A pata ápolása
Ezen a képen a pata felépítése látható:

A patát kívülről szarutok alkotja, ez védi a belső, érzékeny részeket a sérülésektől. Szintén
védő szerepet tölt be a patatalp, ebbe ágyazódva találhatod a V alakú nyírbarázdát (vagy
ahogy néhányan nevezik: a békát).
Ha alulról nézed a patát, a talp és a pata fala között láthatsz egy világosabb csíkot, a
fehér vonalat. Ez egy nagyon puha része a patának, ide üti bele a kovács a szegeket.
Fontos, hogy a lovad patájából mindennap távolítsd el a beleragadt trágyát, földet vagy
sarat. Így tudod megakadályozni a baktériumok elszaporodását, ami nyírrothadáshoz vezethet.
A patába szorult apró kövek, amelyek a pata talpi részét megnyomhatják, sántaságot
okozhatnak. Figyelj a patakaparó használatánál, hogy mindig a sarokfal felől a hegyfal felé
kapard a patát (vagyis felülről lefelé), különben könnyen megsértheted a puha nyírbarázdát.
Miután kitisztítottad a patát, keféld le és mosd át vízzel. Ezután a pata külső és belső
felületét egy ecset segítségével kend be patazsírral vagy pataolajjal. Fontos azonban, hogy a
pata nedves legyen, mielőtt bekened, mert különben a zsír kiszáríthatja, így rugalmatlanná
válhat. Lehetőleg mindennap mosd le, a bokszban tartott lovaknak az is jót tesz, ha néha
áztatjuk a patájukat, mert az ő „körmük” általában száraz és kemény. Patazsírral nem kell
mindennap bekenni, hetente egy-két alkalommal elég.
A vadon élő lovaknak nincs szükségük kovácsra, mivel a nap nagy részében
természetes talajon mozognak, így a körmük ugyanolyan mértékben kopik, mint nő. A mi
lovaink patája – főleg azoké, akik nem legelőn töltik a napjukat, hanem istállóban – nem
kopik, s mivel folyamatosan nő, ezért 6-8 hetente meg kell őket körmölni.

Sokféleképpen lehet patkolni a lovakat – sőt az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem
kerül patkó a lábukra – mindez attól függ, milyen munkát akarunk végezni velük. Más patkó
kerül egy fuvaros ló, és egész más egy sportló vagy egy galoppló lábára. Minden esetben
lényeges, hogy rendszeres vendég legyen istállónkban a patkolókovács, így az ő munkája is
egyszerűbbé válik.
Nagyon fontos a lovad patáit rendben tartani, csak így várhatsz tőle kitartó munkát.
Ismered a mondást: „pata nélkül nincs ló”.

