Hoefverzorging
Hoeven zijn belangrijk voor paarden en pony’s. Hoeven gezond en
veerkrachtig houden is een taak voor de hoefsmid en de verzorger.
Zorg voor voldoende beweging
Goede hoefverzorging begint bij veel beweging. Stappen, draven en
galopperen stimuleren een goede doorbloeding en voeding van de hoef.
De hoefgroei en kwaliteit van het hoorn verbeteren hierdoor.
Zowel voor als na het rijden, moet je de hoeven van je paard controleren.
Dat doe je om te kijken of er vreemde voorwerpen zitten in de zool of
tussen het hoefijzer en de zool. Je paard kan daarvan kreupel worden.
De juiste verzorging
Regelmatige verzorging van de hoeven door een hoefsmid is belangrijk.
Elke 6 tot 8 weken kan een paard worden bekapt. Veel volwassen paarden
staan op beslag. Doel daarvan is het verbeteren van de gangen, het
voorkomen van slijtage en/of vergroten van de grip (op scherp zetten).
Als een paard nauwelijks lange stukken op de weg loopt is beslag eigenlijk
niet nodig. Als jouw paard wel beslag heeft , controleer dan regelmatig of
het beslag nog goed is, vast zit en nog past.
Een nadeel van beslag is dat het de flexibiliteit van de hoef beperkt. Breng
daarom alleen beslag aan als het noodzakelijk is.
De elasticiteit van het hoorn is mede afhankelijk van het gehalte aan
water.
Een schone stal helpt hoefproblemen voorkomen. Ophoping van vuil in de
straalgroeve kan aanleiding geven tot de aandoening rotstraal.
Het aanbrengen van hoefsmeersels is meer voor een verzorgd uiterlijk dan
voor de hoefverzorging. Een genezende werking is er niet. Een
ingesmeerde hoef wordt sneller vuil, wat nadelig kan zijn.
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