
 

HUMABENT 
 

TERMÉSZETES ALAPÚ, MAGAS NYOMELEM ÉS HUMINSAV TARTALMÚ ÁSVÁNYI 

KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY 

Természetben rejlő egyszerűséggel és hitelességgel 

100%-ban természetes összetevőkből 

A HUMABENT ásványi takarmány - köszönhetően az alkotóelemeknek (Leonardit 30%-

Bentonit70%) - közel 50 NÉLKÜLÖZHETETLEN NYOMELEM ÉS HUMINSAV TARTALMÚ 

KOMPLEX ÁSVÁNYI KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY. A HUMABENT összetevői sokmillió évvel 

ezelőtti természetes anyagokból jöttek létre. 

A HUMABENT az ásványi anyagokat, mikroelemeket könnyen felszívódó szerves komplex 

formában tartalmazza. Szinte az összes elem, amely az állati test kémiai összetevőit alkotja, 

megtalálható benne.  Gazdag ásványi anyag tartalma, fizikai és kémiai sajátosságai teszik 

különlegessé. A legjelentősebb kémiai elem az alumínium-szilikát, amelyet több mint 40 féle 

nyomelem és ásvány kísér (vas, kalcium, magnézium, kálium stb.). Természetes alapanyagokra épülő 

takarmányozási tapasztalatok bizonyítják, hogy a takarmányozásban döntő jelentőségű a nagy 

molekulákból álló huminsav és a kisebb molekula méretű fulvósav jelenléte és mennyisége. A 

huminsavak és a bentonit immunrendszer erősítő, antivirális, antibakteriális, toxinkötő és 

kelátképző hatásai így jobban érvényesülnek. Folyamatos etetésével csökkenhet a gyógyszer 

és a fajlagos takarmányköltség. 

Átlagos beltartalom 

Nedvesség Tip.: 6,00 % Huminsavak:  19% 

Montmorillonit min: 45%                                             

Vas (Fe) min. 5720 mg/kg Szelén (Se) 2,16 mg/kg  

Molibdén (Mo) 1,257 mg/kg 

Kalcium (Ca) 8480  mg/kg Cink (Zn) 62,73 mg/kg 

Nátrium (Na) 833    mg/kg  Réz (Cu) 8,77 mg/kg 

Magnézium (Mg) 2092  mg/kg  Kobalt (Co) 0,58 mg/kg                         

Mangán (Mn) 35      mg/kg 

 

Felhasználás (teljes takarmányozási tömegre számolva naponta) 

 

sertés: a táphoz keverve 0,5 %-ban, ill. az indítótápra szórva 
tejelő tehén, húsmarha: az alapabrakhoz keverve 0,5 %-ban 
itatós borjú: tejben, vagy tejpótlóban elkeverve (diszpergálódik), 20-25 g/borjú/nap. 

baromfi: a táphoz keverve minden fázisban 0,5 %. 

juh, kecske, nyúl, kisállatok, hal: 0,3-0,5 %, ill. 1-3 g/testtömeg. 

 
Kiszerelés: 400 kg big bag zsák, 20 kg PE zsák, 10 kg zsák PE zsák 

Gyártási dátum (nap/hó/év): 2020.02.01 

Felhasználható: 2 év 

Előállító üzem: Axis Bentonit Kft. (3252 Erdőkövesd, 094/3. hrsz.), üzem nyilv. szám: HU 09 1 00034 

Kizárólagos forgalmazó:  

Agrofutura Magyarország Kft. 

1075 Budapest, Károly krt. 9. IX. 901. 

www.agrofutura.hu 

http://www.agrofutura.hu/

