
Použitie humínových kyselín v chove vtákov

V mojej veterinárnej praxi mám už 10 rokov možnosť používať slovenský výrobok značky HUMAC® Natur

AFM, a preto som sa rozhodol vám o ňom niečo napísať. S veľkou obľubou ho používam nielen pri liečbe, 

ale aj ako prevenciu a to nielen u vtákov.

V chove exotických vtákov používame rôzne prípravky, ktoré 

majú chovateľom uľahčiť prácu a chovným jedincom prospieť 

v ich živote v zajatí. V súčasnej dobe, máme na trhu neskutočné 

množstvo produktov na všetko možné a niekedy sa chovateľ 

ťažko orientuje, ktorý produkt si vybrať. Častokrát dáme na 

odporučenie kamaráta, predávajúceho, v lepšom prípade na 

radu veterinára.

MVDr. Juraj Šimunek

U vtákov je bežné ich nalietavanie na ílovité steny a oberanie 

ílu. Využívanie mlák, blata a mnoho iného, len častokrát sme 

si to nespojili s fyziológiou týchto zvierat. V prírode vtáky 

príjmu veľké množstvo nezrelých semien s obsahom rôznych 

alkaloidov, prípadne jedov, ktoré následne po požieraní ílu 

prirodzene vylúčia z tela. HUMAC® Natur AFM nahradzuje 

prírodné ílovisko ako zdroj minerálov a stopových prvkov

HUMAC® Natur AFM je organicko-minerálna kŕmna surovina s vysokým obsahom humínových kyselín až 

65%. Prášok hnedo-čierneho vzhľadu získaný z oxihumolitu. Je 100% prírodnou látkou s vysokou biologickou 

a farmakologickou účinnosťou. 

Výskyt humínových kyselín sa v prírode pohybuje od stopových množstiev - stojaté vody, íl, liečivé bahno, 

maštaľný hnoj a v mierne vyšších koncentráciách v rašeline, lignite 10-30%. Najvyšší podiel humínových

kyselín je v oxihumolite 50-80%. Už v minulosti Egypťania používali rašelinové obklady. Bahnové obklady sa 

využívali aj pri liečbe vojakov za 1. svetovej vojny a dodnes sa účinok blahodárneho bahna využíva 

v kúpeľníctve. Z voľnej prírody možno sledovať diviaky a inú poľovnú zver, ako vyhľadáva bahniská 

a doliečuje si rôzne rany pomocou bahna – humínových kyselín.

Prevencia je najlepší liek

Ja osobne vždy pri liečbe prihliadam na prirodzenú potrebu vtákov 

a snažím sa hľadať možnosti sofistikovanej odbornej medicíny, ale aj 

alternatívnej medicíny, aj keď v medicíne platí stokrát povedané 

„prevencia je najlepší liek“. Samozrejme použitie liekov na princípe 

chémie neodsudzujem, niekedy si bez nich neporadíme. V mojej 

veterinárnej praxi som sa stretol z veľkým množstvom prípravkov na 

princípe vitamínov, výživových doplnkov, sprejov, sirupov na imunitu 

a rôznych iných produktov. Nedovolím si povedať, že tento nie je 

dobrý, tento je najlepší a tento je na nič. 

Prírodné humínové kyseliny

Každý prípravok má svoje opodstatnenie svoju možnú indikáciu a využitie. 
Samozrejme pri aplikácii prípravkov ide o to, ako, prečo, kedy, akým spôsobom, ako 
dlho podávať prípravok a čo očakávame od daného produktu. Ale hlavne ide o to, aby 
pomohol našim operencom presne na to, čo potrebujeme. Vybrať to najlepšie na 
daný problém môže byť niekedy ťažké, a preto pri výbere akéhokoľvek produktu na 
podporu vašich miláčikov sa skúste poradiť s veterinárom prípadne so skúseným 
chovateľom.



Tieto, ale aj mnohé ďalšie priaznivé účinky vplývajú na 

dosiahnutie a následne aj udržanie dobrého zdravotného 

stavu chovaných zvierat. Konkrétne biochemické pochody 

a presné postupy, ako sa docieli ku konkrétnej pozitívnej 

zmene, sú už vysoko odborné postupy, ktoré  presahujú 

rozsah tohto článku.

Produkt je určený pre všetky druhy zvierat a teda aj všetky druhy vtákov - papagáje, 

kanáriky, andulky, holuby, sovy a dravce. Má vysoký obsah aktivovaných humínových

kyselín a nahradzuje prírodné ílovisko ako zdroj minerálnych látok a stopových prvkov. 

Pôsobí detoxikačne, antisepticky, imunostimulačne. Je 100% prírodného pôvodu bez 

akejkoľvek chemickej úpravy a prídavných látok.

Čo je HUMAC® Natur AFM a ako pôsobí ?

• Detoxikácia exogénnych a endogénnych jedov, mykotoxínov, amoniaku, ťažkých kovov 
a iných škodlivých látok prijatých krmivom
• Podpora imunitného systému, vplýva na kondíciu, vzhľad / operenie / a stres vtákov
• Doplňuje správnu výživu o minerálne látky a stopové prvky v chelátových väzbách
• Stabilizácia črevnej mikroflóry, predchádzanie poruchám trávenia, aktivácia metabolizmu
• Potláčanie rastu patogénnych mikroorganizmov, ochranný účinok na črevnú sliznicu
• Optimalizácia pH v tráviacej sústave
• Antioxidačný efekt
• Pozitívny efekt na činnosť pečene

Základné účinky:

Toto širokospektrálne využitie produktu, jeho čisto prírodný charakter a rokmi overené kladné účinky 

v praxi sú dostatočným dôvodom na to, aby bol v našich chovoch HUMAC® Natur AFM používaný. Keďže 

v praxi sa stretávam často s vtákmi pozitívnymi na rôzne virózy (bornavirus, herpesvirus, polyomavirus, 

cirkovirus a iné), vtákmi s poruchou operenia, zlým trávením a mnohým iným a vidím, ako našim 

operencom HUMAC® pomáha, nedá my sa nepodeliť s touto skúsenosťou. Netvrdím, že to je všeliek, ale 

zase spomeniem otrepanú frázu: prevencia, prevencia, prevencia...

Skúsenosti s HUMAC® Natur AFM v chove vtákov

▪ Vzhľadom na obsah mikro a makro prvkov spevňuje kvalitu 

škrupiny a hmotnosť vajec

▪ Vďaka vzácnej väzbe aminokyselín a mikroprvkov zvyšuje 

plodnosť, a tým aj liahnivosť vajec

▪ Zlepšuje kvalitu peria - podpora pri preperovaní

▪ Znižuje úhyny mláďat pri pridávaní do dokrmovacej kaše –

úpravou pH znižuje tvorbu kvasiniek

▪ Zvyšuje účinok probiotík

▪ Zlepšuje kvalitu trávenia – vhodné podávať hlavne pri zmene 

krmiva 

▪ Podporuje bunky imunitného systému – obrovské plus pri 

pozitívnych vtákoch na rôzne virózy alebo ako prevencia pred 

nakazením.

▪ Vychytáva v tele ťažké kovy ako olovo, zinok, meď a iné, ktoré 

môžu papagáje dostať do tela ohrýzaním pletiva alebo kovových 

hračiek

▪ A mnoho ďalších pozitívnych účinkov na organizmus vtákov



Spôsob aplikácie prípravku a dávkovanie
• Na suché krmivo – za sucha alebo na vlhčené zrniny v dávke  2-3 g na ks.

• Aplikácia prášku na nakrájané ovocie alebo zeleninu.

• Podanie do gritu v mierne zvýšenej dávke z dôvodu menšieho príjmu gritu v priebehu dňa.

• Aplikáciou do vody prípravku HUMAC® Natur AFM LIQUID – v dávke 1 ml na kus papagája. Je to 

tekutá forma prípravku HUMAC® Natur AFM, dobre miešateľná vo vode, nie však úplne rozpustná. 

Nevýhodou je, že niektoré vtáky sa radi kúpu v napájačkách, a tým by došlo k zašpineniu peria 

a kontaminácii vody nečistotami. HUMAC® Natur AFM LIQUID je však možné aplikovať aj na ovocie. 

• Výhodou prípravku je to, že ním nie je možné vtáky predávkovať.

• O spôsobe aplikácie prípravku odporúčam pozrieť video: 

https://www.youtube.com/watch?v=TVGMRlyr5Fw&ab_channel=HUMAC

Záverom

HUMAC® Natur AFM je možno pre mnohých chovateľov niečo nové a nevyskúšané, ale keďže sme vtáky 

domestifikáciou vytrhli z ich prirodzeného prostredia, je na nás chovateľoch, aby sme im vytvorili čo 

najoptimálnejšie podmienky, a to ako chovným zariadením, tak i podávaním vhodnej stravy a jej doplnkov. 

Čo si osobne myslím, že HUMAC® Natur AFM určite je. 

S pozdravom a prianím všetkého dobrého,  MVDr. Juraj Šimunek. Apríl 2021

Posyp na suché / vlhčené zrniny Posyp na ovocie alebo zeleninu Pridanie do gritu

Prípravok má konzistenciu čierneho prášku a jednoducho sa primieša do bežného krmiva zvierat, ktoré 

môže byť ihneď skrmované. V prípade výskytu hnačiek alebo iných akútnych problémov odporúčame 2 - 3 

násobne zvýšiť preventívnu dávku po dobu min. 5 dní. Podávame minimálne s 2-hodinovým odstupom po 

podaní iných liečiv.

https://www.youtube.com/watch?v=TVGMRlyr5Fw&ab_channel=HUMAC

