
Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy 
a bezkonkurenčný pôdny detoxikant
s vysokým obsahom humínových kyselín (min. 62%)

Ako dekontaminovať vaše prostredie a znížiť riziko PCB 
v systéme pôda – rastliny – zvieratá – potraviny – človek
Radi by sme vám predstavili prírodný, veľmi účinný a zároveň jednoduchý spôsob, ako
svojpomocne realizovať detoxikáciu pôdy a zvierat. Dekontamináciu vašich záhrad od
škodlivých PCB látok a iných toxínov je možné realizovať bez výmeny ornice! Vypestujete si tak
čistejšie a zdravšie ovocie i zeleninu. S minimálnymi nákladmi viete ozdraviť aj chov domácich
zvierat a zlepšiť kvalitu a bezpečnosť živočíšnych produktov, ako je mlieko, mäso, vajíčka, ktoré
sa dostávajú na váš stôl. Je to možné pomocou aplikácie aktivovaných humínových kyselín do
vašich záhrad a do kŕmneho režimu vašich zvierat. Čítajte, prosím, ďalej!

HUMAC Agro je 100% prírodný stimulátor úrodnosti pôdy uhlíkového typu s vysokým
obsahom prírodných huminových kyselín získaných z Leonarditu. Huminové kyseliny sú
základom biologických procesov v pôde a disponujú vlastnosťami fyziologicky aktívnych 
látok regulujúcich rast a vývoj rastlín, úrodnosť a vlastnosti pôdy.

▪ Detoxikant pôdy – viaže anorganické a organické toxíny ako ťažké kovy, PCB látky, dioxíny, 
uhľovodíky a iné toxické látky do stabilných komplexov, ozdravuje zamorené pôdy

▪ Zadržiava vodu v pôde, čím udržuje dostupnosť vody v čase sucha. V prepočte na hmotnosť 
1kg prípravku dokáže zadržať až 740 ml vody

▪ Zlepšuje štruktúru pôdy, vytvára tzv. pedy (agregácia pôdy), zabraňuje pôdnej erózii, výrazne 
zamedzuje vyplavovaniu živín z pôdy a optimalizuje pH pôdy

▪ Optimalizuje využitie živín a zásobuje pôdu makro, mikro živinami, stopovými prvkami 
a prírodnými aminokyselinami

▪ Podporuje výraznejší rast koreňového systému a nadzemnej časti rastliny – zvyšuje to 
odolnosť rastlín voči suchu, zabezpečí vyšší príjem živín a rýchlejší rast rastlín

▪ Zlepšuje podmienky pre rast a život pôdnych baktérií, mikroorganizmov, zvyšuje rýchlosť 
rozkladu organických zlúčenín, substrátov

▪ Zvyšuje obsah humusu v pôde, dodáva do pôdy organický uhlík

POMOC pre obce kontaminované PCB

HUMAC® = Zdravá pôda = Čisté potraviny

Dávkovanie štandardné: 2-3kg / 10m2
Účinok už po 1 mesiaci od aplikácie! 

Balenie: prášok 5kg a 10kg vedro, granule 25kg vrece
Zakúpite na www.humac.sk
alebo volajte 0910 749 403



HUMAC® – Humínové kyseliny aktivované pre život 

HUMAC s.r.o., Werferova 1, Košice 040 11
www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403

• Zabraňuje vstrebávaniu toxických látok, ťažkých kovov, plesňových   
a bakteriálnych toxínov a iných jedovatých zlúčenín z tráviaceho 
aparátu do organizmu zvieraťa, detoxikuje organizmus 

• Tlmí vznik zápalov, podporuje imunitu, aktivuje metabolizmus, 
znižuje úhyny  

• Upravuje črevnú mikroflóru, stabilizuje pH tráviacej sústavy 
– prevencia hnačiek a ďalších tráviacich ochorení 

• Dodáva zvieratám minerálne látky a stopové prvky v chelátovej
forme, ktoré sú ľahko využiteľné v organizme zvierat 

• Zlepšuje využitie krmiva a ich nutričných zložiek, čím zvyšuje 
prírastky a zlepšuje konverziu krmiva 

• Pomáha riešiť problémy ako: slabá imunita, alergie, ekzémy, 
stres, únava, poruchy trávenia, hnačky, otravy a iné

• Prípravok zlepšuje kvalitu produktov živočíšnej výroby

Organicko-minerálna kŕmna surovina

Detoxikácia organizmu zvierat 
pre zdravšie produkty živočíšnej 
výroby – mlieko, mäso, vajíčka

Od roku 2004 je činnosť spoločnosti HUMAC s.r.o. zameraná na vývoj a výrobu prírodných
produktov s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín. Naše výrobky sú špeciálne
vyvinuté na zníženie množstva ťažkých toxických kovov a iných toxínov v životnom prostredí
v systéme pôda-rastlina-zviera-potraviny-človek. Humínové kyseliny v našich prípravkoch
pochádzajú z jedného z najkvalitnejších ložísk mineraloidu Leonarditu na svete, ktoré nebolo
kontaminované ťažkými kovmi. Sú 100% organického pôvodu, bez akejkoľvek chemickej úpravy
alebo chemických prídavných látok. Majú silné detoxikačné účinky a kapacitu dopľňať chýbajúce
minerálne látky a stopové prvky do živých organizmov. Všetky výrobky sú povolené
v ekologickom hospodárstve.

Balenie: Prášok 100g, 500g, 3 kg, 5 kg, 25 kg / Tekutá forma 60ml, 1L, 5L

HUMAC® = Zdravé zvieratá = Zdravé potraviny

Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme, kontaktujte nás!

s vysokým obsahom humínových kyselín (min. 65%)
Určená pre všetky druhy zvierat

Zakúpite na www.humac.sk
alebo volajte 0910 749 403


