
KNZ®. VRIJE KEUZE ZOUT EN MINERAALLIKSTENEN 

VERHOOG UW OMZET
HOOGWAARDIGE LIKSTENEN, 
HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE



HOOGWAARDIGE LIKSTENEN, 
HOGE TOEGEVOEGDE WAARDE

De oplossing is om de dieren zelf de opname van zout 
en mineralen te laten bepalen.  En dat is precies de 
essentiële rol die de KNZ® zout- en mineraal likstenen 
vervullen: vrije keuze. Al onze likstenen zijn van 
een hoge kwaliteit en bevatten geen kunstmatige 
kleurstoffen, smaakstoffen, zoetstoffen of aromatische 
toevoegingen. Onze likstenen zorgen voor resultaten. 
Na praktijkonderzoek, uitgevoerd door KNZ®, 
is gebleken dat, door het gebruik van de KNZ liksteen, 
bij melkkoeien de melkproductie met 5,2% toe was 
genomen. KNZ®-likstenen worden inmiddels wereld-
wijd in meer dan 40 landen verkocht. 

Het is niet eenvoudig om ervoor te zorgen dat uw 
koeien alleen uit ruwvoer, krachtvoer en weidegras 
al hun dagelijkse voedingsstoffen binnenkrijgen. 
De behoeften van koeien variëren per individu sterk 
en zijn afhankelijk van vele factoren zoals gezondheid 
en lactatiestadium. Meer zekerheid om tekorten in 
het rantsoen aan te vullen wordt verkregen door 

vrije keuze likstenen beschikbaar te stellen. Het 
KNZ®-assortiment omvat een reeks likstenen die met 
diverse spoorelementen en vitamines zijn verrijkt. 
Koeien kunnen de likstenen gebruiken als hun instinct 
hen dat ingeeft. Ze regelen de opname op natuurlijke 
wijze en nemen niet meer op dan ze dagelijks nodig 
hebben.

Wij leveren een breed assortiment likstenen voor 
runderen, afgestemd op hun verschillende 
voedingsbehoeften. Naast onze likstenen voor koeien 
produceren wij specifieke likstenen voor paarden, 
schapen en wild. Behalve likstenen met aanvullende 
voedingsstoffen omvat het KNZ-assortiment likstenen 
die specifiek zijn gericht op het verbeteren van 
resultaten bijvoorbeeld bij vruchtbaarheid, productie 
en de groei van jonge dieren.

*  Handleiding Mineralenvoorzieningen Rundvee, Schapen, Geiten. 
ISBN-10; 9072839439

Doordat de individuele behoeften van dieren variëren, biedt het standaard rantsoen met eventuele 
toevoegingen niet altijd voldoende zout en mineralen. Een zouttekort kan leiden tot een gebrek aan 
eetlust, gewichtsverlies, lagere melkproductie bij koeien, voortplantingsproblemen*, tragere groei 
en een afname van de natuurlijke weerstand.

Iedere veehouder is begaan met het welzijn van zijn dieren. Gezonde dieren leveren 
meer melk, vlees en meer nakomelingen. Daardoor ontstaat een beter rendement 
op investeringen. Het is daarom belangrijk dat uw vee de juiste hoeveelheden 
voedingsstoffen krijgt, in het bijzonder zout en mineralen.
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KNZ® LIKSTENEN BEWIJZEN ZICH 
IN DE PRAKTIJK
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Extra melk productie (met KNZ® Universal)

Melk productie (zonder likstenen)
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Uit praktijkonderzoek blijkt dat de zout inname en -afgifte per koe variabel is. Lichaamsgewicht, groeisnelheid, 
drachtigheid, leeftijd, lactatiefase en melkproductie hebben allemaal invloed op de zoutbehoefte van een koe. 
Sommige koeien hebben wel tweemaal zoveel zout nodig als anderen en een gemiddelde zoutconsumptie (door 
bijvoorbeeld het mengvoer) sluit in veel situaties niet aan op de individuele behoefte van de koe.

Na praktijkonderzoek, uitgevoerd door KNZ® in een groep laagproductieve koeien, is gebleken dat, door het 
gebruik van de KNZ liksteen de melkgift met 5,2% was toegenomen. Blijkbaar is het rantsoen dus niet altijd 
adequaat om de individuele behoefte te dekken. KNZ Likstenen hebben geen geur-, kleur- en smaakstoffen en 
geven koeien dus de kans naar eigen individuele behoefte extra zout en mineralen op te nemen.



LIKSTENEN VAN ZUIVER ZOUT 
VERSTERKT MET VOEDINGSSTOFFEN
ZO KRIJGT ELKE KOE DE BENODIGDE VOEDINGSSTOFFEN EN STIJGT UW OMZET

Zout- en mineraallikstenen van KNZ® leveren niet alleen een bijdrage aan de 
dagelijkse zoutbehoefte van uw koeien, maar ook hun essentiële voedingsstoffen. 
KNZ® Universal (Multi) zorgt ervoor dat al uw koeien dagelijks een uitgebalanceerde 
hoeveelheid zout, mineralen, vitaminen en sporenelementen binnenkrijgen. Fertility, 
Biotin en Junior (Growth) zijn gericht op specifieke resultaten.

De ideale aanvulling op het dagelijkse 
rantsoen of als runderen onvoldoende 
voedingsstoffen opnemen. KNZ® 
Standard bevat zuiver zout dat de eetlust 
en spijsvertering stimuleert en gewichts-
verlies voorkomt. De likstenen bevatten 
bovendien essentiële spoorelementen 
zoals magnesium, selenium, jodium, zink 
en koper. Deze stenen wegen 10 kg.

De ideale aanvulling op het dagelijkse 
rantsoen voor gemengd (rund)vee. 
KNZ® Universal Multi bevat essentiële 
spoorelementen en is verrijkt met ijzer. 
Het is geschikt voor uiteenlopende 
dieren met bloedarmoede, met een lage 
ijzeropname uit basisvoer of dieren die 
vanwege hun arbeid meer ijzer nodig 
hebben. Deze liksteen bevat geen koper.

Als rundvee graast op land met een tekort 
aan spoorelementen moeten deze aanvul-
lend beschikbaar worden gesteld. KNZ® 
Elements Oligo levert de voedingsstoffen 
die op grasland kunnen ontbreken of als 
koeien een gebrek aan spoorelementen 
vertonen. Elements Oligo bevat essentiële 
hoeveelheden zink, koper en jodium. Zink 
speelt een rol in diverse enzymsystemen. 
Koper is belangrijk voor de stofwisseling. 
Selenium is essentieel voor het immuun-
systeem en bevordert de vruchtbaarheid.

 UNIVERSAL MULTI
Dagelijkse ondersteuning

 STANDARD
Dagelijkse ondersteuning

ELEMENTS OLIGO
Dagelijkse ondersteuning



LIKSTENEN VAN ZUIVER ZOUT 
VERSTERKT MET VOEDINGSSTOFFEN
ZO KRIJGT ELKE KOE DE BENODIGDE VOEDINGSSTOFFEN EN STIJGT UW OMZET

De perfecte aanvulling als de vruchtbaar-
heid van uw rundvee belangrijk is. Deze 
liksteen is specifiek ontwikkeld voor 
ondersteuning van de vruchtbaarheid van 
(melk)koeien en stieren. De steen bevat 
een hoger gehalte selenium, jodium en 
vitamine E, aangevuld met seleniumgist 
voor meer effectiviteit.

 

De manier om ervoor te zorgen dat uw 
jongvee alle benodigde mineralen krijgt 
voor de ontwikkeling van een gezond 
spier- en beendergestel. Deze liksteen is 
speciaal ontwikkeld om bij te dragen aan 
voldoende spoorelementen en vitaminen 
tijdens de groei, zodat alle dieren hun 
maximale groeipotentieel realiseren en 
zich ontwikkelen tot functionele (melk)
koeien.

Het KNZ®-assortiment omvat ook likstenen die specifiek zijn gericht op de 
verbetering van vruchtbaarheid, (klauw)gezondheid en groei. Deze likstenen 
bevatten vitaminen, mineralen en spoorelementen die essentieel zijn voor gezonde 
voortplanting, optimale melkproductie en een sterke groei. Door deze likstenen op 
verschillende tijden van het jaar te gebruiken verbetert u niet alleen het welzijn van 
uw koppel maar wordt ook de productiviteit en gezondheid ondersteund.

KNZ® Biotin is speciaal ontwikkeld voor 
rundvee dat vatbaar is voor klauwaandoe-
ningen en bevat extra biotine om dit te 
helpen voorkomen*. Biotine helpt om de 
lichamelijke conditie te verbeteren en het 
is bewezen is dat het de weerstand tegen 
klauwaandoeningen vergroot. Biotine 
kan ook helpen om de melkproductie te 
verhogen. Het bevat tevens selenium, zink, 
koper en jodium.

* Seymour, W.M., 2000. Biotin, hoof health and milk production in dairy cows. In: 12th Annual Florida Ruminant Nutrition Symposium, FL, USA, pp. 70-78.

 GROWTH/JUNIOR
Verbetert de groei

 FERTILITY
Stimuleert de vruchtbaarheid

 BIOTIN
Draagt bij aan gezonde hoeven



BELANGRIJKE MINERALEN, 
SPOORELEMENTEN EN 
VITAMINEN IN KNZ®-LIKSTENEN 

KNZ®-likstenen zijn geformuleerd met aanvullende elementen om te compenseren voor 
bepaalde situaties zoals de weideperiode of veranderingen in het management. 
De mineralen, spoorelementen en vitaminen dragen bij aan een optimale gezondheid 
om zo aandoeningen te voorkomen.

ZOUT (NACL) 
Zout is van levensbelang en voegt twee essentiële 

elementen toe aan de voeding, namelijk natrium en chloride. 
Dieren vertonen ‘voedingswijsheid’ ten aanzien van zout, 
ingegeven door de behoefte aan dit mineraal. Natrium 
handhaaft de balans tussen water en zuurtegraad. Het speelt 
een belangrijke rol in de werking van het centrale zenuwstelsel 
en de spiersamentrekking. Chloride is essentieel voor de 
vorming van zoutzuur dat nodig is voor de spijsvertering. KNZ 
zout ondersteunt de darmflora, wat resulteert in een betere 
spijsvertering. 

MAGNESIUM
Magnesium is een macromineraal dat belangrijk is 

voor het centrale zenuwstelsel. Daarnaast versterkt magnesium 
het skelet en is het nodig voor de spiervorming. Een laag 
magnesiumgehalte in het bloed kan resulteren in grastetanie, 
dat de dood tot gevolg kan hebben. 

ZINK
Zink speelt een essentiële rol in veel lichaamsprocessen, 

zoals enzymsystemen die betrokken zijn bij de stofwisseling, 
het genezingsproces en de weerstand tegen ziekten. Een tekort 
aan zink kan resulteren in gezwollen weefsel rond de hoeven, 
klauwproblemen, een tragere stofwisseling en daardoor een 



lagere productie. Symptomen van een tekort zijn vaak een gebrek 
aan energie (verminderde voeropname), een ruwe vacht en 
mogelijk bloedingen.

Copper

KOPER
Koper is nodig voor enzymactiviteiten. Het speelt 

een rol in het centrale zenuwstelsel en is geassocieerd met de 
ijzerstofwisseling. Daarnaast is koper nodig voor de botvorming. 
Het speelt ook een rol in de ontwikkeling en pigmentatie van 
haar. 

JODIUM 
Jodium is een element dat niet door het lichaam zelf kan 

worden aangemaakt en dat slechts in zeer kleine hoeveelheden 
voorkomt. Jodium is essentieel voor de basale stofwisseling door 
de productie van thyroxine in de schildklier. Jodiumgebrek kan 
resulteren in een vergrote schildklier, ook wel krop genaamd. 
Andere symptomen van jodiumgebrek zijn gebrekkige groei, 
apathie, blindheid, haaruitval en een ruwe vacht. Bij melkvee kan 
jodiumgebrek leiden tot achtergebleven placenta, waardoor de 
voortplantingsfunctie wordt verstoord. 

SELENIUM 
Selenium is een essentieel sporenelement. Het speelt 

een belangrijke rol bij de vruchtbaarheid. Selenium is een 
bestanddeel van de antioxidant-enzymen die bescherming 
bieden tegen celbeschadiging. Een gebrek aan selenium kan 
resulteren in achtergebleven placenta en subklinische mastitis. 
Selenium en vitamine E versterken elkaar. 

Selenium
Yeast

SELENIUM ALS GIST
Organisch selenium (gist) ligt besloten in het 

eiwitbestanddeel van het gist en wordt als een voedingsproteïne 
opgenomen in de dunne darm. Organisch selenium kan worden 
opgeslagen in de spieren als reserve of via de melk of de placenta 
worden doorgegeven aan het kalf.

IJZER
IJzer is een bestanddeel van rode bloedcellen. Het 

verbetert de functie van organen en weefsels en speelt een rol 
in het transport van zuurstof. IJzergebrek kan bloedarmoede 
veroorzaken. 

VITAMINE A
Vitamine A speelt een belangrijke rol bij de groei en in 

de algemene weerstand tegen ziekten. Een tekort aan vitamine 
A kan leiden tot vruchtbaarheidsproblemen, verminderde 
voeropname, ruwe vacht, slecht gezichtsvermogen, verstoorde 
botgroei en een grotere vatbaarheid voor infecties. 

VITAMINE D3
Vitamine D is belangrijk voor de ontwikkeling van sterke 

botten. Daarnaast speelt vitamine D een rol in de celgroei en 
celdeling, zoals in het immuunsysteem. Een gebrek aan vitamine 
D kan leiden tot problemen met de calciumstofwisseling 
(bijvoorbeeld melkziekte), verminderde voeropname, slechte 
groei en verslechtering van het beendergestel.

VITAMINE E
Vitamine E bestaat uit vet oplosbare stoffen. De 

meest actieve component, Alfa-tocoferol, is een belangrijke 
antioxidant die een synergetisch effect heeft in combinatie met 
Selenium. Het beschermt membranen en voorkomt degeneratie 
van spieren, lever en bloedvaten. Een tekort kan onder meer 
leiden tot het afsterven van levercellen, witte spierziekte en 
voortplantingsproblemen. 

VITAMINE H/BIOTINE
Biotine is een wateroplosbare, stikstofbevattende 

essentiële vitamine (Vitamine H of B7), dat beperkt beschikbaar 
is in de natuur. Biotine is nodig als co-enzym voor de productie 
van een aantal enzymatische systemen zoals in de stofwisseling. 
Vitamine H is een voedingsstof die gezonde hoeven bevordert 
door de kwaliteit van het hoorn te verbeteren.

Het gemiddelde verbruik van KNZ-zout- en mineraallikstenen 
kan variëren tussen 10 en 120 g/dag/dier 
•  KNZ-likstenen kunnen zowel in de weide als in de stal 

worden gebruikt 
•  KNZ-likstenen kunnen worden opgehangen aan een touw 

door de praktische opening of in de speciale KNZ-houder die 
is vervaardigd van duurzaam roestvrij synthetisch materiaal 

•  Dieren moeten vrije toegang hebben tot de likstenen 
•  Dieren moeten vrije toegang hebben tot een schone 

waterbron 
• Gebruik een liksteen van 10 kg of 25 kg per 15 dieren 
• Gebruik een liksteen van 5 kg per 5 dieren 
• Gebruik een liksteen van 2 kg per 1 dier

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 
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% % % mg/ kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg IU IU IU mg/ kg

STANDARD >99 39,0 0,2 810 220 100 20 – – – – –

UNIVERSAL
MULTI >99 38,9 0,2 810 – 50 10 – 3.000 – – –

ELEMENTS 
OLIGO

> 97 38,5 0,2 10.000 1.500 100 10 – – – – –

JUNIOR/
GROWTH

>90 35,4 5,0 4.000 2.500 100 10 – 500 225.750 51.150 380 –

FERTILITY >99 39,1 – – – 300 23 2 – – 1.000 –

BIOTIN >98 38,5 0,1 500 150 100 20 – – – – 150

HORSES >96 37,8 2,0 1400 150 60 10 – 1000 – – –

SHEEP >98 38,7 0,2 5000 – 300 10 – 500 – – –

WILD >98 38,8 0,2 800 2500 50 25 – 700 – – –

KNZ® LIKSTEEN ASSORTIMENT – OVERZICHT VAN DE INGREDIENTEN
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KNZ® Likstenen
Postbus 25

7550 GC Hengelo
Nederland

salt.hengelo@akzonobel.com
www.knz.nl

UW DISTRIBUTEUR

KNZ® produceert likstenen voor 
veel verschillende diersoorten. 

Raadpleeg voor meer informatie 
uw leverancier.

KNZ likstenen zijn toegestaan voor 
gebruik in de biologische landbouw 

en voldoen aan de volgende 
kwaliteitskeurmerken:

 

GMP nr.: 
PDV500064

NL-BIO-01
(Skal nr. 

0233525)


