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Wat voor product is Dairy Pro?
Alexander: ‘Dairy Pro is een micronutriënten-
preparaat, dat zowel de stofwisseling als het 
immuunsysteem positief beïnvloedt. Inzet 
ervan bevordert de vertering en heeft daar-
door een positieve invloed op de melkplas en 
de gehalten. Daarnaast wordt het immuunsys-
teem gestimuleerd, wat leidt tot verbeterde 
afweer tegen ziekteverwekkers. Een verbeterde 
stofwisseling en een sterker immuunsysteem 
maken de koe niet alleen gezonder, ze zal ook 
een betere vruchtbaarheid tonen. Uiteindelijk 
werkt Dairy Pro als een katalysator en verbe-
tert het de efficiëntie van de voeding. In de 
melkveevoeding is er een grote behoefte aan 
stabilisatoren, dat wil zeggen micronutriënten 
zoals die in Dairy Pro en Dairy Protect zitten. 
In de pens zorgen ze voor de instandhouding 
van een veelzijdige microbacteriële diversiteit. 
In de darm voor het regelen van de balans van 

Dat is een tweejarige met GP-82 ingeschreven 
Riveting-dochter, die via Adagio terug gaat 
op een Powerball-kleindochter van Diamond. 
Haar hoogste dochter is een 2861 gTPI sco-
rende Gameday, maar wat nog meer indruk op 
ons maakt, is haar eigen productievermogen. 
Ze heeft na 256 dagen in haar eerste lactatie al 
11.326 kg 3,91% 3.57% geproduceerd.‘

En ze staat net als alle andere Hokovit-dieren bij 
een van uw klanten?
Jürg: ‘Ja, natuurlijk! Powermaid staat op stal bij 
Remo Büsser. Een van onze Concept Dairy Pro-
klanten en Hokovit-voedingsadviseur. Remo kon 
de gemiddelde dagproductie van zijn 55-kop-
pige melkveestapel op basis van onze producten 
verhogen van 28 kg naar 42 kg. Dat was een 
geweldige stap en een van de vele bewijzen, hoe 
succesvol onze producten werken.‘

We ontmoeten Jürg en Alexander Hof-
mann in het hoofdkantoor van de 
onderneming in Bützberg, zo’n 45 

minuten rijden ten noordoosten van de Zwit-
serse hoofdstad Bern. En er zijn beslist slechtere 
momenten om de beide directeuren van Hof-
mann Nutrition AG met hun 50 medewerkers te 
interviewen. Hokovit is producent en verkoper 
van speciaalvoer, premixen en zeer specialisti-
sche werkstoffen voor de diervoeding en heeft 
opnieuw een succesvol jaar achter de rug. Nu 
echter, kort na de decemberdraai, heeft met 
name de fokkerijliefhebber, senior-chef Jürg, 
iets te vertellen over de door hem gefokte 
Holsteins uit het fokprogrammaa van Hoko-
vit Genetics. Een perfecte opmaat voor een 
interessant gesprek.  

Meneer Hofmann, u ziet er opgewekt uit! Hoe is 
de fokwaardeschatting verlopen? 
Jürg: ‘Ja, we hadden een werkelijk verheugende 
decemberdraai. Zowel voor onze vrouwelijke 
dieren als voor onze stieren, die we aan de KI 
geleverd hebben. Het highlight van dit moment 
is zonder twijfel Hokovit Red Rock-PP. Dat is een 
Nipit-zoon uit een Solitair-dochter uit de familie 
van Kings-Ransom Dorcy Dextra en met 1468 
gISET nu de hoogste homozygoot hoornlose 
RH-stier in het aanbod van Holsteinstieren in 
Zwitserland. Met Hotop-Red-PP heeft hij ook 
nog een volle broer, die net als Red Rock A2A2/
BB is en eveneens wordt opgenomen in het 
aanbod van Swissgenetics.‘ 

U heeft de afgelopen jaren in alle mogelijke 
families en interessante jonge genomics-dieren 
geïnvesteerd. Welke familie heeft dan de 
grootste invloed in uw fokprogramma?
Jürg: ‘We fokken met dieren uit families als de 
Cosmopolitans, de Barbies, Marbella‘s, Splendors 
en de Duitse Isabella-familie. De belangrijk-
ste fokkoe tot nu toe was echter beslist Moo 
Goldwyn Diamond uit de Cinderella-tak van 
de Roxy‘s van Wilcoxview. Uit haar hebben 
we enkele lijnen verkregen, die zowel op basis 
van genomics als als melkkoeien overtuigen. 
Het beste voorbeeld is Hokovit Powermaid. 

Het gebied van de micronutriënten is echter 
ook weinig onderzocht en eigenlijk zijn er toch 
honderden verschillende micronutriënten die in 
de voeding gebruikt zouden kunnen worden?
Alexander: Ja, dat klopt. Tot nu toe heeft de 
wetenschap zich weinig bezig gehouden met 
dit gebied en zijn er nauwelijks officiële en 
betrouwbare analyses. Als micronutriënten 
worden vooral gistextracten, kruiden, planten-
extracten, maar ook specifieke vetzuren en biest 
ingezet. Om effecten op productie, groei of 
immuunsysteem te bereiken, komt het echter 
vooral op de juiste samenstelling en mengsel 
aan en daarvoor tonen onze zelf verzamelde 
data en de respons van onze klanten na veertig 
jaar ervaring, dat we met onze producten veel 
kunnen bereiken.‘ 

Wat doet Hokovit anders dan andere producen-
ten van vergelijkbare producten?
Alexander: ‘Het is belangrijk om te begrijpen 
dat we de voerbenutting en het immunsysteem 
positief beïnvloeden. Zonder micronutriënten 
krijg je niet de hoeveelheden voer in de dieren 
die ze nodig hebben om de producties te vol-
brengen die genetisch mogelijk zijn. Zonder 

de darmmicrobiota. In de dikke darm voor de 
preventie van dikke-darmverzuring en van 
slechte fermentaties.‘

En alles op basis van micronutriënten?
Jürg: ‘Ja, micronutriënten-producten zijn welis-
waar niet ons enige arbeidsterrein, maar is wel 
een van onze kernactiviteiten. De eerste micro-
nutriënten, Homexan Stimul, hebben we in 
1978 gelanceerd en in de loop der tijd hebben 
we ontzettend veel kennis opgebouwd. En het 
is voor ons ook duidelijk dat we geen massa-
product willen verkopen. We bedienen heel 
bewust een niche.‘ 

Wat bedoelt u daarmee?     
Alexander: ‘We bieden in Zwitserland voor 
elk bedrijf individueel samengestelde voer-
mengsels en mineralen aan. Onze klanten zijn 
melkveehouders, die heel bewust aan bepaalde 
schroeven willen draaien. De grootste en zicht-
baarste effecten krijgen we in de bedrijven 
waar sowieso al veel goed gaat. Veel succes-
volle melkveebedrijven en evenveel bekende 
fokkers in heel Europa behoren tot onze klan-
tenkring. Ik zeg altijd schertsend: alleen de 
slimmeriken kopen bij ons.‘

En het aandeel slimme melk-
veehouders neemt toe?
Jürg: ‘Vanzelfsprekend! Elke stap in de voort-
schrijdende schaalvergroting laat de bedrijven 
overleven die het professioneelste werken. De 
trend gaat richting micronutriënten, omdat 
daarmee de voerefficiëntie, immuniteit en 
rendabiliteit van de melkveehouderij zijn te 
verbeteren. Dat zijn toch precies de thema’s 
die ons ook in de fokkerij de afgelopen 20 jaar 
begeleiden. Feit is echter ook dat nog steeds 
95% van alle koeien zonder micronutriënten 
gevoerd worden.‘  

Naast de productie van micronutriënten voor de diervoeding en een hoogwaardig 
Holstein-fokprogramma (Hokovit Genetics) is Hokovit actief op vier andere zakelijke 
gebieden, waaronder de productie van premium-vlees onder het label Qualivo.

Jürg en Alexander 
Hofmann: ‘We willen 
de niche bedienen, 
niet de massa!‘ 
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micronutriënten wordt het voer door de dieren 
slechter benut. Eigenlijk moet je zeggen dat een 
moderne Holsteinkoe, die geen 12.000kg geeft 
en minstens 5 lactaties produceert, onvoldoende 
gevoed is en ondersteuning nodig heeft.‘

Maar niet elk bedrijf is hetzelfde. Zowel het 
management als de voeding variëren.
Alexander: ‘Dat is precies waar het om gaat en 
ook de insteek die we belangrijk vinden. Tot ons 
concept in Zwitserland behoort altijd ook een 
competente bedrijfsadvisering en uiteindelijk 
natuurlijk een voermengsel dat heel precies is 
afgestemd op de behoeftes van het bedrijf. 

En waar haalt u de kennis vandaan over de 
juiste receptuur in elke situatie?
Jürg: ‘Dat is, zoals gezegd, vooral het resultaat 
van decennialange ervaring. Al onze producten 
worden jarenlang getest op bedrijven en alle 
resultaten worden nauwkeurig gedocumen-
teerd. Door de kennis die we daardoor krijgen, 
zijn we uiteindelijk in staat om een oplossing 
aan te bieden, die zo is gericht, dat ook wissel-
werkingen benut kunnen worden. We werken 
zeer intensief samen met internationaal erkende 
specialisten in de wetenschap aangaande melk-
veevoeding en -houderij.‘

Er zijn verschillen tussen bedrijven, maar er 
zijn ook volledig verschillende filosofieën, die 
ook tussen landen vallen waar te nemen. Hoe 
gaat u daarmee om? 
Alexander: ‘Zoals gezegd, voor ons bedrijf is bij 
elke advisering elke melkveehouder een indi-
viduele klant, die ook individueel geadviseerd 
wordt. In principe is het zo dat die verschillen 
tussen landen er daadwerkelijk zijn. We kennen 
ze uit de landen, waar we vertegenwoordigd zijn 
en verdiepen ons daar samen met onze advies-
dienst en onze vertegenwoordigers in, ook met 
betrekking tot de keuze van onze producten.‘ l

Al decennia lang is de Zwitserse onderneming Hofmann Nutrition AG onder de merknaam Hokovit een gerespecteerde 

naam in de Europese voedermiddelenindustrie. Hokovit, dat vooral bekend is vanwege haar deskundigheid op 

het gebied van micronutriënten in de rundveevoeding, maar ook varkens-, pluimvee-, paarden- en vissenvoer 

produceert, is een echt familiebedrijf. De onderneming van Jürg Hofmann en diens zoon Alexander staat ook 

voor respectabele successen in de Holsteinfokkerij. Ze hebben beiden dus veel te vertellen en een gesprek 

met hen is voor conventionele melkveehouders net zo interessant als voor gepassioneerde fokkers.

Jürg en Alexander Hofmann (Hokovit) 
‘Alleen de slimmeriken kopen bij ons!‘

‘Zonder 
micronutriënten 

krijg je het 
benodigde 

voer niet in de 
dieren!‘


