
 

Natrium humat GreenOK 

Livsmedelsadditiv för djur och fågelfoder är en naturlig produkt innehållande en organisk 

förening - humat (från latin humus - jord). Högkvalitativ torv och sapropel från Lettland 

används i produktionen. Livsmedelstillsats "Natrium humat GreenOK" (natrium humat) för 

djur och fåglar har utvecklats i Lettiska institutet för Humater och den produceras i enlighet 

med tillståndet från Lettlands livsmedels- och veterinärservice. 

Produktionen är baserad på specialutvecklad teknik med certifierad utrustning som 

extraktion, kavitation och slutproduktreningsmetod. 

Användning 

Natriumhumat tillsätts till dricksvatten eller till djur och fågelfoder medan dess förberedelse 

på gården. För sällskapsdjur den läggs till i mat i fabriken. Baserat på experiment utförda i 

både fågelfabriker och djurhållningsanläggningar finns det vissa natrium humat GreenOK dos 

för varje diet. Enligt organoleptiska, fysikalisk-kemiska och bakteriologiska indikatorer 

"Natrium humat GreenOK" uppfyller kraven i direktiv 2002/32 / EG. Resultaten av analyserna 

visas i testrapporten. 

Resultaten av analyserna visar att patogenmikrofloran (Salmonella, Enterococci, E. coli) 

saknas. 

Produkten pastöriseras vid + 60°C i 1 timme. Koncentrat av produkten innehåller 3% natrium 

humat, d.v.s. 30 g/l. 

Vid utforskning och analysering av litteraturkällor angående användningen av natrium-humat 

som tillsatsmedel djurfoder visade det sig att hundmat behöver tillsätts av 1 g torr humat per 

1 kgtorr mat. Om föreningen är i flytande form - 33 g per 1 kg torrfoder. 

Torvens överensstämmelse som råmaterial med PVD-normer (maximalt tillåtet 

koncentrationer av skadliga ämnen) och direktiv 2002/32 / EG. Analyser utfördes för att 

bestämma förekomsten av tungmetaller - kvicksilver, kadmium, bly, arsenik och analyser av 

radionuklider cesium 134-137 och strontium 90. Alla analytiska poäng var flera gånger lägre 

än tillåten norm. 

Användning av "Natrium humat GreenOK" i djurhållning 

Framställning av "Natrium humat GreenOK" främjar aktiveringen av metaboliska processer 

och motståndskraft mot en negativ miljöeffekt, normaliserar den gastrointestinala 

mikrofloran och förbättrar näringsintaget. Produkten stimulerar ökningen av levande vikt hos 

boskap och fågel. Produkten läggs till på fabriker och på gårdar med hjälp av befintlig teknik. 

"Natrium humat GreenOK" rekommenderas för alla djur och fåglar, inklusive små husdjur. 



Preparatet tillsätts genom att spruta produkten genom munstyckena på foder eller läggas till 

dricksvatten. Att introducera ett tillsatsmedel i mat kan minska kostkostnaderna, för att 

preparatet resulterar i att djurets organism smälter upp mat snabbare och mer fullständigt. 

Följande effekten uppnås genom att ersätta partiellt koncentrerat foder innehållande 20% 

spannmål. 

"Natrium humat GreenOK" användning: 

• för att öka produktiviteten, 

• förebyggande av gastrointestinala sjukdomar, 

• stimulering av unga nötkreatur tillväxt, 

• för att öka boskap och kycklingtillväxt, 

• reduktion av sjuklighet, ökning av immunitet. 

 


