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Chov ošípaných na Slo-
vensku po rokoch ne-
kontrolovaného úpadku 
domácich chovateľov 
a totálneho prepadu 
sebestačnosti v produkcii 
bravčového mäsa, sa stal 
dôležitou témou agro po-
travinárskej produkcie.

Po období benevolencie 
vo výžive ošípaných a  slo-
body producentov kŕmnych 
zmesí prichádza nové obdo-
bie s reguláciami, ktoré budú 
mať zásadný vplyv na zlože-
nie krmív a riešenie metabo-
lických problémov vo  všet-
kých vekových kategóriách 
ošípaných. Najviac však 
nové normy postihnú sku-
pinu odstavčiat. Aby toho 
nebolo málo, Slovensku sa 
nevyhla ani nákaza Africké-
ho moru ošípaných, na ktorý 
nie sú ani profylaktické, ani 
terapeutické veterinárne prí-
pravky.

V roku 2022 postihnú 
chovateľov ošípaných dve 
zásadné obmedzenia

Od januára 2022 bude za-
kázané aplikovať antibiotiká 
a  ďalšie antimikrobiká bez 
predchádzajúcich klinických 
testov. Novými nariadenia-
mi Európskeho parlamentu 
a  Rady EÚ bude zakázaná 
ich profylaktická a  metafy-
laktická (hromadná) apliká-
cia v takej forme akú pozná-
me dnes od roku 2006.

Od júna 2022 bude za-
kázané pridávať do me-
dikovaných krmív oxid 
zinku. Rozhodnutie Európ-
skej komisie bolo vydané 
26.  7.  2017 a  súčasne bolo 
stanovené 5-ročné prechod-
né obdobie. Dôvodom pre 
zákaz aplikácie oxidu zinoč-
natého bola hlavne jeho ne-
bezpečná akumulácia v  poľ-
nohospodárskej pôde, ale aj 
vysoké riziko vplyvu ZnO na 
antimikrobiálnu rezistenciu, 
ktorá sa stáva postupne stra-
šiakom 21. storočia.

Prečo Európska komisia 
zakázala pridávanie oxidu 

zinku do krmiva pre 
prasatá?

Európske orgány vy-
hodnotili klady aj zápory 
pridávania oxidu zinku. Vý-
sledkom bola skutočnosť, 
že znečistenie životného 
prostredia a  vplyv na anti-
mikrobiálnu rezistenciu sú 
ďaleko vyššie, ako benefity, 
ktoré oxid zinku prináša pri 
riešení poodstavových hna-
čiek prasiat.

Prírodné humínové 
kyseliny ako reálna 
alternatíva oxidu zinku

Pokusmi bol zistený priaz-
nivý vplyv prírodných humí-
nových kyselín na mikrobi-
álnu štruktúru tráviaceho 
systému. Mikrobiálnou ana-
lýzou bol zistený výrazný po-
kles enterobaktérií a  nárast 
baktérií mliečneho kvasenia. 

V  čreve zvieraťa prebieha 
medzi mikroorganizmami 
neustály konkurenčný boj. 
Práve humínové kyseliny 
napomáhajú k  tomu, aby 
prevahu mali pozitívne, 
zdraviu a tráveniu prospešné 
mikroorganizmy nad choro-
boplodnými baktériami aj 
bez prítomnosti antibiotík 
a hlavne bez pridávania oxi-
du zinku do krmiva zvierat. 
Takto vieme prirodzenou 
cestou riešiť poodstavové 
hnačky a  súčasne prispieť 
k zlepšeniu zdravotného sta-
vu a zníženiu zaťažovania ži-
votného prostredia ťažkými 
kovmi.

Okrem toho, že prírod-
nými humínovými kyseli-
nami nahradíme v chovoch 
ošípaných pridávanie oxidu 
zinku, získavame ešte veľa 
ďalších chovateľských, ale 
hlavne ekonomických be-
nefitov.

Humínové kyseliny:
•	napomáhajú k  tvorbe 

ochranného filmu na hlieno-
vom epiteli žalúdočno-črev-
ného traktu proti infekčným 
agensom a  toxínom, čím sa 
rovnako zabezpečí aj zlep-
šenie využívania krmív pri 
zvieratách,

•	preventívne chránia 
ošípané pred metabolický-
mi poruchami, obmedzujú 
výskyt zápalov, podporujú 
imunitný systém a  znižujú 
úhyny,

•	 viažu mikrobiálne toxí-
ny, plesňové toxíny a iné to-
xické látky (amoniak, PCB, 
dioxíny, ťažké kovy, atď.), 
ktoré sú následne trusom vy-
lučované z  organizmu zvie-
rat. Humínové kyseliny sú 
najsilnejším adsorbentom 
v prírode,

•	 stabilizujú pH v  trávia-
com trakte, pozitívne vplý-
vajú na činnosť a  zloženie 
črevnej mikroflóry, stimulu-
jú tvorbu a aktivitu črevných 
a  pankreatických enzýmov 
bez pridávania ďalších okys-
ľovadiel do krmiva.

Vplyv prírodných 
humínových kyselín na 
produkciu emisných 
plynov a znižovanie 
zápachu

Výrobky na báze prírod-
ných humínových kyselín 
významne vplývajú na zni-
žovanie produkcie emisných 
plynov (hlavne H2S a  NH3). 
Jediný slovenský výrobok 
HUMAC Natur AFM s  ob-
sahom až 65 % prírodných 
humínových kyselín je zara-
dený v  Českej republike do 
skupiny BAT overených bio-
technologických prípravkov 
pre zníženie emisií amonia-
ku a  zníženie zápachu. Po-
kusy preukázali znižovanie 
amoniaku až do 41 %.

Čo sa zmení u prasiatok 
po podaní humínových 
kyselín

Výskumný ústav veteri-
nárneho lekárstva v  Brne 
testoval slovenský výrobok 
HUMAC Natur AFM s  ob-
sahom 65 % prírodných 
humínových kyselín. Vý-
sledky jednoznačne preuká-
zali pozitívny vplyv výrobku 
HUMAC Natur AFM na 
testované zvieratá, vo všet-
kých sledovaných oblas-
tiach. Testami sa sledoval 
účinok prípravku HUMAC 
Natur AFM na klinické prí-
znaky hnačkových ochore-
ní, biochemický profil krvi, 
hmotnostné prírastky ako aj 
spotrebu a  konverziu krmi-
va. Test prebiehal 28 dní od 
odstavu prasiatok.

Výskumný ústav veteri-
nárneho lekárstva v  Brne 
potvrdil účinnosť kŕmnej 
suroviny HUMAC Natur 
AFM s  vysokým obsahom 
humínových kyselín vo 
všetkých sledovaných ob-
lastiach.

Cieľom pokusov bolo po-

tvrdiť možnosť uplatnenia 
kŕmnej suroviny HUMAC 
Natur AFM, ako prostriedku 
na odstránenie, resp. zníže-
nie poodstavových hnačiek 
prasiat bez použitia oxidu 
zinku.

Testy potvrdili priaznivý 
účinok prírodných 
humínových kyselín na 
hnačky a úhyny prasiat

Na základe výsledkov 
z  testov vykonaných vo Vý-
skumnom ústave veterinár-
neho lekárstva v  Brne, je 
možné konštatovať, že prí-
davok prípravku HUMAC 
Natur AFM s  vysokým ob-
sahom prírodných humíno-
vých kyselín, môže zmierniť 
klinický priebeh hnačkových 
ochorení v  kritickom pood-
stavovom období a  zabrániť 
tak úhynom prasiat. Súčas-

ne prídavkom kŕmnej suro-
viny HUAMC Natur AFM 
môžeme dosiahnuť vyššiu 
dynamiku rastu a  lepšiu 
konverziu krmiva v poodsta-
vovom období. Dôležitým 
výsledkom je aj skutočnosť, 
že pri testoch nedošlo k  ne-
gatívnemu ovplyvňovaniu 
biochemického profilu krvi. 
Práve pridávaním humíno-
vých kyselín sa môže zvýšiť 
koncentrácia železa v  krv-
nom sére.

Zdroj výsledkov z pokusov

Závěrečná správa testu, 
Oddělení Bezpečnost potra-
vin a krmiv, Výzkumný ústav 
veterinárního lékařství, 
v.v.i., Hudcova 70, 621 00 
Brno.
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Priemerné  hodnoty fekálneho skóre odstavených prasiat

parameter obdobie
skupina

kontrola  HUMAC Natur AFM 

incidencia hnačiek 
[%]

1. týždeň 40,0 40,0

2. týždeň 80,0 46,7

3. týždeň 60,0 26,7

4. týždeň 21,4 13,3

28 dní 86,7 60,0

index hnačiek [%]

1. týždeň 5,71 5,71

2. týždeň 11,43 6,67

3. týždeň 8,57 3,81

4. týždeň 2,86 1,90

28 dní 3,09 2,14

mortalita [%] 28 dní 13,3 0

parameter obdobie
skupina

kontrola  HUMAC Natur AFM

hmotnosť 
[kg] 

1. deň 9,57 ± 1,32 9,84 ± 1,35

8. deň 9,13 ± 1,12 8,83 ± 1,06

15. deň 9,03 ± 1,37 9,08 ± 1,58

22. deň 9,44 ± 1,87 10,13 ± 2,11

28. deň 12,78 ± 2,85 13,25 ± 3,35

denný príras-
tok [g/ks] 28 dní 101,26 ± 101,03 126,42 ± 139,70

príjem krmiva 
[kg/ks] 28 dní 7,72 8,30

konverzia 
krmiva 
[kg/kg]

28 dní 2,83 2,43

parameter skupina

kontrola HUMAC Natur AFM 

celková bielkovina [g/l] 44,13 44,01

albumín [g/l] 27,78 28,12

urea [mmol/l] 4,92 4,91

triacylglyceroly [mmol/l] 0,57 0,60

cholesterol [mmol/l] 2,00 2,23

HDL cholesterol [mmol/l] 1,20 1,41

LDL cholesterol [mmol/l] 1,03 1,18

ALT, µkat/l 0,52 0,57

AST, µkat/l 0,57 0,86

ALP, µkat/l 2,46 3,35

Ca [mmol/l] 2,57 2,65

P [mmol/l] 2,23 2,16

Mg [mmol/l] 0,72 0,71

Fe [µmol/l] 4,72 8,08

Biochemický profil krvného séra odstavených prasiat

Ukazovatele úžitkovosti odstavených prasiat

Klinické príznaky hnačiek a mortalita prasiat


