العناية بحوافر الخيل
 -1التركيب التشريحي لحوافر الخيل

التركيب التشريحي للحافر (الجزء المالمس للحافر مع األرض)

مقطع جانبي للحافر في الخيل

 -2العناية اليومية بالحافر (العناية الروتينية):
المباديء األساسية للعناية بحوافر الخيل هي:
 تنظيف الحوافر يوميا ً (موضح بالصور) باستخدام منكاش الحافر وذلك بتنظيف صحن الحافر والمناطقالمجاوره برفق وعناية (شق النسر) وذلك إلزالة األتربة والمواد العالقة مثل الحصى والرمال وغيرها من فضالت
الخيل التي يمكن أن تلتصق بالحافر من األسفل.
 ثم يتم تنظيف سطح الحافر باستخدام فرشاة الحافر (كما هو موضح بالصورة) كما أن عملية تنظيف الحافر يجبأيضا ً القيام بها قبل و بعد تدريب الخيل لتفادي إصابات الحافر.
 يتم تفقد حوافر الخيل يوميا ً لمالحظة وجود أي شقوق بالحافر أو إصابات. يتم وضع زيت الحافر بانتظام (مرتين إسبوعيا ً خالل الصيف) وذلك لتقوية الحافر وتغذية الجدار القرني للحافر. إذا كان الحافر رطبا ً ويخرج منه بعض الروائح فهناك قطران خاص يوضع على الحافر لتسهيل جفاف الجدارالقرني للحافر.
 طبيعيا ً الخيل التي ال تعاني من أي مشاكل بالحافر يجب تقليم حوافرها أو تحذيتها بواسطة حذاء الخيل (البيطار)كل  6إلى  8أسابيع.

 -3مالحظة حوافر الخيل:
من الضروري جداً معرفة شكل الحافر السليم و ذلك لتمييز أي مشاكل قد تطرأ على حوافر الخيل لالتصال بالطبيب
البيطري مباشر ًة أو حذاء الخيل لعالج المشكلة إن ظهرت.
أ -الحافر الجيد :

صورة جانبية تبين الحافر المقلم بشكل صحيح

صورة للحافر السليم من األمام

صورة لباطن الحافر السليم

ب -بعض األمثلة لحوافر الخيل التي بها بعض المشاكل:

مثال لحوافر خيل مصابة بالحمرة مع النمو الزائد لمقدم الحافر

مثال لمقدم حافر خيل أكبر من الحذوة

تشققات و تصدع الحافر مع زيادة طول مقدم الحافر

تشوه الحافر مع تصدعات و تشقق بكامل الحافر

تصدع و تشقق جدار الحافر

 -4حذاء الخيل (البيطار):
ان حذاء الخيل أو البيطار شخص محترف يقوم بعمل تهذيب و تقليم حوافر الخيل بشكل ممتاز و كذلك تركيب
الحذاوي للخيل.
ً
و بوجود حذاء الخيل مع الطبيب البيطري المختص فإنهما الشخصين األكثر دراية بكيفية التعامل مع حوافر الخيل
بالشكل و الطريقة المناسبتين وكذلك التعامل مع أمراض و مشاكل الحافر.
ينصح بالتحذية حسب النشاط الذي تقوم به الخيل كما أن تحذية الخيل منوطة فقط بحذاء الخيل كما ينصح بعدم
تجربة تحذية الخيل من قبل المالك أو السياس و غيرهم ممن ال دراية لهم بهذه العملية.
الخيل الطبيعية كما ذكر مسبقا ً يتم تقليم حوافرها كل  6إلى  8أسابيع.

حذاء الخيل يقوم بتركيب الحذاوي حسب مقاس الحافر لكل خيل و يثبتها بطريقة مناسبة

