
HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac.simunek@gmail.com, 0904 595 904

HUMÍNOVÉ KYSELINY AKTIVOVANÉ PRE ŽIVOT
Produkty, ktoré harmonizujú všetky živé organizmy i ekosystém
100% prírodného pôvodu bez chemickej úpravy a prídavných látok

Príroda včera a dnes

Súčasná doba intenzifikácie poľnohospodárstva používa neskutočné množstvo 

chemických prípravkov či už na ničenie buriny - herbicídy, prípravky na likvidáciu 

škodcov – insekticídy, pesticídy, umelé hnojivá, vodné toky sú kontaminované 

ťažkými kovmi, využívanie ťažkej techniky pri ťažbe lesa znečisťuje prostredie 

množstvom výfukových plynov a ďalších toxických látok. Naša príroda, les, tráva, 

zver sú tomuto náporu vystavené. V mnohých vedeckých štúdiách sú preukázané 

zvýšené koncentrácie týchto škodlivých látok v mäse, v pečeni a obličkách, či 

paroží ulovenej zveri.

O sejbe monokultúr na obrovských lánoch a vplyvu na chov srnčej zveri sa už tiež 

popísalo dosť – zaznamenané sú hnačky ale aj úhyny po spásaní porastu repky 

olejnej (kyselina eruková obsiahnutá v nezrelej repke je hepatotoxická pre zver). 

Keď nefunguje pečeň nefunguje ani trávenie. Zver je nepriamo vystavená 

chemickým postrekom aplikovaným na porast repky, slnečnice.... A zase záťaž 

organizmu.

V zverniciach za účelom dosiahnutia krásnych kapitálnych jedincov, ktoré sú 

kŕmené senážou a dokrmované jadrom, granulami o rôznej kvalite dochádza tiež 

častokrát ku vzniku metabolických porúch  - acidózy, ketózy, intoxikácie pečene 

plesňami alebo mykotoxínmi s častokrát fatálnym koncom.

V bažantniciach nám šarapatia vplyvom nie vždy kvalitných krmív Clostrídiové

hnačky, E coli hnačky. Vysoké úhyny mladých bažantov na Kokcídie. Nutné 

preliečenie antibiotikami nám predražuje odchov ... a tak by sa ešte dalo písať...

V harmónii je zdravie
V prípade, že chceme aby naša zver bola naozaj zdravá, 
naša snaha poľovného hospodárstva bola efektívna, aby 
naše trofeje boli ukážkové a v konečnom dôsledku, aby 
sme pomohli celému ekosystému, treba sa chovať 
zodpovedne. Jednou z možností je využiť ponuku prírody 
vo forme vysoko kvalitných 100%ne prírodných 
produktov značky HUMAC®.
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O potrebe podávania soli pre poľovnú 

zver snáď nebude nikto pochybovať 

a myslím, že netreba žiadnemu 

poľovníkovi zvlášť vysvetľovať nutnosť 

jej podávania hlavne v zimnom období. 

V súčasnej dobe sa u nás najčastejšie 

používa v podobe kamennej soli.

Jednou z možností, ako dostať humínové látky do tráviaceho traktu 

poľovnej zveri je forma soľných lizov so zapracovaným prípravkom 

HUMAC® Natur AFM. Je to novinka na trhu, ktorá však vykazuje 

vynikajúce výsledky. 

Soľné lizy HUMAC viažu mikrobiálne toxíny, plesňové toxíny a iné toxické 
látky (amoniak, PCB, dioxíny, pesticídy, toxické kovy, atď.).

ÚČINOK

Preventívne chránia zvieratá pred 
metabolickými poruchami (hlavne 
hnačkami), obmedzujú výskyt 
zápalov a podporujú imunitný 
systém. Stabilizujú PH v tráviacom 
trakte, pozitívne ovplyvňujú činnosť 
a zloženie črevnej mikroflóry, 
stimulujú tvorbu a aktivitu 
pankreatických enzýmov

10ks kociek /100ks zveri v revíri /zimná sezóna
(jelene, muflóny, daniele a srnce)

PRIEMERNÁ 
SPOTREBA



HUMAC
®
Soľné lizy

Humínové kyseliny sú prirodzene sa
vyskytujúce organické kyseliny a tvoria
sa milióny rokov prostredníctvom
rozkladu rastlinných a živočíšnych látok.
Keďže tvorba humínových kyselín
prebieha formou biologickej humifikácie
rastlinných a živočíšnych látok, sú
prirodzene prítomné v pôde, rašelinách,
sladkovodných útvaroch a oceánoch.
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Pridaním prípravku HUMAC® do soľných lizov vznikol veľmi cenný zdroj 
prírodných humínových kyselín, sodíka, vápnika a ďalších dôležitých minerálov 
potrebných pre zdravie zvierat, imunitu, dobré trávenie a produkciu. 

HUMAC je vyrábaný z jedného z
najčistejších zdrojov Leonarditu, ktorý
obsahuje niekoľkonásobne viac
humínových kyselín, ako sú bežne v
prírode dostupné. Zvieratá túto
pochúťku prirodzene vycítia a ak majú
možnosť výberu medzi klasickým
soľným lizom a lizom s obsahom
HUMACU, vyberú si HUMAC.
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HUMAC® LISAL a HUMAC® Multi LISAL sú kocky s obsahom lisovanej kamennej 

soli, potrebných makro, mikro prvkov a stopových prvkov a humínových látok. 

Kombinácia humínových kyselín, minerálov a soli je zverou veľmi dobre prijímaná. 

Výhodou kociek je ľahká preprava a manipulácia, pohodlné skladovanie, ľahká 

dostupnosť v rámci celého Slovenska. 
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Balenia:  kocka 10kg , balené na paletách po 60 a 120ks..
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri 
dodržaní podmienok skladovania.

HUMAC® Lisal
Obohatený o prírodné humínové kyseliny je cenným zdrojom využiteľného sodíka a 
chlóru najmä pre hovädzí dobytok, kone, ovce, kozy a raticovú zver.

HUMAC® Multi Lisal
Je obohatený o prírodné humínové kyseliny a ďalšie dôležité prvky (horčík, kobalt, zinok, 
selén, mangán, jód,...), ktoré majú veľký vplyv na udržanie produkčného zdravia, rast 
svalovej hmoty, zdravotný stav, zvýšenie dojivosti a správne fungovanie vnútorných 
orgánov, hlavne u hovädzieho dobytka a ostatných prežúvavcov.

Balenia:  kocka 10kg , balené na paletách po 60 a 120ks..
Doba použiteľnosti: 24 mesiacov od dátumu výroby pri 

dodržaní podmienok skladovania.
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Technické parametre  HUMAC® MULTI LISAL

Prírodné humínové kyseliny 6,5 g/kg

Sodík (Na) 362 g/kg

Vápnik (Ca) 5 g/kg

Horčík (Mg) 3,9 g/kg

Mangán (MnO) 1,38 g/kg

Zinok (ZnO) 1,12 g/kg

Jód (Ca(IO3)2) 0,16 g/kg

Kobalt (CoSo4x7H2O) 0,09 g/kg

Selén (Na2SeO3) 0,22 g/kg

Technické parametre  HUMAC® LISAL

Prírodné humínové kyseliny 6,5 g/kg

Chlorid sodný (NaCl) 374 g/kg

Vápnik (Ca) 5 g/kg

Horčík (Mg) 0,2 g/kg


