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Til Landbrugsstyrelsen 

Levering af bestillingen ”Vurdering af midler til desinfektion af udstyr, 
maskiner, lagre m.v. for planteskadegørere” 
 

 
Landbrugsstyrelsen har, i bestillingen fremsendt den 9. april 2019, bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug, om at udarbejde vurderinger af en liste med 
midler til desinfektion af udstyr, maskiner, lagre m.v. for planteskadegørere.  
 
Nedenfor følger besvarelsen med titlen ”Vurdering af midler til desinfektion af udstyr, 
maskiner, lagre m.v. for planteskadegørere”. Notatet er udarbejdet af Professor Mo-
gens Nicolaisen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, tabellen er fagfæl-
lebedømt af Seniorforsker Annie Enkegaard og teksten af Seniorforsker Annemarie 
Fejer Justesen fra samme institut. 
 

Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale mellem Miljø- og Fødevaremini-
steriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og 
Fødevareministeriet med underliggende styrelser 2019-2022” (punkt 1.17 i arbejds-
programmet til Ydelsesaftale Planteproduktion). 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
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 Vurdering af midler til desinfektion af 
udstyr, maskiner, lagre m.v. for 
planteskadegørere 

 

Af Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet  
 

Baggrund 
Landbrugsstyrelsen har bedt om et tillæg til beredskabsplanen om desinfektion af udstyr ved udbrud med 
planteskadegørere, og konkret om en vurdering af aktuelle midler, som benyttes eller er foreslået egnet af 
forhandlere af desinfektionsmidler. Tre midler er vurderet som egnet af AU: Biokomplet PLUS og Desinol 
Ekstra fra Trinol samt Virkon S fra Pharmaxim.  
 
De midler der er ønsket vurderet er:  
• Delge-23-5 
• Desinol Ekstra (forhandles af Vilofarm indtil dens afløser Desintec FL DES GA Forte bliver godkendt) 
• Menno Florades 
• GK desinfektion 
• Multicide F 
• Per Aqua 5% fra Brenntag 
• Rodalon SKIMMEL fra Brenntag 
• Incimaxx T fra Ecolab  
• Incimaxx OXI fra Ecolab 
• Desintec Peroxx Liquid fra Vilofarm  
• Desintec Vet4Des fra Vilofarm  
• Peroxy Tabs fra Vilofarm 
• Peroxy Tabs fra Vilofarm 
• Agacid 5+ fra Anti-Gern Austria GmnH (Forhandles af Brødr. Ewers A/S 
• Agacid FF fra Anti-Gern Austria GmbH (forhandles af Brødr. Ewers A/S) 
• Agavox-N fra Anti-Gern Austria GmbH (forhandles af Brødr. Ewers A/S) 
• Septrivet G fra Anti-Gern Austria GmbH (forhandles af Brødr. Ewers A/S) 

 
 

Besvarelse 
Desinfektionsmidlerne er vurderet ud fra de aktive indholdsstoffer, som er opgivet i dataarkene for de 
enkelte midler. Dataarkene er fremskaffet via internettet. Midlernes aktivstoffer kan groft inddeles i enten 
oxiderende stoffer eller aldehyder. Der er givet en vurdering af de enkelte aktivstoffers virkning over for de 
respektive organismer (bakterier, svampe, virus, nematoder) i ”Desinfektion i husdyrbruget. Alt om 
desinfektion inden for produktionen af svin, kvæg, fjerkræ og pelsdyr. Landsudvalget for svin. Danske 
Slagterier. 5. udgave. 2002”. Det er vores vurdering at disse informationer for husdyrbruget kan anvendes 
også inden for planteskadegørere. I nedenstående tabel gives en vurdering af de enkelte produkter og deres 
effekt over for planteskadegørere. Alle midler vurderes at være effektive mod planteskadegørere, dog er 
Rodalon Skimmel sandsynligvis ikke effektiv mod virus. For enkelte midler er der begrænset information 
tilgængelig.  



 
 
Tabel med vurdering af de ønskede desinfektionsmidler 
  Indholdsstoffer Anvendelseskoncentration 

og behandlingstid 
Påstået anvendelse 
(datablad) 

Bemærkninger Vurdering 

Agacid 5+ Pereddikesyre 1%, 120 minutter 
virkningstid; 2%, 60 min 
virkningstid 

Fladedesinfektion, virker mod 
bakterier, svampe og virus. 
Rengjorte overflader 
oversprøjtes 

Oxiderende midler har god effekt 
mod bakterier, svampe og virus. 
Samme indholdsstoffer som Virkon S 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

Agacid FF Glutaraldehyd, 
benzylalkyldimethylam
moniumchlorid, 
didecyldimethylammoni
umchlorid 

1%, 60 minutter 
virkningstid 

  Glutaraldehyd har god virkning mod 
alle organismegrupper (bakterier, 
virus, svampe) og må også antages at 
være effektiv mod nematoder 

Pga indhold af 
glutaraldehyd 
vurderes midlet 
at være 
effektivt1 

Agavox N Pereddikesyre 1%, 120 minutter 
virkningstid 

Overfladedesinfektion i stalde, 
inventar, transportkøretøjer. 
Virker mod bakterer, svampe 
og virus. 

Oxiderende midler har god effekt 
mod bakterier, svampe og virus. 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

DELGE 23-5 Glutaraldehyd, 
kvarternære 
ammoniumforbindelser, 
alkylimethylbenzylamm
oniumchlorid 

1,5 - 3 %,  behandlingstid 
ikke angivet 

Desinfektion af stalde, 
inventar, maskiner. Flade og 
tågedesinfektion 

Glutaraldehyd har god virkning mod 
alle organismegrupper (bakterier, 
virus, svampe)1 og må også antages 
at være effektiv mod nematoder 

Pga indhold af 
glutaraldehyd 
vurderes midlet 
at være 
effektivt1 

Desinol 
Ekstra 

Glutaraldehyd, 
kvarternære 
ammoniumforbindelser 

 1,5%, behandlingstid ikke 
angivet 

Desinfektion af stalde, 
inventar, maskiner, 
transportmateriel. Flade og 
tågedesinfektion 

Glutaraldehyd har god virkning mod 
alle organismegrupper (bakterier, 
virus, svampe)1 og må også antages 
at være effektiv mod nematoder 

Pga indhold af 
glutaraldehyd 
vurderes midlet 
at være 
effektivt1 
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  Indholdsstoffer Anvendelseskoncentration 
og behandlingstid 

Påstået anvendelse 
(datablad) 

Bemærkninger Vurdering 

Desintec 
Peroxx 
Liquid 

Peroktansyre, 
pereddikesyre 

2%, 30-60 minutter 
virkningstid 

Desinfektion af overflader. 
Kan bruges i stalde. Virker 
mod svampe, bakterier, virus 

Oxiderende midler har god effekt 
mod bakterier, svampe og virus 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

Desintec 
Vet4Des 

Peroxymonosulfat 1%, 30 minutter 
virkningstid 

Desinfektion af overflader, 
transportkøretøjer og 
drikkevandssystemer efter 
rengøring. Virker mod 
bakterier, svampe og virus 

Oxiderende midler har god effekt 
mod bakterier, svampe og virus 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

GK 
Desinfektio
n 

Aldehyder  1,3%, behandlingstid ikke 
angivet 

Desinfektion i tomme huse. 
Virker mod bakterier, svampe, 
virus og skadedyr 

Ikke megen information tilgængeligt. 
Landsudvalg for svin nævner den 
som effektiv mod bakterier, svampe 
og virus pga indholdet af aldehyder 

Pga indhold af 
aldehyd 
vurderes midlet 
at være 
effektivt1 

Incimaxx 
OXI 

Hydrogenperoxid, 
pereddikesyre 

1%, 30 minutter 
virkningstid 

Desinfektion af 
drikkevandsinstallationer 

Ingen påstået effekt på virus. Men 
indholdet af peroxider vil 
sandsynligvis være effektivt overfor 
virus 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

Incimaxx T Didecyldimethylammoni
umchlorid, 
glutaraldehyd, 
benzalkoniumklorid 

1%, 30 minutter 
virkningstid 

Desinfektion af overflader i 
stalde.  Spray og 
skumapplikation 

Snavstolerance. Glutaraldehyd har 
god virkning mod alle 
organismegrupper (bakterier, virus, 
svampe) og må også antages at være 
effektiv mod nematoder 

Pga indhold af 
glutaraldehyd 
vurderes midlet 
at være 
effektivt1 



 

  Indholdsstoffer Anvendelseskoncentration 
og behandlingstid 

Påstået anvendelse 
(datablad) 

Bemærkninger Vurdering 

Menno 
Florades 

Benzosyre 3 %, op til 16 timer Desinfektion i gartnerier, 
virker mod svampe, bakterier, 
virus og viroider. Flade 
desinfektion efter almindelig 
rengøring af udstyr. 

  Pga indhold af 
benzosyre 
vurderes midlet 
at være 
effektivt2 

Multicide F Hydrogenperoxid, 
pereddikesyre 

1-3 %, behandlingstid ikke 
angivet 

Desinfektion i væksthuse, 
inventar, vandingsvand 

Oxyderende midler. Kraftig 
dræbende effekt på bakterier, virus 
og svampe 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

Per Aqua 
5% 

Hydrogenperoxid, 
pereddikesyre 

    Ikke megen information tilgængelig. Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 

PerOxyTab
s 

Kaliummonopersulfat, 
maleinsyre, 
sulfaminsyre 

Ikke angivet. 2 tabletter/10 
liter vand 

Desinfektion af overflader. 
Dyppedesinfektion 

Oxiderende midler har god effekt 
mod bakterier, svampe og virus. 
Samme indholdsstoffer som Virkon S 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 28.06.2019 
 

 

  Indholdsstoffer Anvendelseskoncentration 
og behandlingstid 

Påstået anvendelse 
(datablad) 

Bemærkninger Vurdering 

Rodalon 
skimmel 

Didecyldimethylammoni
umchlorid Klar til brug. 15 minutter. Fjernelse af 'skimmel'. 

Overflader. Vandingsvand 

Ikke megen information tilgængeligt. 
Et lignende middel med samme 
aktivstof, "Neoform Med AF", 
nævnes at have begrænset effekt 
mod virus 

Tvivlsom effekt 
mod virus  

Septrivet G Natriumdichloroisocyan
urat 

1%, 120 minutter 
virkningstid 

Overfladedesinfektion i stalde. 
Ingen information om virkning 
overfor enkelte 
organismegrupper 

Oxiderende midler og klorpræparater 
har god effekt mod bakterier, 
svampe og virus. Clasen and 
Edmonson, 20063 nævner at 
natriumdichloroisocyanurat har god 
virkning overfor svampe, bakterier og 
virus 

Pga indhold af 
oxyderende 
stoffer vurderes 
midlet at være 
effektivt1 
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