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Lovak etetése-itatása 

A.mennyire ionfos Lovairnk t·a.ka•rmáinyozásánál a takarmá ~ 
nyok minősége és mennyisége, · annyira lényeges a rendszere& 
i dőben való etetés-itaii:ás. A következőkben erről a fontos kérdés
ről lesz szó, kihangsúlyozva a rendszeres etetés-i:atás, a jó emész
lP-s; és a lovak eröállapota: közötti összefüggéseket. 

A lovaknak, a végzet:t munka fáradalma inak -kiheveréséhez 
megfeldő pihenésre és az erőveszteség pótlására . táplálkozásra 
v•an szükségük. A lovaknak megfelelő erőállapotban való t ar
tásához .sok más körülmény mellett elsősorban a kellő takarmá:.. 
nyozás és rmdszer,es itatás .szükséges. 

Lóá'.l.ományunik részére a ta,karmányok mennyiségét úgy 
nyári, mint téli időszakra pontosan megszabja az 1949. évi decem -
ber 21-én kelt 34. számú Honvédségi Közlönyben megjelent 
658.649/Htpszf. 1/a. - 1949. sz. körrrend,elet, amely a I. és IL 

. Takarmányozási Táblázatban a honvédség mindenfél e használ a ti 
lovára (hátas, hámos, málhás, stb.) pontosan előírja a zab, ku
korica, árpa, széna és alomszalma adagokart grammokban ki-
fe)ezve. · · . · · 

A takarmányok mennyiségéről így nem teszünk említés,t és. 
inkább oly szempontokról fogunk besiélni, melyek betartása fon ·
tos a lovak etetés -itatásán áL 
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1 
Els'.é5nek a lovak Hatásáról emlékezüm1k meg:' a ló . ivóv.íz

Bzükséglete a takarmányok száraz anyagtartalmától fügig és át
lagban napi 25-40 liter. Naponta legalább háromszor, nyári me
legben 7-8-szor .kell itatni. Ha a lovak nagyon kifáradtak vagy 
kiéheztek, úgy az etetést a c;zálastakarmánnyal kell kezdeni, ne
hogy a takarmányt túlmohón fogyas,szák (szemes,t) és ha a na
gyon kifáradt ló lehűi,és·e után 9em eszi,k, úgy :kíná,ljuk meg ike
. vés vízzel. Itatni etetés után vagy közben szokác;, többnyire 15 
perccel az etetés után. Tiszta abrak vagy zöldtakarmány ete:ésé
nél azonban az etetés előtt kell itatni. Az itatás mindig · tegyen 
bőséges, azonban a túlságos c;ok vízitatás naigy hasat fejleszt 

, és a szervezetet elpetyhíti és betegségekkel szemben fogéko-
nyabbá teszi. · 

Az ivóvíz tiszta, szagtaLan, átlátszó, 10-14 Ce1'sius fok 
· hőmérsékletű legyen. Mocsarak, ismeretlen kutak, közös vályuk 
vize gyakran veszélyes járványoknak kiindulási pontja lehet. Az 
ivóvíz minőségét, ille:őleg a ló kényesebb, mint bármelyik más 

-g azdac;ági állatunk és ha bármi szagot vagy ízt ér·ez rajta, m2r 
nem iszik belő;!e. Mint említétük, nyáron többször, sőt n'agy hő
ségben vagy menetek alatt ajánlatos néha. 2 ó,ránkint is ibtni: 
t-z a lovakat i'.yenkor nagyon felfrissíti és fokozza a· teljesítőké
pességet. Felhevült lovakat Hatni nem '>Zabad, meg kell várni 
a lecsendesedést. Kimelegedett lovat ne itassunk, ha ez mégis 

-;;zükséges, akkor utána azonnal mozgás'>uik a lovat, így nem lesz 
semmi baja. A répa, melasz, zöldtakarmányok, pihenő vagy 
·1assú munka és hidég idő csökkenti a vízszükségletet : míg a nedv
c;ze,gény, szálas- és szemestakarmányok, intenzív vagy szokatlan 
munka, nagy meleg fokozzák az ivóvízszükségletet. Télen az 

· is~ állókban egyik etetéstől a másikig a,z itatóvedrekben hagyjun k 
!dini vizet és azt itassuk. 

Ujabb megfigyelések szerint ,a felvett táplálékok 4 óra mulva 
ha,gyják ,el a lovak gyomrát és annál jobb az emészté<;,, minél 
·kevesebb vizet ( I liter va~y még ennyit sem) adunk etetés előtt 
v.agy közben. Ugyanis az emésztőnedvek kiválasztása a gyomor
h„an etetés közben ig-en élénk és ez előnyös körülmény a jó eméc;.z
•~sre: az etetés előtti vagy közbeni bőséges it atás azért sem 
célszerű, mivel a folhígult táplálék a gyomorból így gyorsabban 

··tovább megy a belek felé. 
Fontos mindig az, hogy békeelhelyezésben az etetés-itatás 

·mindig ugyanazon .időpontban és ugy_anazon megszokott fázis
ban történjék. A takarmányokat és vizet szükségtelenül ne .vál
'ioztassuk. Ha pedi'g változtatni bármi ok miatt szükséges, akkor 



bizonyos átmenetet, kell betartani: a régi és új szálast és_ régi és 
új szemest keverni kell. _ 

Igy áttérve a gyakorlati takarmányozás ismereteinek össze
foglalására megemlítendő, hogy lovainknál okvetlenül kerülni 
l<íeIJ az ismeretlen származású, nem egészen megbízható takar
mányokat: az erős szomjúságo1 okozó, a nagyobb vízfelvé:elre 
risztönző, a gyomrot megterhelő, a poros, dohos, penészes és er
jedésnek induló takarmányokat Az etetés után lega'.ább 2 óra 
hosszáig hagyjuk pihenni a lovakat, mert a munka az ·emésztéí-
1;.7.rrvekböl is több yért von el és így megáll, vagy lassul az emész
ti>s. Igen gyakori és súlyos_ kólikás beteg·ség,ek származnak a 
jóll::1 kntt és azoninal -nagyobb munkára hajtott lovaknál. 

Magától értetődő körülmény az, hogy a lovakat mé,g egy
fn,:ma minősítés esetén sem (hámos lovakat) cé'.szertí egyfor
m:ín etetni. hanem mindegyiket munkája arányáfian és er,öálla
notának megfelelően. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a jobb 
kondíciót tartó lótól elvonható egy kevés szemes lótáp a gyen
Q."ébb javára, továbbá, ha a könnyebb munkát végző ló nehezeb
hP.t fog végezni, erre el,eve elő kell készíteni a lovat több szemes 
Rdásával. viszont több egymás,t köve:ő pihenőnapon vonjünk le 
az abrakból, nehogy kóli;kás ,megbetegedések va,gy bénulásos 
vérvizelés áltjon el,ő. 

A lovakat - minthogy a gyomor aránylag kicsiny - három
szor szokás etetni. A kétszeri ,etetés esetén ugyanis az ete:ési kö: 
zök {Úlhosszúak lennének, aminek _következtében a kiéhezett ló 
túlmohón enn·e és rosszul rágna, ez a körülmény pedig ugyan
r.sak kóÍikára vezetne. 

Röviden még ki fogunk térni a nyári takarmányok kérdésére. 
A zöldtakarmányokat a lovak -;zívesen fogyasztják, mivel föbb 
12- és zamaíanyagot tartalmaznak, mint a száraz szálastakarmá
nyok. Bőségesen nyujtanak a szerves tápanyagokon kívül A és
B-vitarmint, -ásványi - tápanyagoka:t, így kii'.önösen a savbázis
egy,ensúly biztosítás.ára földalká'.isókat, amire a fo.szforsavdús. 
maQ'vakat ( abrakot) fogyasztó lónak különösen szüksége van. 
Diétás hatásuknál fogva is a zöldtakarmányok hasznára ·vannak 
az emésztésnek és nem utolsósorba1n anyagi szempontból is java
'lolt a zöldtakarmányok adása: a ló szervezetébe juttatjuk azt a 
30-40 százalék tápanyagot is, mely a szénaszárítás közben el
veszne és így me,gnyerjük azt az energiamennyiséget, amennyi
vel a belőlük készült széna rágási és emé~ztési munkatöbb:et
képpen jelentkezne. Túlzotit az az aggodalom, hogy nem szabadna 
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a lóval számottevő zöldtakarmányt étetni, mert a szervezete· 
pe:yhüdt, szivacsos lesz és így elveszti munkaképességét, kül5- · 
nösen pedig acélos szívósságát, kitartását és futóképess,égét. Nem 
tapasztalható ez az elpetyhüdés sem ,a melegvérű, sem a hideg· 
vérű lovaknál, ahol rendszeresen etetnek zö'.dtakarmányokat és 
legfeljebb a gyor.s mozgást végző lovaknál indokolt a mérsékelt 
zöldtakarmány adása, hogy a has teriméje s.zerfölött ne bővül
jön és igy a ló ne vigyen .magával sok holt tömeget (pé'.dául 
ugró- vagy versenylovak). A ló szívesen fogyasztja a réfüű, 
lucerna, vöröshere, rozs, mohar, ba'.tacirrt, borsó, · bükkönv, édes 
csillagfürt zöldjét, sőt a 1kukoricacsalamádét is. A zöldtakarmá
nyok mellett természetesen némi szemest is kell a lovaknak ad
nunk: igen jól bevált adagolás a következő : me~egvérű lónak kö· 
zepes murnkár,a 30 kg lucerna, 2 kg kukoricadar:_a, 1 kg zab, 3 kg 
árpaszalma naponta. Hidegvérű lónak nehéz munkára: 50 kg 
wbosbükkhny, 3 kg szárított cukorgyári -szelet, 1 1kg árpadara„ 
5 kg zabszalma. 
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