
Nové  výrobky fy TREWIT

LIZ UN+ Se VERMOSTOP a LIZ O/K+Se VERMOSTOP
Lizy s klasickým obsahem minerálních látek typickými pro oba 
dva druhy lizů obohaceny o oreganový olej registrovaný i pro 
ekologické zemědělství. Využíváme jeho silné bactericidní a 
fungicidní vlastnosti, které byly prokázány v mnoha pokusech in 
vitro a in vivo, stejně tak jeho antiparazitální účinek. 



Nabídka nových receptur lizů fy. TREWIT
LIZ START : Na bázi pastevního lizu s přídavkem suroviny registrované pro ekologické zemědělství. Jde o
přírodní vysoce efektivní biostimulátor, imunostimulátor a adaptogen. Podporuje trávení – zvyšuje počet
nálevníků v bachoru, eliminuje zažívací problémy (průjmy), zvyšuje imunitu a obranyschopnost, váže v těle
zvířete škodlivé látky (mykotoxiny a toxiny) a napomáhá k jejich okamžitému vyloučení z těla, zvyšuje obsah
bílkovin, hemoglobinu, stimuluje regeneraci buněk, zvyšuje odolnost zvířat vůči stresu a nepříznivým
okolním podmínkám, snižuje úhyn ve velkochovech, chrání organismus před infekcí a toxiny.
Použití tohoto produktu doporučujeme při prvním vyhnání na pastvu a ponechat cca. 10 dnů. Snahou je
eliminovat zažívací problémy při změně krmné dávky na čerstvou pastvu.



LIZ NOHY: Produkt na bázi pastevního lizu. Měl by být alternativou k sypkému produktu TW Kerasal. Je
obohacen o komplex aditiv s pozitivním účinkem na regeneraci a péči o pohybový aparát.
LIZ SUPRA: je doplňkem krmné dávky dojnic před porodem a v období poporodním a dojnic s vysokou
užitkovostí. Je na bázi LIZ UN a je obohacen energeticky bohatými aditivy a betainem, který má velmi
pozitivní vliv na organismus při boji s ketózou.

LIZ KETOSTAB: Liz na bázi LIZ UN obohacený o adititva a vitamíny, pomáhajícími řešit negativní
energetickou bilanci KD. Jde o podpůrné řešení celkové KD.
LIZ ENERGO: opět liz na bázi LIZ UN obohacený o energetickou složku KD
LIZ PB: Liz určený pro prasnice březí popř. pro odchov a výkrm prasat, jeho složení je navrženo tak, aby
byla podpořena KD o látky důležité pro pohybový aparát a imunitu



DOSTO FARM
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About DOSTOFARM®

Vysoce účinný výživový 
doplněk pro lidi

Vysoce účinná složka krmiv a 
doplňkové krmivo pro zvířata

Čistý přírodní éterický oreganový 
olej, exkluzivně smluvně

pěstováný, kontrolovaný a 
certifikovaný od semen až po 

hotový produkt.



6

Oregano – tisíciletími prověřený účinek

„ Oregano má nádherný účinek a pro 
mnoho účelů, ale zejména pro ženy v 

šestinedělí“

(Theoprast, 3rd entury B.C..)

„Přípravek Oregano je vhodný pro 
bolesti břicha a krku a pomáhá při 
kašli, zánětu pohrudnice, problémů 

plic a dělohy, revitalizuje také hlavu a 
nervy..“

(K‘Eogh, 18th century AD)

„Oregano je užitečné k urychlení
narození dítěte ak léčbě hemoroidů.“

(Hippokrates, 4th century B.C.)

„Bylina a její extrakt se používají
proti kousnutí jedovatých zvířat, proti
křečím, vnitřním trhlinám a dysurii. 

Poté, co ji několik dní použijete, 
posune vpřed menstruační období, 

vyvolá potraat a také odstraní
bradavice.“

(Dioscurides, 1st century AD)
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Oregano essenciální olej pro zvířata
V KRMENÍ:
Stimuluje chuť k žrádlu
Zvyšuje stravitelnost krmiva
Zajišťuje účinnost krmiva
Zvyšuje produkci vajec, mléka a masa
Je přírodní růstový stimulátor

VETERINARNÍ EFEKT:
Immunostimulant

Přírodní antibiotikum
Prevence a ošetření při

průjmech
Prevence a ošetření infekčích nemocí

Redukce použití/ náhrada krmných antibiotik



Extrakt rostliny Origanum vulgare

Guarance 100% přírodního oleje
z certifikovaných farem

Pečlivá destilace vodní párou

žádné syntetycké komponenty

100% GC-MS analyzed, standardized

EU registrace jako aromatická látka

Silné bactericidní a fungicidní vlastnosti
prokázáno v mnoha pokusech in vitro a in vivo

DOSTO® - Přírodní účinek pro moderní výživu zvířat
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DOSTO® Powder

DOSTO® productové řady
DOSTO® Concentrate 500 DOSTO® Mineral4Green

DOSTO® Liquid DOSTO® Caps DOSTO® Emulsion
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Výsledky pokusůDOSTO®: Telat, dojnic a výkrm



Vyšší příjem prestarteru nebo statkových krmiv pro 
telata, velmi dobrý příjem mléčných náhražek

Vyšší přírůstek, výborný vývoj telete

Bojuje proti pathogením bakteriím

Předchází průjmům

Lepší imunita

Vyšší oddolnost proti ostatním nemocem

DOSTO® - Efekt na tele



Modulace bachorové mikroflóry

Více mléčného tuku– vyšší ECM

Lepší perzistence – delší laktace , vyšší užitkovost

Lepší příjem krmiva, a to i v horkých dnech, nižší 
riziko acidóz

Pozitivní efekt na SCC

Vyšší frekvence návštěv v dojných robotech

Pozitivní efekt na životní prostředí: nižší produkce a 
vypouštění Metanu

DOSTO® - Efekt u dojnic



DOSTO® u přežvýkavců
M

lé
čn

á 
te

la
ta • Redukuje 

průjmy a jejich
dlouhotrvající
negativní vlivy

• Redukce
používání ATB

• Zlepšení 
zdravotního 
stavu a 
užitkovosti Vy

kr
m

ov
an

ý 
sk

ot • Redukce 
používání 
antibiotik

•Zlepšené zdraví
• Vyšší denní 

přírůstek

do
jn

ic
e • Zvýšení mléčné 

produkce
(% tuku)

• Modulace
bachorové
fermentace

• Je přírodní 
alternativou k 
Rumensinu

• Nižší SCC
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Výsledky pokusů DOSTO®: Selata, Prasnice, výkrm prasat



Pomáhá zabránit  výskytu průjmů u selat

Prasnice: zvyšuje zdraví mléčné žlázy a stabilitu 
střev u selat

Zvyšuje kvalitu mléka

Zvyšuje denní přírůstek, příjem krmiva u 
odstavených selat

Výkrm prasat: průkazné zvýšení stravitelnosti 
hrubého proteinu a celkových aminokyselin

Zlepšuje imunitní systém

Lepší denní přírůstek a příjem krmiva na kus

DOSTO® - vliv na prasata



DOSTO® u prasat

pr
as

ni
ce • Zlepšuje zdraví

• Zlepšuje kvalitu 
mléka

• Redukce 
průjmů ve vrhu

• Lepší váha při 
odstavu

se
la

ta • Redukce potřeby
antibiotik

• Zlepšuje zdraví
• Redukce průjmů
• Snižuje riziko

dehydratace
• Zvyšuje stravitelnost 

a využitelnost 
krmiva

vý
kr

m • Redukce
potřeby 
antibiotik

• Zvšuje denní 
přírůstek

• zlepšení FCR
• Minimalizuje

symptom
disenterie.
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Výsledky pokusů DOSTO®: drůbež



Dysbacteriosis: Balance mezi různými bakteriemi ve 
střevě je škodlivá

Nespecifické choroby v hejně

Mokrá podestýlka - méně otlaků kloubů 

Špinavá vejce

Nekrotická Enteritida, poranění sliznic– Clostridium 
perfringens

Kokcidioza

Histomoniasis

Zdravotní problémy drůbeže- můžete aplikovat Dosto O.



DOSTO® für Geflügel
no

sn
ic

e/
ro

di
čo

vs
ké

 h
ej

na • Zlepšení 
zdravotního stavu a 
užitkovosti

• Všší snáška
• Méně poškozených 

a špinavých vajec
• Méně malých vajec
• Potlačuje a 

zastavuje infekce 
(černohlavost)

Br
oj

le
ři • Redukce použití 

Antibiotik
• Redukce

negativního vlivu
Stresu (Transport)

• Vyšší přírůstky
• Lepší konverze 

krmiv

kr
ůt

y • Redukce použití 
antibiotik

• Vyšší přírůstky
• Lepší konverze 

krmiv
• Potlačuje a 

zastavuje infekce 
(černohlavost)



Huminové látky (Humic Substances) jsou přírodní vysokomolekulární látky.

Použití: Humát se používá jako krmná přísada při chovu zvířat.
(Výroba krmných směsí, přímé zkrmování)

Navyšuje užitkovost zvířat
• Přírodní vysoce efektivní biostimulátor, imunostimulátor a  adaptogen
• Optimalizuje všechny typy metabolismu zvířat
• Podporuje trávení – zvyšuje počet nálevníků v bachoru
• Eliminuje zažívací problémy (průjmy)
• Zvyšuje imunitu a obranyschopnost
• Váže v těle zvířete škodlivé látky (mykotoxiny a toxiny) a napomáhá k jejich okamžitému vyloučení
• Zvyšuje obsah bílkovin, hemoglobinu, stimuluje regeneraci buněk
• Zvyšuje odolnost zvířat vůči stresu a nepříznivým okolním podmínkám
• Snižuje úhyn ve velkochovech
• Chrání organismus před infekcí a toxiny

Mají zcela ojedinělý vliv na regeneraci pokožky a pohybového aparátu, brání rozvoji plísní a podporují 
dýchání buněk (pro lidi při revmatu, artróze, regeneraci kloubu, bolesti v kříži a celé páteři …detoxikuje 
rozproudí krevní oběh a zmobilizuje imunitní systém, pomáhá při kožních problémech –lupénka, ekzémy a 
opary)
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