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A huminsavak a természetben – állóvizekben, 
agyagban, gyógyiszapban, istállótrágyában – 
nyomokban előforduló anyagok, illetve 
némileg nagyobb koncentrációkban (10-30%) 
találhatóak meg tőzegben és lignitben. A 
legnagyobb, 50-80%-os koncentrációban a 
leonardit nevű ásványban van jelen. A 
tőzegpakolásokat már az ókori egyiptomiak is 
ismerték. Az iszappakolást az 1. világháború 
idején katonák gyógyítására is használták, 
jótékony hatásainak köszönhetően a mai 
napig, elsősorban a gyógyfürdőkben 
alkalmazzák. 

A huminsavak eredeti formájukban természetes antibiotikumok. 

Megfigyelhető, ahogy a természetben a vaddisznók és egyéb erdei vadak felkeresik a mocsaras 
helyeket, és különböző sérüléseiket gyógyítják az iszap, azaz huminsavak segítségével. Vannak 
madarak, amelyek az agyagfalakról szedik le az agyagot hasonló céllal. A pocsolyák, iszap és agyag 
állatok általi használata általános jelenség, gyakran csak nem tudatosítjuk ennek az állatok fiziológiai 
szükségleteihez fűződő kapcsolatát. 

A szlovák Humac s.r.o. (Kft.) társaság több mint 15 éve foglalkozik a talaj megújítására szolgáló, 
illetve növényekre, állatokra és végső soron az emberekre is jótékony hatással bíró nagy 
huminsavtartalmú termékek kutatásával és gyártásával. Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek 
az egyedülálló hatásmechanizmussal rendelkező, huminsavtartalmú HUMAC® készítményeket. 

 

A HUMAC®Natur AFM egy állatgyógyászatban 
használatos készítmény, melynek 
huminsavtartalma eléri a 65%-ot. A termék 
alapanyaga a világ egyik legtisztább huminsav-
forrásának számító leonardit, amely növényi 
maradványok humifikációjával keletkezett 
hozzávetőleg 30 millió évvel ezelőtt. A HUMAC® 
termékek gyártásánál a leonarditot speciális módon 
aktiválják. Az aktiválásnak köszönhetően ezek a 
termékek 10-szer hatékonyabbak, mint a hasonló, 
de a huminsavak aktiválása nélkül gyártott 
készítmények. 

 

 

 

A huminsav rendkívül bonyolult szerkezetű molekulákból áll, 
amelyek nagyszámú kémiai kötéssel, kapcsolódó elemmel, 
természetes aminosavakkal és egyebekkel rendelkeznek, ezért 
világszerte számos tudós érdeklődésének középpontjában állnak. 

Cégünknek sikerült úgy aktiválni a molekulát, hogy e fekete 
aranyban rejlő potenciál a maximális mértékben kihasználhatóvá 
vált. 

 
 
 
 

Por állagú HUMAC® készítmény 

Huminsavak használata a juh- és kecsketenyésztésben 



 

Az állatok egészségéhez vezető  
természetes út 
HUMAC®Natur AFM 100%-ban természetes, vegyszeres kezelés nélkül készült, 
rendkívüli biológiai és farmakológiai hatásfokkal rendelkező termék. Sötétbarna-
fekete por állagú, szerves eredetű takarmányadalékról van szó, amely a 
huminsavak állati egészségre kifejtett pozitív hatását használja ki. 

Detoxikáló, antiszeptikus és immunstimuláló hatású készítmény 

• Gátolja a gyulladások kialakulását és erősíti az 
immunrendszert. 

• Megelőzi a toxikus anyagok, nehézfémek, penész- és 
bakteriális toxinok, mikotoxinok, ammónia, peszticidek és 
egybé mérgező vegyületek felszívódását. 

• Élénkíti az anyagcserét, beállítja a bél mikroflórájának 
működését, stabilizálja az emésztőrendszer pH-értékét és 
védi a bél nyálkahártyáját. 

• Elnyeli az emésztőrendszerben lévő vírusokat. 
 

 
 

A HUMAC®Natur AFM 
tartalmazza az állati szervezet 
számára szükséges valamennyi 
természetben előforduló ásványi 
anyagot és nyomelemet, 
mégpedig az állati szervezet 
számára könnyen felhasználható 
kelát formában. 

 

• Támogatja szimbiotikus mikroflóra szaporodását és működését 
• Jótékonyan befolyásolja a máj működését, méregtelenítését 
• Visszaszorítja a patogén mikroorganizmusok szaporodását a 

szervezetben 
• Antioxidáns hatású 
• Csökkenti az elhulásokat, biztosítja az állatok jó reprodukciós 

egészségét 
• Jelentősen csökkenti a bűzanyagok és gázok keletkezését, 

ezáltal javítja az istálló mikroklímáját 

 
A HUMAC® Natur AFM paraméterei 

Huminsavtartalom szárazanyagra számítva min 65% 

Szabad huminsavtartalom szárazanyagra 
számítva 

min 60% 

Egyéb anyagok szárazanyagra számítva 

Fulvonsavak min 5% 

Kalcium (Ca) 42 278 mg/kg 

Magnézium (Mg) 5 111 mg/kg 

Vas (Fe) 19 046 mg/kg 

Réz (Cu) 15 mg/kg 

Cink (Zn) 37 mg/kg 

Mangán (Mn) 142 mg/kg 

Kobalt (Co) 1,24 mg/kg 

Szelén (Se) 1,67 mg/kg 

Vanádium (V) 42,1 mg/kg 

Molibdén (Mo) 2,7 mg/kg 

Valamennyi természetben előforduló 
nyomelem 

μg/kg-ban 

Tulajdonságok 

Részecskék mérete < 100 μm 

Nedvesség max. 15% 
 

A Humac®Natur AFM alkalmazása juhoknál és kecskéknél 

A por állagú készítményt egyszerűen keverje a normál takarmányhoz 5-10 g / 1kg takarmány 
adagolással. A készítményt célszerű közvetlenül a keverőüzemben hozzákeverni a koncentrált 
takarmányhoz (granulátum, szemcsék) úgy, hogy 1%-os koncentrációt kapjunk, esetleg rászórni a 
szemestakarmányra, bár ilyenkor nehezen biztosítható az egyedek számára előírt bevitel. A Humac® 
Natur AFM előnye, hogy az állatok jóízűen elfogyasztják, nem kerülhet sor túladagolásra és nincs 
semmilyen kedvezőtlen mellékhatása. 



A természet múltja és jelene 

Az egyre intenzívebbé váló mezőgazdasági termelés elképesztő mennyiségű vegyszert – gyomirtókat 

(herbicidek), rovarirtókat (inszekticidek), növényvédő szereket (peszticidek), különböző permetszereket 

és műtrágyákat – használ. Vizeink nehézfémekkel szennyezettek. Levegőnket kipufogógázok és 

rengeteg egyéb mérgező anyag szennyezi, környezetünk, az erdők, a mezők és az állatok pedig mind ki 

vannak téve e negatív hatásoknak. Számos tudományos vizsgálat igazolta a káros anyagok 

megnövekedett koncentrációban való jelenlétét a levadászott állatok húsában, májában, veséiben és 

agancsaiban. 
 

A juhfarmokon és juhistállókban a kielégítő gyarapodás és a jó tejhozam érdekében különböző 

minőségű szemestakarmánnyal és granulátumokkal kiegészített erjesztett szénával etetett állomány 

esetében is gyakran kerül sor súlyos, akár fatális kimenetelű anyagcserezavarokra – acidózisra, 

ketózisra, penészgombák vagy mikotoxinok által okozott májkárosodásra. Az antibiotikumos kezelés 

pedig tovább emeli az állattartás költségeit ... és sorolhatnánk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mindezen nemkívánatos, káros anyagok kiküszöbölésében, az állati szervezet detoxikációjában, 
a megfelelő emésztés beindításában és az immunrendszer erősítésében segít a HUMAC®Natur 
AFM termék. Emellett a HUMAC® a mikroelemek teljes skáláját (több mint 90 féle mikro-, 
makro- és nyomelem) biztosítja a szervezet számára, ezáltal harmonizálja annak egészét, az 
idegrendszerrel együtt. 
A HUMAC® természetes huminsav-készítmények rendszeres alkalmazásával akár 50%-kal 

is csökkentheti a gyógyszerészeti készítmények használatát, az antibiotikumokat is 

beleértve. 

Élelmiszerek minősége 

Fontos szempont manapság az állati eredetű termékek 

– tej, hús, tojás – megfelelő minősége. A HUMAC® 

termékek használatával csökken az állati szervezet 

méregterhelése, de az állati termékekben jelen lévő 

mérgek mennyisége is, ez pedig az egész élelmiszerlánc 

fokozatos egészségesebbé tételét segíti elő. Így 

gondoskodhatunk arról, hogy nemcsak állataink, hanem a 

tej, a bárányhús, a juh- és kecskesajt, valamint számos 

egyéb állati eredetű termék is egészségesebb legyen. 

A HUMAC®Natur AFM termék természetesen egy jóváhagyott és az egészséges 
állattenyésztéshez, ill. a biztonságos, toxinok és egyéb veszélyes maradékok nélküli 
élelmiszerek termeléséhez ajánlott ökogazdálkodási készítmény. 



• A HUMAC® nyalósók növelik a tejhozamot és hatékonyan használhatóak számos egészségügyi 

probléma megelőzésére. 

• Megelőző jellegű védelmet nyújtanak az állatok számára az anyagcserezavarok (főleg a 

hasmenés) ellen, csökkentik a gyulladások előfordulását és támogatják az immunrendszert. 

• Stabilizálják az emésztőrendszer pH-értékét, pozitívan befolyásolják a bél mikroflórájának 

tevékenységét és összetételét, ösztönzik a hasnyálmirigy-enzimek termelődését és működését. 

• Megkötik a mikrobiális és a penészgombák által termelt toxinokat, valamint az egyéb mérgező 
anyagokat (ammónia, PCB, dioxinok, peszticidek, nehéz fémek stb.), melyek ezt követően a 
széklettel kiürülnek az állat szervezetéből. 

Világszínvonalú termék 

juhok, kecskék, lovak, szarvasmarhák, szarvasfélék és egyéb erdei vadak számára 

A juhok, kecskék, lovak, szarvasmarhák, 

szarvasfélék és egyéb erdei vadaknak szánt 

világszínvonalú termék létrehozásához a 

HUMAC®Natur AFM készítményt speciális 

eljárással kősóba dolgoztuk bele. Így jöttek 

létre a HUMAC nyalósók, amelyek 10 kg-os 

préselt tömbök formájában értékes nátrium-, 

klór-, ásványianyag- és huminsavforrásként 

szolgálnak a felsorolt állatfajták számára. 

 

HUMAC® Nyalósók 
 

 

 
 
 

HUMAC®Multi Lisal 
A termék természetes huminsavakat és 
egyéb olyan fontos elemeket 
(magnézium, kobalt, cink, szelén, 
mangán, jód, ...) tartalmaz, melyek 
nagy hatással vannak az állatok 
reprodukciós egészségére, izomtömeg-
növekedésére, általános egészségi 
állapotára, tejhozamára és belső 
szerveik megfelelő működésére. 

 

HUMAC®Lisal 

Természetes huminsavakat, 
valamint értékes, jól 
hasznosítható nátriumot és klórt 
tartalmazó készítmény. 

A huminsavak, az ásványi anyagok és a só kombinációját az állati szervezet könnyen hasznosítja. 
Kétéves kutatásunk egyértelműen bizonyította, hogy a huminsavakkal dúsított nyalósó állatok 
általi fogyasztása 50%-kal nagyobb, mint a standard nyalósóké. Ez is arra utal, hogy a 
HUMAC-ot az állatok egyszerűen imádják. 1 nyalósótömb 10 egyed számára kb. 1 hónapra elég. 



 
 

Istállói környezet 

Fontos felhívni a figyelmet egy további nagyszerű készítményre, a természetes 
huminsavtartalmú HUMAC®Welfare termékre, amely az istállói környezet 
minőségének javítására, illetve az istállógázok termelődésének 40-60%-kal 
való csökkentésére szolgál, valamint jelentős mértékben korlátozza a mozgás- és 
légzőszervi betegségek előfordulását. 

 

A HUMAC®Welfare alkalmazásával 

olyan környezetet teremthet, 

amelyben állatai testileg és lelkileg is 

kényelemben, természetes 

viselkedésüket gyakorolva élhetnek. A 

trágya HUMAC®Welfare készítménnyel 

való tárolásával egy kiváló minőségű, 

rendkívül hatékony, természetes 

talajtermőképesség-javítót 

tartalmazó szerves trágya jön 

létre. A terméket egyszerűen szórja 

rá az alomra 10-25 kg / 100 m2 

adagolással. 

 
 

 

Szaporíthatnánk még a szót, de talán fölösleges... Célszerűbb tenni egy 
próbát, és végigkövetni a huminsavak állatokra, a szőrzet/gyapjú és 
körmök/paták minőségére, az ivadékok egészségére, az emésztésre, a 
nőstény egyedek termékenységére, a tejhozamra, az általános 
immunitásra, az elhullások számának csökkenésére, az élettartamra és 
végső soron az állatok viselkedésére gyakorolt hatását. 

Ezúton igyekeztem felhívni az állattenyésztők figyelmét ezekre a 

kiváló minőségű szlovák termékekre, és a használatukkal szerzett 

mintegy évtizedes állatgyógyászati tapasztalataim alapján 

szélesíteni látókörüket és huminsavakkal kapcsolatos ismereteiket. 

Üdvözlettel, MVDr. Juraj Šimunek. 
 

www.humac.farm 

http://www.humac.sk/

