Nieuwsbrief: Voederopslag
Beste paarden- en ponybezitters,
De zomer is weer voorbij, de bomen beginnen langzaam te verkleuren, de
herfst is aangebroken. De natuur bereidt zich voor op de naderende winter,
paarden krijgen een wintervacht en allerlei dieren zoeken een warme en
veilige plek.
Wij, van Treurniet Racing Horse Feed, doen er alles aan om de maximale
kwaliteit van het paardenvoer te blijven garanderen. Maar kwaliteit
garanderen heeft zijn grenzen en in dit geval ligt de grens bij u op het erf. Om
uw paarden optimaal te laten presteren is het nu eenmaal van belang dat er
geen bedorven of beschimmeld voer gegeven wordt. Beschimmeld voer
verhoogt de kans op koliek en vermindert de prestaties. Om de kwaliteit van
ons voer te behouden is het van belang dat u zich aan bepaalde hygiëneeisen houdt.
Daarom geven wij de volgende aandachtspunten:
Maak regelmatig de voer- en drinkbakken schoon en afhankelijk van de
voerbak raden wij aan ook zeep te gebruiken. Overweeg eventueel om alle
voerbakken te vervangen door nieuwe, makkelijk te reinigen voerbakken.
Maak de voerschep en de voeremmers regelmatig schoon met water en zeep.
Berg het voer op in een schone en droge ruimte.
Zorg ervoor dat er geen ongedierte bij het voer kan, mochten er toch
knaagdieren en ander gespuis rondlopen probeer deze dan zoveel mogelijk te
bestrijden. Gebruik liever geen gif als u een stalkat heeft.
Zorg ervoor dat paarden niet te veel morsen van het voer, dit trekt ongedierte
aan. Het morsen kan men tegengaan door de voerbak aan te passen met
spijlen. Blijft het morsen doorgaan laat dan het gebit van het paard
controleren.
Berg open zakken voer op in tonnen en containers. Maak het oude voer eerst
op voordat u er een nieuwe zak in doet. En maak de tonnen en containers
regelmatig schoon met water en zeep. Laat ze goed drogen hierna.
Probeer steeds de gehele voervoorraad op te voeren zodat u de ruimte
schoon kan maken voordat er nieuw voer geplaatst wordt.
Krijgt u het voer geleverd in een Big Bag, sluit deze dan altijd af met de
flessenhals maar laat hem elke dag even open om te luchten, zo blijft het voer
fris en voorkomt u dat het gaat schimmelen.
Slaat u uw voer op in een silo, reinig dan ook minstens één keer per jaar de
silo van binnen en voer de inhoud van de silo zo vaak mogelijk helemaal op.
Voert u kuilgras of gewoon hooi, zorg er dan voor dat dit niet beschimmeld is.
Pas op met het voeren van wortels en appels met rotte plekken. Snijd van de
wortels de bovenkant eraf.

	
  

