A LOVAK NYÍRÁSA
Télen a pónik és a lovak nagy része vastag, tömör bundát növeszt, ezért lovaglás közben
könnyen megizzadnak. Enyhe teleken még az is előfordulhat, hogy egy-egy igazán meleg
napon az istállóban is melegük van. Azokat a lovakat, pónikat érdemes megnyírni,
amelyekkel rendszeresen dolgozunk. Könnyebben megfázik a ló, ha nehezen tud
visszaszáradni, de a túlzott izzadás akár még kondícióvesztéshez is vezethet.
A sportlovakat és az iskola lovakat októberben érdemes először lenyírni, majd 4-6
hetente rendszeresen. Január után, ha továbbra is nyírjuk, már kárt teszünk a nyári szőrben.
Különféle nyírásformák vannak attól függően, mennyit dolgozik a ló, és hogy istállóban vagy
legelőn tartjuk-e.
Teljes nyírás
A ló egész testéről lenyírjuk a bundát. Csak a nagyon intenzív munkát végző lovakat szokták
így nyírni. Takarni kell őket.
Vadásznyírás
Csak a lábakon és a nyereghelyen hagyjuk meg a bundát, a test többi részéről lenyírjuk. A
nyeregalátétnél kb. 2,5 cm-rel nagyobb foltot kell meghagyni a ló hátán, ez megóvja a
nyeregfeltörésektől. A lábán azért érdemes szőrt hagyni, mert védelmet nyújt a hideg, a sár, a
nedvesség okozta sérülésektől. Ezekre a lovakra is kell takaró.
Takaró alakú nyírás
Csak a nyakról, a hasról és a fejről nyírjuk le a szőrt, és a megmaradt bunda olyan, mintha egy
takaró lenne a ló hátán. Elsősorban a finom szőrzetű lovaknál válik be, amelyek nagyobb
kiterjedésű nyírás esetén fáznának. Őket is takarni kell.
Kontúros vagy hám-alakú nyírás
A hám-alakú nyírás jó átmenetet képez a teljes nyírás és a között, ha egyáltalán nem nyírjuk a
lovat. Olyan lovaknak és póniknak jó, amelyeket egész nap kinn tartunk legelőn, karámban. A
nyak alsó részéről, a szügyről, a hasról és a combról nyírjuk le a szőrt, addig a magasságig,
amíg a fogatos hám feküdne rajta (innen a neve). Hideg, nedves időben a kinn lévő lovakat
takarni kell, de napos, száraz időben még takaróra sem lesz szükségük.

Hasnyírás
Csak a has és a nyak alsó részéről nyírjuk le a szőrt. Elsősorban azoknak a póniknak jó
megoldás, akik egész nap kinn vannak, de nem akarjuk őket takargatni.
A ló nyírása kényes feladat, nagy gyakorlatot igényel, különösen, amíg a lovunk meg nem
szokja a nyírógépet. Ezért jobb, ha felnőttre bízzátok.

