
Využitie humínových kyselín v chove oviec a kôz

HUMAC®Natur AFM je veterinárny prípravok 
s vysokým obsahom humínových kyselín až 
65%. Základnou surovinou na jeho výrobu je
jeden z najčistejších zdrojov Leonarditu na svete. 
Ten vznikol humifikáciou zvyškov rastlinného 
pôvodu a jeho vek sa odhaduje na 30 miliónov 
rokov. Pri výrobe produktov značky HUMAC® je 
Leonardit špeciálne aktivovaný. Vďaka tejto 
aktivácii sú tieto produkty až 10 násobne 
účinnejšie ako podobné prípravky bez aktivácie 
humínových kyselín. 

Výskyt humínových kyselín v prírode sa 
pohybuje od stopových množstiev v stojatých 
vodách, íle, liečivom bahne, maštaľnom hnoji 
a v mierne vyšších koncentráciách v rašeline, 
lignite 10-30%. Najvyšší podiel humínových
kyselín je v oxihumolite (Leonardit) 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. 

Humínové kyseliny v naturálnej forme patria medzi prírodné antibiotiká 

Vo voľnej prírode možno sledovať diviaky a inú poľovnú zver, ako vyhľadáva bahniská 
a doliečuje si rôzne rany pomocou bahna – humínových kyselín. Niektoré vtáky nalietavajú na 
ílovité steny a oberajú íl. Využívanie mlák, blata, ílu na liečenie je u zvierat bežné, len často krát 
sme si to nespojili s fyziológiou týchto zvierat. 

Slovenská spoločnosť Humac s.r.o sa už viac ako 15 rokov venuje výskumu a výrobe produktov 
s vysokým obsahom humínových kyselín podieľajúcich sa na ozdravení pôdy, rastlín, zvierat 
a v konečnom dôsledku aj ľudí. Dovoľte mi touto cestou oboznámiť vás s jedinečným účinkom 
humínových kyselín obsiahnutých v prípravkoch značky HUMAC®. 

Samotná molekula humínovej kyseliny má zložitú štruktúru 
s obsahom veľkého množstva chemických väzieb, naviazaných 
prvkov, prírodných aminokyselín a mnoho iného, čím si 
zaslúžila pozornosť mnohých vedcov na celom svete. 

Vďaka nám sa podarilo aktivovať molekulu do vysokoúčinného 
stupňa a naplno využiť potenciál tohto čierneho zlata.

MVDr. Juraj Šimunek

HUMAC® v podobe prášku



HUMAC®Natur AFM dodáva 
zvieratám všetky v prírode sa 
vyskytujúce minerálne látky 
a stopové prvky v chelátovej forme, 
ktoré sú ľahko využiteľné 
v organizme zvierat.

HUMAC®Natur AFM je 100% prírodnou látkou bez akejkoľvek chemickej 
úpravy. Má vysokú biologickú a farmakologickú účinnosť. Je to prášok hnedo-
čierneho vzhľadu, prírodné kŕmne aditívum organického pôvodu, ktoré sa využíva 
pre pozitívny efekt pôsobenia humínových kyselín na zdravie zvierat. 

Prírodná cesta ku zdraviu zvierat

Pôsobí detoxikačne, antisepticky, imunostimulačne

• Tlmí vznik zápalov, podporuje imunitný systém
• Zabraňuje vstrebávaniu toxických látok, ťažkých kovov, 

plesňových a bakteriálnych toxínov, mykotoxínov, 
amoniaku, pesticídov a iných jedovatých zlúčenín              
z tráviaceho aparátu do organizmu zvieraťa

• Aktivuje metabolizmus, upravuje črevnú mikroflóru, 
stabilizuje pH tráviacej sústavy, má ochranný účinok       
na črevnú sliznicu

• Absorbuje vírusy v tráviacom trakte

• Podporuje množenie a činnosť symbiotickej mikroflóry
• Má pozitívny efekt na činnosť pečene a jej detoxikáciu
• Potláča rast patogénnych mikroorganizmov v tele
• Má antioxidačný efekt
• Znižuje úhyny, zabezpečuje dobré produkčné zdravie 

zvierat
• Upravuje mikroklímu maštale podstatným znížením 

emisií škodlivých pachov a plynov

Ako aplikovať Humac®Natur AFM pre ovce a kozy?

Prípravok má podobu prášku a jednoducho sa pridáva do bežného krmiva zvierat v dávke 5-10gr / 

1kg krmiva. Ideálne je ho zapracovať do koncentrovaného krmiva v miešarňach – granule, šroty 

v koncentrácii 1% Humacu do kŕmnej zmesi, prípadne formou posypu na jadrové krmivo, aj keď 

v tomto prípade je ťažko zabezpečiť príjem predpísanej dávky na kus. Výhodou prípravku Humac®

Natur AFM je to, že zvieratá ho prijímajú s chuťou, nemôžu sa predávkovať a nemá žiadny 

negatívny vedľajší účinok na zver.

Technické parametre                                  HUMAC® Natur AFM

Humínové kyseliny v sušine min 65%

Voľné humínové kyseliny v sušine min 60%

Fulvonové kyseliny min 5%

Vápnik (Ca) 42 278 mg/kg

Horčík (Mg) 5 111 mg/kg

Železo (Fe) 19 046 mg/kg

Meď (Cu) 15 mg/kg

Zinok (Zn) 37 mg/kg

Mangán (Mn) 142 mg/kg

Kobalt (Co) 1,24 mg/kg

Selén (Se) 1,67 mg/kg

Vanád (V) 42,1 mg/kg

Molybdén (Mo) 2,7 mg/kg

Všetky v prírode sa vyskytujúce stopové prvky v μg/kg

Veľkosť častíc do 100 μm

Vlhkosť max 15%

Ďalšie látky v sušine

Vlastnosti



Príroda včera a dnes 

V súčasnej dobe intenzifikácie poľnohospodárstva je bežné používanie neskutočného množstva 

chemických prípravkov: na ničenie buriny - herbicídy, prípravkov na likvidáciu škodcov – insekticídy, 

pesticídy, rôznych postrekov, umelých hnojív... Vodné toky sú kontaminované ťažkými toxickými 

kovmi. Ovzdušie je znečistené vplyvom výfukových plynov a mnohých ďalších toxických látok, ktorými 

je naša príroda, les, tráva, zver vystavená. V mnohých vedeckých štúdiách sú preukázané zvýšené 

koncentrácie týchto škodlivých látok v mäse, v pečeni a obličkách, paroží ulovenej zveri.

Na salašoch, ovčínoch za účelom dosiahnutia krásnych prírastkov a dobrej dojivosti sú zvieratá 

kŕmené senážou, dokrmované jadrom, granulami rôznej kvality, a tak dochádza častokrát k vzniku 

metabolických porúch - acidózy, ketózy, intoxikácii pečene plesňami alebo mykotoxínmi s častokrát 

fatálnym koncom. Nutné preliečenie antibiotikami nám predražuje odchov ... a tak by sa ešte dalo 

písať veľa.

Práve produkt HUMAC®Natur AFM pomáha zvieratám zbavovať sa týchto nežiadúcich 

a škodlivých látok, detoxikovať organizmus a naštartovať tak dobré trávenie a zvýšenie 

imunity. Zároveň vplyvom dodania celej škály mikroelementov (vyše 90 mikro, makro 

a stopových prvkov) HUMAC® harmonizuje celý organizmus vrátane nervovej sústavy. 

Pravidelným používaním prírodných humínových kyselín v produktoch značky HUMAC®

môžete docieliť zníženie potreby farmaceutických liečiv vrátane antibiotík až o 50%. 

Veľmi dôležitým faktorom v dnešnej dobe je aj kvalita 

produktov živočíšnej výroby – mlieka, mäsa, vajec. 

Používaním prípravkov HUMAC® znižujeme obsah toxínov 

v organizme zvierat ale zároveň aj v produktoch, ktoré 

nám dávajú, a tak vplývame na postupné ozdravovanie 

potravinového reťazca. Takto zabezpečíte, že nielen vaše 

zvieratá budú zdravšie, ale aj mlieko, jahňacie mäso, ovčí 

a kozí syr, a rôzne iné farmárske výrobky. 

Prípravok HUMAC®Natur AFM je samozrejme schválený a odporúčaný 

v ekologickom hospodárstve pre zdravý chov a produkciu bezpečných potravín 

bez toxínov a iných rezíduí. 

Kvalita potravín



Svetový produkt 

pre ovce, kozy, kone, dobytok, poľovnú a inú raticovú zver

• Soľné lízy HUMAC® zlepšujú dojivosť a sú účinnou prevenciou výskytu mnohých zdravotných 

problémov. 

• 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. 

• Viažu mikrobiálne toxíny, plesňové toxíny a iné toxické látky (amoniak, PCB, dioxíny, pesticídy, 

ťažké kovy, atď.), ktoré sú následne vylučované trusom z organizmu zvierat. 

Kombinácia humínových kyselín, minerálov a soli je zverou veľmi dobre prijímaná. 
Náš dvojročný výskum jednoznačne preukázal, že spotreba lízov s obsahom humínových
kyselín je vyššia o 50% v porovnaní s bežnými lizmi. Aj to je dôkaz, že zvieratá HUMAC 
jednoducho milujú. 1 kocka vydrží pre 10 ks zvierat cca 1 mesiac.

HUMAC®Lisal

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.

Obohatený o prírodné humínové
kyseliny je cenným zdrojom 
využiteľného sodíka a chlóru.

Za účelom pripraviť svetový produkt pre 

ovce, kozy, kone, dobytok, poľovnú 

a inú raticovú zver, bol zapracovaný 

HUMAC®Natur AFM špeciálnou metódou 

do kamennej soli. Vznikli tak HUMAC 

soľné lizy v podobe 10kg lisovaných 

kociek, ktoré sú cenným zdrojom sodíka, 

chlóru, minerálov a prírodných 

humínových kyselín práve pre tento druh 

zvierat.

HUMAC® Soľné lizy



Písať by som mohol ešte dlho, ale načo, lepšie je raz skúsiť 

a odsledovať si efekt vplyvu humínových kyselín na zveri - kvalite 

srsti, vlny, paznechtoch, plodnosti samíc, odchovaných 

mláďatách, trávení, dojivosti, celkovej imunity zvierat, 

znížení úhynov, dlhovekosti a v konečnom dôsledku aj na 

správaní zvierat.

Aj touto formou som vás chcel informovať o vysokej kvalite našich 

slovenských produktov, s ktorými mám vo svojej veterinárnej praxi 

10 ročné skúsenosti a rozšíriť váš obzor vedomostí a znalostí 

o problematike humínových kyselín. 

S pozdravom, MVDr. Juraj Šimunek.

Prostredie zvierat

Vašu pozornosť chcem ešte upriamiť aj na ďalší bezkonkurenčný prípravok 

s obsahom prírodných humínových kyselín a to je HUMAC®Welfare. Slúži na 

zlepšenie kvality maštaľného prostredia a zníženie produkcie maštaľných 

plynov až o 40-60%. Výrazne obmedzuje výskyt chorôb pohybového a dýchacieho 

aparátu. 

Aplikáciou prípravku HUMAC®Welfare

vytvoríte podmienky, v ktorých môžu 

vaše zvieratá vplyvom fyzickej 

i psychickej pohody realizovať svoje 

prirodzené správanie. Zároveň 

skladovaním hnojovice s prípravkom 

HUMAC®Welfare vám vznikne 

kvalitné vysoko účinné organické 

hnojivo s prírodným 

stimulátorom pôdnej úrodnosti. 

Výrobok sa jednoducho aplikuje 

posypom na podstielku v dávke 10-

25kg na 100m2 podstielky. 

www.humac.sk


