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FiberCombi Light har haft rigtig god effekt 

på svineri og klovbylder 

 

Virksomheden 

IS Gammelgaard er et svinelandbrug med 1200 søer med 

smågrise til 30 kg, samt produktion af 24.000 stk. slagte- 

svin. Vi startede i 2014 op i et nybygget anlæg med 

løsgående søer i farestalden.  

Udfordring 

Efter et halvt år begyndte vi at få store problemer med 

diarré i farestalden. Vi afprøvede adskillige produkter med 

svingende effekt. Fælles for dem var dog at de alle 

støvede meget.  

Vi blev kontaktet af en konsulent fra Destek, som 

anbefalede at prøve FiberCombi Light, og det har vi brugt 

siden. Produktet har en rigtig god effekt på diarré. Vi ser 

nærmest ikke diarré længere. 

Vi bruger nu FiberCombi Light i farehulerne før faring med 

ca. en håndfuld, og derefter efter behov. Vi bruger det i 

kombination med knust halm, da vi på den måde både får 

en desinficerende, tørrende, og varmende effekt på de 

nyfødte grise.  

Desuden bruger vi produktet i vores drægtighedsstald i 

rede-/ liggeområdet i forbindelse med at søerne ind- 

sættes i stierne. Det har haft rigtig god effekt på svineri og 

klovbylder.  

Produktet 

Det er meget drøjt i brug, ligger ”tungt” på gulvet, og 

støver derfor næsten ikke, hvilket vores personale sætter 

stor pris på.  

Kundeservice 

Destek yder en rigtig behagelig kundeservice, de ringer 

altid før aftalt levering og følger op på forventet forbrug. 

Varerne bliver altid levereret til tiden og i aftalt mængde. 
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