
İlk uygulamada sorun tamamen 
çözülmediyse, Chrysamed Force ile aynı 
uygulamayı tekrar etmeniz durumunda 
haşere problemi tamamen ortadan kalkar. 

Değilse lütfen bizi arayın.

2. ADIM

Chrysamed İnsektisit ile yüzey hafif 
ıslanıncaya kadar takriben 1 metre 
mesafeden püskürtülerek uygulanır.

1. ADIM

Sinerjik ve biyolojik etkili Chrysamed İnsektisit ve Chrysamed Force ürünleri ile 2-3 gün 

arayla yapılan uygulamadır. Chrysamed İnsektisit ile evinizin içine ve dışına, bahçe, balkon 

ve duvarlara mümkün olduğu kadar geniş çevreye hafif ıslanıncaya kadar çok ince ayarda 

ve bol miktarda püskürtülerek uygulanır. Chrysamed İnsektisit sorununuzu büyük oranda 

çözer. Maalesef toksik etkili böcek ilaçlarının çok yüksek oranda kullanılmasından dolayı, 

birçok haşere direnç kazanmıştır. Bu tür inatçı haşerelerle karşılaşılması durumunda ise, 

Chrysamed Force ile yapılan ikinci uygulama ile haşere problemi tamamen ortadan kalkar.

Unutmamak geUnutmamak gerekir ki, haşereler ekolojik dengenin bir parçasıdır. Chrysamed ailesi olarak 

amacımız tüm haşereleri yok etmek değil, doğanın dengesini bozmadan, onları olumsuz 

etkilerinden uzak tutmaktır.

Çapraz Uygulama Nedir?

Sivrisinek, Karasinek ve Arılar gibi inatçı uçkun haşereler bulundukları ortamda, özellikle 

de açıkhava Restoran, Otel ve Kır bahçelerinde insanları rahatsız eden ve mücadelesi çok 

zor olan soğukkanlı canlılardır. Normal böcek ilaçlama metodlarıyla bunlarla mücadele 

etmek mümkün değildir. Birçok böcek ilacı toksik özelliklere sahiptirler. Bunlar haşereleri 

insektisit etki ile değil, toksik etki ile yani zehirleyerek yok ederler. Onun için bu ilaçlarda 

hiç bir insektisit etkisi olmayan, fakat toksik etkiyi arttıran PBO ve benzer çözücüler 

kullanılmaktır.

HaşeHaşereleri anında yok eden bu tür zehirli ilaçlar haşereler ile teke tek mücadele için 

kullanılabilirler ama haşere sorununu çözemezler. Repellent yani uzaklaştırma etkileri 

yoktur. Zehirlenerek ölen haşereler, soyunu sürdürme içgüdüsüyle, normalden çok daha 

fazla yumurta bırakırlar ve bu yumurtalardan çıkan haşereler sonraki üreme döngülerinde 

daha dirençli olurlar.

ChChrysamed haşereleri zehirleyerek değil, solunum (trake) sistemini felç ederek biyolojik 

etkiyle uzaklaştırır ve yok eder. Biyolojik etkili böcek ilaçları zararlılara bağışıklık 

kazandırmaz ve üreme döngülerinde sayılarını arttırmaz. Unutmamak gerekir ki, zararlıyı 

anında öldüren ilaçlar kendi sağlığımız için de çok tehlikelidirler. Bu zararlılardan 

kurtulmak ve onları uzun süre bulunduğunuz ortamlardan uzak tutmak için Chrysamed 

ürünleri ile çapraz uygulama yapmalısınız.
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