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Sliksten er essentielle i arbejdet med at sikre dyrenes behov for salt, mineraler, 
sporstoffer og vitaminer, der er afgørende for et godt helbred og dermed 
produktiviteten i dyreholdet. 

En mulig mangel på disse stoffer kan resultere i nedsat appetit, mælkeudbytte, vækst og 
naturlig modstandskraft. Frugtbarhedsproblemer og vægttab kan også stige. 

Pga. dyrs naturlige slikkeadfærd er selv de i stand til at afbalancere deres behov for salt, 
mineraler, sporstoffer og vitaminer ved hjælp af en sliksten.

Slikstenene fremstilles med et så højt tryk, at de er modstandsdygtige over for regn 
samt nemme at håndtere. Slikstenene består enten kun af det fineste og reneste salt 
eller af salt tilsat godkendte fodertilsætningsstoffer såsom mineraler og vitaminer 
tilpasset forskellige dyrearter.

Hvert dyr har et individuelt (salt) behov, og derfor har Jorenku specielle sliksten til 
kvæg, får, heste og vildt. 

De 5 typer sliksten er GMP+ certificeret og godkendt til økologisk brug i henhold til 
forordning (EF) 834/2007 og (EF) 889/2008.

Alle 5 sliksten fås som 10 kg sten. 
SP™ Natural og SP™ Universal fås også som 2 kg sten.
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SP™ Natural
Ren salt

• Sliksten af naturligt salt uden tilsætningsstoffer
• Kan anvendes til alle husdyr
• Kan anvendes i økologisk husdyrproduktion

SP™ Natural er det ideelle supplement til dyrs daglige 
fodring og en ekstra garanti for en passende saltforsyning. 
Denne sliksten er derfor en nem måde at sikre, at dyrene får 
deres væsentlige behov for salt dækket. Stenen er egnet til 
alle dyrearter.

Sammensætning
Natrium 39 %

Produkt SP™ Natural
Produkttype Sliksten
Pakning 10 kg sten

2 kg sten
Feed type Free access lick
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SP™ Universal
Med mineraler

• Sliksten af naturligt salt tilsat mineraler
• Indeholder flere vigtige sporstoffer
• Kan anvendes i økologisk husdyrproduktion

Brug af grovfoder til malkekøer reducerer indtagelsen af 
salt, selen og jod. Indholdet i SP™ Universal er derfor 
tilpasset det generelle behov for salt, mineraler og vigtige 
sporstoffer som magnesium, zink, kobber, jod og selen. 
SP™ Universal er derfor en god og effektiv måde at 
imødekomme bl.a. malkekøernes behov på.

Sammensætning
Natrium 38,5 %
Calcium 2,5 g/kg
Magnesium 1,0 g/kg
Kobolt 12 mg/kg
Kobber 80 mg/kg
Jod 50 mg/kg
Mangan 200 mg/kg
Selen 20 mg/kg
Zink 120 mg/kg

Produkt SP™ Universal
Produkttype Sliksten
Pakning 10 kg sten

2 kg sten
Feed type Free access lick

Universal
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JORENKU Hest Sliksten

Sammensætning
Natrium 98 %
Calcium 1.000 mg/kg
Magnesium 1.000 mg/kg
Zink 600 mg/kg
Kobber 400 mg/kg
Jern 220 mg/kg
Mangan 200 mg/kg
Jod 50 mg/kg
Kobolt 12 mg/kg
Selen 2,6 mg/kg
Selenmethionin 2,6 mg/kg
E-vitamin 150 mg/kg
Biotin 20 mg/kg

Jorenku Hest Sliksten
Med biotin og selen

• Blok med biotin og selen
• Sliksten af naturligt salt tilsat sporstoffer og vitaminer

Selen og E-vitamin er nødvendige for at bevare en god 
muskelfunktion og et stærkt immunforsvar. Derfor er 
Jorenku Hest Sliksten af naturlig salt beriget med 
sporstoffer og vitaminer, som bl.a. forebygger spaltede hove.  

Produkt Jorenku Hest Sliksten
Produkttype Sliksten
Pakning 10 kg sten
Feed type Free access lick
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SP™ Sheep
Til får - uden kobber

• Sliksten af naturligt salt tilsat mineraler
• Indeholder flere vigtige sporstoffer
• Kan anvendes i økologisk husdyrproduktion

Saltbehovet hos får er afhængig af mange stærkt varierende 
faktorer - bl.a. vægt, foder, sammensætning af græsset og 
vandoptagelse. Derfor kan mangel på natrium forårsage bl.a. 
nedsat appetit, vægttab og sygdom. SP™ Sheep er derfor en 
effektiv måde at imødekomme fårs individuelle behov på. 
SP™ Sheep indeholder ikke kobber. 

Sammensætning
Natrium 38,5 %
Calcium 2,0 g/kg
Magnesium 2,0 g/kg
Kobolt 20 mg/kg
Jod 50 mg/kg
Mangan 170 mg/kg
Selen 30 mg/kg
Zink 120 mg/kg

Produkt SP™ Sheep
Produkttype Sliksten
Pakning 10 kg sten
Feed type Free access lick

Sheep
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SP™ Wildlife
Til vildt - med kobber

• Sliksten af naturligt salt tilsat mineraler og vitaminer
• Indeholder flere vigtige sporstoffer
• Kan anvendes i økologisk husdyrproduktion

Salt, mineraler, vitaminer og sporstoffer er afgørende for 
helbredet hos vildt, og da salt sjældent er i vildtets naturlige 
miljø, er indholdet i SP™ Wildlife specielt tilpasset for at 
imødekomme vildtets behov. 
SP™ Wildlife stimulerer appetitten og behovet for vand, hvil-
ket bidrager til en god fysisk udvikling.

Produkt SP™ Wildlife
Produkttype Sliksten
Pakning 10 kg sten
Feed type Free access lick

Sammensætning
Natrium 38,5 %
Calcium 0,1 g/kg
Magnesium 1,0 g/kg
Kobolt 60 mg/kg
Kobber 2.000 mg/kg
Jod 50 mg/kg
Mangan 200 mg/kg
Selen 30 mg/kg
Zink 600 mg/kg
A-vitamin 250.000 i.e./kg
E-vitamin 75 mg/kg

Wildlife
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JORENKU Teglværksvej 11, DK 4733 Tappernøje    
+45 56 21 40 70         jorenku@jorenku.dk


