ORIGINÁLNÍ HOKOVIT METODA
ODCHOVU SUPER JALOVIC

Je tak snadné být úspěšnější.
Nechejte HOKOVIT mikroživiny
pracovat za vás.

CALVICOL

v prvních
hodinách života

Premium kolostrum, sušené
Obsahuje imunoglobuliny, interferon, laktoferon, laktoperoxyferon, 		
✔ oligosacharidy,
polypeptidy, růstové faktory, inzulin růstový faktor,
nukleotidy, blokátory škodlivých mikroorganismů
pasivní imunitní p esun po porodu
✔ Zvyšuje
p ísun ochranných protilátek novorozeným telatům
✔ Zvyšuje
Zabraňuje vzniku imunitní mezery v prvních několika týdnech života
✔ Snižuje úmrtnost a procentuální podíl slabých telat
✔ Zdravý start od začátku života
✔
ř

ř

HOKOSTAR
v prvních
hodinách života

Tekutý přípravek elektrolytů s vitamíny a stopovými prvky
Obsahuje mikronizované vitamíny,
✔ elektrolyty
a cheláty železa a selenu
✔ Okamžitá absorpce
míra absorpce
✔ Vysoká
ztráta vitamínů
✔ Minimální
absorpce i při ještě ne zcela vyvinutém zažívacím traktu
✔ Dobrá
a při zažívacích poruchách
✔ Prevence nedostatku vitamínů, železa a selenu
vodní bilance zvířat prostřednictvím elektrolytů
✔ Regulace
✔ Rychlá, okamžitě viditelná vitalizace telat

CALVISTART
po dobu prvních
6 měsíců života

Mikroživinový doplněk obsahující kvasnice, byliny a
rostlinné extrakty, peptidy, esenciální mastné kyseliny,
enzymy, cheláty aminokyselin, silice, mlezivo, vitamíny a
aromatické látky
metabolické aktivity a zdraví
✔ Zlepšení
imunitního systému telat
✔ Posílení
Významné zlepšení příjmu krmiva a konverze krmiva
✔ Vysoký hmotnostní přírůstek s trochou mléka
✔ Optimalizace vývoje klků v bachoru a bachoru jako celku
✔ Zdravá, rychle rostoucí a optimálně vyvinutá odchovaná telata
✔

HO-181 SUPER
HEIFER GUARD

od 7 měsíců do prvního
otelení

Mikroživinový doplněk obsahující vitamíny, stopové prvky,
Nutrimin, Myex, kvasinky, bylinné a rostlinné výtažky,
peptidy, esenciální mastné kyseliny, cheláty aminokyselin,
mlezivo, aromata, chlorid sodný
dodávky životně důležitých a ochranných látek
✔ Zajištění
Zlepšení metabolické aktivity a zdraví
✔ Zvýšení příjmu vlákniny
✔ Zlepšení konverze krmiva
✔ Optimální přírůstek a vývoj jalovic bez nákladného, vysoce
✔ energetického krmení. Nulové riziko zatučnění
reprodukce
✔ Zlepšení
Ochrana proti mykotoxinům
✔ Ochrana jater prostřednictvím absorpce přebytku amonných iontů
✔ Rámcové, fit, zdravé a vysoce výkonné prvotelky
✔

HOKOVIT vysoce výkonné krmivo pro telata, které je v
souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky, obsahuje
CALVISTART zaručující nejen tu nejlepší výživu, ale také další
MIKROŽIVINY zlepšující zdraví zvířat a jejich metabolismus.

Goldwyn Diamond-EX 92

Odchovaný pomocí HOKOVIT METODY ODCHOVU
SUPER JALOVIC. Ø prvních 4 laktací: 14.059 litrů mléka v 305
standardních laktačních dnech

Jak vám může originální
HOKOVIT METODA ODCHOVU
SUPER JALOVIC pomoci?

✔ Zdravé, rychle rostoucí telata a skot
✔ > 230 kg živé hmotnosti ve věku 6 měsíců
✔ > 420 kg živé hmotnosti při inseminaci ve věku 14 měsíců
✔ > 650 kg živé hmotnosti při prvním otelení ve
věku 23 měsíců

✔ Časné otelení optimálně vyvinutých jalovic (ne zatučnělých!).
Při prvním otelení mnohem vyšší laktace a celoživotní
užitkovost

✔ Nižší náklady na odchov jednoho zvířete
✔ Mnohem nižší náklady na obměnu stáda na litr mléka

Švýcarská kvalita

Váš kontakt pro
originální HOKOVIT METODU ODCHOVU SUPER JALOVIC:
Ing. Jiří AUST, Ph.D.
HOKOVIT CZECH s.r.o.
8. května 207, Grygov, 783 73, Czech Republic
IČ: 29446627, DIČ: CZ 29446627
Tel. +420 725 719 110
Email: jaust@hokovit.cz
www.hokovit.cz , www.qualivo.ch
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