A ló ápolása

Ugye nem érzed úgy, hogy a lovad tisztítása túl sok időt vesz el a lovaglástól? A rendszeres
lóápolás jutalma egy csillogó szőrű, jól ápolt, barátságos ló. A napi tisztogatás, gondoskodás
segít megismerni a lovadat, és a kapcsolat köztetek egyre szorosabbá válik.
Minden évszaknak megvan a sajátossága:
Télen a vastag, tömött szőr közül nehéz kivakarni a beleragadt port; a pata ápolására is
különös gondot kell fordítani, hiszen valószínűleg több időt tölt a lovad az istállóban.
A tavasz közeledtét vastag szőrcsomók jelzik az istállóban, amit a lovakról sikerült
levakarni. Kezdődik a vedlés!
Nyáron a nagy melegben erősen megizzadnak a lovak a munka során, még jó, hogy le
lehet őket mosni!
Itt az ősz. A sok eső miatt gyakran nyakig sárosak vagytok, te és a lovad.
Nézzük, mi legyen az ápolószeres dobozban? Patakaparó, műanyag vakaró, szőrkefe,
fémvakaró, 2 db szivacs, gyökérkefe, mosókefe, svicckés, patazsír hozzá való ecsettel, fésű,
olló. Hasznos lehet egy tisztítókesztyű, amivel a lovadat jól meg tudod masszírozni, egy puha,
kisméretű kefe az érzékeny részekhez.
Miután a műanyag, vagy gumivakaróval fellazítottad a ló szőrében és bőrén lévő
piszkot, egy szőrkefe segítségével távolítsd el azt. A fémvakarón ki tudod húzni a szőrkefét,
ami így kitisztítja belőle a port és a lószőrt. Ha a vakaró már elég sok koszt összegyűjtött, a
földre ütögetve kitisztíthatod (soha ne a ló orra alatt vert ki a vakarót!)
A szőrkefét mindig a szőr növekedésének irányában használd. Egy puha ronggyal
töröld át a lovad testét, miután végeztél. A ló testének érzékenyebb részeinek tisztítását –
ilyen a fej, a láb, a has – finomabb mozdulatokkal, kevésbé erősen és csak puha kefével vagy
ronggyal végezd. Az olyan részeknél, ahol a bőr alatt közvetlenül csont van, mint pl. a csánk,
különösen figyelj!
A ló ápolásához két szivacsra is szükséged lesz. Lehetőleg legyenek különböző
színűek, hogy ne keverd őket össze, hiszen az egyikkel a lovad fejét, orrát és szeme
környékét, a másikkal pedig a farka alatti részt, a végbélnyílás környékét fogod tisztítani.
Lóápolásnál mindig a ló mellett állj, ne mögötte!

