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Utilize estratégias
de protecção contra
insectos como
máscaras faciais
e/ou repelentes.

AGENDA DE CUIDADOS
DE ASININOS
Cuidado
Observe o seu burro e assegure-se que o seu comportamento é normal e não demonstra sinais de doença
ou desconforto (ex: falta de apetite, diminuição de ingestão de água, alteração das fezes).

Esteja atento às moscas e proceda de forma adequada para diminuir a sua presença.

Impeça que o seu burro
consuma bolotas,
uma vez que estas são
tóxicas em grandes
quantidades.

Forneça alimento rico em fibra e pouco calórico (como a palha e/ou feno) para satisfazer o apetite natural do seu
burro e manter uma condição corporal saudável; pode ser necessária alimentação suplementar em função das
necessidades individuais do seu animal.
Crie um momento para melhorar o vínculo com o seu animal, aproveitando para limpar os cascos e escová-lo.
A limpeza dos cascos é essencial para a manutenção da sua saúde.
O consumo excessivo de erva fresca pode ser perigoso, pelo que deve ser condicionado.
Especial atenção deve ser tida em função da idade e estado de saúde do seu burro.
Certifique-se que a água fresca e limpa é de fácil acesso; verifique que os baldes e bebedouros
estão limpos e a funcionar correctamente.

Remova excrementos dos campos, estábulos e outros espaços que o animal frequenta.

Verifique possíveis danos nas vedações; certifique-se que permanecem seguras e em bom estado de manutenção.

Tenha atenção a possíveis perigos, como arames, pregos, fios e estruturas em que os membros
do animal possam ficar presos.

Atenção aos pastos
ricos de Primavera,
pois o seu consumo
excessivo aumenta o
risco de laminite. O
acesso ao pasto deve
ser feito de forma
gradual e limitada.

Mantenha os estábulos e abrigos limpos, e remova o pó e pedras acumulados nas manjedouras.

Agende visitas com o seu ferrador a cada 6-10 semanas.

Registe a condição corporal e o perímetro torácico do seu burro, de forma a monitorizar aumentos
ou perdas de peso.
Assegure-se que o seu animal tem um abrigo disponível e que o ambiente é rico em estímulos
(ex: brinquedos apropriados, troncos para roer, etc).

Em diálogo com o seu veterinário, decida o melhor plano de desaparasitação e vacinação.

Agende uma visita com o seu veterinário para um check-up de saúde geral e dentária do seu animal.

Esteja atento à presença de parasitas externos ou dos seus ovos (ex: piolhos, carraças, moscas, mosquitos),
informando o seu veterinário.

Durante o Inverno,
aumente o fornecimento
de feno de modo a
prevenir a perda de
condição corporal
causada por um maior
gasto energético.
Adicione ração
suplementar, se
necessário.

Remova frequentemente a sua pilha de estrume e instale armadilhas para insectos, de forma a minimizar
a sua presença.

Identifique as plantas tóxicas e remova-as; tenha atenção à sua possível presença no feno.

Planeie e encomende feno para garantir reservas em alturas de maior escassez.

Nos meses mais frios, pondere colocar coberjões nos animais mais vulneráveis.

Certifique-se que a água nos bebedouros ou baldes não está congelada. Pondere adicionar um pouco de água
quente, já que os burros não gostam de beber água muito fria.
Os níveis de açúcar no pasto são mais elevados quando há formação de geada. Aguarde que o sol incida
diretamente na vegetação durante algumas horas antes de colocar o burro no pasto.

Para que seja mais fácil lembrar-se dos cuidados a ter com o seu burro, sugerimos que destaque estas páginas centrais e as pendure num local visível.
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