
A HUMAC® TERMÉKEK AJÁNLOTT ADAGOLÁSA AZ ÁLLATOK ÉS AZOK KÖRNYEZETÉHEZ

ADAGOLÓ ESZKÖZÖK
3g = egy mokkáskanál HUMAC

5g = egy teáskanál HUMAC 

20g = egy evőkanál HUMAC 

HUMAC Natur AFM (por,
granulátum)

HUMAC Natur AFM Liquid 
60ml, 1l és 5l

HUMAC®Natur lovak, 
csikók számára - 3kg, 25kg

HUMAC®Natur AFM 
Liquid lovak számára - 

250ml

HUMAC®Natur AFM Liquid 
méhek számára - 250ml

HUMAC®Natur AFM 
madarak számára - 

500g

HUMAC Natur AFM 
Pufer

HUMAC Natur AFM 
Monogastric

HUMAC LISAL és MULTILISAL, 
10kg-os tömb

HUMAC Welfare              

Szerves-ásványi takarmány-kiegészítő 
magas aktivált huminsav, ásványi anyag 
és nyomelem tartalommal. Ez egy 100%
-ban természetes anyag, nagy biológiai 
hatékonysággal.

Szerves-ásványi takarmány- 

kiegészítő HUMAC Natur AFM 
folyékony formában. Ez egy 
100%-ban természetes anyag, 
nagy biológiai hatékonysággal.

Szerves-ásványi takarmány- 

kiegészítő lovaknak. Ez egy 100%-
ban természetes anyag, nagy 
biológiai hatékonysággal.

Szerves-ásványi folyékony 

takarmány- kiegészítő 
lovaknak. Ez egy 100%-ban 
természetes anyag, nagy 
biológiai hatékonysággal.

Szerves-ásványi folyékony 

takarmány- kiegészítő 
méheknek. Ez egy 100%-ban 
természetes anyag, nagy 
biológiai hatékonysággal.

Szerves-ásványi takarmány- 

kiegészítő madaraknak. Ez 
egy 100%-ban természetes 
anyag, nagy biológiai 
hatékonysággal.

HUMAC Natur AFM 
készítmény magnézium-oxid 

mint jelentős pufferolószer 
hozzáadásával. Fiziológiai 
szempontból optimális szinten 
tartja a szervezet pH-értékét.

HUMAC Natur AFM 
készítmény hangyasav sóinak 

hozzáadásával az együregű 
gyomrú állatokra kifejtett 
hatás fokozása érdekében

Természetes huminsav tartalmú 

nyalósók. Az állatok jelentős 
ásványianyag-hiánya esetén a 
nyalósószükséglet meghaladhatja a 
táblázatban feltüntetett értéket.

Fertőtlenítő és adszorpciós 
készítmény alomhoz. 
Hozzájárul a zoohigiénés 
körülmények stabilizálásához 
és az állatok egészségének 

megőrzéséhez.

Aktivált huminsav tartalom min. 65% huminsav
min. 15% a folyadékban,     
min. 45% a szárazanyagban

min. 62% huminsav
min. 15% a folyadékban, 

min. 45% a 
szárazanyagban

min. 15% a folyadékban, min. 
45% a szárazanyagban

min. 62% huminsav 40% huminsav 60% huminsav 6,5g huminsav/1kg 45% huminsav

Hobbiállatok
Kutyák, macskák 2-3/nap/db vagy 5g/1kg takarmány 1-5ml/db/nap - - - -

Madarak (papagájok, kanárik, 
galambok, baglyok és 
ragadozómadarak)

5g/1kg takarmány 1-3 ml/500 ml vízhez 0,5-2 g/kg élősúly/nap - - -

0,1kg/kalitka/hét

Kisállatok 5g/1kg takarmány 1-3 ml/500 ml vízhez - - - -

Lovak, szamarak 5-10g/1kg takarmány 50ml/nap/db

100g-120g/nap, 10-15 napon 

keresztül, ezt követően 50 
g/napra csökkenteni az 
adagolást 

5 ml / 10 l víz 10-15 napon 
keresztül

- -
1 tömb 10 egyed számára kb. 1 
évig elég

10kg/100m2/hét

Haszonállatok
Szarvasmarha (felnőtt állat)

100-150g/nap/db vagy 
3-5kg/tonna takarmány

0,3-0,5% takarmányba, 
1 liter/500l vízhez

100-150g/nap/db
5kg/tonna takarmány

-
1 tömb 10db szarvasmarha 
számára kb. 1 hónapra elég 25kg/100m2/hét

Borjak 20-40g/nap/db/tejben, vízben
10-50 ml/nap/db/tejben, 
vízben

- - -
10kg/100m2/hét

Sertés
0,5% takarmányba, 
5g/1 kg takarmány

1 liter/300 liter vízhez -
0,5% -1% az összetett 
takarmányhoz

-
25kg/100m2/hét

Malac
0,5% takarmányba, 
5g/1 kg takarmány

10-20 ml/nap/db - - - -

Baromfi
0,4-0,7% takarmányba,
4-7g/1kg takarmány

1 liter/300 liter vízhez - - -
25kg/100m2/hét

Lovak, szamarak
0,5-1,0% takarmányba, 
5-10g/1kg takarmány

50ml/nap/db

100g-120g/nap, 10-15 napon 

keresztül, ezt követően 50 
g/napra csökkenteni az 
adagolást 

5 ml / 10 l víz 10-15 napon 
keresztül

- -
1 tömb körülbelül 10 állat 
számára 1 hónapig 10kg/100m2/hét

Juk, kecske
0,5-1,0% takarmányba, 
5-10g/1kg takarmány

20-40ml/nap/db

30-50 g/nap, 10-15 napon 

keresztül, ezt követően 20-25 
g/napra csökkenteni az 
adagolást 

3 ml / 10 l víz 10-15 napon 
keresztül

- -
1 tömb körülbelül 10 állat 
számára 1 hónapig 25kg/100m2/hét

Nyulak
0,5-1,0% takarmányba, 
5-10g/1kg takarmány

1-3ml/pc/nap vagy 
1l/300l vízhez

- - -
0,2kg/m2/hét

Méhek -
5ml / 1l szirup méhkasonként 
egy adagban

3-5 ml / 1 liter folyékony 
takarmány 10-15 napon 
keresztül. Tartós használat 
esetén az adag fele.

- - - -

Fejőstehenek tenyésztése a laktációs periódus alatt a száraz szakaszig 150-200 g/nap/db - - 25kg/100m2/hét

Állománykezelés 0,5kg/100kg takarmánykeverék  
(0,5-1% a keverékbe)

1l/ 300l víz - - - -

Alom 0,25kg /m2 - - - - 10-25 kg/100m2 alom

Trágyához - 1l/ 1000l hígtárgya - - - 2-4 kg/100l hígtárgya

Erdei állatok

Erdei Állatok
0,5kg/100kg takarmánykeverék  
(0,5-1% a keverékbe)

- - -
téli szezononként kb. 10 db 
tömb 100 egyedre az adott 
vadászterületen belül

-

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-kiegészítőra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél vagy egyéb akut esetekben ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. 
A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. 



A HUMAC® Natur AFM ADAGOLÁSA 

Segédlet
3g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 
5g = kb. egy teáskanálnyi HUMAC 

20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC Segédlet

Hobbiállatok 5g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 
Kutyák, macskák 2-3g /nap/db, vagy 5g/1kg eledel 20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC 
Egzotikus madarak 5g /1kg eledel
Kisállatok 5g/ 1kg eledel
Ló, szamár 5-10g/1kg eledel

Haszonállatok
Szarvasmarha (kifejlett állatok) 100-150g/nap/db vagy 3-5kg/1 tonna takarmány
Borjú 20-40g/nap/db/ tejbe vagy vízbe
Sertés 5g/1 kg eledel
Elválasztott malacok 5g/ 1 kg takarmány
Baromfi 4-7g/1kg eledel
Ló, szamár 5-10g/1kg eledel
Juh, kecske 5-10g/1kg eledel
Házinyúl 5-10g/1kg eledel
Állománykezelés 0,5-1kg / 100kg takarmánykeverék 
Alomra alkalmazva 0,25kg /m2

Erdei állatok
Erdei állatok 0,5-1kg / 100 kg takarmánykeverék

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik 
várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát 
alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb 

gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel 
rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási 

gyakorlat alapján történik. 



A HUMAC® Natur AFM Liquid 60ml, 1l és 5l 
ADAGOLÁSA
Hobbiállatok 5g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 

Kutyák, macskák 1-5ml /db/nap 20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC 
Egzotikus madarak 1-3ml/ 500ml víz
Kisállatok 1-3ml/ 500ml víz
Ló, szamár 50ml / nap / db

Haszonállatok
Szarvasmarha (kifejlett állatok) 0,3-0,5% takarmányba, 1 liter /500l víz
Borjú 10-50 ml / nap / db / tejbe vagy vízbe
Sertés 1 liter / 300 liter vízhez
Elválasztott malacok 10- 20 ml / nap / db
Baromfi 1 liter / 300 liter vízhez
Ló, szamár 50ml / nap / db
Juh, kecske 20-40ml / nap / db
Házinyúl 1-3ml / db / nap, vagy 1l/300l víz
Méh 5ml / 1l szirup méhkasonként egy adagban
Állománykezelés 1l/ 300l víz
Trágyára alkalmazva 1l/ 1000l hígtárgya

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem 

vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre 
szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek 

alkalmazása min. 2 órával az egyéb gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi 

állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban 

használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik. 



A HUMAC® Natur AFM Liquid 30ml ADAGOLÁSA
Hobbiállatok 5g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 

Kutyák, macskák Állat tömege /adag
1-10kg 1-2ml/nap

10-20kg 2-3ml/nap
20kg fölött 4-5ml/nap

20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC 
Egzotikus madarak
Kisállatok
Ló, szamár

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik 

várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát 
alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb 

gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel 

rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási 
gyakorlat alapján történik. 



A HUMAC® Natur AFM Pufer 
ADAGOLÁSA

Segédlet 20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC
Segédlet

Haszonállatok
Szarvasmarha (kifejlett állatok) 100-150g/nap/db, 5kg/1 tonna 

takarmány
Fejőstehenek a laktáció alatt a 
szárazonállási fázisig 150-200g/nap/db

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-
alapanyagra nem vonatkozik várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél 

ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát alkalmazni legalább 5 napon 
keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb 
gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt 

HUMAC® termék engedéllyel rendelkező, ökológiai állattartásban használható 
készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik. 



A HUMAC® Natur AFM Monogastric ADAGOLÁSA

Segédlet
5g = kb. egy teáskanálnyi HUMAC 

20g = kb. egy evőkanálnyi HUMAC Segédlet

Haszonállatok
Sertés 0,5%-1% takarmánykeverékbe, 5-10g/kg takarmány

A takarmányhoz kevert készítmény azonnal használható. A takarmány-alapanyagra nem vonatkozik 

várakozási idő. Hasmenéses megbetegedéseknél ajánlott a megelőzésre szolgáló adag 2-3-szorosát 
alkalmazni legalább 5 napon keresztül. A HUMAC® termékek alkalmazása min. 2 órával az egyéb 

gyógyszerek alkalmazása után történjen. Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel 

rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, előállítása a GMP+ jó gyártási 
gyakorlat alapján történik. 



A HUMAC®Multi Lisal ADAGOLÁSA
Hobbiállatok 5g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 

Ló, szamár 1 tömb 1 egyed számára kb. 1 évig elég

Haszonállatok
Szarvasmarha (kifejlett állatok) 1 tömb 10 db szarvasmarha számára kb. 1 hónapra elég
Ló, szamár 1 tömb 10 db állat számára kb. 1 hónapra elég
Juh, kecske 1 tömb 10 db állat számára kb. 1 hónapra elég

Erdei állatok
Erdei állatok téli szezononként kb. 10 db tömb 100 egyedre az adott 

vadászterületen belül



A HUMAC® Welfare ADAGOLÁSA
Hobbiállatok 5g = kb. egy kávéskanálnyi HUMAC 

Egzotikus madarak 100g/kalitka/hét
Kisállatok (hörcsög, 
tengerimalac, nyúl, 
csincsilla...)

50g/kalitka/hét

Ló, szamár 10kg/ 100m2/ hét

Haszonállatok
Szarvasmarha (kifejlett állatok) 25kg/100m2/ hét
Borjú 10kg/100m2/ hét
Sertés 25kg/100m2/ hét
Baromfi 25kg/100m2/ hét
Ló, szamár 10kg/100m2/ hét
Juh, kecske 25kg/100m2/ hét
Házinyúl 0,2kg/m2/hét
Trágyára alkalmazva 2-4 kg /100 liter hígtárgya

Valamennyi állatoknak szánt HUMAC® termék engedéllyel 
rendelkező, ökológiai állattartásban használható készítmény, 

előállítása a GMP+ jó gyártási gyakorlat alapján történik. 


