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Vi mener helt klart at Basic og FiberCombi 
bidrager til at holde smittepresset nede og 
dyrenes omgivelser tørre, så grisene trives 
rigtig godt. 
 
Vi anvender både Destek’s flydende sæbe og 
desinfektion, udtørringsmidlet FiberCombi og 
tørdesinfektionen Basic. Vi er rigtig glade for hele 
Destek’s hygiejneprogram og har brugt Basic i 
omkring 10 år. 
 
Vi kalker vores farestier og bruger efterfølgende 
Basic under soen inden hun flyttes ind, da kalken 
er for hård ved søernes hud. Det fungerer rigtig 
fint og er skånsomt for yveret. Til pattegrisene 
strøer vi FiberCombi i hulen lige før faring. Det 
sørger for at de tørrer hurtigt og mindsker risikoen 
for diarré. 
 
Videre bruger vi FiberCombi indtil grisene er ca. 
14 dage gamle og efterfølgende ved behov. Vi går 
en tur rundt hver dag og giver i de smågrisehjørner 
hvor der er begyndende fugt eller diarré. På denne 
måde kan vi fint holde hulerne tørre og mindsker 
forekomsten af diarré. 

Vi anvender Basic på alle gangarealer hver fredag. 
Både i farestalden, klimastalden og på hoved- 
gangen mellem sektionerne. Derved reducerer vi 
smittespredningen både når vi træder ud og ind af 
stierne og når vi bevæger os fra sektion til sektion. 
Vi flytter mange dyr rundt om torsdagen, så det 
passer med at hovedgangen bliver vasket og får et 
nyt lag Basic dagen efter, som vi udbringer med 
en enkel gødningsvogn.  

I klimastalden spreder vi Basic ud i alle stierne 
både mandage og fredage. Vi tager det som et godt 
tegn at grisenes foderoptagelse stiger markant 
dagen efter vi har tildelt Basic og at vores 
dødelighed i klimastalden nu ligger stabilt 
omkring 1,8 %. Vi mener helt klart at Basic 
bidrager til at holde smittepresset nede og dyrenes 
omgivelser tørre, så grisene trives rigtig godt. 

 
Med venlig hilsen 

Torben, Lundbechlund 
 

     

 

   

 

 


