Recomendações de maneio
1.

Exercite o seu Cavalo regularmente, ele é um atleta, e como tal necessita

que os músculos se mantenham em boa condição;

2.

Forneça sempre água de boa qualidade, limpa e fresca à vontade sempre

antes da refeição (a restrição reduz o apetite).

3.

Distribua o alimento diariamente no mesmo horário;

4.

Alimente o animal em função do peso e não no volume do alimento, pese

a amostra de alimento e saiba sempre quanto dá de comer ao seu cavalo;

5.

Forneça a quantidade correcta de ração de acordo com o peso e a

intensidade de exercício a que o animal é submetido;

6.

Administre alimentos (forragem, concentrados) em bom estado de

conservação. Não utilize o alimento caso esteja mole, com mofo, com poeira,
húmido, quente, com ervas daninhas, com aspecto duvidoso;

7.

Não forneça alimento no chão (para não haver contaminação fecal e

aumento do parasitismo);

8.

Atenção à sobrealimentação, ela poderá ser tão nociva como a

subalimentação, (pode causar cólicas). Não sobrealimente o animal;

9.

Divida a ração diária em 2 a 3 refeições por dia se estiver em trabalho

leve ou médio e 3 a 4 refeições por dia se estiver em trabalho intenso, de modo a
comer pouco de cada vez, evitando fornecer ração à noite quando não existe
ninguém a vigiar os animais. Quando estabulado sua ultima refeição deverá ser
forragem;

10.

Não faça alterações bruscas na dieta, de modo a evitar problemas

digestivos; Quando houver alteração de alimento (tipo de feno, pastagem ou
concentrado ou a quantidade de cada) proceder da seguinte forma:

11.



Primeiro dia: 25% nova ração + 75% antiga ração



Segundo dia: 40% nova ração + 60% antiga ração



Terceiro dia: 60% nova ração + 40% antiga ração



Quarto dia: 75% nova ração + 25% antiga ração



Quinto dia: 100% nova ração

Administrar 3 a 6 Kg de palha ou feno de boa qualidade conforme o peso

e a idade do animal, de modo a permitir uma boa digestão e prevenir situações
de cólicas;

12.

Dê ao cavalo cerca de 2 a 3 horas de descanso a seguir a uma refeição e

só o alimente uma hora após ter terminado o trabalho;

13.

Mantenha as manjedouras e bebedouros sempre limpos e em bom estado

de conservação;

14.

Armazene o alimento fora do alcance dos animais;

15.

Armazene a ração em local sem humidade, temperatura elevada, limpo e

com controlo de roedores e insectos. Não coloque o alimento directamente no
chão (uso de paletes) e não encoste os sacos ás paredes;

16.

Retire com frequência o estrume dos estábulos, e mantenha a cama limpa

e seca;

17.

Manter sempre limpos os estábulos e boxes, com adequada ventilação de

forma a proporcionar ar de qualidade;

18.

Efectue desparasitações regulares. Um animal parasitado utiliza com

menos eficiência o alimento e encontra-se inferiorizado;

19.

Vacine os animais;

20.

A manutenção do estado sanitário dos animais através de vacinação,

desparasitação é um procedimento que garante a segurança dos trabalhadores
que lidam com os animais;

21.

Examine os dentes e acerte-os quando necessário;

22.

Durante o exercício o cavalo deverá ser estimulado a beber. Após o

animal ter terminado um exercício intenso aguarde 40 minutos para lhe fornecer
água;

23.

Evite situações que provoquem stress ou situações de medo

desnecessário aos seus animais;

24.

Ao adquirir novos animais não os misture com os seus, coloque-os em

instalações à parte de forma a cumprirem a quarentena;

25.

Observe os seus animais quando eles comem. Qualquer alteração no

apetite é indicadora que algo está errado com o seu animal;

26.

Observe a condição física do seu animal de forma a ajustar o alimento

fornecido;

27.

Os maiores inimigos do cavalo são o excesso de ração, excesso de

confinamento, forragens de má qualidade

