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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling modtaget af DCA den 29. januar 2021, ønsket en vurde-

ring af tre desinfektionsmidler, som Destek Aps har fremsat ønske om bliver optaget på listen over 

godkendte midler. Liste med de nuværende godkendte midler fremgår af bekendtgørelsens (lægge-

kartofler og avl af konsumkartofler nr. 456 af 30. april 2020) bilag 14. Ifølge forhandleren er effekten 

af midlerne identisk med de øvrige midler på bilag 14.  

Besvarelse 

De tre desinfektionsmidler (GlutaSan, GlutaSan 23/5 og GlutaSan ProCid), er vurderet ud fra de oplys-

ninger som fremgår af firmaets datablade samt af de medfølgende sikkerhedsdatablade. Ud fra de 

oplyste indholdsstoffer, vurderes midlerne af være virksomme til desinfektion af maskiner, redskaber, 

kasser og lokaler m.v. for planteskadegørere. Se opdateret oversigt over desinfektionsmidler i skemaet 

fra 2019, nederst, hvor de tre desinfektionsmidler er tilføjet til sidst i skemaet,  

Referencer 

Desinfektion i husdyrbruget. Alt om desinfektion inden for produktionen af svin, kvæg, fjerkræ og pels-

dyr. Landsudvalget for svin. 

DT Glutasan ProCid Sikkerhedsdatablad. Destek 

DT Glutasan ProCid Datablad. Destek 

DT Glutasan Sikkerhedsdatablad. Destek 

DT Glutasan Datablad. Destek 

DT Glutasan 23/5 Sikkerhedsdatablad. Destek 

DT Glutasan 23/5 Datablad. Destek 

 

 



Indholdsstoffer
Anvendelseskoncentration og 

behandlingstid
Påstået anvendelse (datablad) Bemærkninger Vurdering Referencer

DELGE 23-5

Glutaraldehyd, kvarternære 

ammoniumforbindelser, 

alkylimethylbenzylammoniumchlorid

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
2

2
Benzoic acid - PT4 (assessment report as 

finalised on 27.09.13)

Vurdering af benzosyre. Hjemmeside tilgået 

20.05.2019 

https://circabc.europa.eu/sd/a/f5794dba-

2b0e-4de5-ad9c-

2e87cbb86ce3/Benzoic%20acid%20-

GK Desinfektion 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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

Per Aqua 5% Hydrogenperoxid, pereddikesyre Ikke megen information tilgængeligt.
Pga indhold af oxyderende stoffer vurderes 

midlet at være effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

Rodalon skimmel Didecyldimethylammoniumchlorid 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 

https://www.drweigert.com/de/produkte-

system-loesungen/produkte/neoform-med-

af-239/

Incimaxx T
Didecyldimethylammoniumchlorid, 

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

Oversigt over desinfektionsmidler 

4

4

https://www.drweigert.com/de/produkte-system-loesungen/produkte/neoform-med-af-239/
https://www.drweigert.com/de/produkte-system-loesungen/produkte/neoform-med-af-239/
https://www.drweigert.com/de/produkte-system-loesungen/produkte/neoform-med-af-239/


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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget. Alt om 

desinfektion indenfor produktionen af svin, 

kvæg, fjerkræ og pelsdyr. Landsudvalget 

for svin. 

PerOxyTabs
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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

Agacid FF

Glutaraldehyd, 

benzylalkyldimethylammoniumchlorid, 

didecyldimethylammoniumchlorid

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

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 effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

Septrivet G Natriumdichloroisocyanurat 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, 2006
3
 nævner at

natriumdichloroisocyanurat har god 

virkning overfor svampe, bakterier og virus

Pga indhold af oxyderende stoffer vurderes 

midlet at være effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*; 

3
Clasen og

Edmondson, Int. J. Hyg. Environ.-Health 209 

(2006) 173–181

GlutaSan

Glutaral, kvarternære 

ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-

alkydimethyl, chlorider, isopropylalkohol

0.5-2 %, virkningstid 4-5 timer

Overfladedesinfektion i tomme 

stalde, lagerbygninger,transportbiler, 

gartnerier. Virkning overfor bakterier, 

svampe, sporer og virus.

Glutaraldehyd har god virkning mod alle 

organismegrupper (bakterier, virus, 

svampe)
1
 og må også antages at være

effektiv mod nematoder

Pga indhold af bl.a. glutaraldehyd vurderes 

midlet at være effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*
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GlutaSan 23/5

Glutaral, kvarternære 

ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-

alkydimethyl, chlorider, isopropylalkohol

0.5-2 %, virkningstid 4-5 timer. 10% ved 

tågedesinfektion.

Overfladedesinfektion samt kold- og 

varmetågedesinfektion i tomme 

stalde, lagerbygninger,transportbiler, 

gartnerier. Virkning overfor bakterier, 

svampe, sporer og virus.

Glutaraldehyd har god virkning mod alle 

organismegrupper (bakterier, virus, 

svampe)
1
 og må også antages at være

effektiv mod nematoder

Pga indhold af bl.a. glutaraldehyd vurderes 

midlet at være effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget*

GlutaSan ProCid

Glutaraldehyd, kvarternære 

ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-

alkydimethyl, chlorider, 

didecyldimethylammoniumchlorid, 

Isopropylalkohol

0.5-2 %, virkningstid 3-4 timer

Overfladedesinfektion i tomme 

stalde, lagerbygninger,transportbiler, 

gartnerier. Virkning overfor bakterier, 

svampe, sporer og virus.

Glutaraldehyd har god virkning mod alle 

organismegrupper (bakterier, virus, 

svampe)
1
 og må også antages at være

effektiv mod nematoder

Pga indhold af bl.a. glutaraldehyd vurderes 

midlet at være effektivt
1

1
Desinfektion i husdyrbruget.

Desinfektion i husdyrbruget. Alt om 

desinfektion indenfor produktionen af svin, 

kvæg, fjerkræ og pelsdyr. Landsudvalget 

for svin. 
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