətinə təqdim edir. Təbii 

piretrum əsrlər boyu həşərat kovucu bitki kimi tanınan və 

istifadə edilən xrizantema çiçəyindən əldə edilir. 

 
Ümumilikdə elektrikli ağcaqanad qovucuları biosidal 
məhsul tipi 18 olan insektisid sintetik pretiroidlərindən 
istifadə edir. Bu sintetik pretiroidlər isti şəraitdə 
buxarlandıqda, nəfəs aldığımız hava ilə qarışaraq milçəkləri 
öldürə və sağlamlığımıza zərər verə bilər. Ağcaqanadlardan 
qorunmağa çalışarkən sağlamlığımızı təhlükəyə atmayaq. 

 
Təbii piretrum aktiv tərkib hissəsi sertifikatlaşdırılmış 
orqanik kənd təsərrüfatı məhsullarında istifadə edilməsinə 
icazə verilən etibarlı insektisiddir. Bitkilər təbiətin bizə 
təqdim etdiyi möcüzələrdir. Düzgün istifadə olunarsa, onlar 
hər xəstəliyin dərmanıdır. Biz sizin üçün təbiətin həllərini 
formalaşdırır və ENVIRA EXPELLER ilə sizə təqdim 
edirik. Sağlamlığınıza təhlükə yaratmadan sizə ENVIRA 
EXPELLER ilə ağcaqanadsız gecələr arzulayırıq. 

Tərkibi: 

%2 Pyrethrum 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envira Expeller 
                                                                  Elektrli Maye Ağcaqanad Qovucusu 



Envira Universal Konsentrat Ümumi Böcək Dərmanı 

Gənə, Bit, Birə ve Hamam Böcəyi üçün Konsantrat İnsektisid 
 
 
 

 

                                                                   Envira Universal Konsentrat Xüsusiyyətləri 

Envira Universal Konsentrat, tərkibində PBO olmayan, su 
bazlı, qoxusuz, geniş spektrumlu yeni nəsil bir konsantrat 
insektisiddir. 

 
Gənə, bit, birə və hamam böcəyi kimi soyuqqanlılarla mübarizədə 
yüksək təsirə malikdir. 

 
Su ilə qarışdırıldıqdan sonra suyun hər molekuluna bərabər 
miqdarda yayılır və pozulmayan, ayrılmayan, çökməyən homogen 
bir emulsiya əmələ gətirər. 

 

Envira Universal Konsentrat ilə çiləmə zamanı aktiv maddə ilk 

damcıdan sonuncu damcıya qədər hər çiləmədə bərabər şəkildə 

tətbiq olunur. 

 

Envira Universal Konsentratın digər mühüm xüsusiyyəti odur ki, 

su ilə qarışdırıldıqdan sonra aktivliyi artır və minimum aktiv 

maddə ilə maksimum effekt verir. 

 
Etiketin üzrərində nəzərdə tutulmuş sulandırma dərəcələri 
lisenziya qanunvericiliyinə uyğun olaraq vahid sahəyə uyğun  
olan təsiredici maddənin miqdarına uyğun olaraq müəyyən 
edilmişdir. 

 
Konsantratın daha çox su ilə qarışdırılması və buna uyğun olaraq 
da tədbiqedilmə miqdarının artırılması tövsiyyə olunur. 

Envira Universal Konsentrat həşərat növündən, zərərverici 

problemin təbiətindən və tətbiq üsulundan asılı olaraq 1/40 ilə 

1/80 nisbətində sulandırıla bilər. 

Tərkibi 

%10 Permethrin 

%5 Esbiothrin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Envira Universal Konsentrat 5lt Envira Universal Konsentrat 2lt Envira Universal Konentrat 1lt 



Envira Universal Konsentrat Ümumi Böcək Dərmanı 

Gənə, Bit, Birə ve Hamam Böcəyi üçün Konsantrat İnsektisid 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Envira Universal Konsentrat 
İstifadə Məkanları 

Envira Universal Konsentrat bağlı məkanlara, yuva 
dəlikləri kənarlarına və içlərinə, divar künclərinə, siçan 
və gəmiricilərin gəzdiyi və qidanlandığı məkanlara 
yerləşdirilir. 

 
Kənd yerlərində istifadə üçün Envira Universal 
Konsentratı gəmirici yuvalarına yerləşdirin. 

 

Yem məntəqələri kimi deşikli qutular, qablar və 
borular istifadə edilə bilər.

Envira Universal Konsentrat 
Tədbiq Üsulu 
 

Envira Universal Konsentrat həşəratları sürfələri ilə birlikdə 

məhv edərək zərərverici problemini qalıcı şəkildə həll edə 

bilən, qalıcı təsirə malik unikal məhsuldur. 

 

Envira Universal Konsentrat həşəratların ola biləcəyi, yerə 

düşdüyü və ya keçə biləcəyi qapalı və açıq sahələrə 

hərtərəfli tətbiq olunur. Belə bir tətbiqdən sonra həmin 

ərazilərdə olan zərərvericilər qısa müddətdə tələf olur və 

həminçinin də əraziyə daxil olan yeni zərərvericilər bir 

müddət sonra yox olurlar. 

. 
Normal hallarda bir tətbiq kifayətdir. Çox problemli 
sahələrdə tətbiqin başlanğıcda bir neçə dəfə təkrarlanması 
tələb oluna bilər. Bundan sonra ildə 1-2 dəfə tədbiq etmək 
kifayətdir. 

 

Envira Universal Konsentrat həşəratın sinir sisteminə təsir 

edərək yavaş-yavaş, lakin mütləq şəkildə öldürür. 

Zərərvericiləri dərhal məhv edən dərmanlar da 

sağlamlığımız üçün çox təhlükəlidir. Başlanğıcda tez-tez 

Envira Universal Konsentrat istifadə edin. Məhsulu istifadə 

etdikcə daha yaxşı tanıyacaq, fərqi görəcək və həmişə ona 

üstünlük verəcəksiniz. 

 

Pulverizatorlarla tətbiqin ən incə tənzimləmədə və bol 

şəkildə aparılması tövsiyə olunur. 

 
ULV soyuq dumanlama ən incə tənzimləmədə və uzun 
müddət aparılması tövsiyyə olunur. Tədbiqedilmə müddəti 
nə qədər uzun olarsa, effekti də bir o qədər yüksək olar. 

 
ULV soyuq dumanlama aparılarkən pəncərə və qapıların 
bağlı tutulması lazımdır. 

 
Envira Universal Konsentrat ləkə buraxmaz, tətbiq olunan 
səthləri qıcıqlandırmır, istifadəsi asandır. 



Envira Bioeffect Konsentrat Bitki Tərkibli Bözək Dərmanı 
Ağcaqanad Mübarizəsində Təsirli Konsentrat Bözək Dərmanı 

 
 
 
 
 
 

 

Envira Bioeffect Konsentrat Xüsusiyyətləri 

Xüsusilə ağcaqanad mübarizəsində təsirli konsentrat halda böcək 
dərmanıdır. 

 

Piretrum ekstraktı papatya ailəsinin üzvü olan Pyrethrum 

çobanyastığından istehsal olunan təbii insektisiddir və əsrlər boyu 

bütün zərərvericilərə qarşı istifadə edilən yüksək effektiv həşərat 

dərmanıdır. 

 
Pyrethrum aktif maddəsi sadəcə soyuqqanlılara (Həşaratlara) təsir 
edir. İnsanlara, heyvanlara və ətraf mühitə heç bir təhlükə 
yaratmadan tədbiq edilən məkandakı həşəratları məhv edən 21-ci 
əsrin insektisididir. 

Tərkibində təhlükəli həlledicilər, solventlər, və itici qazlar yoxdur. 

Pyrethrum maddəsi təbiətdə və günəş işığında sürətlə parçalanır, 

mühitdə qalıcı deyildir. Soyuqqanlıların trake sistemini sıradan 

çıxararaq təsir göstərir. ABŞ, Avropa, Avstriya ve Yeni Zellandiyakı 

Sertifikatlı Təbbi İstehsal Məhsullarının istifadəsinə icazə verilən 

böcək dərmanıdır. 

Tərkibi: 

%5 Pyrethrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Envira Universal Konzentrat 5 lt 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Envira Universal Konzentrat 2 lt  

 
 
 
 
 
 
 
 

    
  Envira Universal Konzentrat 1 lt 



Envira Bioeffect Konsentrat Bitki Əsaslı Böcək Dərmanı 
Ağcaqanad Mübariszəsində Təsirli Konsentrat Böcək Dərmanı 

 
 
 
 
 

 

Envira Bioeffect Konsentrat 
Tədbiqi 
 

ULV soyuq dumanlama üsulunu geniş ərazilərdə, xüsusən də 

zərərvericilərin daha çox problem olduğu qapalı ərazilərdə 

istifadəsini tövsiyə edirik. Bunun üçün çox incə tənzimləməli 

və uzun məsafələrə çiləmə üsulu olan dumanlama 

qurğusundan istifadə etməyi məsləhət görürük. 
 

ULV metodun ilə tətbiqdən sonra qapı və pəncərələr 

bağlanmalı və təxminən 1 saat bağlı saxlanılmalıdır. ULV-də 

sprey incəliyi və tətbiq müddəti çox vacibdir. Tətbiq nə qədər 

incə olarsa və tətbiq müddəti nə qədər uzun olarsa, məhsulun 

təsiri bir o qədər yüksək olar. 

Önəmli 
Mübarizə edilən zərərvericinin növünə uyğun olaraq tətbiq 

cədvəlində göstərilən su miqdarı ilə qarışdırılaraq mütəxəssis 

personalın nəzarəti altında istifadə edilir. 

 
 
 
 
 
 
 

Envira Bioeffect Konsentrat 
İstifadə Məkanları 

Çox məkanlarda oistifadə oluna bilər. 

Mənzillər,mehmanxanalar,bağ                                                                                                          

evləri,                                                                                                                                                 

mənzillər, iş yerləri, xəstəxanalar, hərbi hissələr, restoranlar, 

bufetlər, şirniyyatlar, çörəkxanalar, marketlər, məktəblər, 

kampuslar, yataqxanalar, kazarmalar, bağlar, eyvanlar və 

terraslar, düşərgə və gəzinti sahələri, heyvan sığınacaqları və 

fermalar, kəsimxanalar və başqa bütün açıq və qapalı yerlərdə 

mütəxəssis personalın nəzarəti altında istifadə oluna bilər 



Envira Effect Konzentrat 
                                  Ağcaqanad, Ev milçəyi, Qarışqa , Hamam böcəyi, Gənə kimi Həşəratlara qarşı təsirli 
 
 
 
 
 
 

Envira Effect Konsentrat Xüsusiyyətləri 

 
Envira Effect Konsentrat, tərkibində PBO olmayan geniş spektrli su 

əsaslı insektisiddir 

. 
Təsiri qalıcıdır, ən çətin həşərat problemini belə ən az 3 ay 
qalıcılıq müddəti ilə həll edər. 

 
Bütün daxili və çöl məkanlarda və bütün səthlərə tədbiq edilə 
bilər. 

 
Su ilə qarışdırıldıqdan sonra suyun hər molekuluna bərabər 
miqdarda paylanar və bir daha parçalanmayan, pozulmayan, 
çökmə verməyən homogen bir emulsiya təmin edər. 
 
Envira Effect Konsentrat ilə edilən dərmanlamada ilk 
damcıdan son damcıya kimi hər çiləmədə aktiv maddə bərabər 
miqdarda yayılmış olacaqdır. 

 
Digər ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri isə su ilə qarışdırıldıqdan 
sonra təsir gücü artaraq, minimum aktiv maddə ilə maksimum 
təsir təmin etməsidir. Zərərvericilərə qarşı həm öldürücü, həm də 
uzaqlaşdırıcı təsirə sahipdir. 

 
Həşəratın növünə, problemin xüsusiyyətinə və tədbiqetmə 
metodundan asılı olaraq 1/25 ilə 1/250 nisbətdə sulandırma 
edilə bilər. 

Tərkibi: 

% 10 Cypermethrin 



Envira Effect Konsentrat 
Ağcaqanad, Ev milçəyi, Qarışqa , Hamam böcəyi, Gənə kimi Həşəratlara qarşı təsirli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envira Effect Konsentrat İstifadə 
Məkanları 

Mənzillər, mehmanxanalar, bağ evləri, mənzillər 
(döşəmə, divarlar, mebel, pərdələr, xalçalar, kreslolar, 
çarpayılar, paltarlar və mətbəx şkafları, mətbəx 
dəzgahlarının və sayğacların, qapıların, pəncərələrin və 
döşəmələrin altında və arxasında), iş yerləri, 
xəstəxanalar, hərbi hissələr, restoranlar, bufetlər, 
şirniyyatxanalar, çörəkxanalar, marketlər, məktəblər, 
şəhərciklər, qəsəbələr, yataqxanalar, kazarmalar, bağlar, 
eyvanlar və terraslar, düşərgə və gəzinti zonaları, heyvan 
sığınacaqları və fermalar, kəsim məntəqələri və digər 
açıq və qapalı yerlərdə istifadə olunur. 

Envira Effect Konsentrat Tədbiq 
üsulu 

Envira Effect Konsentrat, təcrübəli işçi heyəti 
nəzarətində tədbiq edilməlidir.  

Zərərvericiləri sürfələri ilə birlikdə məhv edərək zərərverici 

problemini qalıcı şəkildə həll edə bilən, qovucu və öldürücü 

təsirə malik məhsuldur. 

 
Ağcaqanad, ev milçəyi, qarışqa, tarakan və gənə kimi 
trake sistemi ilə nəfəs alan bütün soyuqqanlı 
zərərvericilərə qarşı yüksək təsirli insektisiddir. 

 

Envira Universal Konsentrat həşəratların ola biləcəyi, yerə 

düşdüyü və ya keçə biləcəyi qapalı və açıq sahələrə hərtərəfli 

tətbiq olunur. Belə bir tədbiqdən sonra həmin ərazilərdə olan 

zərərvericilər qısa müddətdə tələf olur və həminçinin də əraziyə 

daxil olan yeni zərərvericilər bir müddət sonra yox olurlar. 
Həmçinin Envira Effekt Konsentrat istifadə olunmuş 
mühitlərdə Repellent (Uzaqlaşdırma) təsirə malikdir ki, 
bu da öz növbəsində zərərvericiləri uzun müddət ərzində 
həmin məkana yaxınlaşmağa qoymur. 
 
Normal hallarda bir tətbiq kifayətdir. Çox problemli 
sahələrdə tətbiqin başlanğıcda bir neçə dəfə təkrarlanması 
tələb oluna bilər. Bundan sonra ildə 1-2 dəfə tədbiq 
etmək kifayətdir. 

 

Envira Effect Konsentrat həşəratın sinir sisteminə təsir 

edərək yavaş-yavaş, lakin mütləq şəkildə öldürür. 

Zərərvericiləri dərhal məhv edən dərmanlar da sağlamlığımız 

üçün çox təhlükəlidir. Başlanğıcda tez-tez istifadə edin. 

Məhsulu istifadə etdikcə daha yaxşı tanıyacaq, fərqi görəcək 

və həmişə ona üstünlük verəcəksiniz. 

 

Pulverizatorlarla tətbiqi ən incə tənzimləmədə və bol şəkildə 

aparılması tövsiyə olunur. 

 
ULV soyuq dumanlama ən incə tənzimləmədə və uzun 
müddət aparılması tövsiyyə olunur. Tədbiqedilmə 
müddəti nə qədər uzun olarsa, effekti də bir o qədər 
yüksək olar. ULV soyuq dumanlama aparılarkən pəncərə 
və qapıların bağlı tutulması lazımdır. 

 
Envira Effect Konsentrat ləkə buraxmaz, tətbiq olunan 
səthləri qıcıqlandırmır, istifadəsi asandır. 

 
İstifadə olunacaq böcək növünə və tətbiq üsuluna görə 1/25 
ilə 1/250 nisbətində su ilə qarışdırılmış məhsul, həşəratların 
tapıldığı, yerləşdiyi və ya keçə biləcəyi açıq və qapalı 
sahələrə mümkün olan ən incə tənzimləmə ilə tətbiq 
edilməlidir.



 
Ratex Blok 5kg 

Envira Ratex Pasta və Mum Blok 
Siçan və Siçovullar üçün Hazır Pasta və Mum Blok 

 
 
 

Ratex Xüsusiyyətləri 

Müasir antikoaqulyant, difenakum əsaslı, çoxməqsədli 

rodentisiddir.Bütün növ siçan və siçovullara qarşı effektivdir. 

 

Ölümcül dozu qəbul etdikdən sonra 5-10 gün ərzində 

gəmiricilərdə daxili qanaxmaya səbəb olur. 

 
Gəmiricilərin qidalanması dayanar və gözdən uzaq olan 
yuvalarında məhv olarlar. 

 

                           Tərkibi: 

%0,005 Difenacoum 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ratex 100gr (10x10gr) Ratex 

Mum Blok 100 gr (5x20gr) 



Envira Ratex Pasta və Mum Blok 
Siçan və Siçovullar üçün Hazır Pasta və Mum Blok 

 
 
 

 

Ratex Tədbiqi 

Gəmiricilərin harada gəzdiyini, yuva qurduğunu və zərər 
verdiyini müəyyənləşdirin Ratex Pastanı onların 
nəcislərinin göründüyü yerə qoyun. Ratex Pasta yemini 
hər qidalanma nöqtəsinə qoyun. Zərər və ya digər 
fəaliyyət əlamətlərinə səbəb olduğu aşkar edilmiş 
ərazilərə yerləşdirin. 

 

Yemlər əllə toxunulmadan yerləşdirilməlidir. Mümkün olduqca 

yemlər plastik qablarda və ya yem məntəqələrində tətbiq 

edilməlidir. 

 

Siçovullarla mübarizədə ətraf mühitin xüsusiyyətlərinə uyğun 

olaraq 2-4 ədəd (20, 25 qr yem üçün), 4-8 ədəd (10 qr yem 

üçün) Ratex Hazır Block 5-10 m aralıqlarla tətbiq olunur. 

 

Siçan mübarizəsində ətraf mühitin xüsusiyyətlərinə görə 3-5 

m intervalla 1-2 ədəd (20-25 qr yem üçün). 2-4 ədəd Ratex 

Hazır Blocklar (10qr yem üçün) tədbiq olunur. 

Qida azaldıqca əlavə edilməlidir. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ratex İstifadə Məkanları 

Ratex, qapalı yerlərdə- yuva dəliklərinin kənarlarında və 
içində, divarların künclərində, siçan və siçovulların 
gəzdiyi və ya qidalandığı yerlərdə yerləşdirilir. 

 

             Kənd yerlərində istifadə üçün gəmirici yuvalarına Ratex Paste qoyun. 
 
Deşikli qutular, qablar, borularida məntəqəsi olaraq 
istifadə oluna bilər. 



Envira Subon Bug-Stop 
Böcək ve Milçək Qovucu Sprey 

 
 
 
 
 
 

Envira Subon Bug-Stop Xüsusiyyətləri 

Subon Bug Sprey, bitkilər üçün xüsusi olaraq 
hazırlanmış bir qarışıqdır. Tərkibindəki bitkisəl 
yağlar sayəsində bitkinizdə rast gəlinən un biti, 
yarpaq biti və milşəklərin qarşısını ala bilmə özəlliyi 
vardır. İstifadəyə hazır bir maddədir. 

 
Yarpaqların məsamələrində tıxanıqlıq yaratmaz. 

Tədbiq Üsulu və Mİqdarı: 

Original qablaşmasında və otaq temperaturunda 
saxlayın.  

7 gündə 1 dəfə olmaqla 30 sm məsafədən xəstəliyin və 
ya milçəklənmənin olduğu istiqamətə doğru 
püskürtün. 

Çiçəkli hissələrə tədbiq etməyin. 

Yapraqları tüklü və ya çox yumşaq olan bitkilərdə istifadə 

etməzdən əvvəl bir yarpaq üzərində sınaqdan keçirin. 

Zərər verməzsə, istifadə edin. 

Tətbiqi axşam və ya günəş şüalarının çox sıx olmayan 
vaxtı tətbiq edin. 

 
Yağış yağanda məhsul yuyulacağı üçün prosesi 
təkrarlayın. 

Göz ilə təması zamanı bol su ilə yuyun. 

Nəfəsinizə çəkməyin. 

 

 

Tərkibi: 
Su, Səthi Aktiv Maddə, Bitkisəl yağları



Envira Yarpaq Parıldadıcı 
Böcək və Ağcaqanad Qovucu Sprey 

 
 
 
 
 
 

Envira Subon Yarpaq Parıldadıcı 
Xüsusiyyətləri 

Çiçəksiz, yaşıl yarpaqlı bitkilər üçün xüsusi hazırlanmış ideal 
qarışıqdır. Tərkibindəki bitki yağları sayəsində bəzək 
bitkilərinizə təbii parıltı qatır. Xüsusi formulası onu bitkilər 
tərəfindən asanlıqla qəbul etməyə imkan verir. Məhsul 
istifadəyə hazır spreydir. Bitki yarpaqlarına və kəsmə yaşıllığa 
təbii bir parlaqlıq vermək üçün istifadə olunur. 

Yarpaqların məsamələrində tıxanıqlıq 

yaratmaz.  

Yarpaq üzərindəki tozu, ləkələri aparır. 

Bitkilərə təbii parlaqlıq və sağlam görünüş bəxş edir. 

Bitkiləri nəmli tutar və canlı görünüş verər. 

Bitkilərin xarici təsirlərə qarşı mübarizəsini artırar. 

Toz kimi yad maddələrin yarpaqlarda yerləşməsinin qarşısını alır. 

Tədbiq Üsulu və Miqdarı; 

                                                                                                      Original qablaşmasında və otaq temperaturunda saxlayın. 

15 gündə 1 dəfə olmaqla, 30-50 sm məsafədən bütün yarpaqları 
nəmləndirəcək şəkildə tədbiq edin. 

Çiçəkli hissələrinə tədbiq etməyin. 

                                                                                                        

                                                                                                        Yapraqları tüklü və ya çox yumşaq olan bitkilər üçün uyğun deyil. 

Tətbiqi axşam və ya günəş şüalarının çox sıx olmayan vaxtı 
tətbiq edin. 

 

Tərkibi: 

Su, Bitkisəl Yağlar, Mikro Elementler. 
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