Etiketa
HUMAC® Natur AFM
Organicko-minerální krmná surovina s vysokým obsahem huminových kyselin
„určená pro všechny druhy zvířat“
Charakteristika:
HUMAC® Natur AFM je 100% přírodní látkou s vysokou biologickou účinností. Přidává se v doporučeném
množství do krmných směsí pro všechny druhy zvířat. Aplikací produktu dodáváme zvířatům minerální látky a
stopové prvky v chelátové formě, která je lehce využitelná v organizmu zvířat.
Přidáváním krmné suroviny HUMAC® Natur AFM se předchází poruchám zdraví (zejména průjmům), tlumí se
vznik zánětů a podporuje se imunita zvířat v důsledku širokého mechanizmu působení na organizmus jako
celek. Huminové kyseliny na sebe vážou mikrobiální jedy, plísňové toxiny a jiné pro organizmus jedovaté
sloučeniny, např. amoniak, PCB, dioxiny, těžké kovy apod., které se s nimi vylučují trusem. Zlepšuje se
mikroklima ve stáji a to snižováním emisí škodlivých plynů.
Složení v sušině:
huminové kyseliny:
volné huminové kyseliny:
fulvonové kyseliny:
vápník (Ca):
hořčík (Mg):
železo (Fe):
měď (Cu):
zinek (Zn):
mangan (Mn):
kobalt (Co):
selen (Se):
vanad (V):
molybden (Mo):
stopové prvky (µg/kg):

vlhkost:
velikost částic:

min. 65 %
min. 60 %
min. 5 %
42 278 mg/kg
5 111 mg/kg
19 046 mg/kg
15 mg/kg
37 mg/kg
142 mg/kg
1,24 mg/kg
1,67 mg/kg
42,1 mg/kg
2,7 mg/kg
všechny v přírodě se vyskytující v karboxymetylcelulózovém komplexu
organické hmoty
max. 15 %
do 100 µm

Dávkování:
ks / den
v % do krmiva
Drůbež
0,4 – 0,7 %
Prasata:
0,5 %
Skot:
100 – 150 g
0,3 – 0,5 %
Telata:
20 – 40 g
Koně, ovce, králíci:
0,5 – 1,0 %
Domácí zvířata (psi, kočky):
2-3 g
0,5 %
V případě výskytu průjmových onemocnění doporučujeme 2-3x zvýšit preventivní dávku po dobu minimálně 5
dnů.
Způsob podávání:
Přípravek se přimíchává do krmiva, které může být hned zkrmované.
Doba použitelnosti:
2 roky od data výroby v neporušených obalech při dodržení skladovacích podmínek
Skladování:
V suchých prostorách při teplotách -10°C až +40°C.

Etiketa
Bezpečnost práce:
Přípravek není toxický pro lidi ani pro zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.
Velikost balení:
4 kg, 25 kg
Výrobce:
HUMAC s.r.o. Werferova 1, 040 01 Košice, Slovenská republika
Registrační číslo výrobce: SK 100 900
Distributor v ČR:
Envi Produkt, s.r.o., Na louži 1510/11a, 101 00, Praha 10, tel. +420 271 722 910, email: info@enviprodukt.cz.
Registrační číslo provozu CZ 801316-01

BEZ OCHRANNÉ DOBY

