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Foga lma:Foga lma: a lovak egyedi vagy csoportos tartása, a lovak egyedi vagy csoportos tartása, 
istállózása, az almozása, a trágyakezelése a lovak pihenés, istállózása, az almozása, a trágyakezelése a lovak pihenés, 
mozgás és társas érintkezés igényének a figyelembevételével.mozgás és társas érintkezés igényének a figyelembevételével.
Az állati szervezetet a külvilágból folyamatosan érik ingerek és olyan 
környezeti hatások, amelyek a szervezet mőködésére elınyösen vagy 
hátrányosan, károsan hatnak.

LÓTARTÁSLÓTARTÁS--TECHNOLÓGIATECHNOLÓGIA

A környezeti feltételek helyes alakításával, a kedvezı feltételek 
biztosításával és a kedvezıtlen tényezık kiküszöbölésével, olyan helyzetet 
tudunk teremteni, mely a ló egészségvédelmét és munkaképességét 
egyaránt szolgálja.

A ló tartástechnológia az utóbbi idıben igen nagy változáson, fejlıdésen 
ment keresztül.
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Ló elhelyezése az évszaknak Ló elhelyezése az évszaknak 
megfelelıenmegfelelıen

A lovakat az idıjárási ártalmak elleni védelem

érdekében

nyáron nyáron (lehetıség szerint)(lehetıség szerint)

nyári állásokban (fészerszerően épített lóállások),nyári állásokban (fészerszerően épített lóállások),

legelın tartáskor (esıtıl, széltıl védett, száraz 
pihenıhely biztosításával kialakított tetık, színek 
alatt),

télen (nyirkos, hideg idı beköszöntével)télen (nyirkos, hideg idı beköszöntével)

istállóban helyezzük el.
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Szabadban történı elhelyezés esetén:Szabadban történı elhelyezés esetén:

Elınyös, ha a lovak minél többet vannak szabad levegın, az 
idıjárás viszontagságaitól óvó és a lovak pihenését elısegítı 
építmények biztosításamellett.

Szabadban elhelyezett lovakat a tőzı naptólóvni kell árnyékos 
helyek biztosításával.

Ivóvíz biztosítása szükséges. Mindig álljon rendelkezésre friss Ivóvíz biztosítása szükséges. Mindig álljon rendelkezésre friss 
ivóvíz. Az itatás történhet vályúból, vödörbıl, külsı térben 
elhelyezett temperált önitatóból.
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Az istállózásAz istállózás

Elsıdleges cél a ló számára a lehetı legkényelmesebb, a 
természetes körülményekhez jobban igazodó tartási rendszerek 
kialakítása. Azonban a lovakat az idıjárási ártalmak ellen még 
hazánk éghajlati viszonyai között is védeni szükséges.
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A ló egyebekben jól tőri a hideget akkor, ha
ahhoz fokozatosan hozzászoktatták,
ha a hideg nem párosul nedvességgel (száraz hideg),
nincs huzat, de megfelelı a légcsere és alacsony az 
ammónia koncentráció,
bıségesen rendelkezésre áll száraz alom,
a rendelkezésre álló istállórész tágas,a rendelkezésre álló istállórész tágas,
a ló nincs megkötve.

A lóistálló optimális hımérséklete télen 6 A lóistálló optimális hımérséklete télen 6 –– 10 10 ooCC
A szellıztetéseket úgy kell megoldani, hogy 6 A szellıztetéseket úgy kell megoldani, hogy 6 ooCC alá nealá ne

csökkenjen az istálló hımérséklete!csökkenjen az istálló hımérséklete!
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Az istállók csoportosításaAz istállók csoportosítása

futóistálló
állásos (az EU tagállamaiban már nem 
engedélyezett)
félbokszos (jellemzıen méntelepeken és ló 
tenyészetekben volt jellemzı)tenyészetekben volt jellemzı)
bokszos
angol bokszos
Paddock (legkedvezıbb elhelyezés egyike)

karámos rendszerő vagy

villanypásztorral körbe kerített.
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Az istálló tervezéseAz istálló tervezése

Az istálló helyének kijelölésekor a terület adottságait
megfelelıen figyelembe kell venni:

Istállót lakóépülettıl megfelelı távolságra tervezzünk.
Szabály: egy másik épület kétszer olyan távolságra legyen az istállótól, mint az istálló 
magassága.
Az istállót a terület magasabban fekvı részén alakítsuk ki.
A vizesedés, nyirkosodás megelızése és a jó szellızés biztosítása miatt.

Alapelv:Alapelv: állat és üzemeltetés centrikus állat és üzemeltetés centrikus 
legyenlegyen

A vizesedés, nyirkosodás megelızése és a jó szellızés biztosítása miatt.
A beépítendı terület könnyen megközelíthetı legyen (infrastrukturális adottságok, víz, 
villany, utak megléte).
Tágas területen legyen a ki és behajtás, a forgalom biztosítása miatt.
Tervezzük meg az istállóhoz a takarmány tárolókat, a trágya tárolókat és a trágyagödör 
helyét, a kifutókat, a karámokat, a lovardákat (fedettlovardát), esetleg ló jártatót és a patkolás 
elvégzésének helyszínét.
Nyugodt, csendes, környezetszennyezéstıl, ipari tevékenységtıl mentes terület legyen.
Az istálló épületét az uralkodó széliránnyal párhuzamosan kell építeni.
A hosszanti falak lehetıség szerint K – Ny-i irányba essenek.
A bejárati ajtók a széltıl védett oldalon legyenek elhelyezve.
Az építıanyag tekintetében a tégla a legkedvezıbb, de még a mai napig is kedvelt a vályog.
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Az istállóval szemben támasztott Az istállóval szemben támasztott 
követelményekkövetelmények

Tiszta levegıjő, jól szellıztethetı legyen. Lehetıség szerint 
szellıztetı berendezéssel felszerelve.
A szellıztetés célja, hogy az istálló nedves, meleg levegıjét friss, 
száraz és optimális hımérsékletőre cseréljük ki, azonban az estleges 
meghőlés veszélyére gondolni kell.
Az istálló levegıjének portartalma a lehetı legalacsonyabb szinten 
legyen tartható.legyen tartható.
A levegı portartalma függ a takarmányok és az almozás porlásától, 
az istálló és a lovak takarításától, ápolásától. (A por a lovakon 
bırgyulladást okozhat, káros a légutakra, szemgyulladáshoz és 
nyálkahártya gyulladáshoz is vezethet.)
A por ellen védekezni kell! A szálas takarmány elıkészítését, a 
bálabontást a szabadban vagy az istálló elıterében végezzük el.
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Figyeljünk arra, hogy az istálló ablakaiablakai takarított állapotban 
legyenek, és ne legyenek túlméretezettek. A túlméretezett ablak 
télen az istálló kihőléséhez vezethet a nagy üvegfelület miatt.
A piszkos ablaküveg visszatartja a fény 15 – 50 %-át. A közönséges 
ablaküveg nem engedi át a biológiai szempontból fontos ultrarövid 
hullámú sugarakat, ezért a lovakat télen is fontos a napsütéses 
órákban a szabadban mozgatni. Nyáron ha ez megoldható az 
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órákban a szabadban mozgatni. Nyáron ha ez megoldható az 
ablakokat el lehet távolítani.
Higiéniai szempontból fontos a falak meszelésefalak meszeléseés
az istálló csatornázása.csatornázása.

A ló vizeletének, trágyájának párolgása rontja legjobban a levegıA ló vizeletének, trágyájának párolgása rontja legjobban a levegı
minıségét, ezért fontos a rövid idın belül történı eltávolításuk!minıségét, ezért fontos a rövid idın belül történı eltávolításuk!



Az istállóval szemben támasztott Az istállóval szemben támasztott 
követelményekkövetelmények

A csatornázás jellege az istálló padozatától függ. A padozat a járda felé 
kisfokban lejtsen max. 5 cm-es eséssel mert ellenkezı esetben láb 
degenerációhoz vezethet a rajta történı állás.
A csatorna lehet:
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A csatorna lehet:
nyílt Ne legyen mély és keskeny, mert az balesetveszélyes az 
ovális kialakítás a jó.
zárt Csak vízvezetékkel ellátott istállóban alkalmazható a 
dugulás veszély kialakulása miatt. Fıleg hím ivarú lovak esetében a 
hídlásos rendszerő kialakítás még kedvezı lehet, amennyiben a lovak 
még állásos a elhelyezésben vannak. Hídlásdeszkák takarítása, 
fertıtlenítése évente legalább egyszer kötelezı.

Elhelyezése a járda és bokszok (állások) szélén a trágyagyőjtı gödör
felé történı lejtéssel.



A trágyagyőjtı gödröt az istállón kívül kell elhelyezni, tíz lóló részére legalább részére legalább 3 m3 m3 3 

őrtartalommalőrtartalommal, jól záródó fedıveljól záródó fedıvel. Sima felülető, vizet át nem eresztı anyagból 
készüljön.

Kialakítás szempontjából a hosszú falak mentén kell elhelyezni a boksz sorokat, középen 
közlekedı folyosóval. 
Az istállófolyosó kialakításánál az egysoros, bokszos istállóban min. 2,5 m-t, míg a 
kétsoros elhelyezésnél min. 3 m-t helyet hagyjunk a lovak biztonságos vezetése 
érdekében. (Hecker és Csizmadia, 2000).
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érdekében. (Hecker és Csizmadia, 2000).
A járda anyagát tekintve csúszásmentes kell, hogy legyen. Lehet érdes felülető beton, 
élére állított tégla.
Elıtér tervezése szükséges. Több funkciója is van, pl. takarmány elıkészítés, lovak 
patájának lemosása, szerszámzat karbantartása.
Takarmánykamrát, szerszámos, nyerges helyiséget elkülönítetten tervezni kell. Ezeknek 
a helyiségeknek, világosnak és száraznak kell lennie.
A modern istálló felszereltségéhez a patamosó már hozzátartozik és lehetıség szerint 
célszerő kialakítani lábáztatót is. Ez utóbbi egy lejtıs lejáratú beton teknı. A gyakori 
vízcsere higiéniai és tisztasági okokból fontos, ezért a leengedésére, kiszivattyúzására, a 
víz elvezetésére a tervezésnél gondolni szükséges.



Ló szolárium. A tisztított, megfürdetett lovak megszárítására.

Ló istálló ajtajamegfelelıen méretezett kell, hogy legyen. Legalább 
1,5 – 2 m széles és 2,2 – 2,5 m magas a lovak kényelmes átjárása 
végett. Kétszárnyas kifelé nyíló, ajtóba süllyesztett zárszerkezettel, 
lekerekített ajtófélfával a balesetek elkerülése végett.

Világítás. Istállókban célszerő a villanyvilágításon kívül – számolva az 
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Világítás. Istállókban célszerő a villanyvilágításon kívül – számolva az 
esetleges áramszünettel – viharlámpákat (petróleumlámpákat) 
készenlétben tartani. Éjszakára csak a legszükségesebb világítást 
alkalmazzuk, amennyiben a világítás használata indokolt pl. várható 
ellés, beteg állat megfigyelése esetén stb.

Az istálló kihagyhatatlan kellékei a rovarcsapdák. A légyfogó zsinórtól 
az elektromos rovarcsapdáig, melyek nyáron a vérszívó rovarok 
távoltartásában, a lovak nyugalmának elısegítésében nyújtanak 
segítséget.



Az istálló takarításaAz istálló takarítása
Az istállók tisztaságára, felseprésére, nyári melegben a fellocsolására, a 
tisztasági festés elvégzésére és a szükséges fertıtlenítésre mindig kellı 
figyelmet kell fordítani.

A takarítás ideje alatt tartsuk nyitva az ajtókat és az ablakokat.

Az almozás után, ha leül a por, akkor célszerő a lovakat beengedni.

Fordítsunk figyelmet a trágyacsatorna tisztántartására, a hídlásdeszkák 
takarítására, fertıtlenítésére.

Fertıtlenítésre egy rész 35%-os formalint 40 rész vízzel hígítva Fertıtlenítésre egy rész 35%-os formalint 40 rész vízzel hígítva 
használhatunk, de érdemes szakember véleményét kikérni a folyamatosan 
változó kemikáliák miatt.

Fontos az oszlopok, a padozat a falak karbantartása, festése.

Csak a teljesen kiszáradt istállóba engedjük be a lovakat.
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Figyelmet kell fordítani a legyek és a rágcsálók irtására, mert a lovakat 
zavarják, valamint a jelenlétükkel fertızı és parazitás betegségeket 
terjesztenek.

A legyek elleni küzdelemnek folyamatosnak kell lenni. Ide tartozik a folyamatos 
trágyakezelés és a WC-k, szeméttárolók tisztántartása, a szeméttárolók gyakori kiürítése 
és fertıtlenítése is.

A rágcsálok egerek, patkányok irtása mind humán, mind pedig állategészségügyi 
szempontból fontos. Ürülékük beszennyezi a takarmányt, ha nagyon elszaporodnak 
szakember segítsége szükséges az irtásukhoz.
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Figyelembe kell venni a lovak alapvetı igényeit: 

elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a ló feje fölött 
álló helyzetben legalább még 0,9 – 1 m magas szabad 
tér legyen,

elég helye legyen kényelmesenlefeküdni, felkelni és 

Ló bokszok kialakítása, mérete, Ló bokszok kialakítása, mérete, 
felszerelésefelszerelése

elég helye legyen kényelmesenlefeküdni, felkelni és 
megfordulni, az alapvetı komfortmozgásokat 
elvégezni.
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Különbözı fajtájú és helyigényő lovak testméretei nagymértékben
eltérnek egymástól, így nem könnyő a bokszméretek
standardizálása. A bokszoknak elég nagynak kell lennie ahhoz,
hogy a ló feje fölött álló helyzetben legalább még 0,9 – 1 m magas
szabad tér legyen.

Egy általános számítási mód szerint az alapméret a
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Egy általános számítási mód szerint az alapméret a
következıképpen számolható ki: 2 x a ló bottal mért
marmagasságának a négyzete. Ez egy 170 cm (1,7 m)
marmagasságú ló esetében 1,7 x 2 = 3,4 x 3,4 = 11,56 m2

A boksz rövidebb fala minimum 1,5 x a bottal mért marmagasság.
A Brit Lovas Szövetség ajánlott bokszméretei: póni – 3 x 3,7 m
alapterület; ló – 3,7 x 3,7 m; belmagasság 2,7 m és 3,4 m között.



A boksz talaját úgy kell kialakítani, hogy az csúszásmentes, száraz és jól tisztítható
anyagból készüljön. Ez lehet akár téglaburkolat, betonnal kiöntött köves burkolat, durván
bevont beton vagy fahídlás. (Hecker és Csizmadia, 2000). Lehet döngölt agyag is, mely
azonban folyamatos karbantartást igényel. Mostanában kezd elterjedni a speciálisan erre a
célra kialakított gumiszınyeg, melynek egy hátránya a költséges volta.

A válaszfalakat lehetıleg úgy kell megválasztani, hogy a lovak láthassák egymást, és az
istálló nagy részét áttekinthessék.

Amennyiben az alsó rész fából készül, azt lehetıleg „rúgás-biztosra” kell tervezni
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Amennyiben az alsó rész fából készül, azt lehetıleg „rúgás-biztosra” kell tervezni
(keményfa vagy erıs farostlemez). A beépített fémrácsok közötti távolság olyan legyen,
hogy a rudak közé a lovak patája, illetve feje semmiképpen ne akadhasson be.

Etetık és itatók elhelyezésénél mind a munkaszervezési szempontokat, mind az állatok
természetes igényeit figyelembe kell venni. Az etetı alja a talajtól kb. 60 cm-re legyen,
mert így a ló evés közben természetes tartást tud felvenni, aminek következtében még a
táplálkozás közben termelt nyál mennyisége is nagyobb, ami elısegíti a megfelelı
emésztést. (Hecker és Csizmadia, 2000)



Az abrak takarmányt a bokszban elhelyezett zabolócsészébıl (musli) etetjük a 
hátaslovakkal. A válaszfalakat lehetıleg úgy kell megválasztani, hogy a lovak 
láthassák egymást, és az istálló nagy részét áttekinthessék.

Széna etetése történhet a földrıl és szénarácsból, szénahálóból is. Az utóbbiakat 
tilos olyan magasan elhelyezni, hogy az a ló feje fölé kerüljön. Elhelyezése 
minél lejjebb, annál jobb, annál természetesebb. Ellenkezı esetben gerinc 
degenerációhoz vezet.

A legjobb, ha az önitatót az etetıvel átlósan ellenkezı sarokban helyezzük el. 
Mivel a lovak rendszerint fejükkel az istállófolyosó felé állnak, ezért az önitatót 
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Mivel a lovak rendszerint fejükkel az istállófolyosó felé állnak, ezért az önitatót 
célszerő az elülsı bokszfalon elhelyezni, így csökkenthetı az itatóba való 
bélsárürítés kockázata. (Hecker és Csizmadia, 2000)

A bokszokban helyezzünk el az esetlegesen szükségessé váló lekötés céljából 
karikákat. Az etetı csésze mellett jobb és baloldalon, valamint 2 méter 
magasságban, amennyiben kólikás tünetek miatt a ló lefekvésének 
megakadályozására válna szükségessé.
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AlmozásAlmozás
Egészségvédelmi szempontból igen fontos feladat a trágyának az istállóból 
idıben történı eltávolítása és az eltávolítás után a kezelése.

A bokszok padozata befolyásolja a vizelet elfolyását. A beton padozatról 
jobban elfolyik a csatorna felé, mint a döngölt anyag padozatból. Ez utóbbi 
gödreiben megáll a vizelet és hamarabb bomlásnak indul. A vizelet 
bomlástermékeitıl – pl. ammónia – a pata szaru része erısen rongálódik és 
kialakulhat a nyírrothadás.

A döngölt agyag padozat folyamatos karbantartást igényel, de legalább 
évenként egyszer az agyagot pótolni és ledöngölni szükséges.
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évenként egyszer az agyagot pótolni és ledöngölni szükséges.

Alkalmaznak a bokszok padozatának kialakításánál az erre a célra gyártott 
gumit, melynek nagy elınye a rugalmasság, ugyanakkor úgy lett kialakítva, 
hogy a vizeletet is elfolyhasson róla.

A bélsár bomlástermékei fertızik az istálló levegıjét, valamint a lovat a 
bélsár bepiszkítja.



Fontos a trágya folyamatos szedése és a bıven történı bealmozás.

Az istálló trágyázását az alom állapotától függıen, de legalább hetente két 
alkalommal el kell végezni.

Trágyázást és az almozást lehetıség szerint akkor kell elvégezni, amikor a 
lovak többségükben istállón kívül tartózkodnak.

Ha lehetıség van a padozat napközbeni szárítására, szellıztetésére, akkor 
erre egy erısebb huzattal rásegíthetünk, abban az esetben, ha a lovak 
istállón kívül tartózkodnak.
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istállón kívül tartózkodnak.



Az alomanyaggal szembeni elvárásokAz alomanyaggal szembeni elvárások
Biztosítson a lovaknak:

száraz,
tiszta,
rugalmas,
meleg fekvıhelyet.

Elvárás, hogy legyen jó
nedvszívó,
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nedvszívó,
a keletkezı ürüléket és az ammóniát kösse meg,
az istállóból könnyen kihordható legyen,
ne tartalmazzon mérgezı növényi részeket,
rossz hıvezetı és jó hıtartó legyen,
ne legyen penészgombával fertızött,
ne legyen poros,
ne tapadjon az állatok szıréhez.



AlomanyagokAlomanyagok
Búzaszalma.

Faforgács. (Elıvigyázatosságot igényel a használata, mert ha a aló valami oknál 
fogva – akár unalmában – nagyobb mennyiségben feleszi eldugíthatja a beleit, 
ami a ló számára végzetes lehet. Főrészport ezen ok miatt bokszban, ahol az 
állat bármikor hozzáférhet, ne használjunk.)

Faforgács-pellet (jó nedvszívó).

Rizspelyva.
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Almozásra naponta – amennyiben még állásban tartjuk a lovunkat – 6-8 kg szalmát

számolhatunk, bokszos tartás esetén – függ a boksz méretétıl – min. 12-15 kg-ot.



A helytelen tartástechnológiából eredı rossz szokások,A helytelen tartástechnológiából eredı rossz szokások,
sztereotip viselkedéseksztereotip viselkedések

A lovak természetüknél fogva szabadon élı, szociális, legelı

növényevık, ám az ember alkotta környezetben a szociális

kapcsolatok, de még a mozgása is gyakran korlátozottak.
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SzitálásSzitálás
Az egyik legismertebb sztereotip viselkedési forma lovaknál a

szitálás. Ez gyakorlatilag rövidített lépés, melyet az állat

ritmikusan ismétel, miközben testsúlyát két elülsı lábán

váltogatva, nyakát és fejét oldalirányba lóbálja. A mozgásereje és

sebessége egyedek között, illetve a sztereotip viselkedésalatt is

változik a lassútól a tombolóig.

Feltételezhetı, hogy a szitálás a szociális igény kielégítésének

hiányára vezethetı vissza, illetve az istállóban való tartás

következtében alakul ki. Viszonylag gyakori viselkedési zavarnak

számít. Ez nem csak esztétikailag nem nyújt szép látványt, de

súlyvesztést, fáradtságot és a nyaktájékon egyenlıtlen

izomelváltozást okozhat, ami erısen befolyásolhatja a ló

teljesítményét, használhatóságát.
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Karórágás/LevegınyelésKarórágás/Levegınyelés
Természetes körülmények között élı lovak napi aktivitásának legnagyobb

részét a legelés teszi ki. A nap 24 órájából 12-18 órát ezzel töltenek. Az evés

folyamatos mozgással is párosul, mivel a lovak pár harapás után lassú lépésben

haladnak tovább, majd újabb harapások következnek, ami összesen akár napi

30 000 harapást is jelenthet. A lovak nemcsak nappal, de az éjszaka folyamán
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is táplálkoznak, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy folyamatosan kis

mennyiségben veszik fel a szükséges mennyiségő táplálékot. Természetesen

ennek megfelelıen alakult ki emésztırendszerük is (viszonylag kismérető

gyomor, hatalmas vakbél, stb.)



A karórágás önmagában fa vagy egyéb anyagok rágását (pl.: kerítés, istálló

berendezési tárgyak, pl. jászol), esetleg a leharapott darabok lenyelését, jelenti.

A levegınyelés egyedül lovaknál fordul elı, mint abnormális

viselkedés, melynek során a ló nyakát elırenyújtja, nyelvét elıre tolja, és

levegıt nyel. Ezt ritmikusan, több menetben ismétli pár percig vagy akár egy
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óráig is.

Amennyiben lovaknál ez a viselkedésforma már kialakult és rögzült, kevés

sikerrel kezelhetı. Ha az eredeti kiváltó okot meg is szüntetik, ezt a viselkedést

a lovak többsége továbbra is folytatja. A faj és egyedi igényeknek megfelelı

tartási körülmények kialakítása hosszú távon segíthet a problémán. Ehhez az

etetett takarmányok összetétele, minısége és aránya, valamint a stressz mentes

használat és kiképzés is hozzátartozik.



IstállójárásIstállójárás
Olyan viselkedésforma, melynek során a ló körbe-körbe járkál a bokszában,

akár órákon keresztül. Kiváltó oka általában az unalom. A nap 24 órájában

szabadon tartott lovak kb. napi 8,4 km-t tesznek meg, ami 50-szer több mint a

bokszban megtett távolság. Minél természetesebb tartási körülmények, és

megfelelı mozgatás sokat javíthat a helyzeten. A lekötés semmiféleképpen 
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nem ajánlott – kivéve állatorvos javaslatára.



A különböz ı viselkedési problémák megoldásánál a legjobb, ha 
a kiváltó okot szüntetjük meg, és nem a már kialakul t rossz 
viselkedést próbáljuk meggátolni!

A valódi megoldást az nyújtaná, ha az állatoknak több lehetıséget
biztosítanának a fajtársaikkal való kapcsolatfelvételre. Ennek egyik legjobb
módja, ha rendszeresen együtt karámoznák a lovakat, így nem csak a
szociális igényeiket elégíthetik ki, de más természetes viselkedési formákat
is gyakorolhatnak.
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A lovak jóllétét befolyásoló legfontosabb A lovak jóllétét befolyásoló legfontosabb 
tartástechnológiai tényezıktartástechnológiai tényezık

KlímaKlíma a lovak légzırendszere különösen érzékeny a porra és
káros gázokra, ezért állategészségügyi szempontból rendkívül
fontos, hogy megfelelı legyen a légmozgás, és friss levegıt
biztosítsunk.

Alom és takarmány jó minısége Alom és takarmány jó minısége a lehetı legkevesebb 
pormennyiséggel.

Megfelelı boksz méret kialakításMegfelelı boksz méret kialakítás
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Megfelelı boksz méret kialakításMegfelelı boksz méret kialakítás
FényFény a természetes fénynek pozitív hatása van többek között a
metabolizmusra, az ivari mőködésre valamint az ellenálló- és
teljesítıképességre. Zárt istállóban az ablakfelület az összes
alapterület minimum 1/20-a legyen, de abban az esetben, ha az
istálló egy része árnyékos helyre esik, akkor az árnyékos területnek
megfelelı arányban kell növelni a fényt átengedı felületet.



Németországban már 1989-ben megalakították a Futóistálló 
Munkaszövetséget (Laufstall-Arbeitsgemeinschaft) és a lovak lovak 
hat alapvetı igényéthat alapvetı igényétállapították meg, amelyeket a különbözı 
tartástechnológiák kialakításakor érdemes figyelembe venni, 
ezek az igények az alábbiak

mozgásmozgás

Az aktív istálló rendszerAz aktív istálló rendszer

táplálkozástáplálkozás
fajtársak jelenlétefajtársak jelenléte

elfoglaltságelfoglaltság
klíma/fényklíma/fény
levegılevegı
(Binder, 2005)
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Ha a faji sajátosságokat figyelembe véve akarjuk 
tartani a lovakat, akkor a legfontosabb dolog 
lehetıvé tenni számukra a szabad mozgást szabad mozgást és 
biztosítani annak lehetıségét, hogy idejük nagy idejük nagy 
részét együtt tölthessék.részét együtt tölthessék.

A rendszer lényege, hogy a lovak számára egy speciális területet 
alakítanak ki, melyben homokos karám, fedett pihenıtér, itató, abrakoló és alakítanak ki, melyben homokos karám, fedett pihenıtér, itató, abrakoló és 
tömegtakarmány etetı helyeket alakítanak ki. A lovak a munkán kívüli 
idejüket szabadon, e területen töltik. Az állatoknak nem csak lehetıségük 
nyílik a rendszeres mozgásra, de rá is vannak „kényszerítve”,hiszen az 
etetı, itató és pihenı helyek egymástól elkülönítve, a terület eltérı pontjain 
helyezkednek el.
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Felhasznált szakirodalomFelhasznált szakirodalom

Bodó Imre és Hecker Walter: Lótenyésztık kézikönyve

BM könyvkiadó : A szolgálati ló ellátása, alkalmazása és egészségvédelme

Internet források: A lovak jóllétét befolyásoló tartástechnológiai tényezık

Lovas Akadémia Kaposvár: Lótenyésztı szakmérnök képzés jegyzetei
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