
 
 Příbalový leták  

 
Reasil® HumiClean 

přírodní produkt s dezinfekčním a adsorpčním účinkem 
podestýlka pro všechny druhy zvířat 

 
Reasil® HumiClean - 100% přírodní produkt na bázi huminových kyselin. Aplikací na podestýlku Reasil® HumiClean 
výrazně přispíváme ke stabilizaci hygienických podmínek a podpoře produkčního zdraví chovaných zvířat.  
Přípravek je bez přídavných látek.  
Charakteristika:  
Reasil® HumiClean je prášek (0,65 mm – 2 mm) hnědočerného vzhledu s vysokým obsahem huminových kyselin /min. 
40% /. Základní surovinou je technologicky zpracovaný Leonardit. Reasil® HumiClean - 100% přírodní látka s vysokou 
biologickou účinností. Aplikací Reasil® HumiClean na podestýlku výrazně přispíváme ke stabilizaci hygienických podmínek 
a podpoře produkčního zdraví chovaných zvířat. Huminové kyseliny v naturální formě patří mezi přírodní antibiotika, 
která zvířata v přírodě sami vyhledávají, pokud mají zdravotní problémy anebo poranění.  
Účinnou látkou výrobku jsou huminové a fulvinové kyseliny, které jako polymerní sloučeniny se složitou strukturou a 
významnými fyzikálně-chemickými vlastnostmi, mají vlastnost výrazně zadržovat a vázat do své struktury plyny (metan, 
amoniak, sirovodík, CO2, CO, N2O, NO atd.), toxické látky, mikrobiální jedy, plísňové toxiny.  
Skladováním kejdy s aplikovanym přípravkem Reasil® HumiClean se podstatně snižují ztráty amoniakálního dusíku a jako 
inhibitor zabraňuje nitrifikaci amoniaku na nitráty a následné denitrifikaci na plynný dusík, čímž se kejda stává i po 
několikaměsíčním skladování zdrojem velkého množství lehce přístupného dusíku pro výživu rostlin. Zadržováním 
škodlivých emisních plynů účinně chráníme zvířata před infekčními nemocemi, hlavně rizikem popálení amoniakem na 
dolních končetinách, poškozením sliznic dýchacích cest a spojivek, případně před udušením. Nevyužitý dusík z krmné 
dávky po vyloučení z organizmu je stabilizovaný pro využití jako zdroj dusíku pro hnojení rostlin. Chlévský hnůj po aplikaci 
Reasil® HumiClean má podstatně vyšší poměr C/N, což má vliv na zvýšení úrodnosti hnojených půd.  
Významný je i obsah minerálních látek a stopových prvků obsažených v přírodní látce, které s navázaným dusíkem na 
molekuly huminových látek výrazně obohacují chlévský hnůj, drůbeží trus o živiny. Použitím Reasil® HumiClean vzniká 
kvalitní a vysoce účinné hnojivo.  Aplikace přípravku Reasil® HumiClean přináší výrazný ekonomický efekt pro zemědělce.   
 
Složení:  
 

Živiny,  % ( w/w): V přírodním 
vzorku 

Huminové latky 45 

 

pH v 10 % extractu  5,5 

 

Parametry kvality: 

Parametry 
Hodnota,
% Parametry 

Hodnota,
% 

Vlhkost 20 Draslík (K) 2,661 

Sušina 75 Vápník (Ca) 2,274 

Surové vlákno 1,76 Hořčík (Mg) 0,199 

Dusík 1,06 Síra (S) 0,162 

Fosfor (P) 0,663 Železo (Fe) 0,643 

 

Způsob aplikace:  
Výrobek se aplikuje posypem na podestýlku v doporučených dávkách a intervalech pro jednotlivé druhy zvířat. 
Výrobek je netoxický, bez ochranné lhůty a bez vedlejších účinků při předávkování.  
Výrobek je možné volně aplikovat i během chovu v přítomnosti zvířat.  



Dávkování:  
Běžná dávka na podestýlku 100-200 g Reasil® HumiClean na 100 m2.  
Doba použitelnosti:  
5 roky od data výroby v neporušených obalech při dodržení skladovacích podmínek.  
Skladování:  
V suchých prostorách při teplotách 0°C až +40°C.  
Bezpečnost práce:  
Přípravek není toxický pro lidi a zvířata. Nevyžaduje zvláštní opatření.  
Velikost balení:  
5, 10, 25, 500, 750 kg  
Výrobce: Na objednávku JSC „Life Force Baltic" v LLC Life Force, 10A Peschano-Umetsky trakt, Saratov, Russia 410086. 

tel. +370 699 82082, https://lifeforce.pro, vilius@lifeforcebaltic.eu.  
Distributor EU: JSC “Life Force Baltic”, Jundos str. 40, LT-08402 Vilnius, Lithuania, Tel/fax: +370 699 82082 

e-mail: vilius@lifeforcebaltic.eu. 
Distributor pro CZ a SR: ITL Innovation Technology for Life, s.r.o. Voskovcova 1075/51, 150 00 Praha, IČ: 45306915, 

Czech Republic. Reg. provozu: CZ 802091-01, CZ 802091-02. E-mail: it4l@email.cz.  

 
BEZ OCHRANNÉ DOBY  

 
  


