
1

Részletes takarmányozástan
gyakorlat

LótakarmányozásLótakarmányozásLótakarmányozásLótakarmányozás
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A ló emésztésA ló emésztésA ló emésztésA ló emésztés----élettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságai
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A ló emésztésA ló emésztésA ló emésztésA ló emésztés----élettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságai

A ló táplálkozási szokásaiA ló táplálkozási szokásaiA ló táplálkozási szokásaiA ló táplálkozási szokásai

– A ló hosszú mozgékony ajkaival veszi fel a takarmányt. 

– Jellegzetes táplálkozási szokása, a ló gyakran ráfúj 

takarmányára mielőtt megenné. Emiatt különösen 

veszélyes a poros penészes takarmány.

– A lónak zománcredős fogazata van. 

– A fogak száma 40 (ménben 40, kancában 36, mert a szemfog rendszerint hiányzik ).

– A rágás. Egy kg zab megrágása  - fajta, kor és egyed szerint változóan - 10-20 percig tart (1000-

1500 rágás), a széna kb. kétszer ennyi rágás időt igényel.

– A nyál: átlagosan napi 40 l., semleges vagy enyhén lúgos kémhatású.

A lónak együregű, összetett A lónak együregű, összetett A lónak együregű, összetett A lónak együregű, összetett gyomragyomragyomragyomra van. van. van. van. 

– az emésztő traktus legkisebb térfogatú része,az emésztő traktus legkisebb térfogatú része,az emésztő traktus legkisebb térfogatú része,az emésztő traktus legkisebb térfogatú része,

– a tömegtakarmányok gyorsabban továbbítódnak, mint a koncentráltaa tömegtakarmányok gyorsabban továbbítódnak, mint a koncentráltaa tömegtakarmányok gyorsabban továbbítódnak, mint a koncentráltaa tömegtakarmányok gyorsabban továbbítódnak, mint a koncentráltabbak (bbak (bbak (bbak (sz.asz.asz.asz.a. tartalom . tartalom . tartalom . tartalom >>>> 30),  30),  30),  30),  

– a lassabban ürülő abraktakarmányok erőteljesebb telítődést okozna lassabban ürülő abraktakarmányok erőteljesebb telítődést okozna lassabban ürülő abraktakarmányok erőteljesebb telítődést okozna lassabban ürülő abraktakarmányok erőteljesebb telítődést okoznak a gyomorban.ak a gyomorban.ak a gyomorban.ak a gyomorban.

– a ló nem tud hánynia ló nem tud hánynia ló nem tud hánynia ló nem tud hányni....

A ló emésztésA ló emésztésA ló emésztésA ló emésztés----élettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságai

• GyomorGyomorGyomorGyomor

– A gyomornedv termelés óránként átlagosan 0.7 dl.

– A gyomor alapi részében a közeg (pH 5-ös), a pylorusi rész savasabb (pH 2,0-2,7) , pepszin: 
sósavas  fehérjebontás.

• A vékonybél A vékonybél A vékonybél A vékonybél 

– tartalmának tovahaladási sebessége gyors: a pankreasznedv enzim koncentrációja kisebb, mint 
más állatfajok esetében. 

– A fehérjéknek és szénhidrátoknak csak  kétharmad része tud itt lebomlani, majd felszívódni.

– A nem rostalkotó szénhidrátok egyszerű cukrokká bontva szívódnak fel. Nem bontott hányaduk 
(10-30%) a vastagbelekbe kerül.

– A zsírszerű anyagok 

• emésztése a folyamatosan érkező epének köszönhető (A lónak nincs epehólyagja.) 

• emésztése a jó emulgeálódás folytán kiváló, kb. 90%-os. 

• A ló a fejadagjában 15-18%-nyi  mennyiségű zsírt is képes tolerálni, sőt hasznosítani 

– Ugyanitt kerülnek felszívásra a legfontosabb makroelemek, mint a Ca, Na, Mg, P



4

A ló emésztésA ló emésztésA ló emésztésA ló emésztés----élettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságai

• A A A A vastagbélvastagbélvastagbélvastagbél----benbenbenben

– a béltartalom tovahaladása lelassul a takarmány tartózkodási ideje kb. 1 nap 

• A ló A ló A ló A ló vakbelevakbelevakbelevakbele

– igen nagy volumenű,  közel kétszer akkora, mint a gyomor (10x109 db mikroorganizmus)

– szénhidrátok mikrobiális lebontása: illó zsírsavak keletkeznek, melyek felszívódva jelentősen 
hozzájárulnak az állat energiaellátásához. 

– A keményítőből és cellulózból ecet-, propion-, és vajsav keletkezik, átlagosan 17:5:1 arányban.

– A mikroorganizmusok közel 20 %-a fehérjebontó baktérium, melyek a még meg nem emésztett fehérjét 
hasznosítják, és biológiailag értékes fehérjévé alakítják

– A mikroorganizmusok igen nagy mennyiségű vízben oldható vitaminokat termelnek (pl. B. vitamin 
csoport)

• A helyesen takarmányozott ló naponta 5A helyesen takarmányozott ló naponta 5A helyesen takarmányozott ló naponta 5A helyesen takarmányozott ló naponta 5----12121212----szer ürít bélsarat.szer ürít bélsarat.szer ürít bélsarat.szer ürít bélsarat. Fiziológiás viszonyok közt a ló 
bélsarának átlagos víztartalma 70-80 % között ingadozik. Mennyisége a felvett takarmány abszolút 
mennyiségétől, annak nyersrost tartalmától függ.

A ló emésztésA ló emésztésA ló emésztésA ló emésztés----élettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságaiélettani sajátosságai

• A szárazanyagnak A szárazanyagnak A szárazanyagnak A szárazanyagnak 

– min. 16-18% nyersrostot kell tartalmaznia. 

– A nyersrost 30-60%-át ajánlatos strukturális formában adni, azaz 1cm-nél 

hosszabb legyen.

• Abraktúletetés esetén hirtelen, sok keményítő érkezhet a vastagbAbraktúletetés esetén hirtelen, sok keményítő érkezhet a vastagbAbraktúletetés esetén hirtelen, sok keményítő érkezhet a vastagbAbraktúletetés esetén hirtelen, sok keményítő érkezhet a vastagbelekbe, elekbe, elekbe, elekbe, 

– amely tejsavas erjedést, amely tejsavas erjedést, amely tejsavas erjedést, amely tejsavas erjedést, 

– a pH 5,5a pH 5,5a pH 5,5a pH 5,5----5,85,85,85,8----ra való csökkenését, ra való csökkenését, ra való csökkenését, ra való csökkenését, 

– ozmotikus hasmenést okozhat és ozmotikus hasmenést okozhat és ozmotikus hasmenést okozhat és ozmotikus hasmenést okozhat és 

– hajlamosít a savós patairhahajlamosít a savós patairhahajlamosít a savós patairhahajlamosít a savós patairha----gyulladásragyulladásragyulladásragyulladásra
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A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. 

• A legelő füve 

– nagy fehérje, mész és foszfor tartalmú, 

igen sokféle vitamint biztosít.

– pótlólagos takarmányozás azonban a legtöbb 

esetben szükséges: 

• A tavaszitavaszitavaszitavaszi nagy fehérje, vitamin és ásvány ianyag tartalmú növedék igen magas víztartalma miatt a 

ló gyakran nem fogyaszt elegendő táplálóanyag-mennyiséget. 

• Az érett növényérett növényérett növényérett növény más tápanyagokhoz viszonyított magas rosttartalma következtében nem elégséges a 

felvétel, mindkét esetben kiegészítésre kerül sor .

– A ló napi 90A ló napi 90A ló napi 90A ló napi 90----100 kg100 kg100 kg100 kg----ot legel le a virágzás előtti ot legel le a virágzás előtti ot legel le a virágzás előtti ot legel le a virágzás előtti fenofázisbanfenofázisbanfenofázisbanfenofázisban levő fűből. Később ez a levő fűből. Később ez a levő fűből. Később ez a levő fűből. Később ez a 

mennyiség 50mennyiség 50mennyiség 50mennyiség 50----60 kg60 kg60 kg60 kg----ra csökken. ra csökken. ra csökken. ra csökken. 

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. A lovak természetes táplálékforrása a legelő. 

• Legelés 

– A lovak 8-11 %-kal több időt fordítanak 

legelésre, mint a szarvasmarhák.

– Mozgásszükségletük miatt nagyobb a taposási 

kár. 

– A ló mélyen harapja a füvet, mely a gyep regenerációjához szükséA ló mélyen harapja a füvet, mely a gyep regenerációjához szükséA ló mélyen harapja a füvet, mely a gyep regenerációjához szükséA ló mélyen harapja a füvet, mely a gyep regenerációjához szükséges időt meghosszabbíthatja.ges időt meghosszabbíthatja.ges időt meghosszabbíthatja.ges időt meghosszabbíthatja.

– Különösen kényesek a lovak az évről évre ugyanazon a legelőn történő legeltetésre, a gyep 

túlterhelésére, amely legelőuntságot legelőuntságot legelőuntságot legelőuntságot eredményez. 

• Hatásos védekezés, ha a lólegelőket 2-3 év után legalább egy éven keresztül marhával hasznosítják.

– A lovak szelektív legelése során a kevésbé értékes gyepalkotók eA lovak szelektív legelése során a kevésbé értékes gyepalkotók eA lovak szelektív legelése során a kevésbé értékes gyepalkotók eA lovak szelektív legelése során a kevésbé értékes gyepalkotók elszaporodnaklszaporodnaklszaporodnaklszaporodnak.

– Elsőéves gyepesítést lóval ne legeltessünk
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• SzénákSzénákSzénákSzénák

Lovak részére az idejében (többnyire a virágzás kezdetén) kaszált, illatos kemény szárú széna a illatos kemény szárú széna a illatos kemény szárú széna a illatos kemény szárú széna a 
legjobblegjobblegjobblegjobb.

Táplálóértékük függ:

- a botanikai összetételtől, a kaszáláskori vegetációs stádiumtól, a betakarítás módjától, a 
betakarítási időszak alatti időjárástól, a növedékek számától.

A szénákat botanikai összetételük szerint fűszénákra, pillangós szénákrafűszénákra, pillangós szénákrafűszénákra, pillangós szénákrafűszénákra, pillangós szénákra és és és és keverék szénákrakeverék szénákrakeverék szénákrakeverék szénákra szokás 
felosztani

• Szalmát: Szalmát: Szalmát: Szalmát: a lovak jól értékesítik, viszont rosttartalmában mutatkozó magasabb, ill. emészthető 
energiában, fehérjében, kalciumban és foszforban jelentkező alacsonyabb értékek jellemzik a pázsitfű 
és pillangós szénákkal összehasonlítva. 

• Szilázs és Szilázs és Szilázs és Szilázs és szenázsszenázsszenázsszenázs:::: etetése csak kifogástalan minőségbencsak kifogástalan minőségbencsak kifogástalan minőségbencsak kifogástalan minőségben indokolt, ekkor azonban kifejezetten előnyös 
hatású.

• Répafélék:Répafélék:Répafélék:Répafélék: szintén alkalmas lótakarmányok. Nagy cukor tartalmukat a ló jól használja ki. Igen ízletesízletesízletesízletes
takarmány. Enyhén Enyhén Enyhén Enyhén laxánslaxánslaxánslaxáns hatású, melynek különösen télen a nagy mennyiségben etetett dugító 
hatású takarmányok mellett van előnyös szerepe. 

• Sárgarépa:Sárgarépa:Sárgarépa:Sárgarépa: ajánlható, mivel ízletes és magas a karotin tartalmaízletes és magas a karotin tartalmaízletes és magas a karotin tartalmaízletes és magas a karotin tartalma. A téli A-vitamin hiányos időszakban 
is megfelelő ellátottságot biztosít.

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

Koncentrált takarmányokKoncentrált takarmányokKoncentrált takarmányokKoncentrált takarmányok

• Feladatuk az energia biztosítása. 

• Elsődlegesen a szemes takarmányokszemes takarmányokszemes takarmányokszemes takarmányok szolgálnak az energia szükséglet kielégítésére. 

– a lovak nem természetszerű, könnyen emésztési zavarokat okozó taa lovak nem természetszerű, könnyen emésztési zavarokat okozó taa lovak nem természetszerű, könnyen emésztési zavarokat okozó taa lovak nem természetszerű, könnyen emésztési zavarokat okozó takarmányaikarmányaikarmányaikarmányai, dededede

– ha nagy erőfeszítésre kényszerítjük állatainkatha nagy erőfeszítésre kényszerítjük állatainkatha nagy erőfeszítésre kényszerítjük állatainkatha nagy erőfeszítésre kényszerítjük állatainkat, nem nélkülözhetjük őketnem nélkülözhetjük őketnem nélkülözhetjük őketnem nélkülözhetjük őket. 

ZabZabZabZab

• Hagyományos és kiváló lóabrak. 

• Zúzás vagy darálás nélkül is etethető, bár előkészítése 5%-kal növelheti az értékesíthetőségét. 

• A zabnak a legmagasabb a rost (10-11%) , és legalacsonyabb az emészthető energiatartalma a többi 
gabona-féléhez viszonyítva. 

• A gabonamagvak közül a legtöbb (5%) és egyben a biológiailag értékes zsír (sok telítetlen zsírsav) van 
benne. 

• Ajánlják emésztőszervi megbetegedések esetén is, ami nyálkatartalmával van összefüggésben. 

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI
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KukoricaKukoricaKukoricaKukorica

A legkiválóbb energia forrás, 

– alacsonyabb a fehérje és magasabb a DE a zabénál. 

– azonos térfogatban adott kukorica energia tartalma mintegy kétszerese a zabénak 

– A zabéval egyező energia bevitel semmilyen káros hatást nem eredményez, azonban jelentősen 
kisebb a költség igénye. 

– de izzasztó hatású,de izzasztó hatású,de izzasztó hatású,de izzasztó hatású, mivel dugulást okozhat, ami emeli a testhőmérsékletet. 

Árpa Árpa Árpa Árpa 
– a zabot teljes egészében helyettesítheti. 

– Energiatartalmát tekintve átmenetet képez a zab és a kukorica között. 

– Az árpa a zabnál sokkal keményebb, ezért hengerezés, zúzás vagy darálás szükségeshengerezés, zúzás vagy darálás szükségeshengerezés, zúzás vagy darálás szükségeshengerezés, zúzás vagy darálás szükséges. 

Búza Búza Búza Búza 
– maximum a szemes adag felét tegye ki, mivel magas a maximum a szemes adag felét tegye ki, mivel magas a maximum a szemes adag felét tegye ki, mivel magas a maximum a szemes adag felét tegye ki, mivel magas a gluteingluteingluteinglutein tartalma, tartalma, tartalma, tartalma, 

– felvételekor könnyen ragadóssá válhatragadóssá válhatragadóssá válhatragadóssá válhat,

– ajánlott gőzhengerezése valamint tömeg-takarmányokkal való keverése. 

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

BúzakorpaBúzakorpaBúzakorpaBúzakorpa

– a korpának nincs hashajtó hatása, nem emeli a bélsár 

víztartalmát, de növeli a képződött bélsár mennyiségét. 

– IzletesIzletesIzletesIzletes....

– Energia tartalma 2%-kal elmarad a zabétól (térfogatra 

számolva fele a zabénak). 

– Fehérje és foszfor tartalma magasabb, mint a 

szemestakarmányoké. 

– A korpa az emésztés szempontjából azért kedvező mert A korpa az emésztés szempontjából azért kedvező mert A korpa az emésztés szempontjából azért kedvező mert A korpa az emésztés szempontjából azért kedvező mert 

az emésztő szervekben nem csomósodik össze, laza az emésztő szervekben nem csomósodik össze, laza az emésztő szervekben nem csomósodik össze, laza az emésztő szervekben nem csomósodik össze, laza 

marad.marad.marad.marad.

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI
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LenmagLenmagLenmagLenmag

– jelentős olajtartalma (30 %) főként értékes, telítetlen zsírsavakból (olaj-, linol- és linolénsav) áll, 

– kedvező hatása van a szőrváltásra, 

– fényesebbé teszi a szőrt. 

– 3-10% emészthetetlen nyálkaanyagot tartalmaz. 

– Forrázva, főzve szabad etetni, ami hatástalanítja a Forrázva, főzve szabad etetni, ami hatástalanítja a Forrázva, főzve szabad etetni, ami hatástalanítja a Forrázva, főzve szabad etetni, ami hatástalanítja a linázlinázlinázlináz enzimet. enzimet. enzimet. enzimet. 

– Hidegen áztatva mérgező ciánhidrogén keletkezik. 

– Hántolt, kezeletlen lenmagból csikókkal naponta maximum 5Hántolt, kezeletlen lenmagból csikókkal naponta maximum 5Hántolt, kezeletlen lenmagból csikókkal naponta maximum 5Hántolt, kezeletlen lenmagból csikókkal naponta maximum 5----8, kifejlett lovakkal 108, kifejlett lovakkal 108, kifejlett lovakkal 108, kifejlett lovakkal 10----12 dkg12 dkg12 dkg12 dkg----nyi etethető.nyi etethető.nyi etethető.nyi etethető.

Extrahált lenmagdaraExtrahált lenmagdaraExtrahált lenmagdaraExtrahált lenmagdara

– energia- (12-13 MJ DE/kg) és em. nyersfehérje-tartalma (26-28%) közepes. 

– A csikók keveréktakarmányaiban 15%-ig szerepeltethetjük. 

– Felnőtt lovak napi maximális adagja 1 kg.

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

• Olajok és zsírokOlajok és zsírokOlajok és zsírokOlajok és zsírok takarmányba keverése

– csökkenti a porosodást és jelentősen fokozza a DE tartalmat. 

• A sörsörsörsör---- és szeszipari melléktermékek és szeszipari melléktermékek és szeszipari melléktermékek és szeszipari melléktermékek 
– az energia szint növelése mellett a fehérje beltartalmi értéket is fokozzák.

– sörélesztősörélesztősörélesztősörélesztő: napi 20-25 (választási csikóknak 10) dkg-os adagban, a fejadag aminosav-összetételének javítására 
adják

Állati eredetű takarmányokÁllati eredetű takarmányokÁllati eredetű takarmányokÁllati eredetű takarmányok

• Tehéntej, sovány tejpor:Tehéntej, sovány tejpor:Tehéntej, sovány tejpor:Tehéntej, sovány tejpor:
– elárvult csikóknak, 

– kis tejtermelésű kancák csikóinak . 

– 15-20%-nyi vízzel való fölhígítás után napi 3-5 liternyi. 

– magnézium-ban és vasban szegény, pótolni kell.  

– A sovány tejport a tejpótló csikótápszerekben is alkalmazzák. 

– 3 évesnél idősebb lónak nem adható.

• HalHalHalHal----, hús, hús, hús, hús---- és vérlisztés vérlisztés vérlisztés vérliszt. Csak igen kis mennyiségben (10-20 dkg/nap), a fejadag aminosav-összetételének 
javítására adják, ritkán a felnőtt lovaknak.  

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI



9

TakarmánykiegészítőkTakarmánykiegészítőkTakarmánykiegészítőkTakarmánykiegészítők

•KonyhasóKonyhasóKonyhasóKonyhasó

– állandó nyalósó biztosítás, 

– amennyiben a fejadagban a konyhasó koncentrációja eléri a 4.5 g/kg4.5 g/kg4.5 g/kg4.5 g/kg szárazanyag értéket, a 
munkavégzés kivételével valamennyi életmegnyilvánulás, illetve termelés igénye ki van 
elégítve. 

– a munkavégzéssel járó izzadás többszörösére növeli az igényt. Az átlagos napi sófogyasztás
10101010----15151515 grammra tehető.

•ÁsványianyagÁsványianyagÁsványianyagÁsványianyag---- és és és és vitaminkiegészítésvitaminkiegészítésvitaminkiegészítésvitaminkiegészítés

– A különböző típusú fejadagokhoz igazítva annak összetételét - 5555----7.5 dkg7.5 dkg7.5 dkg7.5 dkg----nyinyinyinyi készítményt a ló 
abrakjába keverünk, közvetlenül a vályúban. 

– Az ásványianyag- és vitaminkiegészítőt - premix, koncentrátum, vagy szuplement formájában 
- a lótápba keverik még annak granulálása vagy pogácsázása előtt.

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI

Ipari keveréktakarmányokIpari keveréktakarmányokIpari keveréktakarmányokIpari keveréktakarmányok

• Az 1870-71-es francia-porosz háború során 

– a lovakat a németek 30% zab-, 30% rozs- 30% borsó- és 10% lenmagdarából illetve kevés sóból 
készült, 

– 10-12 cm átmérőjű, köralakú takarmánykenyérrel etették.

• Abrakhelyettesítő lótápAbrakhelyettesítő lótápAbrakhelyettesítő lótápAbrakhelyettesítő lótáp

– megfelelő tömegtakarmány (széna, szalma, szilázs stb.) mellett kielégíti a kérdéses korú és hasznosítási 
tipusú, termelésű ló igényeit. 

– Abrakfélékből, ásványi és vitaminkiegészítőből áll és összetétele a rendelkezésre álló 
tömegtakarmányhoz is igazodik. 

– 4-12 mm átmérőjű granulált formában. 

• Önállóan etethető lótáp:Önállóan etethető lótáp:Önállóan etethető lótáp:Önállóan etethető lótáp:

– a szükséges ballaszthordozót (széna-, szalmaliszt formájában) is magában foglalja,

– 1-2 cm vastag, 5-7 cm átmérőjű korongok (pogácsák) alakjában forgalmazzák és kötőanyagként 
általában melaszt is tartalmaznak. 

– Kiegészítés nélkül, önmagában etethető (alkalmazása különösen a versenyló esetében előnyös, könnyen 
szállítható, adagolható).

A LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAIA LOVAK FŐBB TAKARMÁNYAI
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IvóvízIvóvízIvóvízIvóvíz
• A ló vízigényétA ló vízigényétA ló vízigényétA ló vízigényét

– az elfogyasztott takarmány szárazanyag-tartalma, 

– a munka és 

– a külső hőmérséklet szabja meg. 

• Ivóvíz fogyasztás:Ivóvíz fogyasztás:Ivóvíz fogyasztás:Ivóvíz fogyasztás:

– Általában 1 kg szárazanyagra 3 l vízfogyasztást számolhatunk.

– A napi átlagos vízfogyasztás 20-30 liter, de nagy hőségben ez 40-50 literre emelkedhet. 

– A kancákat többször kell kell itatni, legelési napokon. Az a legjobb, ha kedvük szerint kereshetik 
fel az itatóvályút. Ha időnként hajtják őket a vályúra, ügyelni kell arra, hogy elegendő víz álljon 
rendelkezésükre és hogy minden csikónak lehetősége legyen inni. 

– A ló - különösen nyári melegben - szereti vízigényét minél gyakoribb ivással kielégíteni. 

– Istállózó tartás esetén ez önitató, vagy a box sarkában fölfüggesztett itatóvödör útján oldható 
meg.

Takarmányozási rendTakarmányozási rendTakarmányozási rendTakarmányozási rend
ITATÁSITATÁSITATÁSITATÁS

• A  napi háromszori itatásnapi háromszori itatásnapi háromszori itatásnapi háromszori itatás ajánlható; 

• zöldtakarmányozás esetén elegendő lehet azonban a kétszeri itatáskétszeri itatáskétszeri itatáskétszeri itatás is. 

• Éhgyomorra ne itassunk, hanem 

– előtte egy adag szénát kell adni a lovaknak reggel, majd 

– az itatás után a napi zabadag 1/3-át. 
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Takarmányozási rendTakarmányozási rendTakarmányozási rendTakarmányozási rend

ETETÉSETETÉSETETÉSETETÉS
• Etetés után legalább félóra pihenő következzékután legalább félóra pihenő következzékután legalább félóra pihenő következzékután legalább félóra pihenő következzék! 

• Mivel a ló gyomra 3-4 óra alatt kiürül, délelőtt kapjon egy maréknyi szénát. 

• A második zabadagotmásodik zabadagotmásodik zabadagotmásodik zabadagot - kevés széna és itatás után - délbendélbendélbendélben adjuk, amely után ismét félóra 
pihenő iktatandó. 

• Lehetőség szerint délután is kapjon az állat egy kevés szénátdélután is kapjon az állat egy kevés szénátdélután is kapjon az állat egy kevés szénátdélután is kapjon az állat egy kevés szénát, majd este újra széna, itatás, este újra széna, itatás, este újra széna, itatás, este újra széna, itatás, 
zab sorrendbenzab sorrendbenzab sorrendbenzab sorrendben etessünk. 

• Éjjelre tegyünk szalmát a szénarácsba. 

• ideális esetben (és elsősorban nyáron) ötször kellene etetnünk:

– reggel 4 órakor: kevés széna, itatás, majd a napi zabadag 1/3-a;

– 8-9 óra között: 1/3 szénaadag, kevés víz;

– 12 órakor: kevés széna, itatás, 1/3 zab;

– 16-17 óra között: kevés széna, nagy melegben víz;

– 19-20 óra között: 1/3 széna, itatás, 1/3 zab.

– Éjjelre takarmányszalma vagy kukoricaszár.

TakarmányváltoztatásTakarmányváltoztatásTakarmányváltoztatásTakarmányváltoztatás
• Az abrak-, vagy tartósított tömegtakarmányban 

szükséges áttérés minimális ideje: 3333----5 nap.5 nap.5 nap.5 nap.

Különleges figyelmet és gondosságot követel

a zöldetetés és az arra történő áttérés:a zöldetetés és az arra történő áttérés:a zöldetetés és az arra történő áttérés:a zöldetetés és az arra történő áttérés:

– átmenetet átmenetet átmenetet átmenetet kell beiktatni, azaz a száraz takarmányhoz naponta egyre több zöldet kell adni és 

– a száraz takarmány etetése csak, egy hét múlva hagyható teljesenhét múlva hagyható teljesenhét múlva hagyható teljesenhét múlva hagyható teljesen abba.

– egyszerre csak annyi zöldtakarmány kaszálandó, amelyet az állatoegyszerre csak annyi zöldtakarmány kaszálandó, amelyet az állatoegyszerre csak annyi zöldtakarmány kaszálandó, amelyet az állatoegyszerre csak annyi zöldtakarmány kaszálandó, amelyet az állatok egy nap alatt el is k egy nap alatt el is k egy nap alatt el is k egy nap alatt el is 

fogyasztanak. fogyasztanak. fogyasztanak. fogyasztanak. 

– Ha erre nincs lehetőség, akkor a befülledés megelőzésérebefülledés megelőzésérebefülledés megelőzésérebefülledés megelőzésére állványt, rácsot, vagy nyársat kell 

alkalmazni. A zöldtakarmány ne melegedjen föl!

– Ha a zöldtakarmány nedves (eső, harmat), csak szalmával keverve Ha a zöldtakarmány nedves (eső, harmat), csak szalmával keverve Ha a zöldtakarmány nedves (eső, harmat), csak szalmával keverve Ha a zöldtakarmány nedves (eső, harmat), csak szalmával keverve etethető.etethető.etethető.etethető.

– A zsenge fűféléket és a pillangósokat kevés szalmával keverve adjuk!

– Naponta többször etessünk (akár 2Naponta többször etessünk (akár 2Naponta többször etessünk (akár 2Naponta többször etessünk (akár 2----3 óránként), és kezdetben az 3 óránként), és kezdetben az 3 óránként), és kezdetben az 3 óránként), és kezdetben az egyszeri maximális adagegyszeri maximális adagegyszeri maximális adagegyszeri maximális adag 3.53.53.53.5----4 kg lehet.4 kg lehet.4 kg lehet.4 kg lehet.

– Közvetlenül etetés után itatni tilos!Közvetlenül etetés után itatni tilos!Közvetlenül etetés után itatni tilos!Közvetlenül etetés után itatni tilos!
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A tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kanca

• A kancát megfelelő tenyészkondicióban
tartsuk: 

– bordái nem látszanak, de tapintható és 

– csak elhanyagolható zsírréteg 
van a bőr és a csont között.

– a fehérje-, ásványianyag- és vitaminigény 
kielégítésére különös gondot kell fordítani.

• A fedeztetés előtti napokban

– az energiabevitel 10-20%-os emelése

– napi 80-100 ezer NE A- és 100 mg E-vitamin, kb. 300 mg beta-karotin a fedeztetési 
idény előtti hónapban javítja ajavítja ajavítja ajavítja a fogamzási fogamzási fogamzási fogamzási ereményeketereményeketereményeketereményeket....

• A vemhesség első 6 hónapjában: 

– 7-8 kg szárazanyag, 

– 70-75 MJ DE, 300-350 gramm em. nyersfehérje, 23-25 g kalcium és 14-15 g foszfor.

– Megfelelő legelőn való tartáskor még ásványianyag-kiegészítéséről sem kell 
gondoskodni

A tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kancaA tenyészkanca takarmányozása: vemhes kanca

• Istállózó tartás esetén 

– 6-8 kg rétiszéna, 

– 0,5-1 kg lucernaliszt, 

– 1-1,5 kg zab, vagy lótáp és esetleg 

– ásványianyag-vitamin kiegészítő szükséges.

• A vemhesség utolsó 3 hónapja:

– gyarapodása jelentős és a kanca súlyának mintegy 10-12%-át teszi ki.

– naponta mintegy 80-85 MJ emészthető energiát, 380-420 g em. nyersfehérjét, 30-35 g 

kalciumot és 23-24 g foszfort igényel a kanca.

• Az ellés előtti napokban

– a tömegtakarmány mennyiségét csökkenteni kell. 

• Az ellés napján

– csak búzakorpát, lenmagot és konyhasót tartalmazó híg ivósat adjunk.
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A tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kanca

• A laktáció első 3 hónapja:

– Az első héten a jó minőségű réti és lucernaszéna adagját csak 
fokozatosan emeljük, s az abrakból (tápból) is csak az ellés 
előtti adagot adjuk.

• A naponta termelt tej mennyisége 8-14 liter: 

– A kancatej 10.5-13.0% szárazanyagot, 1-1.3% zsírt, 1.9-2.1% 
fehérjét, 7% tejcukrot (!), 0.07% kalciumot és 0.04% foszfort 
tartalmaz.

• A táplálóanyag-igényt 

– 5-8 kg jó minőségű szénával és 

– 6-8 kg lótáppal; illetve 

– 3-6 kg zabbal + 2-3 kg fehérjében gazdag kiegészítő etetésével 
elégíthetjük ki. 

• A táp 
– 20% em.  nyersfehérjét, 
– 10% nyersrostot, 
– 5% nyerszsírt (benne 30% linolsav), 
– 2% Ca-ot, 0.8% foszfort, 30 mg rezet, 
– 25 000 NE A- és 2500 NE D-vitamint tartalmazzon.

A tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kancaA tenyészkanca takarmányozása: szoptató kanca

• A laktáció második fele:

– A kanca napi tejtermelése 

• a laktáció 4. hónapjában 7-9 liter/nap, 

• az ötödikben 4-6 literre csökken. 

– A napi szárazanyag-fölvétel a testsúly 1,9%-a, az 

energia-igény 100-110 MJ DE, 600-700 g em. 

nyersfehérjével, 40-45 g kalciummal és 27-32 g 

foszforral. 

– A fejadag 

• 6-8 kg szénából és 

• 3-5 kg abrakból álljon.

– Amint a vegetáció és az időjárás lehetővé teszi, a 

szoptató kancát legeltessük. Ez esetben az 1-3 kg 

kiegészítő tápot éjszakára, az istállóban kapja.
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A csikók takarmányozása: szopós csikóA csikók takarmányozása: szopós csikóA csikók takarmányozása: szopós csikóA csikók takarmányozása: szopós csikó

• a születési súly mintegy tizede a 
kifejlett korinak: kb. 60 kg

• föcstej

– az első szopás ideje az ellés utáni 0,5-2 óra. 

• a szopós csikó takarmányai:

– a csikó naponta többször (30-40-szer) szopik.

– ad libitum zab 

– ad libitum jó minőségű réti vagy lucernaszéna

– Napi zabfogyasztás kb. annyi liter, ahány hónapos a csikó, a szénából pedig 
2-3 kg

• választás ideje 

– a csikó 5, gyengébben fejlett egyedek esetében 6 hónapos kora.

– a választott csikó abrakkeveréke 

• vagy tisztán zab, vagy 

• 50-70% zab, 10-15% extrahált szója-, napraforgó- vagy lenmagdara és 
10-15% kukorica. 

A csikók takarmányozása: A csikók takarmányozása: A csikók takarmányozása: A csikók takarmányozása: 
csikócsikócsikócsikó

• Egyéves korigEgyéves korigEgyéves korigEgyéves korig ad libitum, utána adagoltan etetjük. Az első szakaszban mintegy napi 3-4 
kg fogy.

• A 12A 12A 12A 12----18. hónapos18. hónapos18. hónapos18. hónapos kor között a napi adag  melegvérűek esetében 4-6 kg/nap/csikó, 

• AAAA 18 hónaposoknak18 hónaposoknak18 hónaposoknak18 hónaposoknak 6-7 kg/nap/csikó. 

• A napi 2-4 kg széna előnyös, ha fele részben réti illetve lucernaszénából tevődik össze. 

• A zöld-takarmányt a legelő jelentse illetve télen 2-4 kg sárgarépa pótolja azt.
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A A A A sportlovaksportlovaksportlovaksportlovak takarmányozásatakarmányozásatakarmányozásatakarmányozása

• A táplálóanyag-igény a testsúlytól 

és a végzett munka intenzitásától függ.

• A napi 

– 1-3 óra igénybevételt könnyű, 

– a 3-5 órait közepes és 

– az 5-8 órait nehéznek tekintik

• 100 kg testsúlyra 

– könnyű munka esetén 1,5 kg jó minőségű szénát és 0,5 kg abrakot számolunk. 

– közepes munka esetén 1,25 kg jó minőségű szénát és 1 kg abrakot számolunk. 

– nehéz munka végzésekor pedig 1,0 jó minőségű széna és 1,5 kg abraketetendő

VersenylovakVersenylovakVersenylovakVersenylovak takarmányozásatakarmányozásatakarmányozásatakarmányozása

• A ló viszonylag fiatalabb korban versenyez.

• A A A A későbbikésőbbikésőbbikésőbbi igénybevételreigénybevételreigénybevételreigénybevételre nemnemnemnem elsősorbanelsősorbanelsősorbanelsősorban

""""energiaraktárakenergiaraktárakenergiaraktárakenergiaraktárak" " " " képzésévelképzésévelképzésévelképzésével, , , , hanemhanemhanemhanem a a a a 

mindenkorimindenkorimindenkorimindenkori terhelésnekterhelésnekterhelésnekterhelésnek megfelelőmegfelelőmegfelelőmegfelelő fejadaggalfejadaggalfejadaggalfejadaggal kellkellkellkell

a a a a lovatlovatlovatlovat képesíteniképesíteniképesíteniképesíteni....

• naponta legalább háromszor adjunk abrakot naponta legalább háromszor adjunk abrakot naponta legalább háromszor adjunk abrakot naponta legalább háromszor adjunk abrakot 

vagy lótápot,vagy lótápot,vagy lótápot,vagy lótápot, reggel és délben kevés, este bőséges szénával együttreggel és délben kevés, este bőséges szénával együttreggel és délben kevés, este bőséges szénával együttreggel és délben kevés, este bőséges szénával együtt

• Ivóvíz és nyalósó folyamatosan álljon a lovak rendelkezésére.

• Az edzés időszakábanedzés időszakábanedzés időszakábanedzés időszakában a napi takarmányadag 

– 4444----6 kg rétiszénából, 16 kg rétiszénából, 16 kg rétiszénából, 16 kg rétiszénából, 1----5 kg lótápból5 kg lótápból5 kg lótápból5 kg lótápból (11-13 MJ DE, 65-75 gramm emészthető nyersfehérje/kg), 

– kevés búzakorpából (0.25kevés búzakorpából (0.25kevés búzakorpából (0.25kevés búzakorpából (0.25----1.0 kg)1.0 kg)1.0 kg)1.0 kg) és 

– 5555----10 dkg ásványianyag10 dkg ásványianyag10 dkg ásványianyag10 dkg ásványianyag----vitaminkiegészítőbőlvitaminkiegészítőbőlvitaminkiegészítőbőlvitaminkiegészítőből álljon (240 g Ca, 40 g P, 125 g NaCl, 600 000 NE A-, 80 000 
NE D3-, 2g E- és 2 g C-vitamin/kg).

– A napi takarmányadag 120-130 MJ DE-t, 800-1000 g emészthető nyersfehérjét tartalmazzon.


