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Derudover blev vi 
positiv overraskede over, 

at vi reducerede forbruget 
af udtørringsmiddel fordi 

FiberCombi udtørrer bedre. 
 

En tredje meget positiv 
ting ved FiberCombi er, 
at den kommer i 20 kg’s 

poser, 
hvilket gør det nemt 

for vores pige i farestalden, 
når hun skal løfte 

på poserne. 
 

 
 

Det gjorde Destek ApS til et nemt valg for os 
 

Vi har 770 årssøer med 30 kg’s produktion. 
Vi bruger i dag FiberCombi fra Destek ApS i 
vores farestald. 
 

Vores oplevelser med FiberCombi 
Vi begyndte at bruge FiberCombi i juli 2015, 
hvor vi blev positiv overraskede over hvor 
effektivt FiberCombi udtørrede stibunden og 
derved virkede på smågrise der havde fået 
diarré. 
 

Derudover blev vi positiv overraskede over, at 
vi reducerede forbruget af udtørringsmiddel 
fordi FiberCombi udtørrer bedre. 
 

En tredje meget positiv ting ved FiberCombi er, 
at den kommer i 20 kg’s poser, hvilket gør det 
nemt for vores pige i farestalden, når hun skal 
løfte på poserne. 
 

Anvendelse 
Vi anvender FiberCombi lige før faring, hvor vi 
giver hele stien en omgang. Det sørger for, at 
smågrisene ligger og dier i et tørt miljø og jeg 
mener, at det giver mindre varmetab og 
derved mindre risiko for diarré. Oftest holder 
FiberCombi frem til kastration hvor vi tildeler 
mere, hvis der er behov for det. 
 

Hvis vi har et hold smågrise som har fået 
diarré, så strør vi FiberCombi i HELE stien og 
bruger kun FiberCombi som udtørringsmiddel. 
Det virker rigtig godt og holder stien tør i lang 
tid, så smågrisene hurtigere kommer over 
diarréen. 
 

Kundeservice 
Vi valgte at handle med Destek ApS igen, fordi 
vi var meget tilfredse med deres produkt 
FiberCombi. Der var- og er stadigvæk - en god 
kommunikation med sælger, som dengang 
imødekom og stadigvæk imødekommer mange 
af vores interesser i forbindelse med handelen, 
såsom pris og leverings tidspunkter. 
 

Med venlig hilsen 
I/S Favrgaard 


