Nyt aktivstof

Hurtigt, sikkert og effektivt

Minimal risiko for
sekundær forgiftning

50% mindre
produktindtag

Tid til forandring.
Mere ansvarlig, lige så effektiv

Innovation på alle parametre
Harmonix® Rodent Paste er resultatet af flere års innovativ udvikling inden for
rodenticider. Dette har resulteret i en ny og effektiv formulering baseret på det
nye aktive stof, cholecalciferol, som gør det muligt at bekæmpe selv de mest
resistente gnavere.
// Et hurtigtvirkende og særdeles effektivt rodenticid uden antikoagulanter
// Ca. 50% mindre produktforbrug sammenlignet med traditionelle rodenticider
– samme høje effekt
// Minimerer risikoen for sekundær forgiftning
// Ingen fareklassificering

Vink farvel til resistente populationer
med det nye aktivstof
Harmonix® Rodent Paste er et særdeles effektivt rodenticid, som indeholder
det nye aktivstof cholecalciferol, der er naturligt forekommende i gnavernes
fysiologiske processer. Det betyder, at der ikke findes resistens. Harmonix®
Rodent Paste kan dermed anvendes på populationer af brun rotte (Rattus
norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og mus (Mus musculus) med resistens mod
antikoagulanter.

Et effektivt led i din IPM-strategi
Harmonix® Rodent Paste kan med fordel indgå i en ansvarlig IPM-strategi (Integrated Pest
Management) sammen med moniteringsmidlet Harmonix® Monitoring Paste. Dette sikrer ikke
blot en effektiv opsporing, men sikrer også gnavernes hurtigere accept af Harmonix® Rodent
Paste. Dermed reduceres bekæmpelsesperioden med op til 7 dage.
Grafen nedenfor viser effekten af anvendelsen af Harmonix® Monitoring Paste før placering af
Harmonix® Rodent Paste mod brun rotte (Rattus norvegicus).
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Enkelt og holdbart
// Portionsposer på blot 20g gør produktet 		
nemt, praktisk og hurtigt at dosere korrekt
// Moderne og fleksibel letvægtsemballage, der
reducerer plastforbrug på op til 80%

start af
bekæmpelse

200
100

start af
sporing

0

D0

D7

D10

D14

D21

D28

D35

Anvendelsen af 100g Harmonix® Monitoring Paste resulterede i dette forsøg i, at
der var fuld kontrol 7 dage tidligere samt en besparelse af en uges bait.

Lav risiko for forgiftning hos andre dyr
Harmonix® Rodent Paste er i mindre grad skadelig for mennesker, ikke-målrettet
dyr og dyrelivet sammenlignet med formuleringer baseret på antikoagulanter, der
er tilgængelige.
Harmonix® Rodent Paste reducerer drastisk risikoen for sekundær forgiftning
sammenlignet med Brodifacoum.

Det sikre og ansvarlige valg
En gråand på 1kg skal indtage følgende mængde for
at nå dets LD50

En hund på 10kg skal indtage følgende mængde mus på
25g for at nå dets LD50 gennem sekundær forgiftning

Harmonix Rodent Paste
- 1.200g

Harmonix Rodent Paste
- 9.336 mus

x100

Brodifacoum 50 ppm - 92g
Fugle er i minimal risiko for primær forgiftning, dvs. at
gråænder for eksempel skal indtage 1.200g bait for at
nå sit LD50.

Brodifacoum 50 ppm - 139
mus

x100

Brodifacoum har en halveringstid i hunde på omkring
120 dage, hvorimod Harmonix® Rodent Paste har en
halveringstid på under 20 dage.

Cholecalciferol er det aktive stof i Harmonix® Rodent
Paste og er med til at sikre en hurtig, sikker og effektiv
bekæmpelse af gnavere, da gnaverne hurtigere stopper
med at spise af produktet. Den innovative og nye
formulering har en række egenskaber, som gør produktet
til et sikkert og ansvarligt valg:
// Sammenlignet med traditionelle rodenticider er produk		
tindtaget af Harmonix® Rodent Paste op til 50% mindre,
men med samme effekt
// Minimal risiko for sekundær forgiftning
// Minimerer skader på bygninger og installationer, der 		
forekommer ved muse- og rotteforekomster

Anvendelse
Harmonix® Rodent Paste kan anvendes mod brun rotte (Rattus
norvegicus), husrotte (Rattus rattus) og mus (Mus musculus).

BEKÆMPELSE AF ROTTER: 100-200 g pasta pr. foderstation

// Produktet skal placeres i foderstationer
// Produktet må kun anvendes efter de gældende forskrifter
// Anvendes Harmonix® Rodent Paste som et led i din IPM-strategi (Integrated Pest
Management) anbefales det at starte med moniteringsmidlet Harmonix® 			
Monitoring Paste, hvorefter Harmonix® Rodent Paste placeres i foderstationer

Population

Afstand mellem foderstationer:

Stor population

3 til 10 meter

Mindre population

10 til 20 meter

Tilføj 200 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.

BEKÆMPELSE AF MUS: 20 g pasta pr. foderstation
Population

Afstand mellem foderstationer:

Stor population

2 til 5 meter

Mindre population

5 til 20 meter

Tilføj 20 g pasta når produktet er helt konsumeret inden for kontrolperioden.
Læs altid etiketten og oplysninger om produktet grundigt før anvendelse.

Vores bidrag til bæredygtighed
I Bayer stræber vi ikke udelukkende efter at forbedre de produkter, vi tilbyder, men
også sikre, at vi har en positiv effekt på de miljøer, der omgiver os. Vi arbejder derfor
også dedikeret mod at reducere brugen af plastik i vores emballage og foretager
omfattende udviklingsinvesteringer i teknologi og innovative løsninger.

Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13, 6.
2300 København S
Tlf. +45 45 23 50 00
www.environmentalscience.bayer.dk
Kontakt: Jacob Kronbo Andersen, Technical Sales Manager
Tlf. +45 20 94 77 93 E-mail: jacob.kronboandersen@bayer.com
Find etiketter, SDS og yderligere information på hjemmesiden.
Ønsker du at holde dig opdateret om de nyeste løsninger
og andre aktuelle emner inden for skadedyrsbekæmpelse,
så tilmeld dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
BEKÆMPELSESMIDLER SKAL ANVENDES PÅ FORSVARLIG MÅDE.
LÆS ALTID ETIKETTEN OG OPLYSNINGER OM PRODUKTET
GRUNDIGT FØR ANVENDELSE. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DE
ADVARSELSSÆTNINGER OG ADVARSELSSYMBOLER, DER
FREMGÅR AF ETIKETTEN.

