
Alternatív szálastakarmány-források, amelyek a ló szénájának/legelőfüvének teljes vagy részleges pótlására 

használhatók. 

Alternatív 

szálastakarmány 

Használható széna 

pótlására? 

Csereérték* Amt. 1 font Megjegyzések a nyersanyag alternatívához 

teljesen részlegesen 

fűszéna 

cseréjéhez 

szükséges 

lucernaszéna 

pótlására 

szükséges 

Lucerna széna ✓ ✓ 0,85 font 1,0 font 
Magasabb a fehérje és a kalcium, mint a 

fűszénában, így kisebb mennyiséget etetünk. 

Fű széna ✓ ✓ 1,0 font 1,2 font 

Sokféle fűszéna lehetséges: mezei komócsin, 

rozsnok, csomós ebír, magas növésű füvekből 

álló őshonos préri stb. 

Csillagpázsit széna ✓ ✓ 1,0 font 1,2 font 

Az Egyesült Államok déli részéből importált 

fűszéna típusa; hasonló tápértékű, mint a 

többi fűszéna. 

Köles széna ✓ ✓ 1,3 font 1,6 font 

Általában némi kölesszemet 

tartalmaz; kevesebb a tápértéke, mint a 

legtöbb fűszénáé; hashajtó hatása lehet, ha 

csak ezt etetjük szálastakarmányként 

Cirokfű Nem ajánlott 

Beleértve a fehércirok, szudánifű és a cirok X 

szudánifű hibrideket; neurológiai problémákat 

okozhat a lovakban. 

Lucerna széna 

kockák1
 

✓ ✓ 0,85 font 1,0 font 

Aprított és kockára préselt lucerna; hasonló 

tápértékkel bír, mint a lucerna széna (lásd 

fent). 

Lucerna/mezei 

komócsin széna 

kockák 
✓ ✓ 0,95 font 1,1 font 

Lucerna és komócsin kombinációja; kevesebb 

fehérjét és kalciumot tartalmaz, mint 

önmagában a lucerna 

szárított 

lucernapellet 
✓ ✓ 0,85 font 1,0 font 

Pelletált lucerna széna; hasonló a tápértéke, 

mint a lucernáé (lásd fent). 

Teljesértékű 

takarmány 
✓ ✓ 0,70 font 0,85 font 

Gabona és szálastakarmány-források 

keverékét tartalmazza; széna nélküli 

takarmányozásra tervezték; legalább 15% 

rostot kell tartalmaznia, ha egyáltalán nem 

etetnek szénát. 

 
1 Itthon nem nagyon található kereskedelmi forgalomban, lényege, hogy a lucernaszénát nem porítják, hanem csak aprítják, így 
gőzölik, és préselik kb 4-5 cm-es kockákba. Előnye, hogy kevesebb port tartalmaz, mint a normál lucernaszéna, és megmaradnak 
benne hosszabb szálak, amelyek stimulálják az emésztőrendszert. Etetés előtt rendszerint széttörik és áztatják, így az állat 
vízfelvétele is javul. 
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Alternatív szálastakarmány-források, amelyek a ló szénájának/legelőfüvének teljes vagy részleges pótlására 

használhatók. 

Alternatív 

szálastakarmány 

Használható széna 

pótlására? 

Csereérték* Amt. 1 font Megjegyzések a nyersanyag alternatívához 

teljesen részlegesen 

fűszéna 

cseréjéhez 

szükséges 

lucernaszéna 

pótlására 

szükséges 

széna (silózva) ✓ ✓ 1,55 font 1,85 font 

Hagyományos szárítás helyett silózással 

tartósított széna; magasabb a 

nedvességtartalma, mint a szénáé, ezért 

többet kell etetni; megromolhat 

(penészesedhet), ezért két-három napon belül 

fel kell etetni. 

Zab széna2
 ✓ ✓ 1,0 font 1,2 font Tápértéke hasonló a fűszénához. 

Zabszalma ✓ ✓ 1,25 font 1,5 font 

A zabszalma ízletesebb, mint a búza- vagy 

árpaszalma; tömegesebb, magas rosttartalmú, 

alacsony tápanyagtartalmú; fehérje 

kiegészítést igényel. 

Cukorrépapép  ✓ 0,70 font 0,85 font 

Jó forrása a könnyen emészthető 

rostoknak; viszonylag magas 

kalciumtartalmú; korlátozott mennyiségben 

ajánlott etetni (száraz súlyban maximum 10 

font). A pelletet etetés előtt áztassuk be; 

Szójahéj  ✓ 0,8 font 1,0 font 
Magas rosttartalmú, de jobban emészthető, 

mint a többi héj. 

*A csereértékek a takarmányok átlagos emészthető energiatartalmán alapulnak. Előfordulhat, hogy a takarmány 

mennyiségét módosítani kell a takarmányforrások és a lovak közötti eltérések miatt. 

 

 
2 Kifejezetten széna céljából termelik, hasonlóan az egyéb fűfélékhez. Vegetatív növekedési szakaszban takarítják be, még a tejes 
érés előtt, mikor a szemből vizes, zöldes-fehér nedv préselhető ki. 
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