Søren Anton Larsen Aagaard – 580 årssøer med salg af 30 kg. grise – 01-09-2016

FarmDry fra Destek ApS holder stierne tørre
Ud over at bruge FarmDry tørdesinfektion, som jeg har
brugt siden april 2012, bruger jeg DT StaldRens Foam og DT
GlutaSan desinfektion fra Destek. Herudover bruger jeg
også savsmuld i stierne.

Min oplevelse med FarmDry:
Det er nemt at arbejde med og nemt at fordele. Jeg oplever
overhovedet ingen problemer med at Farmdry klistrer eller
brænder sig fast i stierne. Det er let at vaske af.
Som en stor fordel ved FarmDry er, at det er baseret på ler
og ikke kalk som så mange andre produkter er.

FarmDry fra Destek

Jeg har tidligere prøvet andre produkter, som er
kalkbaseret og det gik jeg væk fra igen, for hvis dyrene har
åbne sår og små rifter, så risikerer de at blive større, fordi
kalken kan risikere at ætse og gnave.
Når vi har besøg udefra og de kommer ind i vores stalde,
fortæller de, at stierne ser utrolig fine og tørre ud.

(…) Jeg oplever
overhovedet ingen
problemer med, at
Farmdry klistrer eller
brænder sig fast i stierne.
Det er let at vaske af. (…)
(…) Som en stor fordel
ved FarmDry er, at det er
baseret på ler og ikke kalk,
som så mange andre
produkter er. (…)

Anvendelse:
Jeg bruger 5-6 kg. FarmDry dagligt ved 150 farestier. Det er
jo ikke meget, den store effekt taget i betragtning.
Når vi har vasket farestierne og de er tørre, smider jeg to
håndfulde FarmDry ind i hver sti, inden søerne kommer ind:
Én håndfuld i lejet ved soen og én håndfuld i smågrisehulen.
Dette gør at FarmDry fylder de små sprækker i betonet ud
og derved både dræbe bakterierne og tørrer godt ud.
Det videre forløb hver dag hele året rundt, går jeg en tur
rundt i farestalden med halv spand FarmDry. Smågrisene
har det med at svine en del langs siden af inventarerne i
modsat side af hulerne. Så her smider jeg også lidt FarmDry
for, at der hele tiden er tørt.
Når vi har vasket klimastalden, tager jeg også to håndfulde
og kaster ind i hvert leje for tørre godt ud og desinficere i
hjørner og i de små revner og sprækker, der er i betonet.
Kundeservice:
God kundebetjening og kender deres forskellige produkter
godt og kan informere om forskellige løsninger. De er rare
og venlige at tale med. Det er også rart at de ringer, hvis de
kører med nogle specielle tilbud.
Med venlig hilsen Søren

Destek ApS – Orebovej 29 – DK4293 Dianalund – Tlf: +45 3313 1125 –
Fax: +45 3336 1125 – Mail: info@destek.dk

