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Bij de Cryonite-technologie wordt al het
ongedierte, inclusief larven en eitjes, ter
plaatse onschadelijk gemaakt door be-
sproeiing met een ijskoude (-80°C) nevel:
‘koolstofdioxidesneeuw’. De methode is
eenvoudig, efficiënt en gifvrij. Er blijft
geen vochtig residu achter en de tech-

niek heeft geen negatieve gevolgen voor
de kwaliteit en veiligheid van voedings-
middelen.
Anticimex, specialist in plaagdierbestrij-
ding en -preventie, zet de Cryonite-tech-
niek al ruim een jaar succesvol in voor
ongediertebestrijding in leef- en werk-
ruimtes waar het gebruik van gifstoffen
ongewenst is, zoals kinderdagverblijven
en huishoudkeukens. De Japanse bedrij-
ven Semco en Ikari zijn vorig jaar begon-
nen met het uittesten van de methode in
de vleeswerkende industrie, terwijl Anti-
cimex samen met CTS Technologies ap-
paratuur ontwikkelde voor toepassing in
voedselvoorraden op productielocaties of
tijdens transport.

Tijdwinst
Volgens Hakan Kjellberg, manager Re-
search & Development Europe van Antici-
mex, levert de nieuwe methode veel tijd-
winst op. “We kunnen nu in minder dan
een uur effectief en milieuvriendelijk een
machine behandelen, terwijl productie-
processen ongestoord doorgang vinden.
Voorheen konden we alleen verneveling
van insecten met behulp van bijvoor-

beeld pyrethrine 12/30 toepassen. Dit is
effectief, maar giftig voor de mens. Om-
dat bij dergelijke bestrijdingsacties geen
medewerkers aanwezig mogen zijn en de
gebruikte middelen een aantal uren
moeten inwerken, betekent dit vaak een
productiestop van tenminste een dag,
ook al doet het probleem zich voor op

slechts een plaats in een productie-unit”,
aldus Kjellberg.
Anticimex test op dit moment de verrijd-
bare Cryonite-container, die vloeibare
koolstofdioxide bevat en is gekoppeld
aan een lange wendbare spuitkop. Hier-
door is het mogelijk ook insecten op
moeilijk te bereiken plekken in produc-
tiemachines te bestrijden. 

‘Pre-desinfectie’
Volgens Anticimex kan een regelmatige
behandeling met Cryonite als ‘predesin-
fectiestap’ deel uitmaken van een hygië-
neplan. Het hele kostenplaatje in aan-
merking genomen, is toepassing van Cry-
onite goedkoper dan reguliere bestrij-
dingsmethoden. Dit komt vooral doordat
bedrijfsprocessen niet hoeven te worden
stilgelegd tijdens de behandeling. De
Cryonite-container is verkrijgbaar via An-
ticimex en bedrijven kunnen, mits gedi-
plomeerd, de behandeling desgewenst
zelf uitvoeren.
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Cryonite is handig voor de bestrijding van ongedierte op
moeilijk bereikbare plaatsen, bijvoorbeeld in machines.

Het van oorsprong Zweedse familie-
bedrijf Anticimex is gespecialiseerd in
plaagdierbestrijding en -preventie,
voedselveiligheid, houtverduurza-
ming en vogelwering. Het bedrijf telt
zo’n 1.400 medewerkers en heeft ves-
tigingen in Zweden, Finland, Dene-
marken, Noorwegen, Duitsland en
Nederland. De Nederlandse vestiging
is vooral actief in de business-to-bu-

siness markt. Anticimex is onderdeel
van beleggingsmaatschappij Nordic
Capital.
CTS Technologies AG is gevestigd in
Zweden en richt zich geheel op de
optimalisatie en verkoop van Cryoni-
te. Cryonite werd in 1996 ontwikkeld
door onderzoekers van het innovatie-
ve bedrijfje Sinterkil.
www.anticimex.nl, www.cryonite.se.

Anticimex en CTS Technologies

Het in Zwitserland gevestigde bedrijf CTS Technologies AG lan-

ceerde onlangs Cryonite, een milieuvriendelijke techniek om

insecten via bevriezing af te doden. Ook moeilijk bereikbare

plaatsen, zoals delen van productiemachines of voedselmagazij-

nen, zijn ermee te behandelen.


