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Highlights fra sponsorerne
Brdr. Ewers

Vilomix
Brødr. Ewers A/S

Baggrund og historien

• Brødr. Ewers grundlagt i 1848
• Handel med korn og foderstof på ærlig vis

Baggrund og historien
• 1995 købes fabriksanlæg i Aabenraa og produktionen begynder i 

1996 efter en totalrenovering
• 1998 overtager 5. generation, Claus og Hans Otto Ewers ledelsen

Virksomheden
• 2002 overtager Brødr. Ewers en del af KFK’s afdelinger i Syd og 

Sønderjylland samt fabrik på Aabenraa havn
• 2003 flyttes administration til Ellegårdvej
• 2006 åbnes afdeling på Fyn
• 2008 åbnes afdeling i Hobro
• 2010 etableres afdeling i Tyskland
• 2011 åbnes afdeling i Tureby på Sjælland
• 2012 åbnes afdeling i Ølgod
• 2012 åbnes afdeling i Birkum på Fyn
• 2013 åbnes afdeling på Egeskov for modtagelse af afgrøder
• 2014 åbnes afdeling i Brædstrup med gødning og planteværn
• 2015 Overtager HC Handelscenter, Venslev A/S
• 2016 åbnes afdeling i Håstrup
• 2016 etableres planteværnslager på Bornholm

HC Handelscenter
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Virksomheden

• 150 medarbejdere
• Omsætning 1,5 mia.
• 7 salgs- og driftsafdelinger
• 5 driftsafdelinger
• 3 fabrikker, kapacitet 350.000 ts.
• 8 tankbiler
• 7 ladbiler m. sug/blæs
• 3 ladbil m. tip
• 4 varetursbiler

Produktområder

Vi har valgt – at være hvor I er !

• Vi er med som sponser fordi I er her
• Dyrskuet i Roskilde
• Besøg i en majsmark
• Vi kommer gerne med ud i ERFA grupper
• Vi kommer til årsmøde for mælkeproducenter 

fordi vi har taget et valg.

I kan vælge det hele fra Ewers

• Konventionel kvægfoder
– Proteinfoder, automatfoder – råvarer

• Non Gmo kvægfoder
• Økologisk kvægfoder
• Mineraler og sækkevarer på varetur

– Plastik, træpiller, desinfektion, græsfrø, majsfrø

• Skadedyrsbekæmpelse

John Snede, Dansk Vilomix

HIGHLIGHTS FRA VILOMIX
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EN KORT DAGSORDEN:

Hvem er Vilomix?
Øget foderoptagelse

Hvad betyder det i gram mineralblanding?
Ændret anvendelse af korn

Sodakorn – valset korn - majs
Højere krav til livslængde
Lidt grublerier til sidst
Markedssituationen – et stykke verdenshistorie….

EN HARMONISK FORRETNING

580 medarbejdere i gruppen
Eksport til mere end 20 lande
4 forretningsområder

29

Fuldt dækkende på kerneaktiviteter
Strategisk stærk partner
En del af Danish Agro Koncernen

30

ETABLERET I 10 LANDE MED SALGS-, LAGER-, 
PRODUKTIONS- OG KONTORFACILITETER

STØRRE FODEROPTAGELSE MEDFØRER 
STØRRE BEHOV FOR MINERALER

Foderrationerne er blevet mere koncentrerede
– 24-25 kg tørstof (ts) imod tidligere 22-23 kg ts

Ekstra kg ts er ofte fodermidler uden mineraler og vitaminer
– Majs
– Korn
– Beskyttet fedt

De ekstra kg ts skal suppleres op med calcium, fosfor, magnesium, natrium 
– men også med mikromineraler og vitaminer.
Mineralblandingen skal tilpasses rationen for optimal udnyttelse

HVAD BETYDER DET I GRAM MINERALBLANDING?

2 kg ekstra ts i rationen betyder ekstra tildeling af ca:
– 40 g foderkridt               (2 kg ts á ca 7,5 g Ca)
– 15 g fodersalt                 (2 kg ts á ca 3 g Na)
– 12 g magnesiumoxid     (2 kg ts á ca 3 g Mg)
– + ekstra mikromineraler og vitaminer

Derfor skal der ofte tildeles flere mineraler

ÆNDRET ANVENDELSE AF KORN
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KORNARTERNE SUPPLERET AF SODAKORN
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HØJERE LIVSLÆNGDE

HØJERE LIVSLÆNGDE

Citat fra artiklen:
– ”Især vanskelige kælvningsforløb evt. kombineret med dødfødte kalve”
– ”Er kvien ældre end 27 mdr v/ kælvning, har den højere risiko for udsættelse”
– ”For Holstein-racen gælder det også kvier, der kælver før 22 mdr-alderen”

Afgangsårsager:
– 27% lav ydelse
– 22% dårlig reproduktion

Arbejdet starter derfor hos kvierne
DERFOR: Vær god ved jeres kvier og forbered dem til et langt liv.
Brug en god mineralblanding – gerne med naturlig E-vitamin og organisk selen

LIDT GRUBLERIER

Pas nu på ikke at begrænse dig selv i at opnå en højere produktion - for at 
spare få % af foderomkostningen
Alt for ofte mødes vi af ønsker om at reducere i omkostningen til 
mineralerne – ofte uden at se på det faglige
Det er ærgerligt, hvis du selv er med til at undertrykke dyrenes produktion 
på grund af en marginal besparelse
Vi opfordrer til:
– Lav mineralanalyse på 1 eller 2 slæt græsensilage (hele pakken)
– Få beregnet foderplanen med fokus på mineraler
– Ud fra en fælles vurdering besluttes sammensætning og tildeling af 

mineraler
– Køerne skal have det nødvendige – men heller ikke for meget.

MARKEDSSITUATIONEN - ET STYKKE VERDENSHISTORIE….

Situationen på vitaminmarkedet er i en historisk krise.

MARKEDSSITUATIONEN FORTSAT
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MARKEDSSITUATIONEN FORTSAT MARKEDSSITUATIONEN PÅ DANSK

HVAD BETYDER DET FOR KVÆGETS FORSYNING?

Kr/ko daglig aug. 2017 dec. 2017 Difference

140 i.e. A-vitamin 0,03 0,31 0,28

300 mg synt. E-vit 0,01 0,07 0,06

300 mg natur E-vit 0,06 0,09 0,03

20 mg biotin 0,06 0,13 0,07
Mælk: 
+/- 1 øre/kg +/- 0,30

2,5 kg sojaskrå 
+/- 10 kr/100 kg +/- 0,25

John Snede, Dansk Vilomix, 21 20 05 46,   jos@vilomix.dk

TAK FOR I LYTTEDE


