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ALS JE DIER KAN KIEZEN



“Goed presteren betekent zout verbruiken. 

Met genoeg zout kan ik me goed beschermen 

tegen ziekte en blijven mijn eetlust en 

vruchtbaarheid op peil. Bovendien heb ik 

zout nodig voor een zachte, glanzende 

vacht. Zout is dus een essentiële voedings-

stof met een enorme impact op mijn 

gezondheid, prestaties en eetlust.”

INDIVIDUELE BEHOEFTE
Paarden verliezen zout via hun transpiratie, mest en urine. 
Om te voorkomen dat er een tekort ontstaat, moeten ze 
genoeg zout binnen krijgen. Hoe kun je ervoor zorgen dat je 
paarden de juiste hoeveelheid zout binnenkrijgen, gezond 
blijven en goed presteren? Doordat de individuele zoutbehoefte 
van paarden varieert door factoren als leeftijd, trainingsinten-
siteit en ras, biedt het standaardrantsoen niet altijd voldoende 
zout en mineralen. De hoeveelheid zout die een paard binnen-
krijgt via weidegras of ruwvoer, is bovendien sterk afhankelijk 
van het seizoen en de bemesting van de grond. En als je niet 
weet hoeveel zout je paarden binnenkrijgen, hoe weet je dan 
hoeveel je moet bijvoeren? 

ZELFREGULATIE 
De natuur biedt de oplossing. Zolang je paarden toegang 
hebben tot zout, zorgen ze er zelf voor dat ze exact de juiste 
hoeveelheid binnenkrijgen. Door je paard KNZ® likstenen 
aan te bieden, voorzie je je dieren van de hoogste kwaliteit 
Nederlands gezuiverd vacuümzout. Bovendien bevatten de lik-

je paarden niet verleid om meer te nemen dan nodig is.

SPORENELEMENTEN  

noodzakelijke andere mineralen en vitamines. In het weiland 
zijn deze mineralen en vitamines essentieel als aanvulling op 
het verse gras en in de stal bieden ze een extra verzekering. 
De likstenen zorgen voor een constante en nauwkeurige aan-
voer van mineralen en vitamines. Ook als de concentratie hier-
van in het voer of in het gras varieert. Zo helpen KNZ likstenen 
elk paard om gezond te blijven en goede (sport)prestaties te 
leveren.



Standaard adviseren we KNZ®  HORSE. Deze wordt 
geleverd als een steen van 2kg. Heeft u een grotere 
manege of sportpaarden met een hoge ijzerbehoefte? 
Dan is KNZ® UNIVERSAL MULTI een goede keuze. 
Deze steen bevat een aangepaste mineralensamenstelling 
en wordt geleverd als steen van 10kg.

ClNa Mg Zn Cu I Se

De volgende elementen heeft een paard nodig voor een goede 
gezondheid en optimale prestaties:

Zout (NaCl)
Natriumchloride is de stof die meestal wordt 
bedoeld als men over zout spreekt. Deze stof is 
belangrijk voor de gezondheid van het centrale 
zenuwstelsel en voor een goede werking van de 
spieren. Chloride is belangrijk voor de vorming van 
speeksel, dat het voedsel helpt te verteren. Daar-

-
door de spijsvertering nog extra wordt ondersteund.

Magnesium
Dit mineraal is belangrijk voor een gezond zenuw-
stelsel, gezonde spieren en sterke botten. Als een 
paard spierkrampen heeft, kan extra magnesium 
helpen.

Zink
Zink is belangrijk voor een goede werking van 
enzymen en is daarom onmisbaar voor een goede 
spijsvertering. Daarnaast versterkt zink de weer-
stand, waardoor het ziektes helpt voorkomen. Ook 

Koper
Dit element ondersteunt de spijsvertering en het 
zenuwstelsel. Daarnaast is koper belangrijk voor 
sterke botten.

Jodium
Jodium is essentieel voor de stofwisseling omdat 
het nodig is voor de productie van thyroxine door de 
schildklier. Voldoende jodium zorgt voor een goede 
ontwikkeling en groei van paarden en veulens.

Selenium
Voldoende selenium zorgt voor een goede vrucht-
baarheid. Daarnaast kan het celbeschadigingen 
voorkomen, ondersteunt het een goede werking 
van de schildklier en kan voldoende selenium 
spierproblemen voorkomen.

IJzer
IJzer is een bestanddeel van rode bloedcellen 
en ondersteunt zo het transport van zuurstof. Dit 
is vooral bij sportpaarden belangrijk voor goede 
prestaties. Voldoende ijzer ondersteunt een goede 
werking van verschillende organen en weefsels.

GEZONDE DIEREN
Gezonde paarden hebben een betere conditie en leveren 
betere prestaties. Daarbij zijn voldoende zout en de juiste 
mineralen heel belangrijk. Met KNZ likstenen bied je je paarden 
hoogwaardig zout en alle mineralen en sporenelementen die 
ze nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen en goed te 
presteren. 
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KNZ KWALITEIT GEBRUIKSADVIES LIKSTEEN:
•  Gebruik een liksteen van 2 kg voor één paard, en meerdere likstenen van  

2 kg of een steen van 10 kg voor meerdere paarden tegelijk.
•  Hang de liksteen op borsthoogte en in de buurt van een waterbron,  

die schoon en goed toegankelijk is.
•  Voorkom roest door contact van de liksteen met stalen oppervlakken  

zoveel mogelijk te vermijden. 

LIKSTEENHOUDER

KNZ LIKSTEEN ASSORTIMENT

UNIVERSAL 
MULTI
extra ijzer

BIOTIN
klauw-
gezondheid

FERTILITY
vruchtbaar-
heid

ELEMENTS 
PLUS
grazend vee 

SHEEP WILDHORSEJUNIOR
jongvee

STANDARD
extra 
selenium

ZOUT (NaCl) % > 99 > 97 > 99 > 98 > 99 > 90 > 96 > 98 > 98

NATRIUM % 39,0 28,2 39,1 38,8 39,1 35,1 37,8 38,8 38,8

MAGNESIUM % 0,2 0,2 - 0,1 0,2 5,0 2,0 0,2 0,2

ZINK mg/kg 810 10.000 - 500 810 4.000 1.400 5.000 800

KOPER mg/kg 220 1.500 - 150 - 2.500 150 - 2.500

JODIUM mg/kg 100 100 300 100 50 100 60 300 50

SELENIUM mg/kg 20 10 23 20 10 10 10 10 25

SELENIUMGIST mg/kg - - 2 - - - - - -

IJZER mg/kg - - - - 750 500 200 500 700

VITAMINE A IU - - - - - 225.750 - - -

VITAMINE D3 IU - - - - - 51.150 - - -

VITAMINE E IU - - 1.000 - - 380 - - -

VITAMINE H/
BIOTINE mg/kg - - - 150 - - - - -

GESCHIKT VOOR GEBRUIK  
IN BIOLOGISCHE LANDBOUW ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

KNZ likstenen worden geproduceerd door 
Hengelo Salt Specialties B.V. Dit bedrijf heeft 
meer dan 100 jaar ervaring in producten op 
basis van gezuiverd vacuümzout van de hoogste 
kwaliteit. De hardheid van de stenen zorgt ervoor 
dat ze niet snel uit elkaar vallen, ook niet als ze 
bijna op zijn. De stenen zijn vochtbestendig en 
vormvast. Bovendien zijn ze zo geperst, dat er 
geen ‘hechtmiddel’ als melasse nodig is. De 
paarden worden dus niet verleid meer te nemen 
dan ze nodig hebben.

 

GMP nr.:
PDV 500064

KNZ produceert likstenen voor veel 
verschillende diersoorten. Raadpleeg voor 
meer informatie uw leverancier.

UW LEVERANCIER

KNZ Klantenservice
Boortorenweg 101
7554 RS Hengelo
Tel: +31 (0) 74 808 0900
info@knzsalt.com
www.knz.nl
    KNZLicks
    knz.licks

KNZ liksteenhouders zijn van duurzaam en kunststof 
materiaal en kunnen niet roesten. Hang de houder
voor stenen van 2 kg met de smalle kant naar beneden.


