Tegyünk együ

a fenntartható
jövőért!

HUMAC® termékkatalógus
ÉLETRE AKTIVÁLT HUMINSAVAK
Valamennyi élő szervezetet és ökoszisztémát
harmonizáló termékek, 100%-ban természetes eredetű,
vegyszeres kezelés és adalékanyagok nélkül.
Egészséges talaj

Egészséges növények

Egészséges állatok

Egészséges élelmiszer

Egészséges környezet

HUMAC®

Huminsav alapú termékek széles választéka, amelyek segítik meggyógyítani
és hosszú ideig megőrizni kertje, szántóföldje, farmja, házi kedvencei és azok
környezetének egészségét.

HUMINSAVAK - A föld ajándéka
A HUMAC® a Leonardit egyik legtisztább forrásából készül. Ez egy puha, viasz-fekete,
üveges, ásványszerű (mineraloid) anyag, amely 15 m-rel a föld felszíne alatt helyezkedik
el. Az esőerdők elhalt növényzetének szerves maradványainak humiﬁkációjával, biokémiai
átalakulásával jön létre. Az értékes huminsavak leggazdagabb forrása, becslések szerint
30 millió éves.
A huminsavak a reduktív jellegű ioncserélők közé tartoznak.
Kiválóan képesek beállítani a pH-t, a nehézfémeket és más mérgező vegyületeket (pl.
mikrobiális toxinokat, mikotoxinokat, ﬁtotoxinokat, ammóniát, PCB-t, dioxinokat,
benzpiréneket és egyebeket) oldhatatlan komplexekké kötni, ezt követően eltávolítani őket
a szervezetből.
Az állatok szervezetére gyakorolt pozitív hatása óriási. Csökkentik a fertőzések és
mérgezések kockázatát az emésztőrendszer nyálkahártyáján. A katalitikus folyamatokkal
károsíthatják vagy teljesen elpusztíthatják a káros baktériumokat és vírusokat.
Gyulladáscsökkentő hatásúak, megkötik a szabad gyököket és stimulálják az
immunrendszer receptorait is. Nagyon jó puﬀerképességgel rendelkeznek - stabilizálják a
pH-t az egész emésztőrendszeren belül. A bél mikroﬂóra stabilizálásával elősegítik az
ételből származó tápanyagok jobb felhasználását. A hasnyálmirigy enzimek támogatásával
növelik a takarmány konverzióját.
Az enyhe felszívódás, az alacsony toxicitás
lehetővé teszi a huminsavak, mellékhatások nélküli
proﬁlaktikus célokra történő felhasználását
valamennyi állatfaj esetén. Nagy előny továbbá,
hogy az ilyen gazdaságokból nyert állati termékek
tiszták, idegen anyagok (gyógyszerek, toxinok)
maradványai nélkül. A huminanyagok rendszeres
használata biztosítja az állatok jó egészségét,
jobb immunitását, javítja az állatok állapotát és
szaporulatát.

Növénytermesztésben a huminsavak
jelentősen hozzájárulnak a talaj
termékenységének növeléséhez azáltal, hogy
javítják a talaj szerkezetét és a mikroorganizmusok
fejlődésének feltételeit, növelik a talaj szorpciós és
puﬀerképességét, valamint szabályozzák a
vízgazdálkodást. Ugyanakkor optimalizálják a
növények tápanyag-felhasználását, és csökkentik a
növényekben és gyümölcseikben található mérgező
anyagok tartalmát.
A huminsavak felhasználásának spektruma a
növénytermesztésben, az állattenyésztésben, az
állatorvosi gyakorlatban vagy az emberi
gyógyászatban valóban nagyon szélesek, és az egyik
módja annak, hogyan lehet csökkenteni az egyéb
gyógyszerek jelenleg viszonylag nagy mértékű
használatát.

MIKRO-, MAKRO- ÉS NYOMELEMEK
A Leonardit a természetben több mint 90 szabadon előforduló mikro-, makro- és
nyomelem értékes forrása, mégpedig kelátkötésben, amely lehetővé teszi ezen elemek
élő szervezetek általi könnyű felhasználását és hasznosulását. Rendkívül fontosak az
immunrendszer és a szervezet általános homeosztázisának fenntartása szempontjából.
Környezetünkben egyetlen élelmiszer vagy táplálékkiegészítő sem tartalmaz olyan
magas mikroelem mennyiséget, mint a HUMAC®.
A huminsavak számos egyéb hatásáról bővebben a www.humac.farm oldalon olvashat

HUMAC® TERMÉKSKÁLA
Olyan termékek széles skáláját fejlesztettük ki, amelyekben magas az aktivált
huminsavtartalom, valamint az összes természetben előforduló mikro-, makro- és
®
nyomelem. A HUMAC jótékony és harmonizáló hatást gyakorol a talajra, a
növényekre, az állatokra és a környezetre.

A talaj termékenységének természetes
stimulátora, magas aktivált huminsav
tartalommal az egészséges talaj,
növények, erdő és élelmiszerek számára.

Házi kedvencek, haszonállatok és erdei
állatok számára kifejlesztett egyedi
termékek, amelyek jelentős hatással
vannak egészségére, immunitásukra,
kondíciójukra és reprodukciójukra.

HUMAC® Agro
Stimulálás, Méregtelenítés, Revitalizálás, Regenerálás
A talaj termékenységének természetes serkentője, fontos szerepet játszik az
egészséges növények termesztésében. Mindemellett nagyon pozitívan támogatja a
reaktív talaj, a sűrű gyep, az erdő vagy a gyümölcsös újjáéledését.
A talaj méregtelenítője, alkalmas a szennyezés utáni talajkezelésre, a talajt makro-,
mikroelemek és nyomelemek teljes skálájával látja el, javítja a talajbaktériumok és
mikroorganizmusok fejlődésének feltételeit, optimalizálja a talaj pH-értékét, javítja a
vízgazdálkodást és növeli a talaj humusztartalmát.
HUMAC®Agro technikai paraméterei
Huminsavak természetese tartalma
Szabad huminsavak
Huminsavak széntartalma
Ásványi anyagok a szárazanyagban
Nátrium (Na)
Kálium (K)
Kalcium (Ca)
Cink (Zn)
Bór (B)
Vas (Fe)
Réz (Cu)
Szelén (Se)
Egyéb ásványi anyagok és szinte az
összes természetben előforduló
nyomelem
Tulajdonságok
Nedvesség
pH érték (1% -os vizes szuszpenzió)

min 62%
min 50%
akár 62%
15 705 mg/kg
1 186 mg/kg
15 100 mg/kg
64 mg/kg
77 mg/kg
16 805 mg/kg
19 mg/kg
1,67 mg/kg
μg/kg

max 20%
6,5

Porforma 5 és 10kg
csomagolásban

Granulátum 25kg
kiszerelésben

Csomagolások: 5kg, 10kg és 25kg,
nagyobb kiszerelések egyedi igények
alapján.
Felhasználhatósági időtartam:
gyártástól számított 24 hónap, a tárolási
feltételektől függően.

Újra életre kelti a talajt
A HUMAC® Agro a talaj termékenységének 100%-ban természetes stimulátora,
magas aktivált természetes huminsavtartalommal, amely Leonardit tartalma akár
a 62%-ot is elérheti. A huminsavak a talajban folyó biológiai folyamatok alapját
képezik, és ﬁziológiailag aktív anyagokkal rendelkeznek, amelyek szabályozzák a
növények fejlődését, és a talaj termékenységi tulajdonságait.

INNOVATÍV RECEPT
Nagyobb hatékonyság!

25kg

10kg

5kg
A legjobb a talaj, a növények és a természetesen egészséges termények számára.
Biogazdálkodások számára engedélyezett és javasolt kiegészítő,
egészséges bio termények termesztésére.

HUMAC® Agro legnagyobb előnyei
HUMAC® Agro mindenféle növényzet számára ajánlott.
•

Talaj méregtelenítő, a nehézfémeket, rovarírtókat, PCB-t, dioxinokat és egyéb
toxinokat a növények számára használhatatlan komplexekhez köti. Alkalmas az
otthoni konyhakerti bio termények, növények termesztésére.

•

A trágya helyettesítésére is használhatjuk. Az alkalmazás 4 évente ajánlott. Ismételt
alkalmazásnál is azonnal feltölti a talajt bioaktív anyagokkal, nem igényel több éves
humiﬁkációs folyamatot.

•

Javítja a talaj vízgazdálkodását. 1kg termék akár 740ml vizet is képes visszatartani
a talajban!

•

A talajt makro- és mikroelemekkel, valamint természetes aminosavakhoz kötött
nyomelemekkel látja el, amelyeket a növények közvetlenül hasznosíthatnak.

•

Javítja a talajbaktériumok, mikroorganizmusok fejlődésének feltételeit, és növeli a
talajban lévő szerves vegyületek, szubsztrátok, fel nem használt tápanyagok
bomlási sebességét.

•

Jelentősen növeli a talaj termékenységét, a növények gyökérzetének növekedését,
ami növeli a termesztett növények hozamát. A nagyobb gyökérzet növeli a növény
szárazsággal szembeni ellenállását.

•

Jelentősen csökkenti a talajból származó kimosódással járó tápanyagveszteséget
(N, P, Ca, Mg és más ásványi nyomelemek).

•

Javítja a talaj szerkezetét, optimalizálja a talaj pH-értékét, és növeli a talaj
szorbcióját és puﬀerképességét. Növeli a talaj humusztartalmát, a talajhoz
szerves szenet ad.

Felhasználás módja és adagolás
A huminanyagoknak némi időre van szükségük, hogy kifejtsék hatásukat növények
hatékony fejlődésének biztosítása érdekében. A talajhoz egész évben hozzáadható.
A termék egyszerűen bedolgozásra kerül a talaj felső rétegeibe, ideális esetben a
növény gyökereihez, vagy a talajra szórják. Ismételt felhasználása 3-4 év után ajánlott.
Beledolgozzuk a talajba
a granulátumot

Beledolgozzuk a talajba a port

Növények közé szórjuk

HUMAC Agro adagolása a talaj humusztartalmától függően
Alapadag a kertek számára

0,2-0,3kg/10m2 = 2-3kg/100m2

Zöldségek, zöldleveles növények, hüvelyesek, karﬁol,
brokkoli, uborka, paradicsom, tök
Gyökérzöldségek és burgonyafélék
Gyümölcstermények (málna, eper, ribizli)
kukorica
Gyümölcsösök és szőlőültetvények
Fűszernövények
Dísznövények, lombhullató és tűlevelű fák

0,35-0,5kg/10m2 = 3,5-5kg/100m2

Gyep
Komposzt előkészítése

0,3-,0,4kg/10m2 = 30-40kg/100m2
3,5-0,5kg/10m2 = 3,5-5kg/100m2 Gabona,
0,2-0,5kg/10m2 = 2-5kg/100m2
0,2-0,5kg/10db = 2-5kg/100db
0,25-0,3kg/10m2 = 2,5-3kg/100m2
0,2-0,3kg/10db = 2-3kg/100db ültetéskor a
gyökerekhez
0,4kg/10m2 = 4kg/100m2
A komposztálandó tömeg 3-5% át adagoljuk
fokozatosan a talajhoz a Humac Agroból.

Meddő talaj, termőtalaj nélkül

A talaj újjáélesztéséhez 2-3 évig ismételten 100-300
kg/100m2 alapdózisra van szükség műtrágyákkal és
fűmagokkal.

Trágya pótlására

5kg/10m2 = 50kg/100m2

Gyakori kérdések
Mit tartalmaz a HUMAC® Agro?
Magas koncentrációban tartalmaz aktivált természetes huminsavakat - a humuszban található
bioaktív anyagot, valamint több mint 90 makro- mikro- és nyomelemeket.
Miért érdemes a HUMAC® Agro használni?
Mentesíti a talajt a felhalmozódott méreganyagoktól és a levegőből származó toxinoktól,
amelyek kumulálódnak a növényekben, állatokban és emberekben, és felelősek lehetnek a
legtöbb modern betegségért. A huminsavak nagy hatékonysággal és kapacitással képesek
megkötni a legtöbb molekuláris alapú toxint (nehéz toxikus fémek, dioxinok, PCB-k, permetmaradványok és sok más toxin). Megfelelő körülményeket teremt az igazán egészséges
élelmiszerek termesztéséhez. A termék javítja a talaj szerkezetét, amelyet többnyire túlzott
kihasználás tönkretesz, fel tudja szabadítani a fel nem használt tápanyagokat a talajból. A
természetes trágyázás (trágya és egyéb szerves trágyák) alternatívája. Talajpuﬀerként is
működik, amely megköti a szállított tápanyagokat.
Hogyan befolyásolja a HUMAC® Agro a talajt?
Bármilyen típusú talajt feljavít, még a homokos és az agyagos talajt is. A talajok pH-ját a
normál (pH 7) értékre állítja. Kolloidokat hoz létre (az agyag- és humuszrészecskék a talaj
legkisebb alkotó elemei, átlagos részecske átmérőjük mint egy homokszem), ezáltal levegőzteti a talajt és megteremti vízellátásának optimális feltételeit. Aktiválja a tápanyagionok és
nyomelemek cseréjét a növényi gyökérrendszer számára. Javítja a talaj vízgazdálkodását.
Miért olyan egyedi a HUMAC® Agro ?
100%-ig természetes anyag, nagy koncentrációban aktivált természetes huminsavakat
tartalmaz, ami növeli a talaj bioaktivitását. Nagy hatással van a gyökérrendszer növekedésére
(akár 50%-kal), a növények föld feletti részére, és biztosítja az egészséges termékek
magasabb hozamát.
Miért kell HUMAC® Agro adni a talajhoz?
Mivel a jelenlegi mezőgazdasági és kertészeti eljárások nem teszik lehetővé az összes növényi anyag visszajuttatását a talajba annak humiﬁkációja céljából. A huminsavakkal ellátott
termékkel a talajt ellátjuk olyan alapanyagokkal - huminsavakkal, amelyek a humiﬁkációs
folyamat eredményét képezik. Ugyanakkor talajbaktériumok és mikroorganizmusok
szaporodását támogató alapanyagokat szállítunk, javítjuk a talaj szerkezetét. A termék képes
feléleszteni a kemény, elhalt, terméketlen talajt, ez csak az adagolástól függ.

A HUMAC® Agro egy műtrágya?
A termék bioaktív anyag, amelyet természetes erőforrásokból állítanak elő aktiválási
folyamat során. Kis mennyiségben tartalmaz N, P, K és szerves aminosavakat, de
fontos ioncserélőként felszabadítja a növények számára fel nem használt
tápanyagokat, azaz gyakorlatilag műtrágyaként is viselkedik. 4-5 év alatt elegendő
az eredeti mennyiségű műtrágya és szerves műtrágya csupán 50%-át hozzáadni a
talajhoz, mivel az visszatartja a tápanyagokat, és megakadályozza a tápanyagok,
különösen a nitrogén gyors kioldódását és elpárolgását. Egyértelműen növeli a
talajba juttatott műtrágyák hatékonyságát. A használata nem kötődik az adott
szezonhoz, mint a műtrágyák esetében, a termék egész évben alkalmazható.
Alkalmazhatjuk a HUMAC® Agro a műtrágyával együtt?
Igen. Bármilyen trágyázás kiváló kiegészítője. Növeli a műtrágyák hosszútávú
hatékonyságát és a műtrágyázás gazdaságosságát (lehetővé teszi a
műtrágyamennyiség akár 50%-os csökkentését). Ezenkívül a készítmény
alkalmazásakor a növényeket nem lehet túltrágyázással megégetni, jelentősen
puﬀerolja a felesleges műtrágyát a szerkezetébe, és azt szükség szerint oldja fel a
növények számára.
Biztonságos a HUMAC® Agro a környezet számára?
Egyértelműen! A HUMAC® Agro 100%-ban természetes anyag. Nem tartalmaz
kötőanyagot vagy töltőanyagot. Mivel ez már kiforrott bioaktív anyag. Körülöttünk kis
mennyiségben jelen van humuszban, a szerves anyagok természetben történő
bomlásának humiﬁkáló folyamatában. Jelenléte (huminsavak) nélkül még fű sem nő .
Jelenlétéről csupán az elmúlt 30 évben tudunk, ez a természetben való élet alapvető
építőköve, valamint az állatok és az emberek élelmiszertermelésének alapja. A
Földanya áldott kincse.
Használhatjuk a HUMAC® Agro cserepes növények esetében is?
Igen. A beltéri növényeknek és a cserepesnövényeknek gyakrabban van szükségük
a HUMAC® Agrora. A cserepes növények termőföldje általában gyorsan kimerül.
Ezeknek a növényeknek hiányzik az eső és a bomlási folyamatok alatt bekövetkezett
tápanyag utánpótlás. Javasoljuk gyakori hasznáatát kis mennyiségű folyékony
műtrágyával.

HUMAC®Agro – az Önök tapasztalatai

HUMAC®Agro – Méréseink – Eperültetvény
Termény összehasonlítása és toxin elemzés
Eper termés

Humac®Agro
használata
nélkül

Humac®Agro
használatával

Különbség %ban

10.4 t / ha

16.5 t / ha

+59%

Az eredmények azt is jelzik, hogy a huminsavak képesek megkötni a nehézfémeket, a növényvédő
szereket és más méreganyagokat a talajban. Hatékonyan megakadályozza a mérgező nehézfémek
élelmiszerbe jutását. Táblázat: A nehézfémek mérése az eperben.
Paraméter

Módszer

Eredmények Kontroll
csoport

Eredmények: HUMAC
Agro

Egység

Különbség

Higany
Kadmium
ólom
Arzén

SOP 19
SOP 19
SOP 19
SOP 19

0.002766
0.009500
0.071400
0.016200

0.002537
0.007200
0.030700
0.012100

mg / kg
mg / kg
mg / kg
mg / kg

-8,3%
-24,2%
-57%
-25,3%

A kukorica gyökérrendszer-növekedésének összehasonlítása a talajba kevert Humac® Agro-val és a
kezeletlen talajban.
Paraméter
A gyökérzet aránya a
növényhez viszonyítva %-ban

Humac®Agro

Kezeletlen
Különbség
talaj

Különbség%

15,82

10

5,82

58%

290
1319,5

250
862,5

40

16%

457

53%

13

11

2

18%

Csövek száma

2+1

1+1

1

50%

Szem ek száma darabok ban

479

241

238

99%

Zöldanyag 86%-os szárazanyag
(t/ha)

46,201

30,729

15,472

50%

Gabonaterm és 86%-os
szárazanyag (t / ha)

12,914

6,735

6,179

92%

A növény magassága cm-ben
A növény súlya kg-ban
Levelek darabszáma

A tesztet az NPPC Michalovce-i Agroökológiai Kutatóintézete végezte.

Haszon- és erdei állatok számára

Egészséges tenyészet és élelmiszer

A használat:

- hasmenéses megbetegedések és diszepszia (emésztési rendellenességek) megelőzése és
kezelése
- a különböző mérgezések megelőzése és kezelése
- az állatok szaporodásának támogatása
- tiszta állati eredetű termékek előállításához, idegen anyagok (gyógyszerek, toxinok) maradványai nélkül

A HUMAC® Natur AFM puﬀer természetes, szerves,
ásványi takarmány-alapanyag, magas huminsavtartalommal, hozzáadott magnézium-oxiddal fontos puﬀerelő szer.

HUMAC® Natur AFM Pufer
HUMAC® Natur formiátok hozzáadásával a
jobb hatékonyság érdekében az együregű
gyomorral rendelkező állatok számára.

®

Mi a HUMAC Natur AFM és mit tartalmaz?
Ez egy 100%-ban szerves, ásványi, takarmány-alapanyag, amelyet az állati takarmányokhoz
adnak az immunrendszer támogatása érdekében, ellátva ezzel az állatot az összes
rendelkezésre álló makro-, mikrotápanyaggal és nyomelemmel, amelyek a természetben
előfordulnak (összesen több mint 90 elem). A készítmény összetett szerkezetű, és jelentős
tulajdonságokkal rendelkezik, különösen a toxinokat és a nehézfémeket köti meg a
takarmányból, amelyek így jelentősen redukálva jutnak be az állat szervezetébe, és így az
általuk biztosított élelmiszerekbe (tojás, hús, tej stb.). A termék jelentősen csökkenti az
egészségügyi kockázatokat az általános tenyésztésben és az bio termelésben.
Miért érdemes használni a HUMAC® Natur AFM?
A huminsavak magas tartalma miatt, amelyek jótékony hatással vannak a szervezetre, és
amelyek a természetben már szokványos módon nem találhatók meg. A környezetet
jelentősen szennyezett különféle mérgező anyagokkal, amelyeket az állatok szervezetébe
táplálék útján jutnak és termékeiken keresztül (hús, tojás) ezeket a mérgező anyagokat
emberre továbbítják. A készítmény hozzáadásával csökkentjük a méreganyagok mennyiségét
az állatok szervezetében, valamint az állati termékekben. A készítmény ugyanakkor javítja a
takarmány és tápanyag-összetevőinek felhasználását, pozitív hatással van az
emésztőrendszerre, csökkenti a gyulladást, hozzájárul az állatok egészségéhez és az egész
tenyészet jó immunitásához.
Hogyan működik a HUMAC® Natur AFM?
A termékben található huminsavak ún. ioncserélők, felszabadítják és közvetítik a tápanyagokat
és nyomelemeket a szervezet számára az emésztőrendszerben, és megkötik a káros
anyagokat. Így a szervezetbe jutnak olyan az egészséges működéséhez hasznos anyagok is,
amelyek általában nincsenek jelen az állati takarmányban, vagy nem elegendő mennyiségben.
Biztonságos a HUMAC® Natur AFM?
A termék 100%-ban természetes anyag. A gyártás során nem használnak olyan vegyi
anyagokat, adalékanyagokat vagy eljárásokat, amelyek módisíthatják annak természetes
jellegét. Valamennyi termékparamétert a gyártás során az EU szabványai szerint, valamint a
pozsonyi Központi Mezőgazdasági Ellenőrző és Vizsgálati Intézet által rendszeresen és
szigorúan ellenőrzött. A termék GMP+ gyártástechnológiai és biztonsági nemzetközi
tanúsítvánnyal rendelkezik.

Milyen problémákra ajánlott a HUMAC® Natur AFM?
A tenyésztés során felmerülő egészségügyi problémák esetén alkalmazható, mivel a
huminsavak az EU-ban állatgyógyászati gyógyszerként vannak bejegyezve, még
akkor is, ha széleskörű hatása miatt elsősorban megelőzésre ajánljuk. A HUMAC®
Natur AFM hatékony gyomor-bélrendszeri problémáknál, különösen hasmenésnél,
emésztési problémáknál, takarmányváltásnál, az állatok bőrének és végtagjainak
betegségeinél, az állatok stresszállapotainak megoldására, az állatok testének
azonosítatlan belső gyulladásaira, az állatok kezelését követően- lábadozás során,
az állatok immunitásának erősítésére stb.
Hogyan alkalmazzuk a HUMAC® Natur AFM?
A preventív használat során a csomagolásán található ajánlásoknak megfelelően
alkalmazzák és a takarmányba keverik. Hasmenés esetén 2-3x-os adagot adagolunk
legalább 5 napig, vagy a tünetek megszűnéséig. Anyagi okokból általában felváltva
adagoljak: egy hónapig teljes adag, egy hónapig fél adag. A HUMAC® Natur AFM
alkalmazása egyébként 14 éves nagyüzemi múltra tekint vissza. A tenyésztő
folyamatos megﬁgyelés alapján, pl. ha változást észlel a termelés mennyiségében,
vagy a tenyészetet érintő problémák növekedésében (tapasztalat útján) növeli vagy
csökkenti a takarmányba kevert mennyiséget.
®

Hatással van a HUMAC Natur AFM a prevencióra?
A termék nagyon hatékony prevenciós eszköz. Az alkalmazás egyéb előnyei ehhez
csak hozzáadódnak. Az alkalmazásból származó bevételek messze meghaladják az
használattal kapcsolatos költségeket. A megelőzés olcsóbb, mint a gyógyítás.
®

Milyen korlátozások vonatkoznak a HUMAC Natur AFM alkalmazására?
Az egyetlen korlátozás az ajánlott 2 órás intervallum betartása, ha más
gyógyszerekkel egyidejűleg alkalmazzuk. A termék nem mérgező, a felhasználásra
vonatkozó egyéb korlátozások és mellékhatások nincsenek. Takarmány jellegű
természetes készítmény. Túladagolni nem lehet, nem veszélyes és mérgező az
állatra. Az alkalmazás során nem áll fenn védelmi időkorlát az állattól származó
élelmiszerek (tej, hús, tojás stb.) felhasználására.

Exkluzív állategészségügyi készítmény lovaknak és csikóknak
magas aktivált huminsav tartalommal (min. 62%)
Tenyésztett-, sport-, és érzékeny lovak részére fejlesztett takarmány
alapanyag, extra ﬁnom minőségben. A HUMAC® Natur Lovaknak por
egy kétszeresen aktivált Leonardit alapú készítmény, amely így
nagyon magas biológiai hatékonysággal rendelkezik, minden
területen jelentős hatást gyakorolva a lovak egészségére. Ez az
termék már az első pillantásra eltér a klasszikus HUMAC® Natur
AFM-től, a nagyon apró szemcseméretnek köszönhetően szinte már
folyékony hatást kelt. A terméket a szlovákiai állategészségügyi és
gyógyszerészeti intézet állatgyógyászati termékként regisztrálta, a
használata és adagolása viszont nem állatorvosi vényköteles.
Az alkalmazásnak a következő alapvető hatásai vannak:
+ Exogén és endogén mérgek, nehézfémek és takarmányon keresz
tüli méreganyagok megkötése, ezáltal méregtelenítése.
+ A mikrobiom stabilizálása, az emésztési rendellenességek megelőzése, az anyagcsere aktivitásának fokozása.
+ Kiegészíti a megfelelő táplálkozást ásványi anyagokkal és kelátkötésben lévő nyomelemekkel.
+ Támogatja az immunrendszert, pozitívan befolyásolja az állatok
erőnlétét, megjelenését, pata egészségét, csökkenti a stresszt és
hatással van az állat általános jólétére
Szájon át történő alkalmazás:
Lovak: 100g-120g/nap 10-15 napig, ezt követően a
50g/nap csökkentett dózissal, biztosítani lehet a
készítmény hosszú távú pozitív hatásait.
Csikók: 30-50g/nap 10-15 napig, ezt követően 2025 g/nap csökkentett dózissal biztosítani lehet az
állat egészséges növekedését.
Terápiás alkalmazás: Kétszeres adag az állatoknál
10-15 napig.

Adagolás:
Lovak: 5ml 10l vízhez 10-15
napon keresztül
Csikók: 3ml 10l vízhez 10-15
napon keresztül
Hosszabb használat esetén az
adagot a felére csökkentjük.
Akut probléma esetén 5 napig
javasoljuk az adag 2-3x-ára
növelését.

megkö a mikrobiális, gomba és egyéb mérgező toxinokat, rovarírtó
sprayben lévő méreganyagokat, PCB-ket, dioxinokat, nehézfémeket stb.,
amelyek ezt követően az állatok székletével választódnak ki
stabilizálja a pH-t az
emésztőrendszerben, pozi v
hatással van a bél mikroﬂóra
ak vitására és összetételére,
serken a bélenzimek termelését
és ak vitását
a méhek megfelelő táplálkozását
ásványi anyagokkal és
kelátkötésben lévő nyomelemekkel
egészí ki
A termék használata
biogazdálkodásban megengede .
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100%-ban huminsav alapú természetes termék, amely az
alomra történő alkalmazás esetén jelentősen hozzájárul az
istállóban keletkező mérgező gázok 40-60%-os csökkentéséhez, a állathigénés körülmények stabilizálásához
és a haszonállatok egészségének és jólétének elősegítéséhez. A készítmény adalékanyagoktól mentes.
Welfare – A testi és lelki egyensúly megóvásának, valamint
olyan körülmények megteremtése érdekében, amiben az
állatok a természetes környezetükhöz hasonlóan érzhetik
magukat.
Jellemzők: A HUMAC® Welfare 8mm-es barnás-fekete por vagy granulátum, magas
huminsavtartalommal (min. 45% a szárazanyag).
A termék aktív összetevői a huminsavak és a fulvosavak, amelyek összetett felépítésű,
jelentős ﬁzikai-kémiai tulajdonságokkal bíró és nagy fajlagos felülettel rendelkező polimer
aromás vegyületek. Ezekre jellemző, hogy jelentősen megtartják és szerkezetükbe kötik az
emissziós gázokat (ammónia, metán, hidrogén-szulﬁd, CO2, CO, N2O, NO...), mérgező
anyagok maradványait, mikrobiális mérgeket, gombatoxinokat és a szervezet számára más
mérgező vegyületeket, pl. PCB-k, dioxinok, nehézfémek, rovarirtó szerek, gyomirtó szerek és
egyéb káros anyagok maradványait. Ezek az anyagok a szennyezett alommal vagy a
széklettel együtt, az emésztőrendszerből kiválasztódva, kerülnek a trágyába. A trágyalé PH
értékét savassá, ill. semlegessé (pH 7-ig) alakítja, így az ammónia főleg stabil ammóniumion
(NH4+) formájában fordul elő, míg bázikus közegben (pH 7 felett) gyorsan illékony, mérgező
ammóniává változik.
A trágya tárolása a HUMAC® Welfare segítségével kiváló minőségű, rendkívül
hatékony talajtrágyát hoz létre, amely visszaforgatva a talajba természetes módon
stimulálja annak termékenységét. A termék alkalmazása így jelentős költségcsökkentő hatást
gyakorol a gazdálkodóra mind az állattenyésztésben, mind a növénytermesztésben.

Nagy tenyészetek számára alkalmas: szarvasmarha, sertés, baromﬁ, juh,
kecske, nyúl, madár, kisállat…
Adagolás alomra:
A termék használata
Egzotikus madarak: 100g/kalitka/hét
biogazdálkodásban
Apró állatok (hörcsög, tengerimalac,
megengedett.
nyúl, csincsilla...): 50g/ketrec/hét
Nyúl: 200g/m2/hét
Lovak, szamarak, borjúk: 10kg/100m2/hét
Szarvasmarha (felnőtt állatok), sertés,
2
aromﬁ, birkák, kecskék: 25kg/100m /hét
Adagolás trágyalére:
szokványos adag 2-4kg 100l trágyalére.
Alkalmazás módja:
A terméket közvetlenül az almon
alkalmazzák. Nem mérgező, nem
lehet túladagolni, mellékhatások
nélküli adalékanyag.

Pure AID krém huminsavval
Regeneráló krém állatoknak huminsav-val,
ezüst kolloiddal és gyógynövényekkel
100%-ban növényi alapú természetes termék Humac Natur
AFM-el, amely közvetlenül a bőrre történő alkalmazás esetén
jelentősen hozzájárul a bőrsérülések, bőrbetegségek,
gyulladások, csípések, allergiás kiütések, zúzódások és
horzsolások kiegészítő kezeléséhez. Gyors segítség, ami
minden állatszerető gazda házi patikájának alaptartozéka
lehet.
Jellemzők: Könyű textúrájú, gyorsan felszívódó krém huminsavval, levendulavirág vízzel és
olajjal, körömvirág és árnika kivonattal valamint ezüstkolloiddal a hatóanyagok között.
A termék aktív összetevői a huminsavak és a fulvosavak, melyeket a kozmetikum és bőrápoló
iparban valamint étrendkiegészítőként is használnak. Antioxidánsokban gazdag és
gyulladáscsökkentő. Ezenkívül ﬁnom szemcséinek köszönhetően ragyogó hámlasztó is lehet,
segít eltávolítani a bőr elhalt, külső hámrétegét. Termékünkben a Humac Natur AFM por lett
elegyítve különböző bőrápoló tulajdonsággal rendelkező olajokkal, gyógynövény kivonatokkal és
ezüst kolloiddal. Az innovatív gyártási technológiának köszönhetően egy bársonyos, ﬁnom
szemcsés krémet kaptunk végeredményül, mely tökéletes a sérült, irritált, gyulladt bőr/mancs
kíméletes és hatékony ápolására.
A Pure AID krém huminsavval a Pure Gold Organic Kft. legújabb innovációja amit a HUMAC
Natur AFM por segítségével hívtunk életre. Cégünk 2000 óta foglalkozik táplálék-kiegészítők,
valamint vitaminok gyártásával és forgalmazásával. Mindig is nagy hangsúlyt fektettünk
termékeink minőségére, kedves vásárlóink visszajelzéseire és igényeire!
Igyekszünk mindig fejlődni, tanulni és a piacon jelenlevő más termékeket ﬁgyelemmel követve új
innovációkat bevezetni. Célunk, hogy készítményeink magas színvonala mellett megőrizzük az
alacsony árakat és ezzel támogassuk azokat az embereket, akik egészségüket szeretnék
megőrizni vagy esetleg kiegészítenék alternatív megoldásokkal gyógyulásukat.

Gyors elsősegély sebre, gyulladásra
Antibakteriális, fertőtlenítő, gyulladást csökkentő hatás
Rosszul gyógyuló sebek, bőrelváltozások kezelésére
Csökkenti a bőrszárazságot és a viszketést

Összetevők és hatóanyagok:
SHEAVAJ: használják égési sérülések gyógyítására, sebek, hegek, bőrgyulladások,
pikkelysömör, korpásodás kezelésére is.
JOJOBA OLAJ: védőréteget képez a bőrön, és segít bent tartani a folyadékot, ezért
nagyszerű hidratáló. Emellett segít megakadályozni a bakteriális fertőzések kialakulását.
LEVENDULA: a rovarcsípések okozta kellemetlen bőrpírt és viszketést csillapítja, segíti a
horzsolások, égések és kisebb sebek gyógyulását. Antibakteriális és fertőtlenítő hatású.
KÖRÖMVIRÁG: használják bőrrepedések, kisebb sebek, rovarcsípések és napsugárzás
okozta bőrgyulladás esetén valamint rosszul gyógyuló sebek, bőrelváltozások gyógyítására.
KENDERMAGOLAJ: jelentősen csökkenti a bőrszárazságot, omega 3 és omega 6
tartalmának köszönhetően csillapítja a gyulladást, a viszketést és irritációt.
ARGÁNOLAJ: gyógyító hatását a berberek évszázadok óta felhasználják, elsősorban
sebek és gyulladások kezelésére, valamint bőr- és hajápolásra.
EZÜSTKOLLOID: vágott, horzsolt, égéses sérüléseknél elősegíti a bőr és más ﬁnom
szövetek újraképződését, ráadásul sterilen is tartja azokat.
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