
Dodatek paszowy Humac' Natur AFM
IMonogastric w hodowli trzody chlewnej

Humac* Natur AFM Monogastric to organiczno-mineralny dodatek paszowy z wysokE
zawartosciE kwas6w huminowych przeznaczony dla wszystkich grup produkc nych w
hodowli trzodv chlewnei.

Humac' Natur AFM Monogastric dla prosiqt i tucznik6w:
. Pelni rolg zakwaszacza i mycosorbentu

' To naturalny sq mulator wzrosru
. Wyrinie zwiqlsza apeq r i pobranie paszy
. Zmnieiszenre zizycia paszy na kg pzyrostu
' Jest ir6dlem zelaza i innych mikoelement6w w folmie chelatowei. Skulecznie zapobiega biegunkom i innym zaburzeniom trawieftlym. Wiqze mycotoksyny i metale cig2kie dostarczane zpasz4. Profilakryka w walce z patogenami: E.coli, kokcydioz4, bakteriami beztlenowymi. Wzrost migsnosci tucznik6w

Humac" Natur AFM Monogastric dla loch:
. Powoduje wyrainiejsze objawy rujowe i pogawia plodno66 stada. Jest zr6dlem mikroelement6w w formie chelatowej. Wi4Ze mycotoksyny i metale cigzkie dostarczane z paszq
. Wzmacnia stawy i racice. Profilaktyka w walce z MMA. Poprawajako$ci siary
. Zwigkszenie mleczno6ci loch
. Wyr6wnanie prosi4t w miocie
. Chroni i usprawnia pracA w4troby

Humaco Natur AFM Monogastric dla knur6w:
. Wzmacnia kosci i stawy
. Zwigkszenie iloSci ejakulatu przy zachowaniu koncenhacji plemnik6w
. Poprawia procesy trawieme w przewodzie pokarmowym
. Wi4ze mycotoksyny i metale cigzkie dostarczare z pasz4

Dodatkowe zalety stosowania Humac'Natur AFM Monogastric w gospodarstwie:
. Poprawia mikroklimat na obiekcie poprzez zmniejszenie emisji amoniaku i innych szkodliwych

gaz6w
. Zapobiega tworzeniu kozucha na gnojowicy oraz zapobiegajej ggstnieniu. Kwasy huminowe wykorzystane w Zywieniu trzody chlewnej, a nastQpnie uywozone z odchodami

wplywaj4 korzystnie na tworzenie pr6chnicy glebowej, poprawg struktuy oraz warunk6w wodno-
powietrznych gleby



Dodatek paszowy Humac' Natur AFM
Monogastric w hodowli trzody chlewnej I

Prosiqta 5-l2kg

Warchlak l2-25kg

Dawkowanie HumaC Natur AFM Monoqastric:

0,s%

0,5%

W przypadku rvystqpienia biegunek zaleca siQ zwiekszenie 2.3 krotne dawki profilaktycznei pJzez co
najmniei 5 dni.

Sklad Humac' Natur AFM Monogastric

Humabo NaturAFM Monogastric mo2e byi stosowany w gospodarstwach ekologicznych.

Dostepny jest w nastepujacych opakowaniach:
Humac€ NaturAFM Honogastric: wiad€rko4,5kg, wor€k 25kg

t-2%

0,5%

0,5%

Mi'l.57%

MjJI 5Y"

3,24%

Wapn (Ca) 5,11%

4855 mg/kg

Zel^za (Fe) 18094 ng,&g

14,25 
'l].gkg

35,15mgr(g

135m9,&g

1,18 me,4<gKobalt (Co)

1,59 ntgkg

a0 mg^(g

Selen (Se)

Wanad (V)

Molibden (Mo) 2,5'7 melkg

15,00%

do 100 pm


