
Humac@ Natur AFM to organiczno-mineralny dodatek paszowy z wysokE zawadofciE
kwas6w huminowych przeznaczony dla wszystkich grup produkcyjnych w hodowli bydla.

Humac Natur AFM dla cielqt:
. To naturalny sB'lnulator wzrostu
. Skutecaie zapobiega biegunkom
. Wyraznie zwigksza apeb4 i pobranie paszy
. Jest ir6dlem mikroelement6w w fomie chelatowej
. WiAZe mycotoks)4ry i metale cigikie dostarczane z pdszq

Humac Natur AFM dla kr6w:
. Korzystnie wplywa na pH ukladu trawiennego (wla(ciwo6ci buforuj4ce)
' Jest Zr6dlem mikoelement6w w formie chelatowej. Wiqze mycotoksyny i metale ciezkie dostarczlne zpaszq. Powoduje w)tazniejsze objawy rulowe i poprawia plodnoii stada

' ObniZa llczbe zabieg6w inseminacji ra kowg do 40%
' Wznacnia stawy i racice. Obniza poziom kom6rek somatycznych vr' rnleku. Wydluza czas u4ltkowania k6w. Przyipiesza proces usuwania toksld z w4foby. Pozwala na skuteczne obnizenie koszt6w z$riqzanych zroztodem oraz obslug4 weterynaryjnq

Humac Natur AFM dla jalowizny:
. Poprawa skutecznoici krycia
. Wzmacnia uklad odpomo6ciowy
. Wzmacnia kosci i stary
. Popmwia proc€sy tawienne w przewodzie pokarmo\q4n
. Wiqze mycotoks),ny i metale cigzkie dostarczale z paszq

Dodatkowe zalety stosowania Humac Natur AFM w gospodarstwie:
Poprawra milcoklrmat w oboue poprzez ntmiejszenie emisji amoniaku i innych szkodliwych
gav6!J.l

Zapobiega tworzeniu kozucha m gnojowicy oraz zapobiegajej ggstnieniu
Kwasy huninowe wykorzystane w zl,'wieniu bydla, a nastgpnie wywo2one z odchodami wpl1'wajq
koEystnie na twolzenie pr6chnicy glebowej, poprawg struktwy oraz warunk6w wodno-
powietrznych gleby



Dawkowanie Humai Natur AFM:

Ciehta do 100 kg

Cielgta 100-250

100-150

120-150

Dawkowanie Humai Natur AFM Liquid:

Sklad Humac Natur AFM oraz Humac Natur AFM Liquid:

Kwasy huminowe Min 65Yo Min. 45%

wapf (Ca) 42278 
'x.etkg

1200 mg/hr

Maenez (Ms) 5100 rngike 55 mgnitr

zetazo (Fe) 19046 mgn(g 260 mg/lir

Mied, (Cu) l5 mg/kg 1,70 Dg/litr

C),nk (Zn) 37 mg&g 2,65 
'ItE/litr

Mansan (Mn) 142 mg&€ 1,97 mglib

Kobalt (Co) 1,24mE,(.E 0,161me/itr

sel€n (se) l,61mslke 0,0'7'7 mglirr

wanad (v) 42,1rng,(e 4,85 mglih
Molibden (Mo) 2,7 mg/,(.g 0,295 mg,4itr

Wiigohoid 15,00% 70,00%

Wielkos6 czqsteczek do l00Im Do 100 pm

Humac@ NaturAFM mo2e byastosowany w gospodarstwach ekologicznych.

Dostepny jest w nastepujecych opakowaniach :

Humac@ NaturAFM: wiad€rko4,5kg. worek 25kg
Humac@ NaturAFM liquid r O,5Lt lLt5LitOL


