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Jeg kan specielt godt lide, at jeg 
kun skal bruge dette ene 

produkt, eftersom FiberCombi 
erstatter mine tidligere 

produkter såsom tørdesinfektion 
og kartoffelmel. 

 
FiberCombi er rigtig godt for 

grisene. For hvis de har svinet, så 
strøer vi med det og næste dag 

er der helt tørt igen. 
 
 
 
 
 

Mere simpelt med FiberCombi  
fra Destek ApS  
 

Vi bruger i dag FiberCombi fra Destek ApS i vores 
farestald og har gjort dette siden januar 2015. 
  

Udover FiberCombi, handler vi også 
mælkeerstatningen ’DanMilk Ideal’ igennem 
Destek.  
 

Vores oplevelser med FiberCombi 
Da vi startede op med FiberCombi blev vi meget 
positiv overraskede over, hvor nemt FiberCombi 
er at arbejde med.  
 

Det støver selvfølgelig – nøjagtig ligesom andre 
produkter i samme kategori gør - men vi lægger 
det bare ud, inden vi går til pause og når vi 
kommer tilbage, har støvet lagt sig, så FiberCombi 
kan tage sin virkning.  
 

FiberCombi suger godt og tørrer godt ud, hvilket 
jeg fornemmer og kan se, er rigtig godt for grisene. 
For hvis de har svinet, så strøer vi med FiberCombi 
og næste dag er der helt tørt igen. 
  

Jeg kan specielt godt lide, at jeg kun skal bruge 
dette ene produkt, eftersom FiberCombi erstatter 
mine tidligere produkter såsom tørdesinfektion og 
kartoffelmel. Dette har også den ekstra fordel, at 
jeg nu har nedsat mine arbejdsgange. Og så er det 
lettere at forklare medarbejderne hvordan det 
skal bruges, da FiberCombi er et simpelt produkt 
at benytte sig af.  
 

Anvendelse 
Vi anvender FiberCombi lige før faring, hvor jeg 
smider en god stor håndfuld (svarende til 3-4 dl) 
ind i hver hule. Og herefter bruger jeg det stort set 
hver dag de første 14 dage efter faring. Kan jeg se, 
at der er svinet lidt mere, strøer jeg bare lidt ekstra 
FiberCombi, så det kan tørre godt ud og herefter 
bruger jeg det, når der er behov.  
 

Kundeservice 
I Destek er de utrolig behagelige at tale med og 
gode til at informere og vejlede. Og så er de gode 
til at følge op på og tilpasse kommende 
leverancer, så jeg ikke står med et kæmpe 
varelager. 

Med venlig hilsen 
Saxildgård 


