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Middel til bekæmpelse af lopper 
hos farmmink. Virker på æg og 
larver ved at hindre dannelsen af 
kitin ( insekternes hudskelet ) i æg- 
og larvestadiet. Derved standses 
udviklingen af lopperne, og de dør, 
før de bliver voksne. Dimilin 5 er 
skånsom overfor minkene. Pulveret 
lugter ikke og har en meget lav 
giftighed overfor både mink og 
mennesker. Pattedyr danner ikke kitin og påvirkes derfor ikke af 
Dimilin 5. Der kan ikke udvikles resistens overfor Dimilin 5, da 
midlet kun virker på æg og larver. Midlet anvendes forebyggen-
de eller i kombination med anden bekæmpelse. Midlet har ingen 
effekt på voksne lopper. 
Deklaration: Diflubenzuron 5% - Dosering: 2 g pr redekasse når 
den pakkes. Behandling gentages ca. hver 4. uge
Emballage: 5 kg spand Varenr. : 130030

Loppex

Trinol PERMA FORTE B

K-Othrine SC 25
Professionelt middel til bekæmpelse  af 
kakerlakker og andre kravlende insekter 
samt fluer. Midlet må kun anvendes 
indendørs. K-Othrine er effektiv op til 3 
måneder efter behandling afhængig af 
overfladen samt omfanget af rengøring. 
Produktet er nærmest lugtfrit. Midlet 
sprøjtes på og omkring insekternes 
skjulesteder.
Dosering: Krybende insekter - større 
angreb: 50 ml blandes med 5 liter vand. 
Ved mindre angreb blandes 25 ml med 
5 liter vand. 5 liter færdig opløsning 
rækker til 100 m2.
Deklaration: Deltamethrin 2,5% 
(25 g/liter).
Emballage: 1 liter  Varenr. : 110260

Loppex er et skånsomt og effek-
tivt middel til bekæmpelse af 
voksne lopper I redekasserne. 
Ved konstatering af lopper 
pudres halmen med Loppex. 
Dyrenes bevægelse spreder 
pulveret. Virkningstiden er ca. 1 
måned og behandlingen gent-
ages efter behov og når rede-
halmen skiftes. Loppex bør kun 
anvendes i kombination med Dimilin 5 for at sikre bedst mulig 
forebyggelse og bekæmpelse. Overdreven brug af Loppex kan 
medføre resistens. Det tilrådes derfor, kun at anvende Loppex 
når der konstateres voksne lopper.
Deklaration: Permethrin 1% - Dosering:  2,5 g pr. redekasse ved 
konstatering af lopper. Behandling gentages efter behov.
Emballage: 5 kg spand Varenr. : 130041

Bekæmpelse af insekter i og omkring 
bygninger. Midlet virker øjeblikkeligt 
dræbende på alle insekter, f.eks. my-
rer, biller, kakerlakker, hvepse, fluer og 
flæskeklaner på minkfarme.  Midlet er 
langtidsvirkende op til 2-3 måneder.  
Anvendes ufortyndet i en forstøver-
sprøjte. Må ikke anvendes på planter 
og afgrøder samt i stalde, hønsehuse, 
væksthuse og lignende, da midlet 
indeholder et langtidsvirkende aktiv-
stof, der kan være med til at udvikle 
resistens hos fluer. Dosering: 10 liter 
rækker til ca. 500 m2. 
Deklaration: Permethrin 1,5%, Pyrethrin I+II 0,5%
Emballage: 5 liter Varenr. : 110200
 10 liter Varenr. : 110210
 200 liter Varenr. : 110221

Dimilin 5

Loppe- og fluebekæmpelse - MINKFARME
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Vigtig information om fl uer

Neporex WSG 2

AquaPy

Trinol fl uesnor

Agita 10WG

Turbo-Jet

TURBO JET er specielt fremstillet til brug i stalde, 
beboelse og andre store rum - og dræber øjeblik-
keligt fluer, myg, hvepse og andre insekter.
600 gram rækker til ca. 1800 m3 
Emballage: 600 g spray Varenr. : 110360

Fluegift i spraydåse 
med jet-dyse.

Smøremiddel der anvendes opløst i 
vand til bekæmpelse af fluer i stalde. 
Smør AGITA på fluernes foretrukne 
opholdssteder, dog udenfor dyrenes 
rækkevidde. 
Et meget effektivt mave- og kontakt-
middel. 
Kan kombineres med rovfluebehand-
ling i gyllekanaler. 
Bekæmper alle fluearter undtagen 
stikfluen.
Emballage: 400 g - rækker til 160 m2 staldareal 
 Varenr. : 120155
 1 kg - rækker til 400 m2 staldareal 
 Varenr. : 120156

Forebyggende og langtidsvirkende mid-
del, der bekæmper flueopformeringen 
allerede på larvestadiet. Midlet kan an-
vendes overalt, hvor der findes fluelarver. 
Neporex sikrer en effektiv bekæmpelse 
af alle fluearter.
Langtidsvirkende effekt på ca. 4 uger. 
Brug ca. 25 g pr. m2. Vandes ud.
PS. Husk dobbelt dosering når det 
gælder den lille stueflue på minkfarme. 
(50 g pr. m2).
Emballage: 5 kg - rækker til ca. 100 m2 Varenr. : 120115
 20 kg - rækker til ca. 400 m2 Varenr. : 120117

Bekæmpelse af fluer i stalde og kornsnudebiller på 
kornlagre. 
Midlet anvendes til bekæmpelse af flyvende, krav-
lende og krybende insekter indendørs og omkring 
bygninger. 
AquaPy kan også anvendes i levnedsmiddelindu-
strien. 
 Midlet forstøves så tæt på loftet som muligt for 
optimal  virkning, da tågen derved bliver svævende 
længst muligt i rummet. 
Rækker til: - Se etiketten.
Skal opblandes i vand.
Emballage: 1 ltr. Varenr. : 110341

Trinol FLUESNOR er en 500 meter 
klæbefælde klar til brug. 
Virker tiltrækkende på fluer. 
Langtidsvirkende og virker året 
rundt. 
Op til 800 fluer pr. meter.  Sættes 
op over dyrene, hvor fluerne ynder 
at opholde sig.  Når snoren er fyldt 
med fluer rulles et nyt stykke fluesnor frem. 
Emballage: 1 stk. Varenr. : 100065
Kan også leveres som refill.

Den lille stuefl ue – ”minkfl uen” – et problem på minkfarmen
• Pupper fra den lille stuefl ue overlever i sand, halmrester og minkgødning.
• Puppen kan tåle ned til 21 graders frost (indeholder glycol).
• Puppen ligger og venter på, at temperaturforholdene bliver ideelle for at 

klække til et ”nyt liv”, oftest i maj på en solrig dag med over 16-20 grader.
• En ny sæson er startet. Opformeringen er afhængig af temperaturen og 

det går hurtigst ved 35 grader. Ved 50 grader i over en time dør larver og 
pupper.

• Den lille stuefl ue er klar til parring efter et døgn som voksen fl ue, og de 
første æg lægges ca. 2 døgn efter i den friske minkgødning.

• Efter ca. 3 døgn klækker æggene.

• De nyudklækkede larver (behåret) lever de første dage i den friske gødning, 
hvorefter de efter hudskifte bevæger sig til et mere tørt miljø – halmblan-
det gødning eller i det øverste sandlag.

• P.g.a. larvens behåring er den i stand til at bevæge sig. Ofte 10-20 cm uden 
for gødningsrækken.

• I puppestadiet udvikles den voksne fl ue.
• Hele forløbet fra æg til kønsmoden voksen fl ue varer ca 18-30 dage.
• Fluen kan i løbet af en god varm sommer gennemleve mange generationer.
Bekæmpelsen vanskeliggøres også af, at den lille stuefl ue er mindre følsom 
overfor de anbefalede bekæmpelsesmidler end almindelige stuefl uer.

Her og nu 
effekt!

KNOCK-
DOWN
EFFEKT
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Rengøring og desinfektion

Til vask af hænder:
Krusan håndsæbe
Er baseret på milde stoffer, der hindrer udtørring 
af huden.
Emballage: 1 ltr.  Varenr. : 18594

Vigtig information om rengøring og desinfektion

FORRUM

Krusan hånd desinfektionsgel 85%
Emballage: 1 ltr.  
Varenr. : 18592

Til støvlebade: 
PerOxytabs II
Oxyderende desinfektionsmiddel i tabletform. 
Den virker meget hurtigt, derfor særlig velegnet 
til støvlebade. Den angriber ikke overflader. Badet 
skiftes dagligt eller efter behov.
Emballage: 50 stk.  Varenr. : 210274

Desinfektionsmåtte 60 x 90 cm
Velegnet til anbringelse før indgang. 
Består af en yderemballage, som er 
hel tæt. Heri ligger selve trædmåtten, 
som suger væsken der bliver påfyldt.
Emballage: 1 stk.  Varenr. : 260160

Rengøring: 
Desintec® StallClean Profi 
- specielt egnet til trådbure
StallClean Profi er et stærkt 
alkalisk staldrengøringsmiddel. Med ekstra god og langtids 
skummeevne. Velegnet til fjernelse af stærke og komplekse lag 
af fedt og proteiner. Ved udlægning med skumudstyr sikres højt 
udnyttelse af rengøringsmidlet pga. lang kontakttid mellem 
snavs og rengøringsmiddel. StallClean Profi skal bruges i en  
brugsopløsning: 1-5%. Produktet har en unik bedre vedhæft-
nings- og indvirkningsevne end andre lignende produkter. 
Er IKKE egnet til køretøjer.
Emballage: 22 kg  Varenr. : 18677
 230 kg  Varenr. : 18678

Skumpistol stor
Sikrer en ensartet udlægning af rengøringsmidler 
(sæbe). 
Ved brug af skumpistol øges effektiviteten af ar-
bejdskraften, da der ikke er 50 - 100 meters slange, 
som er fyldt med sæbe, når sæbeudlægningen er 
afsluttet og afskylningen påbegyndes. Samtidig 
sikrer skumpistolen, at der hele tiden er styr på 
forbruget af sæbe. Passer til alle højtryksrenser 
pistoler med kvikkobling. Andre typer kobling - 
forhør venligst.
Emballage: 1 stk.  Varenr. : 260106

HALLER, BURE, 
SILOER OG 
FODERMASKINER

Rengøring af trådnet i minkburene er en meget vanskelig 
opgave, da hver tråd skal vaskes fra flere forskellige vinkler. 
At der så også sidder hår i nettet, gør det bare ekstra svært. 
Derfor skal der anvendes et rengøringsmiddel, der har meget 
vaskekraft og et stabilt skum. Dette øger effekten ved at sikre 
kontakt mellem rengøringsmidlet og snavset, der ønskes 
fjernet.
Desintec Stall Clean Profi er specielt designet til netop sådan-
ne vaskeopgaver, da den har ekstra god og langtids skumme-
evne.
Efter grovvask udlægges Stall Clean Profi ved hjælp af skum-
pistol eller skumudstyr og højtryksrenser.
Dette giver den bedste garanti for at komme til bunds  i skid-
tet inden desinfektionen.

Dispenser til væg 
til Krusan håndsæbe 1 ltr. og 
Krusan hånd desinfektionsgel 1 ltr.
Varenr. : 18593 med kort arm
Varenr. : 18595 med lang arm

Selv meget små mængder af skidt, forringer desinfektionsmidlernes virk-
ning. Derfor er det utrolig vigtigt med en eff ektiv rengøring. Rengøring af 
trådnet er i sig selv en meget vanskelig opgave, da hver tråd skal vaskes fra 
fl ere forskellige vinkler. Derudover sidder der masser af hår, som binder fedt 
og protein, så højtryksvaskeren ikke engang kan fjerne det. Derfor skal der 
anvendes et rengøringsmiddel, der har meget vaskekraft og et stabilt skum. 
Vaskeeff ekten øges, ved at sikre kontakt mellem rengøringsmiddel og snavs.
Desintec StallClean Profi  er speciel designet til netop sådanne vaskeopgaver.   
Efter grovvask udlægges StallClean Profi  ved hjælp af skumpistol/skumud-

styr eller højtryksrenser. Dette giver den bedste garanti for at komme til 
bunds i skidtet inden desinfektionen. Desinfektionen anbefales udført med 
Desintec FL.Des Ga eller Desintec Peroxx Liquid (ved temperaturer under 
5°C). Hvis det er muligt, rent vejrmæssig, anvendes det ene produkt den ene 
gang og det andet produkt den næste gang. 

Husk også at det er NU, inden der kommer dyr i burene, at vandsystemet 
skal rengøres med Desintec WH-R Aktiv. 
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HALLER, BURE, SILOER OG 
FODERMASKINER

RENT VAND ER LIGE SÅ VIGTIG TIL MINK SOM TIL MENNESKER

Desintec Peroxx Liquid
Effektivt overfladedesinfektions-
middel med skummende egen-
skaber baseret på en blanding af 
hydrogenperoxyd, eddikesyre, 
pereddikesyre, stabilisator og 
overfladeaktive stoffer.
Desintec Peroxx Liquid giver 
en forbedret baktericid, fungicid og virucid effekt selv ved lave 
temperaturer. Støvlebad: 1-2%. Virker ned til +0 grader C.
Emballage: 20 kg  Varenr. : 18676

PerOxytabs II
Oxyderende desinfektionsmiddel i tabletform. 
Virker meget hurtigt er derfor velegnet til siloer 
og fodermaskiner. Angriber ikke overflader. Kan 
udlægges med lavt tryk i rygsprøjte eller med 
højtryksrenser.
Emballage: 50 stk.  Varenr. : 210274

Desintec® WH-R-Aktiv Plus
Et desinfektionsmiddel til permanent 
desinfektion af drikkevand og drikke-
vandssystemer. 
WH-R-Aktiv Plus har en bredantimikro-
biel virkning overfor bakterier, virus, 
gær- og skimmelsvampe. Kan ligeledes 
anvendes ved lave temperaturer. Kontinuerlig desinfektion af 
vand: 0,1 - 0,3 liter pr. 1000 liter vand. Rengøring og desinfektion 
af vandsystemer: 0,5 - 1% (uden dyr).
WH-R-Aktiv Plus indeholder pereddikesyre, hydrogenperoxid og 
peroctansyre.
Emballage: 10 kg  Varenr. : 33918
 20 kg  Varenr. : 33919

Drikkevandssystemer: 
Dosatron doseringspumpe 
- fungerer ved hjælp af vandets tryk: D25RE PVDF 
- Består af PVDF materiale, som er bestandig 
overfor alt. 
Kan derfor bruges til alle syrer. 
Gennemstrømning: 10 ltr. - 2.500 ltr. i timen. 
Blander bedre, da det hele bliver blandet i huset 
og ikke som ekstern tilsætning. 
Tryk: 0,5 - 5 bar. Dosering: 0,2 - 2%.
Emballage: 1 stk.  Varenr. : 5823

Millimix - C 
Syrefast dobbelt blander med mulighed for 2 doseringsmedier. 
Med timerfunktion og micro dosering til tørfoderblandere. Do-
sering fra 0,01%. Digital visning af forbrug. Med alarmfunktion. 
Rørsprængnings sikring, standser pumpe samt afgiver alarm.
Emballage: Med 1 pumpe  Varenr. : 18996

Som for alle andre produktionsdyr er vandkvaliteten samt vandoptaget utrolig 
vigtigt, også hos minkene. Fedtede hvalpe, kannibalisme, blæresten samt 
mavekneb kan forværres af for lille vandoptag. Desuden kan blodig diarre 
også være symptomer på colibakterier eller andre uønskede mikroorganismer 
i vandet.
De fl este farme har frostsikrede vandingsanlæg. Disse anlæg er et ideelt sted 
til opformering for coli og andre uønskede bakterier. Netop disse bakterier kan 
give vand, der smager dårligt, så vandoptaget hos minkene bliver for lille, eller 
vandet kan forårsage diarre hos minken på grund af bakterierne i vandet.

Et frostsikret vandingsanlæg virker på bakterierne på samme måde som en 
åleruse virker på ål. Er ålen /bakterierne først kommet ind i systemet kan de 
ikke komme ud igen. Modsat ålene i ruserne, kan bakterierne i vandsystemet 
opformere sig. En opformering der kan løbe rigtigt stærk, da antallet af bakter-
ier fordobles hvert 20. minut under de ”rigtige” forhold. Bakterierne vil typisk 
”kravle” ind ved drikkeventilerne eller ind ved åbninger i vandsystemet.
Vi har udstyr der på få sekunder kan måle om der er fl ere kim i vandet end der 
bør være. Er der for mange kim i vandet skal vandsystemet og vandet rengøres 
og desinfi ceres. Dette gøres meget nemt med WH-R-Aktiv Plus, som er god-
kendt til desinfektion af vandet, mens minkene drikker af det.

Desinfektion: 
Desintec® FL-des GA
 Er et bredspektret og langtids-
virkende desinfektionsmiddel til 
stalde uden dyr, staldudstyr, 
udleveringsvogne, transportmateriel 
og til fodbad. Indeholder Glutaraldehyd. Har dokumenteret 
effekt mod bakterier, svampe og virus. Efter grundig rengøring 
påføres FL Des GA i en 1-2% opløsning. Med en indvirkningstid på 
mellem 1 - 2 timer. Kan anvendes som varm- eller koldtågedesin-
fektion. Virker ned til +5˚C.
Emballage: 10,1 kg  Varenr. : 18692
 25,25 kg  Varenr. : 18693
 202 kg  Varenr. : 19405

Vigtig information om rent vand

Desinfektionen anbefales udført med Desintec FL-des GA  
ved temperaturer over 10 graders C. Indeholder Glutaralde-
hyd. Effektiv overfor bakterier, sporer, virus og svampe. 
Ved temperaturer under 5 graders C. anvendes Desintec 
Peroxx Liquid , som er et hurtigtvirkende desinfektionsmid-
del der er effektivt helt ned til frysepunktet.  
Hvis det er muligt, rent vejrmæssigt, anvendes det ene pro-
dukt den ene gang og det andet produkt den anden gang.



Vilolyt er diætetisk foder til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen. Fås som pulver og tabs.
Emballage: 8 kg Varenr.:  19469
Emballage: 12,5 kg Varenr.:  19641

Vilolyt ØKO - må anvendes i økologisk produktion. 
Emballage: 7,5 kg Varenr.:  30535

Vilolyt Tabs 
Emballage: 48 stk. Varenr.:  33162

Supralyt er diætetisk foder med vitaminer til stabilisering af væske- og elektrolytbalancen.
Emballage: 8 kg Varenr.:  19467
Emballage: 15 kg Varenr.:  19468
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Handsker, belægninger og elektrolytter

SPECIALHANDSKER

BELÆGNINGER + VASK AF OVENLYSVINDUER

ELEKTROLYTTER

Handske med overhånds- 
og kantforstærkninger
med nitter  
Str. 8 - 10 og 12
Emballage: Nr. 185 venstre  Varenr. : 17900
 Nr. 185 højre  Varenr. : 17899
 Nr. 185 1 par  Varenr. : 17898

Strikhandske 
med dots - 12 par 

Emballage: 12 par- str. 10 / L    Varenr. : 25540

Kvanol 10% og 50%
Anvendes til bekæmpelse af skimmel, svampe og andre belægninger på alle typer 
overflader som tage, ovenlysvinduer, træ og belægningssten.
Kan udlægges med lavtryksudstyr eller højtryksrenser med eller uden skumudstyr. 
Efter udlægning skal de behandlede overflader tørre i min. 6-8 timer.
Bedste effekt opnås, hvis temperaturen ved udlægningen er over 12 gr. C.
Kvanol 10% anvendes i en brugsopløsning på 10%
Kvanol 50% anvendes i en brugsopløsning på 2%
Emballage: 5 ltr. 10%  Varenr. : 210290
 10 ltr. 10%  Varenr. : 210300
 20 kg 50%  Varenr. : 210310
 200 kg 50%  Varenr. : 210312
 1.000 kg 50%  Varenr. : 210315

Montagehandske
Polyester handske med nitril/ni-
tril-skum belægning i håndfladen 
og fingerspidser. 
Ergonomisk pasform og fleksibelt 
materiale giver en tætsiddende 
handske med høj komfort.
Emballage: Str.: 7 – 8 – 9 – 10 – 11   Varenr. : 25538
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Pakning af redekasser

Sprøjter og kanyler

Kanyler, flergangs LL 1,0 x 10 mm 
Emballage: 12 stk.  Varenr. : 1048

Engangskanyler 0,8 x 10 mm  
Emballage: 100 stk.  Varenr. : 750

Ecomatic automatsprøjte med 
flaskeholder 
Luer Lock Ansats til 100 ml flaske.
Emballage: 0,1 - 0,3 ml.  
Varenr. : 12537

Prima Vaccinator 2 ml
Sprøjte som primært bruges til vaccination af flere dyr, f.eks. 
mink. Forsynet med slange og aftrækningsspids, som passer til 
100 ml flaske, 250 ml flaske (30mm) og  til flasker med 33 mm 
hætte.
Emballage: 1 stk. Varenr. : 17809

Prima BMV automatsprøjte i plast 
- hvor flasken monteres ovenpå sprøjten.
Luer Lock ansats i stål.
Justerbar dos. fra 0,1 - 0,3 ml. Metalstempel. 
Intet spild.
Emballage: 1 stk. Varenr. : 18958
Ekstra glaskit til 18958 Varenr. : 18959

Flaskeholder til arm
Emballage: 1 stk. Varenr. : 17810
Ekstra glaskit
Emballage: 1 stk. Varenr. : 17811

Ansats til forskellige 
flaskestørrelser 
medfølger varenr. 17809

Grove spåner 
til mink.
Emballage: 25 kg 
Varenr. : 10129

Vilo Pigi træmel  
Emballage: 22,3 kg 
Varenr. : 18397

Træuld/redeuld type 34 
Middelblød 4 mm spånbredde.
(6 baller pr. palle)
Emballage: Balle á 50 kg
Varenr.: 12601

Agrosan Dry Out  
Udmærker sig i særdeleshed ved: 
• Dræber bakterier og svampesporer 
• Indeholder aktiv stof • Har en ren og 
behagelig citrus duft • Klumper ikke • 
Tørrer staldbunden ud • Støver ikke. 
Virker dæmpende på ammoniaklugten. 
Ph 6- 6,5.
Emballage: 25 kg  
Varenr.: 19502

Easy Joy briketter 
Varmebehandlet halm 
presset i briketter på 7 
cm i diameter og ca. 15 
cm længde. Bruges som 
erstatning for halm til 
minktæven, når der fodres 
ovenpå redekassen. Med 
Easy Joy i buret sikres, at 
der til stadighed er halm 
til rådighed for minken.

Vilostrø
Er så fint snittet at minken ikke bærer det ud af reden igen. Er 
velegnet til at lukke hullerne i bunden af reden, som derved 
giver minken god mulighed for at lave en optimal hule til sine 
unger.
Emballage: 25 kg Jylland Varenr. : 13105
 25 kg  Sjælland  Varenr. : 13104

Emballage: 1.200 stk.  Varenr. : 18084

Engangskanyler 0,5 x 16 mm  
Emballage: 100 stk.  Varenr. : 33164



Vitaminer

Tilsætning af E-vitamin sikrer og forebygger problemer med dårlig repro-
duktion, stress, svagt eller dødfødt afkom.
Der bør i en periode tilsættes ekstra B-vitamin, hvis der konstateres min-
dre ædelyst, sliksyge eller dårlig almen tilstand. Dette ekstra tilskud af 
B-vitamin kan forhindre, at tæverne får fedtede hvalpe samt botulisme.

LiqVita B-Complex
Flydende B-vitamin.
Indeholder B1 3000 mg, B2 6000 mg, B6 5000 mg 
og B12 20 mg/kg
Emballage: 19441 5 liter
 30114 15 liter
 18154 200 liter
 19444 1.000 liter

LiqVita ADE60 med selen
Indeholder A-vitamin 30.000 IE/g – D3 vitamin 20 IE/g – 
E-vitamin, All-rac-acetat 3a7oo 66.000 mg/kg – Selen 50 mg/kg
Emballage: 19416 5 liter
 30117 15 liter

LiqVita E-100 med selen
Indeholder Vit.E, All-rac acetat 3a700 – 100.000 IE, 
Selen 50 mg
Emballage: 19277 5 liter
 30116 15 liter
 19279 200 liter
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