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Téma: Dojený skot

Efektivnější produkce mléka Efektivnější produkce mléka 
s pomocí přírodních mikroživins pomocí přírodních mikroživin
Společnost Hofmann Nutrition AG se 
sídlem ve švýcarském Bützbergu se pro-
střednictvím fi rmy Hokovit zabývá imu-
nitou ve vztahu k produkci a reprodukci 
hospodářských zvířat. K tomuto účelu se 
od druhé poloviny 70-tých let minulého 
století se zabýváme vývojem přírodních 
mikroživin. Tyto mikroživiny podporují 
rozvoj a fungování imunitního systému, 
regulují trávení a snižují úroveň stresu. 
Hokovit mikroživiny jsou vyrobeny z cen-
ných přírodních zdrojů, jako je kolost-
rum, výtažky z kvasinek, rostlin a bylin, 
speciálních mastných kyselin, peptidů, 
antioxidantů, organických stopových 
prvků a mikronizovaných vitamínů.
Celý systém sofi stikovaných produktů 
a jejich použití je vyvíjen s ohledem 
na požadavky jednotlivých druhů 
a kategorií hospodářských zvířat.
To, aby krmná dávka byla živinově vyvá-
žená je práce příslušného výživářského 
poradce. Našim úkolem je prostřednic-
tvím přidaného “biokatalyzátoru” vyu-
žít co nejefektivněji živiny, jež má zvíře 

k dispozici v daném množství a kvalitě. 
V případě výroby mléka je celý systém 
koncipován od prvního napojení no-
vorozených telat, přes jejich odchov, 
odchov jalovic až po imunitní ochranu 
dojnic po celou dobu jejich života.
Novorozená telata jsou lépe imuni-
zovaná s pomocí našeho premiové-
ho bovinního kolostra CALVICOL, jež 
pomáhá novorozeným telatům lépe 
nastartovat fungování imunity. Dojni-
ce nemají optimální skladbu kolostra 
kvůli stresu, kterému čelí v důsledku 
vysoké produkce.
HOKOSTAR mikronizované vitamíny 
přecházejí přímo do lymfatického 
systému přes sliznici v ústech, jícnu 
a v žaludku. Prostřednictvím tohoto 
patentovaného mechanismu mikro-
nizované vitamíny obcházejí játra 
s minimálními ztrátami a plný účinek 
je nastupuje již 15 minut po podání. 
Při použití krmiva pro telata a mléčné 
náhražky s přídavkem CALVISTART je 
dosahováno v odchovu telat lepší při-

pravenosti zvířat k plnému projevu 
jejich růstového potenciálu prostřed-
nictvím posílení imunitního systému, 
optimalizace metabolismu a kontrole 
procesu trávení. Mikroživiny přidáva-
né do krmiva pro telata stimulují růst 
mirofl óry trávícího traktu a také klků 
v bachoru, pomáhají rozvíjet slizniční 
imunitu prostřednictvím ochranných 
faktorů obsažených v mlezivu a dalších 
složek stimulujících imunitní odpověď. 
SUPER HEIFER GUARD jako přídavek do 
krmné dávky pro jalovice zajišťuje opti-
mální rozvoj odchovávaných jalovic jako 
předpoklad vysoce produktivních dojnic. 
Tento mikrovýživový přípravek zajišťuje 
všechny vitamíny a stopové prvky, které 
jalovice potřebuje spolu s dalšími slož-
kami k detoxifi kaci organismu a stimu-
laci imunitního systému. SUPER HEIFER 
GUARD zaručuje požadovaný přírůstek 
825 g/den od 7 měsíce věku bez nutnosti 
přidávat koncentrované krmivo.
K maximalizaci produkce mléka na mléč-
ných farmách jsme vyvinuli přípravek 

DAIRY PRO, mikrovýživový produkt jako 
přídavek do krmiva pro dojnice. Splňuje 
požadavky dojnic na dosažení vysoké 
produkce mléka, mléčné bílkoviny a tuku 
při současném snižení obsahu somatic-
kých buněk, zlepšení parametrů repro-
dukce a snížení veterinárních nákladů. 
Celý koncept je v praxi chovatelům de-
monstrován prostřednictvím výsledků 
fi rmy HOKOVIT GENETICS. Příkladem 
je v současné době 11 místo v TOP50 
krav starších 2 let (duben 2017) krávy 
HOKOVIT COL CARRYGOLD, GTPI 2597, 
Supershot x Headliner x Freddie, fami-
ly Larcrest Cosmopolitan, https://www.
hokovit.cz/obsah/hokovit-col-carryold.
Na českém trhu je fi rma Hofmann 
Nutrition AG zastoupena prostřednic-
tvím fi rmy HOKOVIT CZECH s.r.o..
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