
 

Användning av humic substanser i djurhållning 

Hitta nya sätt att vitalisera boskapet och öka produktiviteten, med tanke på de höga nivåerna 

efterfrågan på ekologiska indikatorer på produktion har ökat antalet praktiska studier för 

användningen av olika humussubstanser hos boskap. 

Den höga ekologiska säkerheten hos humater och den unika förmågan att förbättra 

utbytesprocesser har en positiv effekt levande organismer. Den organiska aktiviteten hos humater 

är relaterad till deras effekter på oxidation-reduktionsprocesser som stabiliserar intracellulär (cell) 

andning i den levande organismen. Humater är kompatibela med alla medikamenter och 

fodertillsatser. Inga biverkningar har observerats vid användning. Djurproduktion används för 

boskapsfodring utan några restriktioner. 

Användningen av humattillsatser bidrar till att öka effektiviteten i produktionen och öka 

skyddsförmågan hos djur med samma foder-, arbete- och förhållandevillkor i jämförelse med djur i 

kontrollgrupper. Dessutom ger humatämnen ekologiskt rena produkter i den växande 

miljöföroreningen som orsakas av användningen av herbicider, bekämpningsmedel, 

tungmetallföreningar och andra giftiga ämnen. Resultaten av användningen av humater indikerar 

att de effektivt fungerar som fodertillsatser. Det är därför lämpligt att använda dem på praktiskt 

taget alla områden inom boskap, fågeluppfödning och fiskodling. 

Humater är inte skadliga för djur eller människor. De har inga allergiframkallande eller 

cancerframkallande egenskaper.  

De grundläggande egenskaperna av humater 

1. Egenskaperna som antioxidanter – de har en stark förmåga att bibehålla en kemisk balans 

i kroppen. Beroende på situationen kan huminsyra vara både en elektrondonator och en 

acceptor. Denna omständighet gör huminsyra en kraftfull naturlig antioxidant - en fällare 

för fri radikaler som skadar proteinkonstruktionen och DNA-molekylerna. 

2. Antiviral aktivitet – har en hög antiviral aktivitet som blockerar virusets inträde i cellen och 

stör dess replikation. Som ett resultat minskar antalet virus och immunsystemet kan bli 

mer framgångsrikt att övervinna sjukdomen. 

3. Effekter av avgiftning och hepatoprotectorer – Humater formar starka komplexa 

föreningar som binder och tar bort från tungmetallerna - bly, kvicksilver, koppar, kadmium, 

kobolt, zink och liknande. Långvarig användning av humana ämnenpåverkar 

leverfunktionen. Nivån av leverenzymer normaliseras, intracellulär andning stimuleras, 

accelereras regenerering av skadade leverceller. 

4. Antibakteriell effekt – humatämnen har antibakteriella effekter på följande patogena 

mikroorganismer: C. albicans, P. vulgaris, P. aeruginosa, S. typhimurium, S. aureus, S. 

epidermidis, S. pyogenes. Humater neutraliserar patogen mikroflora i tarmarna. Bundna 

bakterier och toxiner elimineras naturligt. Humater hämnar tillväxten av patogena 

bakterier i mag och tarmar stimulerar tarmmikrofloran tillväxt, förbättrar proteinmassning 

och kalcium, spårämne- och näringsämnenintag. 



5. Enterosorption. De är inte mekaniska enterosorbenter, men skapare av komplexa 

föreningar som arbetar mer intensivt jämfört med konventionella fysiska enterosorbenter. 

Humater har en egenskap för att bilda en tunn gelatinfilm på mag-tarmslimhinnan som 

skyddar kroppen från infektioner och toxiner. Som enterosorbent har humic syror en 

annan mycket viktig funktion. Det har visats att endast toxiner och mineralrester 

elimineras från människor vid användning av humater. Det betyder att spårämnen förloras 

inte vid användning av humater. 

Slutsats 

Ökande trender i utvecklingen av humater - Kosttillskott och livsmedelstillsatser, farmakologiska 

produkter för människor, näring och bioteknik, tillåter att placera användning av humater som en 

del av framtida teknik. 

 


