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Her på gården producer vi Antonius slagtesvin, det er en 

velfærds gris med fokus på dyrevelfærd. Der er 70% 

fastgulv i stierne, vi bruger halm som strøelse og 

rodebeskæftigelses materiale. Det er meget vigtigt at 

stierne er rene og tørre. 

Vi bruger Basic fra Destek efter behov og det hjælper 

med at holde stierne tørre gennem hele året. 

Vi bruger også Basic til udtørring og lejer, inden 

indsættelse af nye grise.  

Det har før givet problemer ved den efterfølgende vask, 

fordi det brændte sig fast til gulvet – det oplever vi ikke 

med Basic. 

 

Basic giver et godt miljø i stalden både for os og grisene. 

 

Kundeservice hos Destek er uovertruffen, de svarer altid 

hurtigt og venligt på spørgsmål. Jeg efterspurgte på et 

tidspunkt et produkt som de ikke havde i deres sortiment, 

kort tid efter skaffede de varen til en endda særdeles 

konkurrence dygtig pris. Jeg sætter stor pris på gode 

relationer med dem som jeg handler med, og hos Destek 

er det altid den samme søde venlige og kompetente 

konsulent jeg har i røret. Leverancerne kommer altid til 

tiden. Jeg er glad for det gode tætte samarbejde jeg har 

med Destek, og den personlige service. 

 

Med venlig hilsen  

Henrik Bøje Nielsen 
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