TAKARÓK
Normál körülmények között a ló saját szőrzete épp elég melegen tartja, még a téli hidegben is,
de ha megnyírtuk vagy ha nagyon finom a szőrzete és rendszeresen ápoljuk, gondoskodunk
kell arról, hogy ne fázzon.
A takarók készülhetnek természetes vagy szintetikus anyagokból – manapság főképp
az utóbbiak terjedtek el, mivel könnyen tisztíthatók, könnyűek. Takaró vásárláskor nagyon
figyelni kell, hogy „lélegző” anyagút válasszunk, amely alá nem fülled be a ló. Ha a
szabadban takarjuk a lovat (pl. kinn legel egész nap), vízálló takaróra lesz szüksége. Vigyázz!
Az a takaró, amelyiken felül, martól a farig varrás van, biztosan nem vízálló, még akkor sem,
ha ezt állítja az eladó.
A takaró méretét centiméterben adja meg a gyártó: ezt általában a ló szügyétől a farig
mérik, így neked is ezt a méretet kell felvenned egy mérőszalaggal. Ha nincs a ló méretében,
inkább nagyobbat vegyél, mint kisebbet.
A takarók vagy saját szíjaikkal rögzíthetők a szügynél és a has alatt vagy egy olyan
hevederrel, ami a hát résznél kipárnázott, nehogy feltörje a lovat.
Néhány takarón a hátulsó lábak között átvezethető szíjak is vannak, amelyeknek az a
szerepük, hogy megakadályozzák, nehogy elcsússzon oldalt a takaró. Ezeket a szíjakat mindig
egymáson keresztezve, az ellenkező oldalra kell rögzíteni, így nem dörzsölődik ki a ló
érzékeny bőre a comb alsó részén.

Istállótakaró
Régen jutavászonból és gyapjúból, ma inkább a szintetikus anyagból készülnek az
istállótakarók. Az újfajta takarókat könnyebb tisztán tartani, de gyorsabban tönkremennek. A
legjobb, ha saját szíjaival lehet a lóra rögzíteni, így nem kell külön hevedert csatolni rá, ami
nyomja a gerincét.
Kinti takaró
Szabad ég alatt, hideg időben használjuk azokat a takarókat, amelyek a nyírt lovakat
megvédik a széltől és a csapadéktól. Istállóban tartott lóra nem alkalmas. Fontos, hogy
vízálló, de lélegző anyagból legyen. A régebbi, úgynevezett új-zélandi takarók gyapjúval
bélelt erős vászonból készültek.
Mivel a lovak kinn jóval többet mozognak, mint az istállóban, nagyon fontos, hogy a
takaró jól illeszkedjen. A lovat melegen és szárazon kell tartania anélkül, hogy kidörzsölné.

Hálótakaró
Hasznos lehet, ha nyáron lemosod a lovad, és felteszel rá egy hálótakarót, amíg megszárad.
Akkor is óvja a lovat a megfázástól, ha intenzív terhelés után nagyon leizzad, és hosszan kell
sétáltatni, hogy visszaszáradjon.
Könnyű, nyári takaró
Pamutból vagy szintetikus anyagból készült könnyű takaró, ami védi a megpucolt lovat a
portól és a rovaroktól, elsősorban bemutatókon, versenyeken szokás használni.
Hogyan tudod ellenőrizni, hogy jól illeszkedik-e a takaró:
Mindenfajta takarónak martól farig be kell fednie a lovat. Akkor jó kialakítású a takaró, ha
egyik szíjat sem kell túl szorosan meghúzni ahhoz, hogy ne csússzon el a takaró. A hátulsó
lábaknál található szíjaknak elég hosszúnak kell lenni ahhoz, hogy ne zavarja a lovat a
mozgásban, de nem lehetnek annyira lazák, hogy lefekvéskor beleakadjon a ló lába. A kiálló
részeket, mint például a mart és a vállakat rendszeresen ellenőrizni kell, nem töri-e fel a
takaró. Figyelni kell, hogy a szíjak ne legyenek megcsavarodva.

