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productie. Het product Dairy Protect is relatief 
nieuw en moet vooral de voederbenutting van 
hoogproductieve koeien verbeteren. Het doel 
is om met hetzelfde rantsoen meer melk te pro-
duceren, en daarmee niet alleen de rendabiliteit 
te verbeteren, maar ook om de voeding minder 
belastend voor de herkomst en klimaatvrien-
delijker te maken. Met Dairy Protect verwacht 
Hofmann een verbetering van de voerbenut-
ting op eenzelfde schaal als in het verleden door 
de toevoeging van antibiotica aan de voeding 
(5-10%), werd bereikt. Maar nu zonder scha-
delijke bijwerkingen voor dier, mens en mileu. 
Hofmann Nutrition is overigens ook nog steeds 
geïnteresseerd om meer praktijkresultaten te 
verzamelen over de inzet van Dairy Protect en 
biedt dit product onder gunstiger voorwaar-
den aan voor geïnteresseerden die mee willen 
werken aan onderzoek. l

minimaliseren, is het niet genoeg om gewoon 
te adverteren met de toevoeging van bepaalde 
micronutriënten. Om werkelijk succesvol te 
zijn, moeten we de inzet van micronutriënten, 
wat betreft soortkeuze, hoeveelheid en combi-
natie, precies aanpassen aan de verschillende 
doelen. We gaan tegenwoordig zelfs zo ver, 
dat we voor grote klanten, meestal integraties 
met grote veestapels, specifieke micronutriën-
tenpreparaten ontwikkelen op basis van hun 
behoeftes en doelen.’ 

HOOGPRODUCTIEVE KOEIEN
De ervaringen die Hofmann Nutrition de afge-
lopen decennia heeft opgedaan op het gebied 
van micronutriënten, vinden tegenwoordig 
hun weerslag in producten als „Dairy Pro“ en 
„Dairy Protect“ voor melkkoeien. Dairy Pro is al 
langer op de markt en zorgt voor immuniteit en 

Om meer te weten te komen over de effec-
tieve inzet van micronutriënten, hebben 
we een afspraak met Jürg Hofmann. 

Diens onderneming, Hofmann Nutrition AG in 
Zwitserland, houdt zich onder het label ‘Hoko-
vit’ al meer dan 40 jaar bezig met dit speciale 
segment van de veevoeding. ‘Er zijn honderden 
tot duizenden verschillende micronutriënten 
die gebruikt worden in de voeding. Vooral gist-
extracten, kruiden en plantenextracten, maar 
ook specifieke vetzuren of biest, worden inge-
zet met het doel om het immuunsysteem te 
versterken dan wel om positieve effecten op de 
productie of groei te bereiken. De moeilijkheid 
is daarbij echter niet alleen het selecteren van 
de juiste micronutriënten, maar ook om ze in 
de juiste verhouding en concentratie te gebrui-
ken. En om maximaal succes te bereiken en de 
beste prijs/prestatie-verhouding, moet de inzet 
van micronutriënten niet alleen zijn aangepast 
aan de soort, de leeftijd en het stadium van 
de dieren, maar ook aan de opbrengstdoelen. 
Hoogproductieve koeien moeten met andere 
micronutriënten verzorgd worden dan meer 
extensief gehouden koeien.’    

PRAKTIJKERVARING
Welke micronutriënten verwerkt worden in de 
Hokovit-producten, wil Jürg Hofmann ons niet 
vertellen. ‘Dat,’ zegt hij, ’is bedrijfsgeheim. We 
werken er al 40 jaar aan om de juiste micronu-
triënten en de diverse ideale samenstellingen 
voor de verschillende doelen in de diervoeding 
te onderzoeken. Daarvoor werken we zeer nauw 
samen met enkele van de beste bedrijven hier 
in Zwitserland, maar ook in Duitsland en andere 
Europese landen. Tot nu toe heeft de weten-
schap zich nog niet intensief bezig gehouden 
met dit thema en daarom zijn er ook geen offi-
ciële en solide rapporten. We moeten derhalve 
vertrouwen op de resultaten van onze eigen 
voederproeven en natuurlijk op de reacties uit 
de praktijk. Die laten echter daadwerkelijk zien 
dat we met onze producten heel veel kunnen 
bereiken. Als we de voederbenutting en de 
efficiëntie van een voerprogramma willen verbe-
teren of het immuunsysteem willen versterken 
via de voeding, om de inzet van antibiotica te 

Het idee om in onze managementserie te schrijven over micronutriënten, komt niet uit 
de lucht vallen. De actuele discussie over klimaatverandering, waarbij via een betere 
voerbenutting gestreefd wordt naar een lagere uitstoot van schadelijke stoffen uit de 
veehouderij, of de politieke en maatschappelijke druk om af te zien van antibiotica in de 
diervoeding, hebben micronutriënten een nieuwe status gegeven. Maar: of het nu gaat 
om een verhoogde productie of verbeterde immuniteit…  niet alle micronutriënten zijn 
effectieve micronutriënten. Het komt aan op de juiste keuze en de goede combinatie. 

Micronutriënten - de juiste 
combinatie bepaalt het succes
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‚Diervoeding is een studie, maar over de ideale 
combinatie van micronutriënten is er geen solide 

wetenschappelijk onderzoek’

De toevoeging van 
micronutriënten als gistextracten, 
kruiden en plantenextracten zijn in 
de voeding van hoogproductieve 
koeien tegenwoordig 
eigenlijk noodzakelijk. 
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