
ORGANICKO – MINERÁLNA KŔMNA SUROVINA S VYSOKÝM
OBSAHOM AKTIVOVANÝCH PRÍRODNÝCH HUMÍNOVÝCH
KYSELÍN

HUMAC® Natur AFM Liquid je suspenzia hnedočierneho

vzhľadu získaná z Leonarditu. Jeho technologickou

úpravou získavame humifulvát rozpustný vo vode, s 

vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín v 

suspenzii. Zachovávajú sa pritom dôležité organicko-

minerálne látky zo základnej suroviny, ktoré zostávajú v 

roztoku. Je určený pre všetky druhy zvierat, ale hlavne

pre teľatá a ďalšie zvieratá kŕmené tekutou stravou.

• Tekutá forma zabezpečuje rýchlejšie vstrebanie
• Prvá pomoc pri hnačkách a otravách
• Podpora imunity, účinná detoxikácia

HUMAC®Natur AFM Liquid

Zloženie a technické parametre produktu
HUMAC®Natur AFM sa primiešava do mlieka, vody alebo 
iného tekutého krmiva, ktoré môže byť ihneď skrmované. 
V prípade použitia aplikátora sa produkt môže podať aj 
priamo do ústnej dutiny. Kŕmne suroviny sú bez ochrannej 
doby. V prípade výskytu hnačkových ochorení alebo iných 
akútnych problémov odporúčame preventívnu dávku      
2-3krát zvýšiť po dobu min. 5tich dní. Aplikácia produktov 
HUMAC je minimálne s 2-hod. odstupom po podaní iných 
liečiv. 

Spôsob podávania a dávkovanie

HUMAC s.r.o., Werferova 1, Košice, Slovensko, 0910 749 403, humac@humac.sk, www.humac.sk

Povolené v ekologickom hospodárstve. Vyrobené v Kosher režime. 



VÝZNAM HUMÍNOVÝCH KYSELÍN OBSIAHNUTÝCH 
V KŔMNYCH SUROVINÁCH RADY HUMAC® NATUR
AFM VO VÝŽIVE ZVIERAT

Všeobecný popis účinku HUMAC® Natur AFM

• Svojim pufračným účinkom stabilizuje pH bachorového
prostredia a adsorpčným spôsobom vychytáva
nežiaduce metabolity a toxické látky a vynáša ich z 
tráviaceho systému.

• Tlmí vznik zápalov a podporuje imunitu.
• Udržuje optimálne pH v organizme
• Výrazne pozitívne ovplyvňuje základné životné funkcie

jednotlivých orgánov a celého organizmu ako celku.
• Svojou pufrovacou kapacitou udržuje acidobázickú

rovnováhu organizmu.
• Má výrazný vplyv na udržiavanie biologickej

homeostázy organizmu zvierat.
• Je účinnou prevenciou metabolickej acidózy a alkalózy.
• Má protektívny účinok na črevnú mukózu – dobrý

zdravotný stav čreva zabezpečuje i dobrý zdravotný
stav zvieraťa.

• Svojim účinkom a zložením má protizápalové, 
adsorpčné, antitoxické a antibakteriálne vlastnosti.

• Zlepšuje produkciu a rentabilitu chovu.
• Priaznivo ovplyvňuje využitie živín z kŕmnej dávky, čím

zlepšuje konverziu krmiva.
• Zlepšuje vyrovnanosť stáda.
• Výrazne znižuje spotrebu antibiotík a ostatných liečiv.
• Viaže na seba mikrobiálne jedy, plesňové toxíny a iné

pre organizmus jedovaté zlúčeniny, napr. amoniak, 
PCB, dioxíny, ťažké kovy a pod., ktoré sa vylučujú
trusom. 

Optimalizácia tráviacich pochodov
Vplyv na tráviaci systém

• Účinne preventívne pôsobí proti hnačkám, dyspepsiám
a akútnym intoxikáciám.

• Udržuje priemernú motilitu v tráviacom systéme.
• Udržuje pH v optimálnom fyziologickom rozpätí –

efektívne využitie jednotlivých zložiek krmiva, 
vytváranie a udržiavanie optimálnych fyziologických
podmienok na trávenie.

Vplyv na činnosť bachora
• Pozitívne ovplyvňuje štruktúru a rozvoj prospešných

mikroorganizmov.
• Zlepšuje úroveň bachorovej fermentácie a využitia

živín.
• Ovplyvňuje tvorbu UMK (kyselina propionová, octová a 

maslová) – množstvo a zloženie mlieka.
• Redukuje nadbytočnú tvorbu NH3 – toxický vplyv na

organizmus, hlavne pečeň.

Vplyv na činnosť čreva
• Ochranou a stabilizáciou funkčného stavu sliznice čreva

obmedzuje rast a množenie vírusov, parazitov
(kokcídie...), patogénnych baktérií – klostrídie, 
koliformné baktérie a pod.

• Podporuje vychytávanie a vylučovanie biogénnych
amínov na úrovni GIT a zabraňuje jeho vstrebávaniu do 
krvného obehu.

• Úpravou prostredia GIT potláča  rast patogénov a 
podporuje rast a rozvoj symbiotických zdraviu 
prospešných mikroorganizmov.

• Viaže endotoxíny a exotoxíny – bráni ich negatívnemu 
účinku na tráviaci trakt a orgány a pozitívne ovplyvňuje ich 
sekrečné vlastnosti.

• Stabilizuje pH v tráviacom trakte a následne i v organizme, 
krvi.

• Ovplyvňuje činnosť a zloženie črevnej a bachorovej 
mikroflóry v prospech symbiotických mikroorganizmov.

• Podporuje stabilné prostredie čreva a stimuluje reguláciu
a tvorbu pankreatických a črevných enzýmov.

• Stimuluje receptory imunitného systému v črevných
klkoch pri ochrane proti patogénom.

• Pozitívne ovplyvňuje funkcie tráviaceho systému a 
resorpciu živín, svojimi účinkami v tráviacom trakte
predchádza tráviacim poruchám, ako je hnačka, zápcha. 
Zvyšuje chuť do jedla.

Vplyv na pečeň
• Väzbou amoniaku výrazne spomaľuje jeho resorpciu, čím

chráni pečeň, ktorá amoniak premieňa na močovinu. 
Súčasne podporuje množenie bachorových
mikroorganizmov, ktorých telá v tenkom čreve slúžia ako
zdroj živín pre prežúvavce.

• Pozitívne ovplyvňuje regeneračné schopnosti pečeňového
tkaniva a aktívne ovplyvňuje pečeňový metabolizmus.

Zlepšenie reprodukčných ukazovateľov
• Znižuje embryonálnu mortalitu – stabilizáciou

transformácie bielkovín, znížením úrovne močoviny a 
podporou činnosti žltého telieska pre tvorbu
progesterónu a redukciu tvorby PGF 2a (prostaglandin).

• Reguláciou hladiny sérovej močoviny pozitívne ovplyvňuje
fertilitu dojníc, bráni toxickému vplyvu močoviny na
vajíčko a spermie po inseminácii. Chráni zárodok pred
toxickými vplyvmi hlavne v období do 12 týždňa do 
vytvorenia placenty.

• Väzbou endotoxínov a exotoxínov ovplyvňuje
reprodukčné schopnosti a správny vývoj plodu.

Podpora imunitného systému
• Vychytávaním toxických látok a stabilizáciou sliznice čreva

podporuje a reguluje aktivitu imunitného systému, a tým
zvyšuje obranyschopnosť organizmu aktiváciou
imunokompetentných buniek.

• Obnovuje elektrolytickú rovnováhu poškodených buniek.

Welfare
• Zlepšuje pohodu ustajnených zvierat.
• Zlepšuje mikroklímu v maštali znížením obsahu a 

koncentrácie emisných plynov (až o 55%). 
• Znižuje produkciu stresových hormónov, zvieratá lepšie

znášajú prevádzkový stres – vysoké teploty, zmena
prostredia, náhle klimatické zmeny, zmeny stanovišťa, 
časovo náročné presuny.

• Stabilitáciou N (dusíka) v pevných a tekutých
exkrementoch sa zvyšuje ich využiteľnosť ako dostupného
zdroja N pre hnojenie rastlín.
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