
KNZ®.  SALT & MINERALSTENAR - DJURENS VAL!

NATURLIGT TILLSKOTT 
FÖR VILT
SLICKSTENAR MED RENT SALT OCH 
TILLSKOTT AV HÖGSTA KVALITET
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SLICKSTENAR AV HÖG KVALITET, 
STORT MERVÄRDE

Naturligt foder och näringstillskott ger ibland ett otillräckligt intag av salt och mineraler 
för vilt eftersom behovet skiljer sig från djur till djur. Vilda och inhägnade rådjur lider 
ofta av mineralbrist. Salt- och mineralbrist  kan leda till minskad kroppsvikt och sämre 
reproduktionsförmåga. 

Saltbrist visar sig genom att djur slickar 
på främmande föremål eller till och med 
vägsalt på vintern och kan leda till sämre 
aptit, minskad kroppsvikt, sträv päls, sämre 
reproduktionsförmåga och minskat motstånd 
mot sjukdomar. Saltbehovet varierar från 
djur till djur och beror på många osäkra 
och okontrollerbara faktorer. Den naturliga 
näringen uppfyller ofta inte djurens mineral- 
och spårämnesbehov. Lösningen är att låta 
djuren själva bestämma hur mycket extra 
salt och mineraler de vill ha. KNZ® salt- och 
mineralstenar för fritt valt intag gör detta 
möjligt. 

Alla våra saltstenar är av högsta kvalitet. 
KNZ® har utvecklat en specialsammansättning 
för vilt genom noggranna labbanalyser av 
leverprover från skjutna rådjur. Mineral- och 
spårämnesbrister i leverproverna bidrog 
till urvalet av ingredienserna i den speciella 
KNZ® WILD slickstenen. Slickstenen innehåller 
förutom natriumklorid, även magnesium, zink, 
koppar, jod, selen och järn. Förutom att bidraga 
till mineral- och spårämnensbehovet, lockar 
KNZ® slicksten även djur till foderstationen.

På grund av kontinuerlig försurning av den naturliga miljön, blir naturligt förekommande 
spårmineraler mindre tillgängliga för växtlivet och faunan de stödjer. Saltbehovet lockar 
djuren till salt- och mineralslickstenar. När de slickar på dessa får djuren ett nödvändigt 
bidrag till sitt (spår)mineralbehov.



15 cm M
ax. 100 cm

SLICKSTENAR FÖR VILT   
STÖDJER DET DAGLIGA NÄRINGSBEHOVET HOS VILT  

Vi har utvecklat en speciell slicksten för vilt för att bidra till deras näringsbehov. 
Alla djur slickar efter sitt eget behov och därmed finns det ingen risk för 
överkonsumtion. Slickningen är effektiv och ingenting går till spillo.

 VILT/ WILD 
Vår speciella saltsten för vilt innehåller, förutom 100 % rent 
raffinerat vakuumsalt, specifika spårämnen som gynnar tillväxten 
och en god aptit. De innehåller höga halter av spårämnen som 
zink, järn, koppar och selen för att säkerställa en enhetlighet 
i näringsintagets nivå. Zink och selen är särskilt viktigt för 
bra utveckling av ben- och brosk vilket resulterar i optimal 
hornstorlek för rådjur och älg. Slickstenen är fuktbeständig och 
har en stabil form. 

*Saltstenen innehåller koppar och är därmed inte lämplig för vissa fårraser. 

 SALTSTENSHÅLLARE 10 KG  
Saltstenshållaren för 10 kg är tillverkad av ett hållbart syntetiskt 
material och rostar inte. Konstruktionen ser till att slickstenen 
sitter fast ordentligt och klarar djurens starka krafter när de slickar 
på stenen. Hållaren är perfekt för inhägnade rådjur och kan enkelt 
hängas.

Den bästa platsen för KNZ® WILD slicksten är 
nära en vattenkälla längs ett välanvänt stråk. 
Ställ inte saltstenen direkt på marken. Slickstenar 
ska i stället placeras på en stock eller stubbe 
ungefär 1 meter ovanför marken. Underlagets 
bas skall ha en diameter på minst 15 cm. 
En pinne genom mitthålet fixerar slickstenen. 
Utspätt salt kan rinna längs trädstammen och 
nyttjas av mindre djur.

ANVÄNDARANVISNINGAR 
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% % % mg/ kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg mg/ kg

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

KNZ® WILD SALTSTENSSORTIMENT – ÖVERSIKT OVER INGREDIENSER 

SALT (NACL) 
Salt är livsviktigt. Djur har en ”näringsinsikt” 

för salt, som framkallas av näringskrav. Salt 
upprätthåller balansen mellan vatten och syra. Det 
spelar en viktig roll i det centrala nervsystemets 
funktion och för musklernas kontraktionsförmåga. 
KNZ salt stödjer tarmfloran och därmed bättre 
matsmältning.

MAGNESIUM
Magnesium är ett makromineral som är 

viktig för det centrala nervsystemet. Dessutom 
stärker magnesium skelettet och behövs för att 
bygga upp muskler och förhindrar muskelkramper.

ZINK
Zink spelar en viktig roll i många 

kroppsprocesser, som i enzymsystemen som arbetar 
med ämnesomsättningen, läkningsprocessen och 
sjukdomsmotstånd. Zink är livsviktig för hud- och 
benutveckling.

JOD 
Jod är nödvändigt för ämnesomsättningen 

genom att producera tyroxin i sköldkörteln. Brist kan 
leda till hämmad tillväxt, apati, hårlöshet och sträv 
päls.

SELEN 
Selen spelar en viktig roll för fertiliteten. 

Selen ingår i antioxidantenzymerna, som skyddar 
mot cellskador. Selen förhindrar muskelrubbningar 
och ökar jodeffektiviteten.

JÄRN
 Järn ingår i de röda blodkropparna och 

förbättrar organens och vävnadernas funktion samt 
spelar en roll vid syretransporten. Järnbrist kan 
orsaka anemi.         

Copper

KOPPAR
 Rådjur är känsliga mot kopparbrist. 

Koppar behövs för enzymaktivitet, spelar en roll 
i det centrala nervsystemet och har att göra med 
järnomsättningen. Koppar är även nödvändigt för 
benbildandet

Akzo Nobel Salt 
Box 357 

401 25 Göteborg 
salt.sweden@akzonobel.com 

www.knz.se 

DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

KNZ® producerar slickstenar för 
många djurslag, din leverantör 
kan ge dig mera information.

NATURLIGT TILLSKOTT 
FÖR VILT  
• Receptet i KNZ® WILD slicksten är framtaget för vilda och inhägnade djurs behov. 
• Förutom salt, innehåller KNZ® WILD slicksten nödvändiga mineraler och spårämnen. 
• Inga artificiella färgämnen tillsätts i slickstenen.

KNZ® slickstenar är tillåtna 
för användning i ekologiskt 

jordbruk och uppfyller följande 
kvalitetsmärkning;

 

GMP nr.: 
PDV500064

SKAL nr.: 
023352
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