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// Bayer har solgt Environmental Science til Cinvan pr 1/10 2022.

// Vores nye navn blive ENVU.

// Vi forsætter med at sælge vores nuværende produkter.

// Alt dette informere vi meget mere om efter 1/10 2022.
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Bayer Environmental Science bliver til ENVU

/// Bayer 16:9 Template /// June 2018
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Insekter
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// Partix betyder en ny og forbedret K-Othrine formulering

// Godkendt til bekæmpelse af krypende insekter indendørs. 

// Dokumenteret effekt på kakerlakker, veggedyr, fluer i ro, edderkopper og til bekæmpelse af hvepse 
(veps) i frithængende bo udendørs.

// Halv dosis – samme effekt

// Anvendes på de fleste overflader: træ, ujævne og glatte overflader



AquaPy®
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Kan anvendes i levnedsmiddelindustrien, produktlagre, kyllingehuse, kvægstalde, mælkestalde, 
grisestalde og andre steder, hvor en insektkontrol ønskes.

Klar til brug i ”ultra-low-volume” (ULV) aerosoludstyr.

Kan også fortyndes i vand og anvendes med rygsprøjte.

Langsomt fordampende og svagt lugtende formulering.

Hurtig knockdown og dræbende effekt 

Repellerende virkning - tvinger insekterne ud fra deres tilholdssteder/gemmesteder. 
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Insekticider
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Klar til brug sirup-baseret myremiddel, der indeholder imidacloprid til kontrol af myrer og deres bo. 

Anvendes på steder, hvor en diskret myrebekæmpelse ønskes, eksempelvis køkkener, slagterier og 
varehuse. 

Myrerne bærer giften ned i boet og boet bliver dermed bekæmpet indefra med udryddelse af 
dronningen. 

Brugervenlig udlægning med pistol.

Ekstremt effekt – effekt i 2-3 måneder.



Hvepse og myrer

Ficam® D 
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Bekæmper hvepsebo, inkl. gulbenet asiatisk gedehamsebo, og myrebo

Anvendes indendørs 

Voksne og larver bekæmpes

20-60 g pr. rede afhængig af størrelse

Ficam® D blæses ind i indgangshullet og forsegles derefter.
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// Effektiv bekæmpelse af kakerlakker og skægget sølvkræ

// Ny gelformulering

// Ideel til behandling af følsomme områder

// Let at applicere
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Rodenticider



• Racumin® Paste er 1. generations antikoagulant.

• Lokkemaden er baseret på vegetabilske olier og er meget 
attraktiv for rotter.

• Racumin® Pasta velegnet bekæmpelse i og omkring 
bygninger. 

• Sikkert for kæle- og husdyr

• Indhold: Coumatetralyl: 0,0375%

• Racumin® Pasta indeholder bitter smagsstoffet Bitrex.

• Emballage: 5 kg som 50 x 100g

Racumin® Paste
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Vi har udviklet en ny og bedre formulering til Racumin® 
Pasta, som giver en blødere tekstur, men med samme 
høje effektivitet.

Den forbedrede formulering betyder, at Racumin® Pasta:

// Er lettere at håndtere.

// Holder sig blød længere.

// Har samme attraktivitet for gnaverne.

Racumin® Paste
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• Skumformulering der bekæmper rotter uden lokkemad. Det bløde skum 
klæber sig fast i pelsen på dyrene og indtages når dyrene rengør pelsen. 

• Skummet er stabilt i op til 12 dage men er aktivt længere. Racumin® Foam
kan bruges som supplement til alle typer af bekæmpelse.

• Specielt egnet hvor rotterne afviser ædegiften. 

• Anvendes ved rørgennemføringer, hulrum og andre små rum 

• Skummet falder sammen efter ca. 2 uger

• Op til 50 appliceringer per flaske.

• Indeholder: Coumatetralyl 0,4% – indeholder Bitrex®, et bitterstof som 
modvirker indtagelse af mennesker og kæledyr.

Racumin® Foam 
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Harmonix® Rodent 
Paste – En ny
løsning



Harmonix® Rodent Paste 
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Harmonix® Rodent Paste nyudviklet unikt ikke antikoagulant. 

Godkendt til bekæmpelse af brun rotte (Rattus norvegicus)
husrotte (Rattus rattus) og mus (Mus musculus).

Harmonix® Rodent Paste er baseret på vegetabilske olier og 
er meget attraktiv for rotter og mus.

Harmonix® Rodent Paste kan anvendes i alle miljøer

Indhold: Cholecalciferol 0,077%.

Letvægts emballage med zip lukning indeholdene 250x20g,   
(5 kg).

Reduceret plastforbrug på op til 80%.

Kan anvendes når der er konstateret resistens overfor
antikoagulanter.



Harmonix® Rodent Paste 

/// PowerPoint Presentation15

Ingen fareklassificering. 

Mindste miljø påvirkning.

Meget lavt niveau af sekundær forgiftning af 
andre dyr.

En del af IPM-strategien sammen. 

med Harmonix® Monitoring Paste.

20g portions poser sikre fleksibel og præcis
dosering.

Udlægning rotter (stor population) 100g – 200g 
for hver 3-10 meter.

Udlægning rotter (mindre population) 100g –
200g for hver 10-20 meter.

Udlægning mus: 20g for hver 2-5 meter. 
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Harmonix® Rodent 
Paste – Hvordan virker
det?



Harmonix® Rodent Pasta - en ny måde at bekæmpe på!
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HARMONIX RODENT PASTA indeholde Cholecalciferol 
(Vitamin D) og indeholder ikke antikoagulant



Vitamin D metabolisme
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Behandling: Der bør gives aktivt kul og afføringsmidler såsom sorbitol eller magnesiumsulfat. Gentagen indgivelse af aktivt kul og indgivelse af salint afføringsmiddel kan 

overvejes. Yderligere behandling er afhængig af kalciumkoncentrationen i blodet. Overvågning via blodmåling. 

7-dehydrocholesterol
(på huden)

Pre vitamin D

Vitamin D

25(OH)D

1,25(OH)2D

Diet 
Vitamin D2 / D3

Normal dosis
Calcium absorption i tyndtarmen
Forøger forkalkning af knogler

UVB

Varme

Lever

Nyrer



Cholecalciferol: Virker ikke som en antikoagulant
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Cholecalciferol

25(OH)D

1,25(OH)2D

Harmonix® Rodent Paste

Virkningen af
Harmonix® Rodent Paste:

Mobilisering af calcium ud af knogler
Forkalkning af lunger, hjerte-kar-system og nyrer

Lever

Nyrer



///////////

Jacob Kronbo Andersen

Forsøg med 
Harmonix Rodent 
Paste



Produkt forbruget og dødelighed

Lab test: Harmonix® Rodent Paste vs Saphir (brodifacoum) på mus
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• Produktforbrug med Harmonix
Rodent Paste er 53% mindre
end Saphir (brodifacoum) for 
at opnå samme resultat.

• Dødeligheden er identisk for 
de 2 produkter

/// PowerPoint Presentation



Rest koncentration i mus og risiko for sekundær forgiftning

Lab test Harmonix® Rodent Paste vs Saphir (brodifacoum) på mus
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• Resterne af aktiv stof i 
musene er ens omkring 3 ppm 
for hhv cholecalciferol og 
brodifacoum

• Der er næsten 70 gange 
mindre risiko med Harmonix® 
Rodent Paste vs brodifacoum 
for at forgifte en hund

• I praksis ville en hund på 10 
kg være nødt til at indtage 
næsten 10.000 forgiftede mus 
med Harmonix® Rodent 
Paste for at opnå en dødelige 
dosis.



Effekt af pre-baiting

Felt forsøg med Harmonix® Rodent Paste på brun rotte
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• Harmonix® Monitoring Paste (pre-
bait) giver mulighed for en hurtigere 
accept af Harmonix® Rodent Paste.

• I sidste ende bidrager pre-baiting til en 
hurtigere bekæmpelse (7 dage) af  
gnaver populationen.



Billed fra forsøg I Danmark
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~ 1.200 søer og en
production af 45.000 
smågrise
~ 5 Ansatte
Problemer med mus
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Oversigt over spist mængde
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Total blev der spist 625 g Harmonix Rodent 
Paste = 415 døde mus
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Hvad oplevede værten.
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Statement fra ejeren

Der var et meget lavere niveau af mus i
bygningen.

I starten af forsøget så de mange døde mus. 

I slutningen af forsøget så de kun få døde
mus.

Hans erfaring er, at mus hellere vil have pasta 
produkter end korn produkter



Digital Pest Management 
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Video (bayer.co.uk)

Video (bayer.co.uk)




