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Lótakarmányozás 

Oktatási segédlet az Állattenyésztő mérnöki, valamint a Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(MSc) mesterszak hallgatói számára 

 

E digitális tankönyv szövege, ábraanyaga és mindenféle tartozéka szerzői jogi oltalom és a kizárólagos 

felhasználási jog védelme alatt áll. Csak a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye alapján 

jogszerű a mű egészének vagy bármely részének felhasználása, illetve sokszorosítása akár mechanikai, akár 

fotó-, akár elektronikus úton. Ezen engedélyek hiányában mind a másolatkészítés, mind a sugárzás vagy a 

vezeték útján a nyilvánossághoz való közvetítés, mind a digitalizált formában való tárolás, mind a számítógépes 

hálózaton átvitt mű anyagi formában való megjelenítése jogszerűtlen. 
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1. fejezet - A ló emésztés élettana 

Az evolúció során a ló teste számos változáson ment keresztül. A lábak megnyúltak, az ujjak száma csökkent, 

csökkent a lábak forgathatósága, a lábszárcsont fejlődése során a negyedik ujj elcsökevényesedett. A nyak és a 

koponya megnyúlt, a szem helyzete megváltozott: magasabb és oldalirányú helyzete a környezet jobb látását 

biztosította. Ez létfontosságú volt a ragadozók elkerülése érdekében. Mindezek ellenére a ló emésztőrendszere 

viszonylag kevés fejlődésen ment keresztül: még napjainkban is egész nap legelő állat. Azt a következtetést 

vonhatjuk le, hogy a lovak nem kérődző, de növényevő állatok. 

1. A száj 

Lovak eltérő számú fogazattal rendelkeznek: általában a kanca 36 a mén 40. A ló szája legelésre és a növények 

rágására alkalmas. A lovak nem annyira kedvelik a magas szárú 10-15 cm felett növényeket, azonban a 2 cm 

alatti növényeket is lerágja. Őseik egész nap legeltek, így a mai lovakra is jellemző, hogy lassú evők és jó rágók. 

1 kg zab elfogyasztásához 10-20 perc szükséges, ugyanennyi széna elfogyasztásához dupla ennyi időre van 

szükség. Ez a különbség a takarmány rágás/kg számában is tükröződik: 800-1000 a zab, 2000-2500 a széna, 

350-500 az édes takarmány és 400-480 a pellet és a mash esetében. A fültő alatti nyálmirigy enyhe lúgos nyálat 

termel, melynek mennyisége általában naponta 40 liter. 

A lovak fogsorára jellemző, hogy a felső és az alsó fogsor nem tökéletesen illeszkedik, ami a fogak élessé 

válását okozhatja. A fog éle megsértheti a száj nyálkahártyát, ami fekélyeket okoz. Ennek a jele lehet a nem 

megrágott takarmány az etető körül, a takarmányok lassú fogyasztása, probléma a zabla elfogadásában és a 

gyenge emésztés. Ezért fontos, hogy rendszeresen ellenőrizzük a fogat és reszeljük, ha szükséges. Az első 

ellenőrzést a fogváltást követően kell végrehajtani 3-5 éves korban. Ezután évente kell ellenőrizni. A ló foga 

nem nő, csak kopik. Idős lovakra jellemző (20 <) a foggyökéren rágás, vagy a mozgó fog. Ebből kifolyólag 

pelyhesített, áztatott, extrudált takarmányt vagy más puha takarmányt, áztatott szénát (aprított) kell etetni velük. 

Fogászati probléma fogyást, durva szőrzetet, a zablára és a szársegítségekre való ellenkezést, rágási 

nehézségeket (ami takarmány pazarláshoz vezethet), feszes hát, nyak, far, és viselkedési problémákat (bakolás, 

ágaskodás, negatív viselkedés.) okozhat. 

2. Gyomor 

A ló gyomra viszonylag kicsi, térfogata körülbelül 12-18 liter, ami az emésztőrendszer (gastro intestinal tract 

GIT) körülbelül 8-10%-a. Ezért naponta többször is kiürül. A lónak erős az ínyvitorlája, ezért nem tud hányni. 

További különlegessége, hogy a ló gyomra csupán néhány nyomást érzékelő receptort tartalmaz ami túlevéshez, 

repedéshez vezethet. Ez az állapot előfordulhat választás után. Ezért fontos, hogy figyelemmel kísérjük a 

választott csikók takarmány fogyasztását. A gyomor három részre osztható: 

• Cardia, amelyben nincsenek mirigyek, 

• Fundus, amely mirigyei sósavat, enzimeket és mucint termelnek, 

• Pylorus, amelynek mirigyei mucint termelnek. 

A squamous részen (fundus) a pH értéke átlagosan 5,2 , ahol a tejsavat termelő mikrobák bizonyos 

szénhidrátokat bontanak. A glandularis részen (corpus) pH-értéke körülbelül 4,0 (pepszin + HCl előállítás), ami 

az enzimatikus fehérje emésztés színtere. 

Kutatási eredmények azt mutatják, hogy a lovak 60-70%-ánál kimutatható gyomorfekély. A tünetei: lassú 

takarmányfelvétel, fogyás, rossz hangulat, durva szőrzet, csökkent teljesítmény, fogcsikorgatás. A gyomorfekély 

kialakulásának az oka, hogy a gyomor felső része nem védett (nincs HCO3 szekréció). A nyáltermelés fontos, 

mivel szabályozza a gyomor pH értékét. Legelés vagy széna fogyasztás során kb 4-4,8 kg / kg DM nyál 

képződik, míg abrak esetében csupán 2,1 kg / kg DM. Éppen ezért etessünk elegendő szénát - esetleg ad libitum 

- annak érdekében, hogy a nyáltermelést ösztönözze. Zsírok etetése is segíthet, mivel a zsírok több mint kétszer 

annyi energiát tartalmaznak, mint más tápanyagok, így az abrak aránya csökkenthető a napi adagban. Ha ez az 

állapot enyhe formában alakult ki, akár egy hónap edzés nélküli legelőn tartózkodás is segíthet (fokozott 

nyáltermelés). Hasznos lehet lucerna széna etetése is. A magasabb fehérjetartalmú takarmányok általában 

magasabb savkötő funkcióval rendelkeznek, amely előnyös ebben az esetben. Súlyos esetben a gyógyszeres 

kezelés elkerülhetetlen. 
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3. Vékonybél 

A ló vékonybelének hossza 18-20 m, 68 liter, ami körülbelül 30%-a az emésztőrendszernek. A vékonybélben a 

táplálék kb 2-4 órát tartózkodik. A fehérjék mintegy kétharmada emésztődik és szívódik fel aminosavak 

formájában. A fehérje emésztés hatékonysága 65-70%-os a vékonybélben. A szénhidrátok közel 50-70%-a 

emésztődik itt. A vékonybélbe különböző emésztőnedvek ürülnek: 6-8 l hasnyál, 4-6 liter epe illetve 100-120 

liter bélnedv termelődik naponta. Az epe és a hasnyál folyamatosan választódik ki, a bélben az alsó határértéket 

a koncentrációnak el kell érni. A lónak nincs epehólyagja, de a zsírokat nagyon jól emészti, mivel az epe 

termelés jól alkalmazkodik a takarmány zsírtartalmához. 

A vékonybél három részre tagolódik: 

• Duodenum - az első 1-1,5 méter. Ide ürül az epe és a hasnyál. 

• Jejunum - a bél középső része (> 80%). A bél nyálkahártyájában nagy mennyiségű mirigy található, amely 

enzimeket termel és puffer hatású. Itt történik a vitaminok és ásványi anyagok legnagyobb részének 

visszaszívása. 

• Ileum - a vékonybél utolsó 1-2 méteres szakasza. Szerkezete és működése nagyon hasonlít a jejunum-éhoz 

A vékonybélben különböző emésztőnedvek ürülnek: 6-8 l hasnyál, 4-6 liter epe illetve 100-120 liter bélnedv 

termelődik naponta. Az epe és a hasnyál folyamatosan választódik ki a bélben az alsó határértéket a 

koncentrációnak el kell érni. A lónak nincs epehólyagja, de a zsírokat nagyon jól emészti, mivel az epe termelés 

jól alkalmazkodik a takarmány zsírtartalmához. The pre-caecalban a gabonamagvak emészthetősége eltérő. A 

különböző gabona feldolgozási módszerek befolyásolják a kukorica keményítő emészthetőségét lovaknál. Míg a 

roppantás nem, addig a darálás, és hőkezelés nagymértékben javítja az emészthetőséget. Mivel a ló esetében a 

vékonybél előtt nincs jelentős mikrobiológiai tevékenység, a penészes, magas toxin tartalmú takarmány illetve a 

takarmány karbamid tartalma veszélyes a lovak számára. 

4. Vakbél 

A ló vakbelének hossza 1,2 m, 23-28 liter, ami mintegy 15%-a az emésztőrendszernek Ez az első hely, ahol 

jelentős fermentáció következik be. Formája egy zacskó, melynek nyílása a tetején van és töltési és ürítési helye 

is ugyanitt található. Ezért a tartalom keveredése nagyon fontos. Túl sok száraz takarmány elegendő víz nélkül, 

a takarmány túl gyors szállítódása bélsárpangást és emésztési problémákat okozhat. A takarmányváltás 

optimális időtartama három hét. A mikrobiális tevékenység fő előnye a K-vitamin és a B-vitaminok, az illékony 

zsírsavak és bakteriális fehérjék (például a baktériumok elszaporodása) termelődése. Ugyanakkor a mikrobiális 

fehérje nem tud hasznosulni, mivel csak a vékonybélben tud felszívódni, miután aminosavakra bomlott. A nyúl -

, amelynek hasonló az emésztőrendszere - ezt a problémát a bélsárevéssel (ceacotrophya) orvosolja. A nyúlnak 

kemény és lágy széklete is van, amely utóbbi tulajdonképpen a vakbél tartalom. Ennek lenyelése hatására tudja 

a nyúl hasznosítani a bakteriális fehérjét. A vakbél tartalom átlagos visszatartási ideje a ló esetében hét óra. A 

vakbél pH értéke 6. és 7. között van, abrak etetése során alacsonyabb. A legalacsonyabb pH értéket 6-7 órával 

etetés után lehet mérni. 

5. Vastagbél 

A fermentáció fő helyszíne. Az átlagos tartózkodási idő egy nap, de akár kettő is lehet. Az itt termelt illékony 

zsírsavak (VFA) szolgáltatják a ló energiaigényének 30-50%-át. Az összehasonlítás érdekében egy felnőtt sertés 

az energiaszükségletének csak mintegy 10-15 százalékát tudja a fermentációból hasznosítani. A ló vastagbele a 

víz visszaszívás helye – aminek az trágya formájának kialakításában is szerepe van. A hasonló működés 

ellenére, jelentős különbségek figyelhetők meg a vakbélben és a vastagbélben lévő ammónia, baktérium, E-coli 

és a protozoák számának mennyiségében. 

A hasonló takarmányt fogyasztó ló és kérődző emésztésében nagy különbségek figyelhetők meg: kisebb 

emésztőrendszer, 24 órával szemben 72 órás teljes ürülés (három illetve hét óra retenciós idő), együregű gyomor 

a négyüregűvel szemben, kisebb mikrobiális aktivitás a gyomorban, és a fermentáció fő helyének különbsége. 

Ennek eredményeként a lovak kis mennyiségű folyamatos takarmányfelvételt igényelnek, több illetve jobb 

minőségű fehérjét és B-vitamin pótlás szükséges. 
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6. Keményítő túlterhelés 

Keményítő nem emésztődik a vékonybélben, tovább szállítódik a vakbélbe ahol bakteriális fermentáció hatására 

feltáródik. A túl sok keményítő radikális változásokat okozhat a vakbél baktérium összetételében, növeli az 

illózsírsav (VFA) és tejsav koncentrációt (vakbél acidózis), patairha gyulladás, kólikát, endotoxémiát, 

anyagcserezavart, viselkedési problémákat (fa rágás) okozhat. A hidrolizálható szénhidrátok etetése nem 

haladhatja meg a testsúly 0,4%-át. Ismert néhány módszer, amivel a keményítő emésztését maximálni lehet a 

vékonybélben: 

• keményítő szemcse tulajdonságainak megváltoztatása 

• gabona feldolgozása 

• a növényi sejtfalt mennyiségének csökkentése 

• a szállítás idő növelése a vékonybélben 

• az enzimek koncentrációjának és elérhetőségének javítása 
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2. fejezet - Táplálóanyag szükséglet 

1. Víz szükséglet 

A víz esszenciális minden élőlény számára, gyakran túl kevés figyelmet szentelünk a megfelelő vízellátásra. A 

zsírmentes test kb. 70 % vizet tartalmaz. 2 nap vízmegvonás már a takarmányfelvétel visszautasításával jár, még 

hideg környezetben is. Elégtelen vízellátás esetén a kólika gyakorisága megnő. Különösen fontos időjárás (gyors 

melegedés) változás esetén. A szervezet minden funkciójához szükség van vízre, fontos szerepe van a 

testhőmérséklet szabályozásában és a táplálóanyagok emésztésében is. 

A lovak vízszükséglete szoros kapcsolatban van a szárazanyag felvétellel. A napi átlagos vízszükséglet 2 - 4 l/kg 

szárazanyag létfenntartás esetén termoneutrális zónában. A hőmérséklet emelkedése jelentősen megváltozatja a 

vízszükségletet: 

 

Nehéz munka esetén akár 300%-al is növekedhet a vízszükséglet. A lovak azon kevés háziállatok közé 

tartoznak, amelyek képesek izzadni. Ezért fontos, hogy az izzadság általi vízveszteséget pótoljuk. Fontos, hogy 

közvetlenül az edzés után ne itassuk a lovakat, ha nem sétáltunk velük eleget. Néha a lovasok elzárják a vizet, 

hogy ne tudjanak inni edzés után. Fontos, hogy ne felejtsük el később kinyitni. 

A szárazanyag felvételen,a hőmérsékleten és a munka intenzitásán kívül további tényezők is befolyásolják a 

vízszükségletet: élőtömeg, takarmány összetétele, egyéb élettani okok és stressz. A légszáraz takarmány, 

búzakorpa és szárított répaszelet megnöveli a vízszükségletet, mert az emésztőcsatornában megduzzadnak. A 

tejtermelés szintén megnöveli a vízszükségletet. Ezért a megfelelő vízellátás elengedhetetlen a megfelelő 

tejtermeléshez. Elégtelen vízellátás esetén a tejtermelés csökken, és nem is fog később visszaállni az eredeti 

szintre. 

A hideg évszakban naponta többször ellenőrizzük az itatókat, hogy valamennyi ló hozzáférjen nyílt víztükörhöz. 

A víztartályokat, itatókat gyakran ellenőrizzük, hogy nem szennyeződtek-e takarmánnyal, szénával vagy 

trágyával. Ellenőrizzük, hogy az itatótartályokban nincsen-e elhullott madár vagy rágcsáló tetem. A lovak 

gyakran érzékenyek az ivóvíz ízére. Téli időszakban az ivóvíz melegítése is szükségessé válhat. Rendelkeznünk 

kell tervvel arra az esetre, ha áramszünet, vagy csőtörés esetén szünetel a vízellátás. Figyelemmel kell kísérnünk 

az idős és rangsorban hátrébb levő egyedeket, nehogy a domináns lovak ne hagyják őket inni. Két itató 

elhelyezése a legelőn megelőzi ezt a helyzetet. 

2. Energia szükséglet 

A lovak elsősorban a szénhidrátokból és zsírokból jutnak energiához. A nem strukturális szénhidrátok 

(keményítő, szukróz, laktóz – hároméves korig) monoszaharidokra bomlanak. A strukturális szénhidrátokból 

(cellulóz, hemicellulóz) a mikrobák illózsírsavakat (ecetsav, propionsav, vajsav) állítanak elő. A zsírok további 

energiaforrások. A lovak a zsírsavak oxidációjából nyernek energiát, elsősorban hosszan tartó kimerítő munka 

során. Annak ellenére, hogy a lovaknak nincs epehólyagjuk jól emésztik a takarmány zsírtartalmát. Ennek az az 

oka, hogy az epetermelés jól adaptálódik a takarmány zsírtartalmához. A lovak képesek 8-12% zsírtartalmú 

takarmányt is hasznosítani. A többszörösen telítetlen zsírsavak, mint a linolénsav – fontosak a megfelelő bőr, 

szőr és patafejlődéshez. A bemutatókra felkészített állatok takarmánya gyakran tartalmaz lenmagot, ami gazdag 

többszörösen telítetlen zsírsavakban. 

A lovak életfenntartó energiaszükségletét a lovak élőtömege alapján becsüljük, szemben más gazdasági 

haszonállatokkal, ahol az anyagcsere testtömeg a számítás alapja. Az életfenntartó szükséglet függ az önkéntes 

mozgástól, ezért az NRC (2007) ajánlása a szükségletet minimum, átlagos és emelt szintekre adja meg, a lovak 

aktivitásától függően. A környezeti hőmérsékleten túl az egyedi emésztési és anyagcsere hatékonyság és a 

szárazanyag felvétel is befolyásolja az energiaszükségletet. A legtöbb esetben az életfenntartó szükséglet 

fedezhető jó minőségű tömegtakarmányokkal. 
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Az energiaellátás megfelelősége a lovak kondíciójának nyomon követésével ellenőrizhető. A megfelelő 

kondíció (kondíciós pont) elengedhetetlen fedeztetés idején. Ha a ló kondíciója 3-as számíthatunk a flushing 

hatásra. Ha azonban a kondíció 5 – 8 közötti, nem számíthatunk a flushing hatására. A kívánatos kondíció 

elérhető a napi energia felvétel 10-15%-al való csökkentésével vagy emelésével. 

A vemhesség második harmadában a méh és a magzatburok jelentős mértékben fejlődik, de a harmadik 

harmadban válik számottevővé. Ezért a vemhesség első nyolc hónapjában az energiaszükséglet megegyezik a 

létfenntartás szükségletével. A kilencedik hónaptól 11, 13 és 20 százalékkal kell megemelnünk az 

energiaellátást havonta. 

Szakirodalmi adatok szerint a kancák átlagosan 3 kg tejet termelnek 100 kg testtömegenként. A pónik 

testtömegükhöz képest relatíve több tejet termelnek. A tejtermelés energiaszükségletét a tej bruttó 

energiatartalma (500 kcal/kg) és az emészthető energia konverziós hatásfokából tudjuk kiszámítani, ami 60 %. 

A növekedés energiaszükségletét elsősorban a napi tömeggyarapodás határozza meg, ami fajta-függő. 

Mindazonáltal elegendő kísérleti adat hiányában nem kerültek kidolgozásra fajta-specifikus becslőegyenletek 

(NRC, 2007). Mindazonáltal az élőtömeg és a napi gyarapodás jól becsülhető az életkor és a kifejlett kori 

élőtömeg alapján. Ez lehetővé teszi valamennyi fajtára érvényes becslőegyenlet kialakítását. Mindazonáltal a 

ellentétben a többi gazdasági haszonállattal, lovak esetében a maximális növekedési potenciál elérése nem 

tanácsos, mivel megnő a különféle fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázata. 

A sportlovak esetében nemcsak a végzett munka energiaszükségletét kell fedezni, hanem a többi kapcsolódó 

szükséglet, mint a szállítás igényét is. Kísérleti adatok alapján a szállítás energiaszükséglete hasonló a lépés 

energiaigényéhez. Az végzett munka és a sebesség alapján felállított becslőegyenletek csak szűk intervallumban 

használhatók. A munka intenzitása alapján felállított egyenletek gyakorlati körülmények között is könnyen 

használhatók. Mindazonáltal egyéb tényezők, mint az edzettség, képesség, lovas súlya, klimatikus tényezők, 

fajta és tartástechnológia befolyásolja a tényleges szükségletet. Ezért a kondíció folyamatos nyomon követése 

elengedhetetlen. 

3. Fehérjeszükséglet 

A lovak a fehérje és aminosav szükséglete a takarmánnyal elégíthető ki. Mivel a lovak nem kérődző állatok így 

a nem fehérjeszerű nitrogén tartalmú anyagokat (non protein nitrogen – NPN) nem képesek hasznosítani. A 

lovak számára a karbamid tartalmú takarmány fogyasztása végzetes lehet, az ammónia toxicitás miatt. A lovak 

esetében feltételezhetően a következő tíz aminosav esszenciális: arginin, hisztidin, isoleucin, leucin, lizin, 

metionin, fenilalanin, threonin, triptofán és valin. Ennek ellenére a lizin kivételével nem kerültek aminosav 

szükségletek kialakításra. Mivel az utóbelekben már nem szívódnak fel aminosavak, a lovak (is) csak a 

vékonybélben felszívódott aminosavak hasznosítására képesek. 

Az életfenntartás szükségletét az NRC,2007 ajánlás számos kísérleti adat alapján lineár plató egyenlet 

illesztésével számolta. A 95%-os konfidencia intervallum felhasználásával minimális, átlagos és emelt szintű 

szükséglet adható meg. Az emelt szintű ajánlás azon lovak esetében alkalmazandó, amelyek önkéntes mozgása 

átlagon felüli. A lizin szükségletet a nitrogénretenció alapján határozták meg és a nyersfehérje szükséglet 4.3%-

a. 

A korai vemhesség fehérjeszükséglete megegyezik az életfenntartás szükségletével. A vemhesség negyedik 

hónapjától a hasznosítás hatékonysága és az emészthetőség határozza meg a vehemépítés szükségletét. A 

kísérleti eredmények alapján a magzat növekedése a második trimeszterben jelentős, míg a harmadikban már 

nem számottevő. 

A szoptató kancákkal végzett vizsgálatok eredményei szerint 3 g nyersfehérje szükséges élőtömeg 

kilogrammonként naponta az élőtömegcsökkenés megelőzéséhez. Ez a szükséglet jó minőségű fehérjével 

fedezhető. A napi fehérjeszükséglet az emelt szintű létfenntartó szükséglet és a tejtermelés szükségletének 

összegéből számítható, amely 50 g/kg tej. A lizinszükséglet 3.3 g/kg tej plusz a létfenntartó szükséglet. 

A lovak érzékenyek a takarmányfehérje minőségére, különösen a növendék lovak. A növekedés szempontjából 

a lizin az elsődlegesen limitáló aminosav. A nyersfehérje gyarapodásra való hasznosításának a hatásfoka és az 

emészthetőség alapján számítható ki. A lizinszükséglet a nyersfehérje 4.3%-a. 

Néhány kutatási eredmény igazolja, hogy a munkát végző lovak több fehérjét igényelnek az izomfejlődéshez és 

a sérült izmok regenerációjához. Ez a fehérjeszükséglet általában kielégítésre kerül a megnövekedett 
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energiaszükséglet fedezésére adott takarmány fehérjetartalmával. Az NRC, 2007 ajánlása munkát végző lovak 

számára azon alapul, hogy a lovak szervezetében izomgyarapodás figyelhető meg az edzés eredményeképpen. 

Az izzadsággal elvesztett fehérjét hozzá kell adni a szükséglethez. 

A fehérje minősége különösen a növendék lovak számára fontos. Az ideális fehérje összetételét meghatározó 

specifikus kísérletek hiányában az ideális fehérje összetételét a lovak izomfehérjéjének aminosav összetétele 

alapján becsülhetjük: lizin 100, metionin, 27, treonin 61, izoleucin 55, leucin 107, histidin 58, fenylalanin 60, 

valin 62, arginin 76 (Bryden, 1991). 

A fehérjehiányos takarmányozás gyenge növekedést, csökkent takarmányfelvételt, élőtömeg csökkenést, durva 

szőrzetet és gyenge patafejlődést okoz. A fehérje túladagolása nem tanácsos, hiszen „túl drága” energiaforrás. A 

fehérje túladagolás megnöveli a vérplazma karbamidtartalmát, ami enterotoxémiát okozhat. A vizelet magasabb 

karbamid tartalma megnöveli az istállóban az ammóniaszintet, ami a légzőszervi megbetegedések kialakulását 

segíti elő. Mivel a felesleges aminosavak dezaminációja energiaigényes folyamat, a fehérjetúletetés gyengébb 

fejlődéshez is vezethet. A fehérjetúletetés csökkenti a kalcium renális abszorpcióját, ami kérdésessé teszi a 

megfelelő csontfejlődést növendék lovak esetében. A takarmány túlzott fehérjetartalma hatására megnövekedik 

a vízfelvétel is. 

4. Rostszükséglet 

Mivel a lovak nem kérődző, de növényevő állatok, ezért kifejezett igényük van a rosttal szemben. A kis gyomor 

és a nagyméretű vakbél és vastagbél az mutatja, hogy a lovak legelő állatok, amit akár mapi 17 órán át képesek 

csinálni. Kutatási eredmények szerint szoros összefüggés van a legelés és a kólika gyakorisága között. A tavaszi 

legelő növényeinek alacsony a rosttartalma, ezért ebben az időszakban szükség lehet széna etetésére a legelőn. 

A lovak minimális tömegtakarmány igénye 1 kg szárazanyag 100 kg testtömegenként széna vagy legelőfű 

formájában. 

5. Ásványi anyagok 

Az ásványi anyagokra kis mennyiségben van szükség a szervezetben, viszont fontos szerepük van a 

vázalkotásban és az anyagcsere folyamatokban. Makroelemeket (Ca, P, Mg, Na, Cl, S, K) is mikroelemeket (Cu, 

Zn, I, Fe, Mn, Se) különböztetünk meg a szükséglet mértéke alapján. A lovak csontjai 25% nyershamut (főleg 

Ca, P), 20% nyersfehérjét, 10 % nyerszsírt és 45% vizet tartalmaznak. 

Létfenntartás Ca szükséglete 0.04 g/kg élőtömeg vagy 0.29g/MJ DE. A munka Ca szükségletét az 

energiaszükséglet kielégítésére adott takarmány fedezi. A vemhesség utolsó harmadában 15.9 g/nap a kalcium 

szükséglet, míg a tejtermelés igénye 0.8-1.2 g Ca/ kg tej, 50%-os emészthetőséggel számolva. Ca/P arány 

nagyon fontos, az átlagos érték 1.5:1 - 2:1. Kifejlett lovak 5:1 Ca:P arányt is képesek tolerálni. A csikók nem 

képesek 3:1 Ca:P aránynál magasabbat tolerálni. A gabonák gazdagok P-ban és szegények Ca-ban. 

Na és Cl (só) (fontos az ozmotikus egyensúlyhoz): a takarmánykomponensek nem tartalmaznak eleget ezért 

kiegészítésre van szükség; általában 0.5% - 1% kiegészítés a takarmányban vagy nyalósó étvágy szerint. A 

magnézium fontos a csontok fejlődéséhez és az anyagcsere folyamatokban, a legtöbb takarmányban elegendő 

mennyiségben megtalálható. A kén hiány általában nem okoz gondot, mivel a lovak elegendő kénhez jutnak a 

kéntartalmú aminosavakból. A kálium fontos az intracelluláris folyamatokhoz, a tömegtakarmányok jelentős 

mennyiséget tartalmaznak. A cink fontos a kötőszővetek és a kültakaró képződésében. Lehet hiányos az ellátás 

ha kevesebb mint 40 ppm vagy toxikus ha több mint 200 ppm. A hiány csökkent növekedést és hámsérüléseket 

okoz. A rézre a normális porcfejlődéshez, a porc csonttá alakulásához, ínfejlődéshez, a vérerek erősségének és 

rugalmasságának kialakításához, normális bőrszín, termékenység és az anémia megelőzéséhez van rá szükség. 

Hiány esetén ízületi gyulladás, hajlító inak zsugorodása, kancák infertilitása, idősebb kancák méh-ereinek 

sérülése elléskor, anémia, bőr pigmenthiány a szem és az ajkak körül. Más ásványi anyagokhoz kötődhet és így 

hozzáférhetetlenné válik (cink – galvanizált csövek, etetővödrök; kén – magas kéntartalmú ivóvíz, általános a 

szénrétegek feletti talajokban; Molibdén – a lucernaszéna sokat tartalmaz, a hiány valószínű ha a Cu:Mo arány 

kisebb mint 4:1). A jód hiány vagy túlzott ellátás is golyvához vezet. Néhány kanca mely tengerinövény vitamin 

kiegészítőt kapott (magas jódtartalmú) golyvával született csikót ellett, üres kancák ciklusa abnormálissá vált. 

Általában elegendő a takarmányban a jódozott só etetésével – de túladagolható! A lovaknak a normális 

izomfunkcióhoz és az immunrendszer fenntartásához van szükség a szelénre. Szerepe van sejtmembránokra 

toxikus anyagok detoxifikálásában. Problematikus elem, mert a szükséglet és a toxikus mennyiség között kicsi 

az eltérés. Mérgezés esetén csökken az étvágy, szőrhullás, vakság, patahenger elvesztése, paralízis, elhullás. A 

szükséglet: 0.1 mg/kg takarmány, míg mérgezés 2.0 mg/kg takarmány mennyiség mellett alakul ki. A vas 
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hemoglobin alkotórésze, általában a takarmányok eleget tartalmaznak. A gyakorlatban nemigen fordul elő a 

hiánya, de gyakran túladagolják. A vasmérgezés elhulláshoz vezethet. 

A kelát képzés az a kémiai folyamat, amikor egy ásványi anyag (Fe, Co, Cu, Zn, Mn) aminosavak és 

peptidekkel kombinálódik A képződött vegyületeket nevezik kelátoknak. A proteinát elnevezés az aminosav 

kötődésre utal. A lovak megfelelő növekedéséhez és munkaképességéhez ásványianyag kiegészítésre lehet 

szükség. A szerves formák jobban felszívódnak és hasznosulnak a szervezetben. A réz-kelátok etetése lovak 

esetében kedvező volt a DOD betegségekre. A kelát-ásványi anyagok csökkentették a korai embrió elhalást, 

növelték a tojástermelést, javították az ellési %-ot lovaknál. Legtöbbször két tényező kerül megfontolásra: az 

emészthetőség és a költség. A teljes szükséglet 25%-nak kelát formában való biztosítása kivitelezhető 

kompromisszum. A munkában levő lovaknak magasabb az ásványi anyag szükségletük. A szerves kötésű 

ásványi anyagok különösen fontosak a növekedésben levő lovaknak. 

A fejlődés során számos lábszerkezeti betegség alakulhat ki (developmental orthopedic diseases – DOD): 

csontosodási zavar (ostechondrosis), porcleválás (ostechondritis dissecans - OCD), porcalatti cisztás sérülés 

(subchondral cystic leisons), hosszú csontok növekedési helyének gyulladása (tömör fájdalmas duzzanat – 

physitis), hajlító inak zsugorodása (contracted tendon), lábszerkezeti deformációk (gyenge és eltérő 

csontfejlődés). A csontosodási zavar nagyban összefügg a túlzott energiafelvétellel (>120% National Research 

Council (NRC)) Azonban a túlzott fehérjeellátás nem okozott DOD-t (>126% NRC). Az ostechondrosis a 

porcleválásban (osteochondritis dissecans - OCD) is kifejeződhet. A növekedés fázisában a nem megfelelően 

csontosodó porc nem lesz megfelelően erős és tartós. A porc részei törhetnek fizikai stressz hatására is, melyek 

az izületbe kerülve gyulladást okozhatnak. A csontok növekedési helyének csontosodási zavara a hosszú 

csontok végének gyulladásához is vezethet, mely óraüvegformát mutat így. A porc alatti cisztás sérülés hasonló 

a csontosodási zavarhoz, de a sérülés mélyebb a porcban, az izületi folyadék belefolyik. Az első lábak 

hajlításának zavar akkor lakul ki, amikor a hajlító inak zsugorodása megakadályozza a lábak teljes kinyújtását 

(bakpatásság). Egyes kísérleti adatok szerint ez nitrit és nitrát mérgezés hatására is kialakulhat. A fejlődési 

rendellenességek kialakulásának több oka is lehet: genetikai hajlam (növekedési erély), mozgás hiánya 

(mozgatás!), mechanikai stressz és sérülés, a takarmány energiaforrása (hyperglycemia és hyperinsulinemia 

kiváltója lehet az OCD betegségeknek), szűkös ásványianyag ellátás (Ca, P, Zn, Cu), túlzott ásványianyag 

ellátás (cink indukált rézhiányt állapítottak meg zink alapú kerítésfestéket és galvanizált vízvezetéket használó 

farmokon), ásványi anyag imbalansz (túl sok Ca csökkentheti a P, Zn és I felszívódását), túlzott energiafelvétel 

(gyors növekedés - 130%). 

A szőranalízis hasznos lehet az ásványi anyag hiány és a nehézfém mérgezés vizsgálata során, jelezheti a 

krónikus gyulladási folyamatokat, alkalmas doppingszerek kimutatására, a gyógyszerek adagolásának 

meghatározása és történeti felhasználás során (http://www.ehow.com/about_6662084_hair-analysis-

horses.html#ixzz1P2q5Wcqz). 

6. Vitamin szükséglet 

A vitaminoknak számos szerepük van a szervezetben, gyakran katalizálnak anyagcsere folyamatokat. A 

szervezetben a zsírban oldódó vitaminok (A,D,E,K) raktározódnak, így toxicitás is kialakulhat, ha túlzott 

mértékben etetjük őket. A vízben oldódó vitaminok nem raktározódnak a szervezetben, ezért folyamatosan 

biztosítani kell őket a takarmánnyal. Általában a jóminőségű, kiegyensúlyozott szénát és abrakot tartalmazó 

takarmány valamint a napfény elegendő vitamint biztosít, hacsak nincs jelentős stressznek kitéve a ló. Sohase 

adagoljuk a vitaminokat a szükségletet jelentősen meghaladó mennyiségben. 

A vitaminkiegészítés három szintet érhet el (BASF, 2000): 

• Minimum ellátás 

Az a vitamin mennyiség, ami a hiánytünetek kilakulásának megelőzéséhez/megszüntetéséhez kell (kicsi a 

gyakorlati értéke). 

• Optimális ellátás 

Az a vitamin mennyiség amely a legjobb teljesítmény (gyarapodás, takarmányértékesítés, egészségi állapot) 

eléréséhez szükséges. Csak érzékeny biológiai és a fiziológiai kritériumok alapján határozható meg. 

• Szuboptimális ellátás 

http://www.ehow.com/about_6662084_hair-analysis-horses.html#ixzz1P2q5Wcqz
http://www.ehow.com/about_6662084_hair-analysis-horses.html#ixzz1P2q5Wcqz
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A vitaminellátás a minimum és az optimum ellátás között. Ez gyakran előfordul a gyakorlatban, nem 

specifikus termelés depressziót okoz. 

Három fő tényező befolyásolja a vitamiszükségletet (BASF, 2000): 

• A takarmány hatása 

A többi táplálóanyag (fehérje, energia, ásványi anygaok, gyógyszerek., etc.) szintje a takarmányban, mivel 

ezek befolyásolhatják a vitaminkiegészítés mértékét, a felszívódást, illetve némelyik inaktiválhatja a 

vitaminmolekulákat. A vitaminok biológiai hatékonysága nagymértékben függhet a takarmány hőkezelésétől 

és a vitaminkiegészítés formájától. A vitaminok teljesen inaktiválódhatnak a magas hőmérséklet, pelettálás, 

oxidáció, a mikroelemek katalizáló hatására és a többszörösen telítetlen zsírsavak avasodása hatására. A 

vitaminok megkötése, gombák, baktériumok és élesztők elszaporodása esetén is megnövekszik a 

vitaminszükséglet. 

• Az állat hatása 

A faj, fajta és genetikai potenciál nagymértékben befolyásolja a vitaminszükségletet. A magasabb termelési 

potenciállal rendelkező állatok vitaminszükséglete magasabb. Az anyaállattól a magzatba a placentán illetve a 

tejjel átjutó vitaminok mennyisége is befolyásolja a szükségletet. A bélcsatornából való felszívódás mértéke: 

paraziták okozta bélsérülések, takarmány zsírtartalma ami befolyásolja a zsírban oldódó vitaminok 

felszívódását, epesók hiánya, nem elegendő lipoproteinek, verseny a vitaminok között az azonos szállítási 

mechanizmusokért (A és E vitamin), emésztő enzimek hatása (lipáz, thiamináz). 

• Az állat egészségi állapotának és a környezet hatása 

Magas kórokozó terhelés és más stressz tényezők hatására megnövekszik a vitamin igény. A bélbolyhok 

sérülése okozta csökkent felszívódás, endo- és ektoparaziták, mikotoxinok és peroxidok szintén növelik a 

vitaminkiegészítés mérétkét. 
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3. fejezet - Takarmányozási eredetű 
megbetegedések 

1. Lovak idegelhalása (equine motor neuron disease – 
EMND) 

Szoros összefüggésben van az E-vitamin hiánnyal. Tünetei a gyorsan kialakuló reszketés, folyamatos 

testsúlyáthelyezés az első lábakon, gyakori lefekvés, izomleépülés. A megbetegedett lovak 40%-át elaltatják, 

40% 4-6 hét kezelés után javul, 20 % túléli, de jelentős végleges izomelhalás alakul ki. A legelőn tartott lovak 

általában elegendő E-vitamin tartalékkal rendelkeznek az izmaikban. A legelőről behozott lovak E vitamin 

tartaléka 18 hónap alatt merül ki, a hiánytünetek ezt követően alakulnak ki. Ezért a zöldtakarmányt nem 

fogyasztó lovak takarmányát E vitaminnal kell kiegészíteni. 

2. Kólika 

A lovak esetében a bármilyen hasi eredetű fájdalmat kólikának nevezünk. Kialakulásának a leggyakoribb okai: a 

hirtelen takarmányváltozás (komponens, mennyiség, rend - változtatás 25%-os lépésekben), penészes 

takarmány, túlságosan nagy abrak arány (széna min. 1% LW), zsenge zöldtakarmány, vízhiány, idegen anyag 

(faág), homok, szállítás, paraziták (de a kezelés is!), terhelés változása, fog problémák. Homok okozta kólika 

alakulhat ki amikor a lovakat homokos talajon etetjük (legelő), vagy hozzáférnek a homokhoz. Bizonyos idő 

elteltével a homok lerakódik a belekben és zavarja a bélmozgást. Akár 15-40 kg homok is lerakódik, mire a 

kólika tünetei megjelennek. Ha a ló beszabadul a takarmányosba és bezabál, szintén kólika alakulhat ki. A kevés 

feszülés érzékelő receptor miatt fennáll a gyomorrepedés veszélye is. A paraziták zavarhatják a vérkeringést a 

belekben, vérrögök és az elpusztult paraziták csomói elzáródásokat okozhatnak. Rendszertelen etetés mohó 

takarmányfelvételt eredményezhet, ha a ló igazán éhes. Közvetlenül a munka utáni etetés is kólikát okozhat. 

Hirtelen takarmányváltás: Ha változtatjuk a takarmány összetételét, vagy új takarmány tételt etetünk, 

fokozatosan váltsunk. Penészes vagy rothadt takarmány, idegen anyagok elfogyasztása (kövek, fadarabok, 

madzag) kólikát okozhat. A túl finomszemcsés abrak néha összetapad és elzáródást okoz a vékonybélben. 

Néhány méreg szintén kólikát okoz. 

A kólika leggyakoribb tünetei a: hempergés, kapálás, lefekvés, lefekszik-felkel, nézi a hasát, ajak felhúzás, 

sarokba támaszkodás, hastájék rúgása. 

A kólika főbb típusai: 

• Bélelzáródás – a leggyakoribb kólika. A belek elzáródását a nagy mennyiségű takarmány okozza. 

Leggyakrabban a vastagbél valamelyik görbületében alakul ki. Ez bélsárpangáshoz vezet. Legtöbbször 

megfelelő kezeléssel könnyen gyógyítható. 

• Gáz kólika – néha gázok halmozódnak fel a belekben, leggyakrabban a vastagbélben és a vakbélben. A gáz 

feszíti a beleket, fájdalmat okozva. Megfelelő kezeléssel könnyen gyógyítható. 

• Görcs okozta kólika – néhány kólikát a görcsös bélösszehúzódások okoznak, melyek rendszeresen 

megjelenhetnek. Ezek megfelelő kezeléssel azonnal megszűnnek. Számos vizsgálat szerint a kólikák több 

mint 75%-a ebbe a kategóriába esik. 

• Bélcsavarodás – Ritka kivételtől eltekintve ezek orvosi vészhelyzetek, ha a ló túléléséről van szó. Korai 

szakaszában jóindulatú kólikának tűnik, ezért minden kólikát komolyan kell venni. Komoly esetek, amelyek 

azonnali állatorvosi beavatkozást igényelnek. 

• Gyomor feszülés és repedés – amikor a lovak bezabálnak az abrakból vagy szárított répaszeletből, a 

gyomortartalom térfogata jelentősen megnő. A ló nem tud hányni ezért a gyomor szétrepedhet és a ló 

elpusztul. Tartsuk zárva a táptárolókat. 

• Ismeretlen – sok kólikás eset oka nem behatárolható. 
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A kólika megelőzésére alakítsuk ki az etetés és edzés rendszerét, és ragaszkodjunk ehhez. Etessünk jó minőségű 

takarmányt, nagyobb részarányban tömegtakarmányt. Kerüljük a túl sok abrak és energiadús komponens 

etetését. Kétszerannyi energia származzon a tömegtakarmányból mint az abrakból. A napi abrak adagot több 

kisebb mennyiségre osszuk. Legjobb, ha a szénát (réti) ad libitum etetjük. 

3. Szubklinikai acidózis 

A szubklinikai acidózis a pH tartós csökkenését jelenti az utóbelekben klinikai tünetek nélkül. Kialakulásának 

okai lehetnek a túl sok magas keményítőtartalmú takarmány elfogyasztása, magas fruktán tartalmú legelőfű. A 

gyomor és a vékonybél nem képes megfelelően megemészteni és felszívni a nagymennyiségű keményítőt, a 

keményítő egy része emésztetlenül kerül a vastagbélbe, és növekszik az illózsírsavak és a tejsav termelése. 

Ezáltal elentősen csökken a pH. A tejsav erősebb sav mint az illózsírsavak, a bélhám jelentős sérülését okozza. 

A rostemésztő baktériumok mint a Ruminococcus albus és a Fibrobacter succinogenes érzékenyek a pH 

csökkenésére (<6.0). 

A szubklinikai acidózis jelei lehetnek az étvágytalanság vagy csökkent étvágy, a takarmányértékesítés romlása, 

rossz szokások mint karórágás és szitálás, ismeretlen eredetű enyhe vagy közepes kólika. A szubklinikai 

acidózisban szenvedő lovak fogékonyabbak a kólikára és pataírhagyulladásra. Néhány mikroorganizmus mint 

például a Streptococcus bovis meg tudják változtatni az anyagcseréjüket és tejsavat termelnek illózsírsavak 

helyett. 

4. Izommerevség 

Súlyos izomgörcs és izomsérülés figyelhető meg néhány sportlóban. Ha a DE 40%-a keményítő formájában van 

nagyobb az esélye az izomsérülésnek. A keményítő helyettesítése zsírral csökkenti az izomsérülés kockázatát. 

Az élénkebb vérmérsékletű lovak esetében gyakrabban fordul elő. A magasabb zsírtartalmú takarmányok 

alacsonyabb etetése esetén a szívverés alacsonyabb és a lovak nyugodtabbak lesznek. A Na-bikarbonát 

(szódabikarbóna) nincs hatással az izommerevségre. A lovak két pihenő nap után magas kreatine kináz (CK) 

aktivitást mutattak edzést követően. Tünetei az egyértelmű nyugtalanság és irritáció, túl rövid lépés, kifejezett 

izzadás, izom keményedés, görcs, nehéz mozgás, emelkedett pulzus és nehezített légzés, barnás szinezetű 

vizelet (mioglobin avérből – nagymértékű izomsérülés jele), álmatlanság. 

5. Bélkövesség 

A bélkövek ásványi anyagok agglomerációi melyek a lovak vastagbelében alakulnak ki.Vékony rétegekben épül 

fel egy idegen anyag körül (fadarab, drót, szőr, egyéb anyag). A bélkövek 90%-a struvite (Mg(NH4)PO4•6H2O) 

és vivianite (Fe3(PO4)2•8H2O ). Kén, nátrium, kálium, kalcium, titán, aluminium és nikkel keveréke teszi ki a 

maradék 10%-ot. Tíz éves életkor felett gyakoribbak. Három tényező növeli meg a kialakulás kockázatát: 

Takarmány 

• Magas lucernaszéna arány (>60%) 

• Búzakorpa etetése 

• Magas oldott ásványianyag tartalmú ivóvíz 

• Magas vastartalmú takarmányok 

Management 

Legeltetés előnyösebb az istállózott tartással szemben, mivel a nagyobb mennyiségű jól emészthető széna és 

abrak elősegíti a bélkövek kialakulását, mert kevesebb a béltartalom és ez mozgáshiánnyal párosulva hosszabb 

tranzitidőt eredményez. A szalma almon tartott lovaknak lehetőségük van nagyobb oldhatatlan anyag tartalmú 

anyagot rágcsálni, ami gyorsítja a passzázst. 

Genetika 

A bélköves lovak 10%-ának testvére is bélkövességtől szenved. Egy elmélet szerint a lovak egy részének a 

belhámsejtjei olyan genetikai defektusban szenvednek, hogy nem képesek a megfelelő elektrolit transzportra. A 
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lucerna és búzakorpa tartalmú takarmányokkal sok Ca, P, Mg és fehérje kerül a belekbe. A Ca és az ammónia 

lehetővé teszi az ásványi anyagok kicsapódását és idegen anyagokhoz kötődését a felszívódás helyett. 

A bélkövesség megelőzése érdekében a lucernaszéna etetett mennyiségét csökkenthetjük, a búzakorpa 

részarányát csökkenthetjük vagy el is hagyhatjuk. Az abrak arány növelhetjük (csak elfogadható mértékben) 

mivel ez csökkenti a pH-t a vastagbélben. Egy csésze ecet etetése naponta jótékony hatású, mert csökkenti a pH-

t a belekben. Legeltessünk vagy növeljük az etetések számát 3-4 alkalomra. Ez egyenletesebb passzázst 

eredményez. Használjunk szalmát almozásra forgács helyett. Bolhafű oldat (hashajtó) etetése kedvező lehet. 

Több tömegtakarmány etetése elősegíti az idegen anyagok és a kisebb bélkövek kiürülését. Állandó mértékű és 

rendszeres edzés elősegíti a megfelelő bélperisztaltikát. 

6. Légzőszervi irritáció 

Számos elnevezése van: krónikus obstruktív tüdő betegség (COPD), kehesség, visszatérő légzési nehézség. 

Jellemzően szerves por okozta allergia (penészes takarmány, alom). A lóistállókban levő por több mint 50 féle 

penészt, számos atkafélét, endotoxinokat és egyéb szervetlen anyagokat tartalmaz. Az elsődleges szerves por 

forrás a széna és a szalma. Tartsuk a lovat legelőn. Enyhe esetekben áztassuk a szénát etetés előtt (10-15 percig, 

nem előbb mint 20-30 perc). Használjunk alternatív takarmányokat: széna pogácsát, szenázst vagy teljes értékű 

lótápot. Az érzékeny lovakat ne tartsuk szalma almon. Ügyeljünk az istálló megfelelő szellőztetésére. 

7. Inzulin rezisztencia 

A testszövetek nem reagálnak az inzulinra, melynek tünetei lehetnek az ismeretlen eredetű patairha gyulladás, 

gyors és/vagy folyamatos gyarapodás, különösen életfenntartó szükségletet sem fedező takarmány esetén, 

szokatlan zsírdepók (nyakél, vállak, mar, far, faroktő) még ha a ló sovány is egyébként, abnormális gyarapodás 

az edzési program csökkentése vagy megszüntetése után. Az inzulin rezisztenciában szenvedő lovak 

takarmányában a nem strukturális szénhidrátok mennyiségét radikálisan csökkentésük, vagy hagyjuk ki. 

Szükséges a gabonák és a magas cukortartalmú komponensek teljes kihagyása az elhízott lovak takarmányából. 

A magas cukortartalmú szénák adagját szintén csökkenteni kell (lehet áztatni meleg vízben 30 percig, vagy 

hideg vízben 60 percig). Ugyanakkor melaszmentes répaszelet etethető. Néhány patairhagyulladásból 

kigyógyult ló még télen sem legeltethető. 

8. Szopós csikók hasmenése 

A kancák az ellés után 7-14 nappal sárlanak. Ebben az időszakban a csikók 80%-a hasmenéses. 

Lehetséges okok: 

• a hormonális változás megváltoztatja a kancatej összetételét 

• a csikó elkezdi enni a kanca bélsarát 

• bakteriális fertőzés (Cryptosporidium parvum) 

• parazita fertőzés 

9. Csenkesz mérgezés 

A legelőn csenkeszt vagy csenkesz szénát fogyasztó kancákat érinti. Reprodukciós problémákat okoz. A vadóc 

(Tall fescue Lolium arundinaceum ) kedvelt legelő komponens, könnyen telepíthető, gyorsan nő, ellenálló. Jól 

bírja az intenzív legeltetést, szárazságot, kompetitív növényeket, betegségekre és rovarkártételre rezisztens. 

Kiterjedt gyökérzete miatt stabilizálja a talajt az erózió ellen, takarmányozási értéke hasonló a csomósebírhez. A 

Neotyphodium coenophialum növényi parazita gomba amelyik megfertőzi növényt és csökkenti a 

rugalmasságát. . Az élősködő gomba alkaloid toxint termel. Jelen van a magban, növényben és a szénában is. 

Léteznek parazita gombát nem tartalmazó vadóc fajták is (Kenhy, Alta, Phyter, etc.). Azonban ezek kevésbé 

ellenálló fajták, intenzív legelőgazdálkodást igényelnek. A mérgezés következményei a megnyúlt vemhességi 

idő, nehézellés, placenta megvastagodás, ami a csikó fulladását okozhatja, idő előtti placenta leválás, tejhiány 

(kolosztrum is). 
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10. Proliferatív bélgyulladás 

Emésztőszervi megbetegedés mely során a bélfal megvastagszik és a csikók fejlődése lelassul. Lawsonia 

intracellularis baktérium okozza, sertésben ileitis-ként ismert a betegség. Leggyakrabban 4-7 hónapos életkor 

között, gyakran röviddel a választást követően jelentkezik. Tünetei az élőtömeg csökkenés, hasmenés, enyhe 

kólika, depresszió, ödéma, alacsony plazma fehérje szint. Csak antibiotikummal kezelhető. Klinikai tünetei a 

lassú fejlődés, növekedés, élőtömeg csökkenés, láz, depresszió, gyenge étvágy, ödéma (duzzanat) a hastályékon, 

torok elzáródás, hüvelynél, lábon; alkalmanként hasmenés és kólika. A végleges diagnózis felállítása nehéz és 

számos tényezőn alapul: alacsony vérfehérje tartalom (hypoproteinemia), az általános bélbetegségek kizárása, 

megvastagodott vékonybél látható ultrahanggal, szérum antitest teszt, molekularis (PCR) vizsgálat (bélsár). 

11. Savós patairha gyulladás 

A sántaság egyik leggyakoribb oka. A patán belül vékony érzékeny lemezek vannak, amelyek a pata 

táplálóanyag ellátását és a patacsont támasztását biztosítják. A savós patairhagyulladás ezen rétegek gyulladását 

jelenti. A lemezek sérülése és leválása számos egészségi és életminőségbeli problémát okoz. Kiváltó ok lehet a 

sok magas keményítőtartalmú takarmány fogyasztása, zsenge legelő vagy magas fruktán/cukor tartalmú 

növények legelése, etetése, elhízás, bezabálás, kólika okozta toxémia, magzatburok visszatartás, bakteriális és 

vírusos fertőzés, súlyos fizikai sérülés. Az anyagcserezavarban (Equine Metabolic Syndrome - EMS) vagy 

Cushing betegségében (ECS) szenvedő lovak kitettebbek az abnormális hormontermelés miatt. 

Keményítőben gazdag gabonák (zab, kukorica, árpa) vagy rövid szálú zsenge legelő sok nem strukturális 

szénhidrátot tartalmaz, melyek vékonybélbeli lebontása korlátozott. A túlzott mennyiségű oldható szénhidrát 

fogyasztása a vékonybél-emésztési kapacitás kimerülését okozza, így túl sok oldható szénhidrát jut az 

utóbelekbe. Az oldható szénhidrát az utóbelekben gyorsan fermentálódik, de a nem kedvező tejsavtermelő 

mikrobák szaporodnak el, utóbél acidózist okozva. Az acidózis miatt a rostbontó baktériumok elpusztulnak, és 

patairha gyulladást kiváltó anyagok szabadulnak fel. A hideg időszakban legeltetett gyepek fruktánt halmoznak 

fel bizonyos körülmények között (szárazság után és fagy hatására). A fruktánok táplálóanyagot biztosítanak a 

növények számára a szárazság átvészelésére és gyorsabb növekedésre kedvező időjárás esetén. 

A megelőzésben fontos az átlagos kondíció fenntartása. Kerüljük a hirtelen takarmányváltoztatást és a sok 

magas keményítőtartalmú gabona etetését. Korlátozzuk a zsenge legelőfű és a téli legelőfű fogyasztását, 

különösen szárazság és fagy után. Rendszeres körmölés és patanövekedést elősegítő anyagok etetése kedvező 

hatású (biotin, zselatin, kén, metionin, kolin, cink, magnézium). 
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4. fejezet - Lovak takarmányozása 

A lovakat egyedileg kell takarmányozni az emésztési és anyagcsere különbségek, a termelési és teljesítmény 

potenciálban és elvárásban levő különbségek, az egészségi állapot, a takarmányok eltérő hasznosítható 

táplálóanyagtartalma, a táplálóanyagok kölcsönhatása, a takarmányozási „előélet” és a klimatikus és környezeti 

tényezők miatt. Az eltérő életkorú lovaknak más a táplálóanyag szükséglete. Például a választott és éves 

csikóknak, valamint a fiatal lovaknak szükségük van bizonyos táplálóanyagokra az erős és egészséges csontozat 

kifejlődéséhez. Ezzel szemben az idős ló mely egész nap a legelőn lustálkodik sokkal kevesebb táplálóanyagot 

igényel. Két azonos korú és fajtájú ló táplálóanyag igénye teljesen eltérő lehet a végzett munka típusa és 

mértéke miatt. Egy középkorú herélt amit hetente kétszer kedvtelésből lovagolnak vagy hajtanak, sokkal 

kevesebb táplálóanyagot igényel mint az a társa, aki hetente többször is kimerítő munkát végez. Néhány ló 

kondícióját könnyű tartani, míg másokét nehéz. A könnyű eseteknél átlagos, vagy minimális táplálóanyag 

ellátás esetén is könnyedén fenntartható a kondíció. A nehéz eseteknél nehéz a kondíció megtartása, gyakran 

változik az évszak és stressz hatására. Ezeket a lovakat intenzívebben kell gondozni. A ló természete 

befolyásolhatja a takarmányválasztást. Egy élénk ló takarmánya kevés keményítőt, sok zsírt és rostot 

tartalmazzon, hogy az energiáit a teljesítményre és ne az idegességre fordítsa. A lovak takarmányszükségletét 

befolyásolja az élőtömeg, életkor, munka, vemhesség, szoptatás, növekedés üteme, fajta (vérmérséklet - arab 

telivér, szőrtakaró - shetland póni), bőralatti zsírszövet, paraziták, környezet, éles fog és a rossz szokások. 
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