
Cipper 200 
Vabzdžiams ir voragyviams gyvulininkystės patalpose naikinti 

 

18 tipo biocidas 

Registracijos žymuo: RVB 2013/0170 

 

Sudėtis. 100 ml yra: 

Z-cipermetrinas (cis 80% ,trans20%) (CAS Nr. 52315-07-8) - 10 g  

Emulgatorius - 9 g 

Solventas iki 100 ml 

 

Savybės 

Z-cipermetrinas ( plataus veikimo spektro sintetinis peritroidas kontaktinis insekticidas, akaricidas. Po 

kontakto parazitai greitai paraližuojami ir žūsta. Mažai toksiškas šiltakraujams gyvūnams, nes 

permetrinas hidrolizuodamas esterazių į neaktyvius metabolitus - fenoksibenzilo spiritą ir permitrino 

rūgštį. Neturi kumuliacinių savybių. 

 

Paskirtis.  Naikinti visų stadijų ektoparazitus 

 

Naudojimas: 

Produktas naudojamas  atskiedus su vandeniu ir vandens emulsiją kruopščiai išpurškiant ant 

ektoparazitų   susikaupimo vietų. 

 

Blusų naikinimas. 0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija (tiek produkto, tiek 

vandens ir taip prie visų koncentracijų) purškiamos grindys ir sienos iki 1 m aukščio, gyvūnų guoliai ir 

aplink juos (norma – 50 ml/m
2
). 

Skruzdėlių ir blakių naikinimas. 0,1 % koncentracijos z-cipermetrino vandens emulsija purškiamos 

skruzdžių susitelkimo vietos ir jų judėjimo takai ( 50-100 ml/m
2
). 

Tarakonų naikinimas. Jis atliekamas išpurškiant 0,1 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens 

emulsija grindis, sienas, plyšius, užkaborius (50 ml/m
2 

). 1-2 % koncentracijos z-ciperimetrinas 

vandens emulsijos rekomenduojama naudojamos įsigeriantiems paviršiams (100 ml/m
2
). 

Erkių naikinimas. 0,2 % koncentracijos z-ciperimetrinas vandens emulsija purškiamos grindys, 

lubos, sienos  (50 ml/m
2
).   

Musių naikinimas. 0,5 % koncentracijos z-cipermetrinas vandens emulsija purškiamos sienos, lubos, 

grindys (100 ml/m
2
). Vėl atsiradus skraidančioms musėms, procedūra kartojama. Musių lervos 

naikinamos jų veisimosi vietose kas 20-30 dienų purškiant substrato paviršių 0,1 % z-cipermetrino 

vandens emulsija (norma - 3l/m
2
), esant gyvulių mėšlui – (norma iki 2 l/m

2
).  

 

Uodų naikinimas. Naudojama 0,25% z-cipermetrino vandens emulsija. Išpurškiamos sienos, lubos, 

grindys (50-100 ml/m
2
). Procedūra kartojama atsiradus skraidantiems uodams.  

Vengti patekimo į vandenį ir ant pašarų. 

Preparatas taip pat veikia kaip repelentas, atbaidantis daugelį parazitų. 

 

Toksiškas žuvims ir bitėms. Nenaudoti prie vandens telkinių. 

Pakuotė 100 ml, 1L, 5L. 

 

Laikymas Originalioje pakuotėje, atokiai nuo maisto produktų ir tiesioginių saulės spindulių. 

Tinkamumo laikas 2 metai nuo pagaminimo datos. Atskiestą tirpalą sunaudoti per 20 valandų 

 

Gamintojas: UAB Ekochemeta,  Lietuva 

Platintojas: UAB „Vetfarmas“, 8 800 00016, 8 346 67626, www.vetfarmas.lt, info@vetfarmas.lt 

 


