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ELŐSZÓ .

A pata ápolásá-nak nagy gazdasági jelentősége van, 

mert azoknak a háziállatoknak munkaképessége és így 

értéke is, melyek mozgásukkal vannak az ember hasz

nára, jórészt patáik állapotától függ.

A pata ápolását eddig leginkább az ú. n. patkolástani 

kézikönyvek ismertették, mely könyveket elsősorban állat

orvosok, vagy pedig kovácsok számára írták. Ezekre az 

ismeretekre azonban kétségtelenül a gazdaközönségnek is 

nagy szüksége van, hogy patás állatainak munkaképessé

gét kellőképen érvényesíteni és kihasználni tudja. Más

felől természetes az is, hogy az állatorvos számára más 

szellemben kell ezt a gyakorlatilag fontos tárgyat ismer

tetni, mint a kovácsok számára, a gazdaközönség számára 

pedig ismét más irányban és terjedelemben kell a pata 

ápolásáról és a patkolásról szóló ismereteket feldolgozni. 

Az állatorvost elsősorban a patabetegségek és orvoslási 

módjaik, így a gyógyító irányú okszerű patkolás érde

kelik ; a patkolókovácscsal a helyes és czélszerű patkolást 

kell megismertetni, hogy a vasalással kárt ne tegyen és 

a fennálló bajt lehetőleg elhárítsa; a gazdának meg arra 

van szüksége, hogy a pata helyes ápolásával állatainak 

munkaképességét megőrizze, fokozza, hogy emellett leg

alább általánosságban ismerje a patkolás módjait, hogy 

az eközben elkövetett durva hibák ellen alkalmilag meg- 

védhesse állatait.

Mindezeket figyelembe véve igyekeztem ebben a kis
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könyvben a pata ápolását és evvel kapcsolatosan patko- 

lását is a gazdaközönség igényeihez mérten tárgyalni. 

A pata ápolásának részletezése előtt szükségesnek látszik 

a pata szerkezetét (boncztanát) és működését (élettanát) 

legalább vázlatosan, inkább a szövegközti képek alapján 

ismertetni, közben pedig a szabálytalan és hibás lábállá

sokra, melyeknek a pata alakulására szintén nagy befo

lyásuk van, röviden kitérni. A pata ápolásának ismertetése 

közben kitértem a patakenőcsök jelentőségére is és ipar

kodtam hathatósan felhívni a figyelmet a csikók patáinak 

nagyfontosságú, de sokszor elhanyagolt ápolására, mely 

mulasztások gyakran nagyon szomorúan bosszulják meg 

magukat a fejlődés további során. A patkolási eljárás 

egyes részleteinek: a lábak felemelésének, az állatok 

esetleges megfékezésének, a kényszereszközöknek, a patkó 

levételének, a patkoláshoz való előkészítésének, faragásá

nak, a patkó feligazításának és felszegelésének rendszeres 

ismertetése következik ezután. A patkó készítésének leírá

sát mellőzhetőnek véltem, ellenben az egyes patkóféle

ségekre és ezek használatára, különösen a téli vasalás 

ismertetésére kitérni nem látszott feleslegesnek; e helyen 

a gyári patkókról és a patkóbetétekről is megemlékezem. 

A szabálytalan alakú, a hibás patákat és ezek vasalását, 

majd a hibás járású (bokázó, bevágó) lovak patkolását és a 

pata betegségeit rövidebben tárgyalom, utóbbiakat inkább 

csak érintem és befejezésül a szamár és az öszvér, továbbá 

a szarvasmarha körmeit, ezek ápolását és patkolását ismer

tetem.

A könyv megírásakor mindvégig arra törekedtem, hogy 

a gyakorlati czélnak megfelelően csupán a helyesnek 

bizonyult eljárásokat ismertessem; mellőzve mindenütt az 

elméleti fejtegetéseket, elsősorban a gyakorlati élet igé

nyeit vettem figyelembe.

A munka tartalmának könnyebb megérthetése, a tárgy 

érzékítése czéljából aránylag sok és jó képet illesztettem
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a szöveg közé; a képek túlnyomó részét a m. kir. föld- 

mívelésügyi miniszter kiadványai sorában (1912. 4. szám) 

megjelent „Patkolástan kovácsok számára" czímű köny

vemből és „A ló ujjának anatómiája" czímű könyvemből 

vettem át.

Budapest, 1912. november havában.

Dr. Zimmermann Ágoston.
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BEVEZETES.

A lónak éppen úgy, mint az igavonó marhának értéke 

munkájától, használhatóságától függ, használtatására pedig 

elsősorban lábainak állapota bír a legnagyobb befolyással, 

különösebben patáinak állapota. A legnemesebb, a leg

szebb és a legjobb ló is értékét veszti, ha rosszak a patái, 

mert ekkor munkára nem használható; ugyanez áll az 

igásmarhára nézve is. Éppen ezért a pata ápolása a gazda

közönség részéről is fokozottabb figyelmet érdemel.

Amíg a ló vadon, szabadon élt, patái éppen úgy nem 

igényeltek különösebb gondozást, ápolást, mint a ma is 

vadon, szabadon élő patás állatok (pl. a szarvasok, őzek, 

tevék stb.) körmei; amennyi a pata vagy a köröm szaru

tokjából elkopott, annyi utána nő, kerríényebb utakon 

nem kénytelenek huzamosabban járni, patáik, körmeik a 

természetes viszonyok között jól fejlődnek és rendszerint 

jó állapotban is maradnak meg.

A patkolás czélja.

Egészen mások a viszonyok a munkába fogott lónál 

és az igába fogott marhánál, melytől reá kedvezőtlen talaj

viszonyok és időjárás stb. mellett, aránylag nagy és nem 

ritkán gyors munkát kívánnak meg. Ilyen viszonyok között 

a pata és a köröm túlgyorsan lekopna, elhasználódna, 

ha azt különösebb ápolásban és védelemben nem része

sítenék evvel szemben. Ilyen védő berendezés a patkolás, 

amelylyel a szaru kopását csökkenteni lehet;' ugyanis a
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patára az elhasználás megakadályozása czéljából már rég

óta vasból készült és a patára illő patkót szokás szegek

kel reáerősíteni. Az utak kövezésének fokozatos és nagy

arányú térfoglalásával azonban nemcsak a paták és a 

körmök vannak mindinkább erősebben igénybe véve, 

romlanak erősebben, hanem az illető állatok lábai is erő

sebb megrázkódtatásnak vannak kitéve, ami azután adott 

esetben különféle, többé-kevésbbé súlyos munkazavarral, 

sántasággal járó bántalmak (így pl. íngyulladások, izületi 

gyulladások stb.) kifejlődésére vezethet. A patkolás a patá

nak és a körömnek a gyors elkopástól való megvédésén 

kívül a hibás lábállások javítására, ezek káros következ

ményeinek ellensúlyozására is alkalmas. További haszna

A patkolás haszna.

és czélja, hogy a lovat és a marhát síkos utakon, sírna 

talajon való használtatásra is képessé teszi, a kicsúszástól, 

eleséstől megóvja és a hibás és beteg, kóros paták javí

tására és gyógyítására is alkalmas.

Már régen elmúlt az az idő, mikor a patkolást csak a 

lovak bizonyos munkáltatása esetén kellett igénybevenni; 

ma már alig található oly vidék, melyen a talajviszonyok 

és az utak minősége a lovak, sőt az igásmarhák patkolá- 

sát nélkülözhetővé teszik. A patkolás, általában a pata 

ápolásának és megvédésének jelentősége ezek szerint nap

jainkban tetemesen emelkedett és a gazdaközönség méltán 

nagy súlyt helyez arra, hogy lovai és egyéb igásállatai 

jól legyenek megvasalva; a gazdasági élet egyes időszakai 

alatt (aratás, hordás, répaszállítás stb. idején) ugyanis nem 

egy helyen az egész gazdasági üzem a fogatok használ

hatóságától van függővé téve.

A patbolás hátrányai.

A fölsorolt számos előnye mellett azonban a patkolás- 

nak több elkerülhetetlen hátránya is van. Így azáltal, hogy



az állat megvasalt lába nem a patával, hanem a patkóval 

érinti a talajt és e miatt a pata egyes részei nem tágulnak 

eléggé, mert hiányzik a test súlyának a patára való reánehe- 

zedése alkalmával a talaj felől megnyilvánuló ellennyomás, 

ennek következtében a patában a vér keringése is lassúbb, 

a pata táplálása és ezzel együtt a szaru képződése szen

ved, kevesebb és rosszabb szaru képződik, a pata szűkül. 

A megvasalt pata rendszerint szárazabb, mert a patkó 

miatt kevésbbé éri a talaj felől a nedvesség, ennek követ

keztében szaruja keményebb, merevebb. Hátránya továbbá 

a vasalásnak a patkónak a szegekkel való felerősítése is, 

mert a szegek mindegyike lyukat fúr a patába, gyengíti, 

roncsolja a szarutokot. Ezenkívül a patkó bizonyos súlyt 

is képvisel, mely a négy lábon összegezve két kiló körül 

van; ezt a súlyt elsősorban a pata viseli, ami szintén nem 

válik előnyére.

Az előadottakból kitűnik tehát, hogy a patkolásnak 

számos előnye mellett nem kevés hátránya is van, mind- 

azáltal a mai viszonyok mellett a lovak, sőt sok esetben 

a marhák (igavonók) patkolása elkerülhetetlen, ha azokat 

tartósan munkára használni akarjuk. E szerint tehát a 

patkolás egy szükséges rossz. Hátrányai, káros hatása fo 

kozódik, ha czélszerűtlenül végzik, ha a patkót nem a 

pata alakjának, nagyságának, a láb állásának, az állat 

munkáltatásának megfelelően választják meg, ha rosszul 

szegezik föl, ha idejekorán meg nem újítják. Sajnosan 

tapasztalható, hogy ebben az irányban a kovácsok, de a 

gazdaközönség is nem ritkán mulasztást követ el, illetve 

káros, irányban gyakorol befol s ást. Akárhányszor előfor

dul, hogy n^m a patkót igazítják a patához képest, hanem 

éppen ellenkezőleg a patát faragják, ráspolyozzák stb. a 

patkó alakjának megfelelőre. Máskor teljesen figyelmen 

kívül hagyják a láb állását, a láb, különösen pedig a láb

vég tengelyének irányát, ennek elhajlásait, töréseit és e? 

által a pata hibás elferdülését, elterülését stb. okozzák,
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ami rendszerint hibás járást, bokázást, bevágást, a ló túl- 

korai elhasználódását, elcsigázását, esetleg patagyulladást, 

vérfoltot vagy más pata- és egyéb (in-, izület-)beteg- 

ségeket von maga után. A kovács nem egy esetben a 

ló tulajdonosának határozott kívánságára kénytelen leg

jobb meggyőződése ellenére a patkolást helytelenül 

végezni, máskor pedig a patkó teljes elkopása következté

ben, a patkolásnak idejekorán való megújítása hiányában 

okozhatja a gazda a pata és a láb romlását.

Ha már a patkolás, mint szükséges rossz elkerülhetet

len, törekedni kell hátrányait, káros hatását csökkenteni. 

A patkolás okozta károk enyhítésére a patkolás czélszerű 

végzése mellett leginkább alkalmas a pata rendszeres 

ápolása, a pata rugalmasságának, ellentállóképességének 

megőrzése és fokozása. Ezt nagyban elősegítik azok az 

ismeretek, melyek a patának, a benne foglalt érzékeny 

részeknek szerkezetére, működésére vonatkoznak. A követ

kezőkben tehát mindenekelőtt ezt tárgyaljuk, ezután pedig 

a pata rendszeres ápolását, majd a patkolást ismertetjük, 

a szabálytalan alakú, hibás és beteg paták ápolását és 

patkolását, végül ped*g a szamár, az öszvér és a szarvas

marha patkolását.

*



ELSŐ RÉSZ.

A pata szerkezete (boncztana) és működése.

A ló és a marha a patás állatok közé tartozik, vagyis 

azon állatoK közé, melyeknek Iábvégét a pata foglalja el.

_  £,

1. kép. A ló lábvége (oldalról és kissé hátulról).

A =  a lábközép alsó vége, B =  csűdíziilet,

C  - csűd, D  párta, E  —  pata, F, Fi =  sarok

vánkosok, G =  csíidszőrök.

A pata egyes részeit az ember körmével lehet összehason

lítani, csakhogy a míg az ember körme csak az ujj egy 

részének hátát borítja, addig a pata az egész Iábvégét 

magában foglalja ff. az 1. képen E). A ló és a marha 

lábának a csűddel (C) kezdődő része az ember ujjának 

felel meg, az ujj hegye ezeken a patás állatokon a talajra 

kerül, ezek az állatok tehát az ujjuk hegyén járnak.
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míg az ember a talpán jár Az ujj hegyén való járáshoz 

képest módosultak a láb és a lábvég egyes részei, melyek 

a testsúlyának viselése és a mozgás alkalmával nyilván 

másként vannak igénybe véve, mint a talpon járó állatok

nál és az embernél.

A patát kívülről megtekintve, csak a szarutokot látjuk, 

a pata azonban nemcsak szaruból áll, hanem a szarutokon 

belül csontokat, szalagokat, inakat, rugalmas részeket, vér-

ytyytír,

v ^ /

2. kép. A ló lábvégének hossza iiti metszete. 

a a lábközépcsont alsó vége, b =  csűdcsont, pártacsont, d =  pata

csont, « =  egyenítő csont, /  nyírcsont, g, h, i — egyenítő

szalagok.

ereket, idegeket és ú. n. húsos részeket lehet találni (1. a 

2. képen). Ezekhez a pata belső részeihez a pata felbon

tása, bonczolása útján lehet jutni, leírásukkal a boncztan 
foglalkozik.

A lábvég: csontjai, Ízületei éB inai.

A ló lábvégének csontos vázát (1. a 3. képen) a követ

kező csontok alkotják: a csűdcsont (B), a pártacsont (D), 

acsont (E) és a nyírcsont (f); ezek közül a patacsont
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és a nyírcsont teljesen a patában foglal helyet (l. a 2. ké

pen d és f), a pártacsontnak (c) pedig az alsó vége szin

tén a patához tartozik. Ezek a csontok egymással mozgé

konyán függnek össze és pedig a csűdcsont a pártacsont

tal a pártaízületet, a pártacsont a patacsonttal és a nyír

csonttal a pataízületet alkotja. Az ízületekben a csontokat 

szalagok kötik össze (I. a 4. képen). A ló lábvégén levő

3. kép. A ló lábvégének csontjai 

(oldalról).

A =  a lábközép főcsontjának alsó 

vége, B =  csűdcsont, C =  egye- 

nítő csont, D  pártacsont, E — 

patacsont.

4. kép. A ló lábvégének szalagai 

(oldalról). 

d — a csiidíziilet oldalszalaga, g =  
a pártaÍTÜlet oldalszalaga, h, h' 

a párta ízű let liátulsó szalagai, c, 

d,f-- az egyenítő csontok szalagai, 

i — d, pataiziilet oldalszalaga, k =  
a nyírcsont függesztő szalaga.

ízületekben a csontok két irányban térhetnek ki és pedig 

hátrafelé hajlítás, előrefelé pedig nyújtás vagy feszítés 

lehetséges. Az ízületek, illetve csontok ezen kitéréseit, moz

dulatait az izmok hozzák létre az inak közvetítésével, a ló
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lábvégén a csontok és ízületek elülső felületén feszítő- vagy 

nyújtóinak (I. 5. képen), hátul pedig hajlítóinak foglal

nak helyet.

A pata rugalmas és „húsos11 réssel.

A pata rugalmasságának fokozására a patacsontokat az 

ezeknél rugalmasabb pataporczok egészítik ki és ezek kö

zött a patahajlító inon szintén a rugalmasság fokozására

és a megrázkódtatás eny

hítésére az ú. n. sejtes nyír 

(1. a 2. képen) található.

Közvetlenül a szarutok 

alatt a patában az ú. n. 

húsos részek foglalnak he

lyet (1. a 2. és 6. képen); 

ezek a húshoz hasonló 

élénkpiros színüket a ben- 

nök foglalt nagymennyi

ségű vértől nyerik, ez a 

vér táplálja a szarutokot 

is; erre a szaru utánanö- 

vésénél nagy szükség van. 

A tápláláson kívül a húsos 

részeknek az a feladata, 

hogy a szarutokot a pata 

csontos vázához kössék, 

ezért rajtuk igen nagy

számú szemölcs- és lemez

alakú kiemelkedést lehet találni, melyek a szarutokon 

levő és ezeknek megfelelő mélyedésekbe illenek bele. 

Hogy mily sok ér ágazik el a patában és ennek követ

keztében mennyi vért foglal magában a pata, arra utal 

a 7. és 8. kép. Ugyancsak a húsos részekben oszlanak el 

az idegek is, melyek a pata bántalmai esetén a fájdalmas, 

érzést vezetik.

5. kép. A ló lábvégének nyújtó inai. 

a =• közös ujjnyújtó in, b =  „felső 

egyenítő szalag'1, b’ =  erősítő in- 

köteg, c -=■ oldalsó ujjnyújtóín.
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A szarutok.

A patát kívülről a szarutok (I. a 9. képen) foglalja körül. 

Ez a kemény, de rugalmas burok védi meg a benne fog

lalt részeket a káros külső behatásoktól. A szarutoknak 

3 részét szokás megkülönböztetni: a szarufalat (b), melyet 

akkor látunk, amikor a ló a lábán áll, a szarutalpat (f), 

a pata alsó felületén, és ebbe illeszkedik be a szarunyír 

(I. i és a 10. képen m, n, o, p). A szarufal elülső részét

e/

6. kép. A pata húsos részei. 

a - a pártával szomszédos bőr, a' =  a szőrök eltávolítása után látható 

pontszerű szőrtiiszők, b - húsos s£egély, c — pártaárok, d =  húsos 

párta szemölcsőkkal (kanafokkal), e =  húsos fal, húsos lemezekkel.

hegyfalnak, a mellette levő részeket oldalfalaknak és az 

ezek után következőket sarokfalaknak nevezzük. A szaru

fal felső széle a pártaszél (c), az alsó széle a hordozó szél 

(d), mely a szarutalppal a fehér vonalban (1. a 10. képen 1) 

találkozik. A szarufalat kívül a fedőréteg vagy mázréteg 

vonja be, ezen belül található a szaruoszlopokból álló 

oszlopos réteg és legbelül a lemezes réteg (1. a 9. képen k), 

melynek lemezei a hú?os lemezek közé illeszkednek

Dr. Zimmerniann Á. : A pata ápolása. 2



be és a húsosfal és a szarufal között szoros összekötte

tést létesítenek. Az elülső pata talpa ■ inkább kerekalakú, 

a hátulsóé pedig megnyúlt, szívalakú (1. a 11. képen).

Az egészséges pata talaj donságal.

Az egészséges pata tulajdonságai közül említést érde

melnek a következők: Az ép; egészséges pata felső szé-

7. kép. A ló ujjának erei és idegei (oldalról). 8. kép. A ló ujjának 

»rei és idegei (alulról). 

a, b, c, d, e, f — osztóerek, A, B, C, D, G gyüjtőerek,

1, 2, 3, 4 =  idegek.

lén levő párta egyenletes, rugalmas duzzanat alakjában 

különböztethető meg, melyen hiányok, repedések, sérülé

sek stb. nincsenek. A szarufal egész felületén síma, fényes, 

egyenletes lefutású, tehát felülről lefelé egyes helyeken 

sem nem domborodik ki, sem nem húzódik befelé, repe

dések, csorbulások stb. nincsenek rajta (1. a 9. képen).

A szarufalon gyakrabban találhatók körkörös kiemelke
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dések: a szarugyűrűk-, ha ezek egyirányúak, párhuzamo

sak a pártával, úgy nem bírnak különösebb jelentőséggel 

mert a szarunak koronként erősebb növekedése folytán 

jönnek létre (pl. takarmányváltoztatás esetén); ezekkel szem

ben a pártával nem párhuzamos és rendszerint erősebben 

kiemelkedő szarugyűrűk a pata lefolyt betegségére utalnak.

A szarutalp (1. a 10. és 11. képen) az ép patán homorú,

9. kép. A ló patájának szarutokja felülről és oldalról. 

a =  szaruszegély, b szarufal, c — pártaszél, d. =  hordozószél, e =  

pártaárok, / =  szarutalp, g — saroktámasz, h =  sarokvánkos, i =  szaru

nyír, k =  szaru lemezek.

A fekete ferde vonalak a hegyfal, oldalfal és a sarokfal határait jelzik.

erős ujjnyomásra nem enged, rajta vörös, sárga vagy fe

kete foltok nincsenek. A fehér vonal (1) jól látható, foly

tonos, a szarufal és a szarutalp összeköttetése a fehér vo

nalnak megfelelően nincs megszakítva. A szarunyír (m, n( 

o, p) összefüggő rugalmas szaruból áll, rajta száraz és

2*
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mély barázdák (m, u) mélyednek be. A sarokfal mögött 

levő sarokvánkosok (h) egyenlő nagyok, egyenletesen dom

borodnak, egyenlő magasak, közöttük sekély bemélyedés 

látható. A pataporczok rugalmasak, ami a pártán kétoldalt 

gyakorolt nyomással állapítható meg. A szarutok nyomá

sára a patának egy részlete sem árul el fokozottabb érzé

kenységet vagy fájdalmasságot.

10. kép. Elülső pata (alulról). 

d =  hordozószél, / =  szarutalp, g =  saroktámasz, h =  sarokvánkos, 

=  fehér vonal, rti =  középső nyfrbarázda, n =  a nyír hegye, o — teste, 

p — szára, r =  sarokszöglet, u =  oldalsó nyírbarázda.

A fekete vonalak a hegyfal, oldalfal és sarokfal határát jelzik.

A pata szarutokjának színe különféle, vannak fekete, 

szürke, sárga vagy viasz-színű, fehér és sávozott paták. 

Tapasztalati tény, hogy sötétebb színű paták szaruja rend

szerint ellentállóbb, mint a világosabb színű szaru.
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Az újszülött oslkó patája.

Az újszülött csikó patája sok tekintetben különbözik a 

felnőtt, kifejlett állat patájától. Legszembeötlőbb az a saját

sága, hogy az újszülött állat patája a pártaszélen szélesebb, 

mint a hordozószélen; a talpat és a nyírt a hordozószélen

11. kép. Hátulsó pata (alulról).

A — hordozöszél, f — szarutalp, g — saroktámasz, h — sarokvánkos, 

l =  fehér vonal, tn =  középső nyírbarázda, n =  a nyír hegye, o teste, 

p =  szára, r =  sarokszöglet, u — oldalsó nyírbarázda.

A fekete vonalak a hegyfal, oldalfal és sarokfal határát jelzik.

túlterjedő sárgás-fehér lágy szaru borítja, mely azonban 

már nehány nappal a születés után részben beszárad, rész

ben pedig ledörzsölődik. A testsúly reánehezedése követ

keztében a szarutokban foglalt részek mindinkább le és
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kissé széjjel nyomatnak, ehhez képest a megterhelés foly

tán a csikó patája talpi részletében, a hordozószélen ki

szélesedik. A ló patája teljes fejlettségét az 5 éves korban 

éri el.
A pata szarutokjának növekedése.

A pata szaruja a húsos részek felületén képződik és 

innen nő lefelé. A szaru képződéséhez szükséges anyagot 

a vér szolgáltatja, mely a húsos részek nagyszámú erei

ben bőven található.

A pata szarujának növekedése rendes viszonyok között 

egyenletesen történik, vagyis ugyanazon idő alatt a hegy

fal a pártától lefelé ugyanannyit nő, mint a sarokfal. Az 

egy hónap alatt újonnan képződő szaru mennyisége vál

tozó, 4— 13 mm. között ingadozik és különböző körülmé

nyektől függ; elsősorban befolyással van reá a vérkerin

gés, azután a pata ápolása, elősegíti a mozgás, különösen 

a vasalatlan lábbal való mozgás. A hátulsó patákon a szaru 

többnyire gyorsabban nő, mint az elülsőkön. A ménlovak 

patáján a szaru rendszerint lassabban nő, mint a kanczák 

és a heréit lovak patáin. A fiatal állatok, különösen vasa

latlan patáin a szaru gyorsabban nő, mint az idősebbe

ken. A takarmányozás, a test ápolása, a vedlés, különféle 

betegségek szintén képesek a pata szarujának növekedését 

befolyásolni. A pata szarújának növekedésében beálló inga

dozások a szárútok gyűrűzöttségét eredményezik.

A pata szaruja a pártaszéltől a hordozószélig a  ̂hegy

falon átlag 10— 12 hónap alatt nő végig, az oldalfalakon 

ö--8 hónap alatt, a sarokfalakon 3—5 hónap alatt; a tal

pon és a nyíron átlag 2—3 hónap szükséges, míg a szaru 

legmélyebb rétege a felületre kerül.

A pata szarujának növekedése és kopása azonban nem 

minden lábvégen megy egyenletesen végbe. Ugyanis ha 

a ló a patáit nem egyenletesen terheli meg, akkor egyes 

részei gyorsabban kopnak. Az egyenlőtlen megterhelés oka 

lehet hibás lábállás, hibás pataalakulás, hibás patafaragás.
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A pata viszonya a lábak állásához.

Az állat törzsét a lábak hordozzák, a törzs súlya a lábakra 

nehezedik és pedig a legnagyobb súly kétségtelenül a leg

alul lévő részt, a patát terheli meg, ahol a felülről jövő 

teher az alulról, a talaj felől érvényesülő ellennyomásra 

talál. Tapasztalati tény, hogy a pata sokféle alakulása jó

részt a megterhelés módjának különféle eltérései folytán 

jön létre és a pata alakja a lábállásokkal szoros összefüg

gésben áll. A lábállásban beálló változás a pata megter

helésének megváltozását és evvel együtt a pata alakjának 

módosulását vonja maga után, így pl. a ferdén álló láb 

patája is elferdül.

Szabályos vagy hibátlan lábállás.

A ló lábállása szabályos (rendes vagy Hibátlan) akkor, 

ha a végtagok a törzset függélyesen támasztják alá; élűi

ről tekintve szabályos lábállás esetén az elülső lábak fedik 

a hátulsókat. Szabályos lábállás esetén az elülső paták na

gyobbak, mint ugyanazon állat hátulsó patái, a szarúfal 

ferdébben áll, a hegyfal háromszor oly hosszú, mint a 

sarokfal, a hordozószél inkább köralakú, legszélesebb a 

közepén (1. a 10. képen), a szarutalap kevésbbé homorú, 

mint a hátulsó patákon, a nyírbarázdák sekélyebbek. Evvel 

szemben a szabályos lábállás esetén a hátulsó paták kiseb

bek, mint az elülsők, a szarúfal meredekebb, a hegyfal 

kétszer oly hosszú, mint a sarokfal, a hordozószél szív

alakú (1. a 11. képen), legszélesebb a hátulsó kétharmad

ban, a szarútalp vastagabb és homorúbb, a nyírbarázdák 

mélyebbek, mint az elülső patákon.

Szabálytalan és hibás lábállások.

Ha a lábak nem függélyesen támasztják alá a törzset, 

hanem a függélyestől eltérnek, szabálytalan-nak vagy 

hibás-nak mondjuk a láb állását. A szabálytalan és a 

hibás lábállás lehet veleszületett és lehet később szerzett.
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A szabálytalan és hibás lábállás esetén a paták egyen

lőtlenül terheltetnek meg, a mennyiben a patának az a 

része, mely a függélyeshez közelebb van, erősebben ter- 

heltetik meg és a talaj felől is nagyobb ellennyomást 

szenved el. Ennek következtében a pata alakja is meg

változik, az erősebben megterhelt oldalán a pata mere-

12. kép. A pata elferdülése a földön tág állás esetén.

dekebb lesz, míg a kevésbbé megterhelt lejtősebb. Az ilyen 

módon megváltozott patával a ló a lábállás szabálytalan

ságát kiegyenlíti. Minden szabálytalan lábállás a pata 

alkalmazkodásával ilyen módon némileg kiegyenlítőd

hetik.

Élőiről tekintve a következő szabálytalan vagy hibás 

lábállásokat lehet megkülönböztetni: 1. a földön tág láb-
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ál lás (tánczmester- vagy franczia állás, tehénállás), 2. a 

földön szűk lábállás (hegyfaltipróállás, dongaállás, lőcs

láb). Ezek közelebbi leírása lótenyésztési művekben talál

ható. A földön tág állás esetén a pata kifelé ferdül, tehát 

a belső, erősebben megterhelt fele meredekebb, a hor

dozószél belső fele kevésbbé ívelt, míg a szarufal külső 

fele lejtősebb, hordozószéle íveltebb (1. a 12. képen). A fö l

dön szűk állás esetén a pata befelé ferdűl, tehát a külső, 

erősebben megterhelt fele meredekebb és szűkebb, míg a 

belső fele lejtősebb és tágabb.

13. kép.

Szabályos alakú pata (oldalról).

14. kép. 

HegyesszögíTpata; lágy csiid.

Oldalról tekintve a következő szabálytalan és hibás 

lábállásokat lehet megkülönböztetni: 1. előreállított (kard

állás), 2. hátraállítolt lábállás, .3. hegyesszögletű pata (lágy 

csüd), 4. tompaszögletű pata (meredekcsüd), végül 5. 

medveállás; az 1. és 3. esetben a pata hegyesebb, hegy

fala hosszabbra megnyúlt, sarokfala alacsonyabb (I. a 14. 

képen), a test súlya inkább a pata hátulsó felére nehezedik, 

a 2., 4. és 5. esetben a pata meredekebb, hegyfala arány

lag rövid, míg sarokfalai magasabbra emelkednek (1. a 

15. és 16. képen), a testsúly legnagyobb része a pata 

hegyfalára, medveállás esetén azonban a pata leghátulsó 

részére nehezedik.
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A lábak mozgása és ennek 

hatása a patára.

A szabályos állású lábak patái a mozgás alkalmával 

rendszerint egyenes irányban vitetnek előre, míg a földön 

tág állás vagy földön szűk állás esetén oldalt ívben viszik 

előre a lovak patáikat.

Az állat mozgása alkalmával a lábnak a talajra való 

lehelyezése a talaj minősége, keménysége és a lábállás 

szerint különböző, kisebb-nagyobb fokú rázkódtatással 

jár, ezen rázkódtatást csökkenteni vannak hivatva az

15. kép. Tompaszögű pata; 

meredek esüd.

16. kép. Medveállás.

Ízületek szögletei, továbbá a csontok végeit bevonó por- 

czogók és a pata rugalmas részei. A testsúly reáneheze- 

dése alkalmával a pata rugalmas részei a felülről jövő 

nyomásnak engednek és ehhez képest a pata megterhel- 

tetése alkalmával alakját megváltoztatja; ez az alakválto

zás azonban oly csekély, hogy szemmel alig látható. 

A test súlya által lefelé gyakorolt nyomás a talaj felől ellen

nyomásra talál, minek következtében a pata, különösen 

hátulsó felében, tágul: szélesebb, laposabb és alacsonyabb 

lesz. A mint a testsúly reánehezedése megszűnt, a rugal

mas pataporczok és a pata egyéb rugalmas részéi ismét 

visszatérnek eredeti helyzetükbe.
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A pata tágulása a testsúly reánehezedése alkalmával 

legjobban jöhet létre vasalatlan patákon, feltéve, hogy ezek 

hibátlan alakúak és egészségesek. A tágulás következtében 

egyébiránt a rázkódtatás is csökken és r gószerű hatása 

(pataporczok stb. rugalmassága) a járást könnyebbé teszi, 

továbbá a vérnek a patában való keringését elősegíti, 

fokozza, a mi viszont a szaru növekedésére és pótlására 

bír előnyös hatással.

A patkolásnak nem szabad a pata tágulását gátolni, erre 

a patkolásnál mindig figyelemmel kell lenni, a patkót oly 

módon igazítani a kellőképpen előkészített patára, hogy a 

patkó ne zavarja a pata tágulását a test súlyának behatása 

alatt. Ha már a patkolás mint szükséges rossz (1. a 6. 

oldalon) elkerülhetetlen, törekedni kell hátrányait, káros 

hatását csökkenteni. A patkolás helyes, czélszerű végzése 

az, mely a legkevesebb kárt okozza, emellett a pata rend

szeres ápolása is alkalmas a patkolásokozta károk enyhí

tésére.



MÁSODIK RÉSZ.

A pa t a  á po l á s a .

A pata ápolásának czélja főleg a pata rugalmasságá

nak és ellentállóképességének megőrzésére és fokozására 

irányul.

A pata rugalmaBBága.

A pata rugalmasságát elsősorban a szarutok rugalmas

sága adja meg, másodsorban pedig az ebbe foglalt részek 

rugalmassága képes a pata rugalmasságát fokozni. A pata 

belső, vagyis a szarutokban foglalt részei közül különö

sen a patacsont két oldalsó nyúlványán levő porczogók 

és a talpi felületén levő ú. n. sejtes nyír (1. a 2. képen) 

azok, a melyek a patának nagyobbfokú rugalmasságot köl

csönöznek. Ezekre a belső részekre azonban a pata ápo

lásának aránylag kevés hatása van, ezért leginkább a 

szarutok rugalmasságának megőrzésére és fokozására kell 

törekedni.

A szarutok rugalmassága csak akkor lehet kielégítő, ha' 

a szaru elegendő nedvességet foglal magában, mert a 

száraz, a kiszáradt szaru kemény, merev és törékeny. 

A szarutok aránylag könnyen sok nedvességet képes 

magába fölvenni. Másfelől azonban, ha a szaru túlsók 

nedvességet vett fel, rugalmasságából veszít, az ilyen túlbő 

nedvtartalmú szaru a nyomásnak könnyebben enged, a 

nyomás megszűntével pedig a szaru nem tér vissza már 

eredeti helyzetébe. Ezenkívül a túlbő nedvesség által föl

lazított szaru kevésbbé ellentálló, porhanyó, morzsolékony.
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A szarutok puhitása.

A szarutok rugalmasságának és ellentállóképességének 

fokozása czéljából tehát a keményebb, merev szarutokot 

némileg puhítani kell. Erre a czélra a legalkalmasabb és 

legolcsóbb anyaga víz, melyet adott alkalmas esetben úgy 

alkalmazunk, hogy a lovat naponta 1h —1 órán át áramló, 

folyó vagy álló vízbe állítjuk, vagy pedig ha ez nem 

lehetséges, akkor a patát egy kb. félméter nagyságú zsák

vászonba burkolják (17. kép) és ezt vízzel nedvesítik: az 

ily módon bekötött lábvéget egy veder vízbe mártogat- 

ják vagy le-leöntik egy-egy veder 

vízzel.

A pata tisztogatása.

A víz a pata tisztogatására is a 

legalkalmasabb anyag. A pata ápolá

sának ugvanis egy másik elenged- 

hetlen kelléke a pata tisztántartása, 

melynek különösen az istállózott álla

toknál, főleg állandó alom használata 

esetén van nagyobb jelentősége.

A szaru ugyanis a nedvesség fel

vételén kívül még nagy hajlamosság

gal bír a rothadásra is, a mi az istálló 

talaján, az alomban stb. nagy mennyiségben előforduló 

rothadást okozó anyagok behatására aránylag könnyen 

jöhet létre. A pata tisztítására legczélszerűbb tiszta vizet 

használni; az erősebben tapadó szennyrészeket sikár- 

kefével szokás ledörzsölni, a nyírbarázdák tisztogatására 

külön patatisztogatókat (1. a 18. képen) is készítenek.

A szarutok tisztítására és puhítására a víznél nincs jobb 

anyag. Az átnedvesített agyag (sár), nedves fűrészpor, át

nedvesített korpa vagy lenmagliszt alkalmazása körülmé

nyesebb és még sem jár jobb eredménynyel. A pata 

szarutokjának puhítására igen elterjedten használják a

I,'. kép. 

Patakötés vászonnal.
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marhatrágyát, mely valóban képes puhítani a szarut, de 

egyúttal rontja is, mert rothasztja és emiatt ezen eljárás 

mellőzendő; a trágya más helyen jobban értékesíthető. 

Semmi esetre sem szabad továbbá a szaru puhítására a 

tüzes vasat használni.

*
A patakenöosökröl.

A pata tisztántartására, puhítására, rugalmasságának, 

ellentállóképességének fokozására különféle patakenőcsöket 

is ajánlanak. A kenőcs egymagában nem teszi puhábbá

a szarut, sem rugalmasabbá, használata ezért erre a

czélra felesleges, sőt egyes kenőcsök, melyek avas, rom

lott, vagy romlékony zsira

dékkal készülnek, még ártal

masok is. Nem felel meg 

a valóságnak az sem, hogy 

a patakenőcsök a szaru 

növekedésére közvetetlenül 

is. köp. P* előnyös hatással vannak. 

P*»itisztogatók fiból te vub<M. A nagyobbfokú nedvtar

talma miatt kevésbbé ellent- 

álló, porhanyó, morzsolékony szarutokot ajánlatos a külső 

nedvesség káros behatásától való megvédése czéljából,be

zsírozni, erre minden nem avas és nem edző hatású zsira

dék alkalmas. Legjobb a közönséges disznózsír (szalonna) 

és a marhafaggyú, igen jó a vazelin is, ha nem tartalmaz 

petróleumot (a nyers vazelinben szokott ez lenni.) Nem 

szabad azonban a patát sohasem előzetes mosás nélkül 

bekenni, mert különben vaskos szenynypörkök keletkeznek 

rajta, melvek a szaru kitöredezését, kicsorbulását okozzák. 

A patákat csupán abból a czélból bekenni, hogy fénye

sebbnek, szebbnek lássanak, felesleges és hiábavaló, mert 

a pata szarufalának külső, fedő rétege ép, egészséges álla

potban mindig fényes, ezért németül „GIasur"-nak, ma

gyarul »fénymázréteg"-nek is nevezik. A pata bezsírozásá-
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nak, bekenésének csupán a nagyobb 'nedvesség vissza

tartása lehet a czélja.

A szaru rothadásának, különösen a nyír rothadásának 

elkerülése végett lehet a pata talpát, különösen a nyír

barázdákat tiszta fakátránynyal bekenni.

A mozgás előnyös hatása.

A pata jókarban tartásához feltétlenül szükséges a 

mozgás, a járás, mert ennek hiányában a pata folytono

san növekedő szaruja nem dörzsölődik, nem kopik, külö-

19. kép. 20. kép.

Nem ápolt csikópata. Hegyfala túl- A pata elgörbiilése ápolás hiánya 

hosszú, sarokfalai túlmagasak és következtében,

behúzódottak, a nyír satnya.

nősen a vasalatlan patákon túlnő, elgörbül. A hosszas 

állás következtében a pata rugalmassága csökken, sarok

falai behúzódnak, talpa szűkül, a nyír elsatnyul (1. a 19. 

képen), a pata különböző betegségekre hajlamossá válik. 

A csikók vasalatlan patáin a szaru túlnövése nyomán 

csakhamar a pata elgörbülése (1. a 20. képen), szűkülése 

és meredek csüdállás is következik be. A mozgás élén

kíti a patában is a vérkeringést, a mi a pata egészségi 

állapotára, fejlődésére, különösen a csikókorban igen elő
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nyös hatással van. De a szaru minősége is sokkal jobb 

szokott lenni azoknál a lovaknál, a melyek dolgoznak, vagy 

a melyeket jártainak, mint azoknál, melyek többet állnak 

az istállóban.
A csikók patáinak ápolása.

A csikók patáinak ápolására mindenkor nagy figyel

met kell fordítani, mert az ilyenkor elkövetett mulasztá

sok később bosszulják meg magukat. A legjobb szárma

zású, a legjobb testalkatú csikó is értéktelenné válhat 

hibás, rossz patái miatt. Ezért czélszerű a csikók patáit 

hetenkint megvizsgálni és körülbelül négyhetenként, a sze

rint, hogy mennyire koptak, megigazíttatni, vagyis a pata 

szaruját a hordozószélen és a talpon a csikó lábállásának 

megfelelő módon hozzáértő kovács által lefaragtatni. Külö

nösen oly helyen és oly időben, a hol és a mikor a csikók 

nem járnak ki a szabadba, válhat károssá és veszedel

messé a pata ápolásának elhanyagolása és nem ritkán a 

pata szűkülése, továbbá meredek csüdállás és egyéb hibás 

lábállások és patabetegségek lehetnek annak káros követ

kezményei. Mindez elkerülhető, ha a pata szarujának 

növekedését, illetve egyoldalú kopását kellő időben ellen

őrzik és megfelelő patafaragással szabályozzák. Igen czél

szerű és ajánlatos továbbá a lovakat már csikó korukban 

lábuk feladására, felvételére szoktatni, a mi a későbbi meg- 

patkolásukat lényegesen megkönnyíti. Óvakodni kell azon

ban attól, hogy a csikókat túlkorán megvasalják; a túl- 

korai patkolás kétszeresen hátrányos, mert nemcsak a pata 

fejlődését gátolja, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a 

csikót túlkorán erősebb munkába fogják. A csikókat csak 

valóban fennforgó szükség esetén ajánlatos megvasaltatni 

és czélszerű ezt minél későbbre kitóini.
*

A pata ápolásához tartozik a patkolás is. A patkolás- 

nak kellő időben való újítására szintén nagy gondot kell 

fordítani; ezt az időt az állat használtatása a patkó
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kopása, a szarutok növése határozza meg. A hadseregben 

a patkolás megújítása 5—6 heti időközökben van rende

leti úton előírva.

Hosszabb ideig istállóban álló ló lábairól ajánlatos a 

patkókat erre az időre leszedetni.

Összefoglalva a mondottakat a pata ápolására szükséges 

a tisztántartás, esetleg a szaru puhltása víz segélyével, 

továbbá a mozgás, a szarutok koronkénti rövidítése, sza

bályozása és patkolása. Ezek közül a szarutok rövidítését, 

faragását és szabályozását a patkolással kapcsolatosan 

ismertetjük.

Dr. Zimmennann Á.^ A pata ápolása.

*



A patkolásról.

A patkó a pata hordozószélének megerősítésére szolgál, 

más szóval vasból készült mesterséges hordozószél vagy 

hordozófelület, mely a pata és a láb alátámasztását elő

segíti.

A  lóval való bánásmód 

a patkolás alkalmával.

A patkolás többnyire a kovácsműhelyben, annak vasaló

színjében történik, hol a lovat rendszerint egy szilárd 

falba erősített vasgyűrűhöz kötik. Előbb azonban a kovács 

a műhelyéhez vezetett ló lábait, lábállását, patáit jól meg

nézi, azután megvezetteti a lovat, hogy meggyőződjék 

arról, miként viszi a ló a lábait és a patáit előre és miként 

terheli meg azokat, végül felemelteti a patát és ezt nézi 

meg közelebbről, evvel együtt a patkót, alakját, lyukasz

tását, helyzetét, kopását (a patkó egyenlőtlen kopása az 

egyenlőtlen megterhelésre utal, ennek okát, pl. hibás láb

állás, pataalakulás, hibás patkolás stb., azután közelebbről 

kell megállapítani).

A nyugtalan, ijedős lovakat czélszerű meg nem kötni, 

hanem egy megbízható emberrel fogatni.

Sok helyen a vasalószín falán odaerősítve találni kötő

fékeket és ezeket húzzák a ló fejére; ezekkel azonban nem 

ritkán fertőző betegségeket (mirigykor, influenza, takonykór) 

terjesztenek, ezért czélszerűbb, ha minden lovat saját kötő

fékével vezetik a kovácshoz.

HARMADIK RÉSZ.
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A patkolás egész tartama alatt a lóval lehetőleg szelíden 

kell bánni. Sok ló csak akkor áll nyugodtan, ha társát 

maga mellett látja, mások mindjárt megszelídülnek, ha 

valamit enni adnak nekik (zab, czukor, kenyér stb.) a 

patkolás közben, a mi figyelmüket elvonja a patkolástól.

Az elülső láb felvétele előtt a lovat megszólítgatva az 

egyik kézzel a lapoczkát simogatni czélszerű, hogy így 

a ló a testsúlyát a másik oldalra tolja át, ezután lassan 

felemelve a lábat csüdben kell megfogni és a lábtövét az 

ugyanazon oldali előreterpesztett láb czombjára támasz

tani. A hátulsó láb felvételénél a ló testét hátrafelé simo

gatva a kezet a csípőszögletre kell támasztani, hogy ezáltal 

a ló testsúlya a másik oldalra tolassék át, ezután simogató 

kézzel lefelé haladva a lábat csánkban behajlítják és a 

felvevő egyén ugyanazon oldali czombját a ló csüdje alá 

illesztve átkarolja a ló lábát oly módon, hogy a ló csánkja 

az ember hónalja alá kerüljön, az így felvett hátulsó lábat 

ezután mindkét kézzel csüdben kell átmarkolni. Az elülső 

lábat nem szabad a láb tövén túl, a hátulsót a csánkon 

túl felemelni, úgyszintén nem szabad egyiket sem mereven 

tartani, hanem minden mozdulatot követni, enyhíteni kell. 

A lábnak a talajra való visszahelyezése szintén nyugodtan, 

csendesen történjen.

Fiatal és öreg, lecsigázott lovak lábát nem szabad egy

szerre túlhosszú ideig felemelni; ugyanez áll a beteg 

patájú lovakra nézve is. Ezeknél czélszerű minden adott 

alkalommal a lábat ismét leengedni.

Fiatal, félénk, ijedős lovakkal különösen szelíden kell 

bánni, nem szabad mindjárt kezdetben kényszereszközökhöz 

folyamodni. Csiklandós lovak lábát erélyesen kell meg

fogni, mert a símogatás kellemetlenül érinti ezeket. Rossz

indulatú, rugós, előrevágó lovaknál először megkísérelni 

kell etetéssel, jó szóval, hivogatással, később erélyesebb 

reászólással a láb felvételét. Ajánlatos ilyeneket erősebb 

munka után, esetleg futószáron való hajtás után kifáradt

3*
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állapotukban megpatkolni. A bokros, makranczos lovak 

egy-két napi éheztetéssel is szelidíthetők. A harapós lovakra 

a patkolás alkalmával szájkosarat kell tenni és a lovat 

rövidre kötni.

A kényszereszközök közül leginkább használatos az ajak

szorító vagy pipa (1. a 21. képen), ez egy körülbelül 

30—40 cm. hosszú fabot (a), melynek egyik végén két 

lyukon keresztül egy vékony kötelet vezetnek át (b), az alsó 

végén levő lyukba pedig egy zsinórt vagy 

szalagot húznak és evvel a kötőfékhez kötik. 

Az ajakszorítót a felső ajakra szokták csa

varni ; alkalmazása óvatosságot igényel. Vas

ból való ajakszorítót nem szabad használni, 

úgyszintén a fülre sem szabad a „pipát" 

alkalmazni.

Ostor, lovaglóvessző alkalmazásától a 

vasalószínben lehetőleg tartózkodni kell, 

még inkább áll ez a kalapácscsal, fogóval 

való megfenyítésre nézve.

A Balassa-féle eljárásnál a ló fejére a 

kantáron kívül orrkötőféket („kapiczány11, 

németül Kappzaum) helyeznek, melynek 

szára folytonos mozgatásával a ló figyel

mét a patkolástól el kell terelni; ez az eljárás 

különösen ágaskodó és előrevágó lovaknál 

ajánlható.

Az olyan lovakat, melyek a patkolás körül 

elfoglalt emberek testi épségére, életére 

veszélyesek, deszkafalhoz vagy kalodába 

kötik, mindkét eljárásnál azonban az állatok felesleges 
kínzását mellőzni kell.

A ló felemelt lábáról a régi elhasznált patkókat óvatosan 

leveszik a szarufal súlyosabb sérülése nélkül. Evégből a 

szegcsonkokat vagy szegecseket a szegvágó és patkoló- 

kalapács segélyével visszaliajlítják, azután a szegcsípófogó-

21. kép. 

Ajafcauritó 

pipa. 

a fabot, 

b =  kötélhu

rok, c pipa, 

m e jík ö lé s é r e  
szolgáló sza

lag.
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val a patkószárát felemelik, majd a patkót ismét a patához 

közelítve a patkószegeket egyenként kihúzzák. A kihúzott 

szegeket nem szabad a talajra dobálni, hanem azokat a 

patkolószékre kell tenni.

22. kép. Franczia taszítókés. 23. kép. Szarucsipőfogók.

A patkó leszedése után a patkó kopását közelebbről 

veszi szemügyre a kovács. Ezután a patkó védelme alatt 

megnőtt, felesleges és elhalt szarut távolítja el, miközben

24. kép. A patafaragó kés (angol szaruhasogató kés) használata.

figyelemmel van a lábállásra, a pata alakjára, kopására. Az 

elhalt szaru keményebb, törékeny és rendszerint nagyobb 

lemezekben választható le. A felesleges szarut először a 

talpról a mellgombos taszítókéssel (1. a 22. képen) távo-
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lítják el, azután a szarucsípőfogóval (1. a 23. képen) az 

egyik sarokszöglettől kezdve lecsípik a szarufalon túlnőtt 

szarut a hegyfalig, majd ugyanígy a másik sarokszöglettől 

kiindulóan. Végül szaruráspolylyal (1. a 25. képen) le

tompítják a hordozószélt és a szarufaragókéssel a hor

dozószélt, fehér vonalat és a talp külső szélét egy egyen

letes síkká faragják (I. a 24. képen) és vízszintesre ráspo- 

lyozzák.

A patkó kiválasztása.

Ezután a patkó kiválasztására kerül a sor. A patkó 

kiválasztásánál tekintetbe jönnek a talajviszonyok és az 

év szaka, az állat nagysága, testsúlya, használtatása, járása, 

lábállása, a pata alakja, szarujának minősége.

25. kép.' Szaruráspoly.

A patkó alakja ugyanolyan legyen, mint a hordozószél 

alakja, ehhez képest az elülső és a hátulsó, de a baloldali 

és a jobboldali patkók is különböznek egymástól.

A patkónak van külső és belső szára, e kettőt a hegy- 

ja li része vagy kötése köti össze. A patkónak a patával 

érintkező felületének külső, síma, egyenes részlete a'pata 

hordozó szélére fekszik reá, ettől befelé azonban lejtős. 

A patkónak a talajjal érintkező felületén van a szegárok, 

melybe a szeglyukak mélyednek be (1. a 26. képen).

A patkó szélessége általában kétszer olyan nagy, mint 

a hordozószél szélessége a fehér vonallal és a talpi széllel 

együtt (25—30 milliméter). A patkó vastagsága az állat 

nagysága és súlya, használtatása és a talajviszonyok szerint 

8— 15 milliméter között váltakozik, súlya pedig 400—450 

gramm között ingadozik.
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A szeglyukak száma kisebb patkón 5, nagyobbon 7—8 

lehet, alakjuk a patkószeg fejéhez hasonló, nagyságuk 

ugyancsak annak felel meg, irányuk pedig a pata falának 

felel meg.

A patkó hegyfali részén, néha szárain is, félkör alakjában 

felemelkedő ú. n. kápákat szoktak készíteni, melyek a 

patkónak a patán való eltolódását meggátolják (1. a 27., 28. 

és 29. képen).

Magyarországon a következő patkóféleségek haszná-

26. kép. Papucspatkó. Oldalt vastagodó szárú és egyenlő vastagszárú 

papucspatkö oldalról nézve.

latosak leginkább: a papucspatkó, a sarkos patkó, a sarkos 

körmös patkó, a csavaros sarkú patkó, a csukott patkó, a 

félholdalakú patkó és a gyári patkók.

A papucspatkó vagy egész terjedelmében egyenlő vastag 

és egyenlő széles, vagy pedig elől a hegyfali részleten vala

mivel vékonyabb (I. a 26. képen), de sarok és köröm nincs 

rajta. Ez a patkó a patát a kopás ellen jól megvédi és 

a pata működését támogatja, könnyebb munkát sík talajon 

végző lovakra czélszerűen alkalmazható.

A sarkos patkó (1. a 27. képen) szárainak vége derék

szögben lefelé görbített, sarkai oly magasak, mint a patkó
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szárai; mindkét saroknak egyenlő magasnak kell lenni. 

A sarkoknak az a czélja, hogy a kicsúszás és elesés ellen 

védjék meg a lovakat. A sarkok a pata hátulsó részét 

magasabbra felemelik a talajtól, ezen rész működését, tágu

lását gátolják, ezért tagadhatatlanul káros hatással vannak 

a patára, mindazáltal alkalmazásuk ezidőszerint sok eset

ben elkerülhetetlen.

27. kép.

Sarkos patkóval megvasalt 

elülső bal pata.

28. kép.

Sarkos kormos patkó hátulsó patára 

alulról, oldalról és elölről tekintve.

A sarkos körmöspatkó (1. a 28. képen) olyan sarkos 

patkó, melynek hegyfali részébe egy darab vasat vagy aczélt 

beforrasztanak; ezen patkókörömnek vastagsága a sarkokéval 

egyenlő (1. a 28. képen), szélessége 4—5 cm. A patkóköröm 

alkalmazásának az a czélja, hogy a patkót hosszabb ideig 

használhatóvá tegye és járás alkalmával a lábnak a talajba 

való erősebb megfeszítését, kapaszkodását tegye lehetővé. 

A patkó körme is káros hatással lehet a patára és a lábra, 

mert csökkenti a patát alátámasztó felület nagyságát, minek
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következtében könnyen rándulások jöhetnek létre; emellett 

a pata talpa magasabbra kerül a talajtól, kevésbbé tágul 

a testsúly reánehezedésekor. A sarkos körmös patkó mindaz- 

által nehéz igáslovaknál, különösen télen, síkos úton 

nélkülözhetlen.

1"A kicsúszás megakadályozása czéljából a patkó sarkait 

és körmét élesíteni is szokás, azaz a sarkokat hegyesre 

vagy ékalakúra, a patkókörmöt pedig ékalakúra ková

csolni. Ezenkívül átmenetileg, kisegítésképpen hegyesfejű,

29. kép. Csavaros sarkú körmöspatkó, mellette ezen patkó oldalról 

tekintve; tompa és hegyes csavaros sarkok.

ú. n. jégszegeket (I. a 33. képen) is szoktak a patkóba, 

illetve a Datába verni. Mindezek azonban csak aránylag 

rövid ideig maradnak élesek és hegyesek, kiélesítésükre, 

megújításukra a patkót a patáról le kell venni, a mi nagy 

fokban rongálja a patát és nehézkes, körülményes is; 

továbbá ha a ló éles vasalással istállóban áll, a hegyes 

sarkokkal, szegekkel könnyen megsebezheti magát vagy 

a szomszédját. Ezért télen olyan patkóra van szükség, mely 

hosszabb ideig megtartja élességét és emellett éles részei 

olyankor, a mikor nincs ezekre szükség, sőt károsak is 

lehetnek, kiszedhetők. Ilyen a csavaros sarkú patkó (1. a
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29. képen), melyen a szárak végének közepében készített 

csavarmenet a csavaros sarkok felvételére szolgál. A csa

varos sarkokat gyárilag állítják elő, többnyire aczélból; 

a sarok feje vagy tompa: koczkaalakú, vagy pedig éles, 

hegyes (1. a 29. képen), előbbi oly magas, mint a patkó 

vastagsága, utóbbi másfélszer oly magas, mint a patkó szára, 

az éles sarkot a patkó külső, a tompa sarkot pedig a patkó 

belső szárába csavarják. Az istállóban az éles sarkot 

kicsavarják és helyébe tompa sarkot csavarnak; ez czél- 

szerűbb eljárás, mint teljesen kiszedni 

a sarkokat, ugyanis utóbbi esetben a 

csavarmenetekbe könnyen oly anyagok 

kerülnek be és rakódnak le, melyek 

azután a patkósarkok beillesztését meg

nehezítik. A sarkok becsavarásakor 

a sarkok beillesztése kézzel történik, 

később azonban egy erre a czélra 

szerkesztett kulcs (1. a 30. képen) segé

lyével csavarják végig; a csavaros 

sarkok kiszedésére ugyancsak ezen 

kulcs szolgál. A kopás által eltom

pított sarkokat még néhányszor kiéle

síteni is lehet. A gyakori élesítés 

elkerülése végett újabban olyan csa

varos sarkokat hoztak forgalomba, melyek a kopás elle

nére nem vesztik el élüket, ilyenek a H, T, Z stb. alakú 

patkósarkok.

A csavaros sarkú patkó ezidőszerint a legjobb téli 
vasalás.

Készítenek olyan patkósarkokat (és patkókörmöket is), 

melyeket egyszerűen betolni kell a patkóban levő megfelelő 

nyílásba; ezek azonban a gyakorlatban nem váltak be úgy, 

mint azt remélték, mert aránylag gyakran meglazúlnak és 

kiesnek.

A csukott patkó (1. a 31. képen) két szárának végét egy

30. kép. 

Csavaros patkósatok 

kulcsa (oldalról és 

alulról).
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harántul elhelyezett vasheveder köti össze, mely a nyír alá 

kerül és így a pata tágulását és alátámasztását elősegíti, 

különösen egyes hibás pataalakulások és patabetegségek 

esetén alkalmazzák.

A félholdalakú patkó olyan síma patkó, mely csupán 

a hordozószél elülső két harmadát fedi és szárai hátrafelé 

fokozatosan elvékonyodnak. Alkalmazást nyer csikókon, 

továbbá olyan patákon javítás czéljából, melyeknél a pata

31. kép.

Csukott (hevederes) patkó.

32. kép. Csavaros sarkú patkó, 

háncsfonadékból készült 

patkóbetéttel.

hátulsó felének erősebb tágulása kívánatos; köves úton 

járó lóra félholdalakú patkót nem szabad alkalmazni.

A gyári patkó vagy gyárilag előállított patkó kovácsolt

vasból vagy pedig öntöttvasból készül. Mivel ilyen patkót 

a patára igazítani alig lehet (ilyenkor rendszerint a patát 

igazítják a patkóhoz), ezért csak teljesen ép, egészséges 

patára alkalmazható, szabályos lábállás esetén; szabály

talan és hibás lábállás esetén, továbbá szabálytalan és 

beteg patára a gyári patkók igen káros hatással lehet

nek. A sokféle gyári patkó közül különösen Németország

ban igen elterjedt a kötélbetétes patkó, melynek talpi
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felületén levő árokba kátrányos kötélbetétet illesztenek, 

ennek főleg azt az előnyét dicsérik, hogy síma talajon 

(aszfalton) a kisiklást gátolja. Ez a kötélbetét a patkóba 

alkalmaztatik; ezenkívül vannak olyan patkóbetétek is, 

melyek a pata egész talpi felületét borítják. Ezeket részben 

ugyanazon czélból alkalmazzák, mint a kötélbetéteket, neve

zetesen kisiklás meggátlása végett, másrészt pedig azért, 

hogy hó-, jég- vagy hegyes idegen tárgyaknak (szegeknek, 

üvegcserépnek stb.) a talpba való hatolását megakadá

lyozzák; végül ezen talpbetétek előnyéül róják még fel, 

hogy a testsúly behatását az egész talpra elosztják, a talaj 

ellennyomását, a megrázkódtatást enyhítik, megtörik és 

a pata tágulását elősegítik. A talpbetéteket készítik bőrből, 

gummiból, háncs- és szalmafonadékból (1. a 32. képen) stb. 

A patkóbetétek azonban a kisiklás ellen alig védik meg 

a lovat, mert elkopásuk után még síkosabbá teszik a talpi 

felületet, éles tárgyak beékelődésénél pedig ezek bennük 

még jobban megmaradnak, esetleg mélyebbre is tolódnak. 

A hó beékelődése ellen czélszerűbbnek bizonyult a patkó 

talpi ielületének lejtősre, homorúra való kovácsolása (1. a 

26., 27., 28., 29., 31., 32., 35. képeken), továbbá a pata 

talpi felületének bekátrányozása, híg fakátránynyal való 

bekenése. Patkótalpbetétek alkalmazása csak akkor indokolt, 

ha a szarutalp és a szarunyír igen gyenge, továbbá nagyon 

egyenetlen, kavicsos utakon járó lovakra és egyes pata- 

operácziók után.

A patkó felpróbálása és igazítása.

A kiválasztott patkót a patára igazítják, mert az a leg

ritkább esetben felel meg teljesen, illik tökéletesen a patára. 

A patkót feketemelegen felpróbálják a patára és ezután 

a pata hordozószéléhez képest igazítják; a hordozófelü

letnek a szarufal alsó szélét, a fehér vonalat és a szarutalp 

külső szélét kell fedni, a kápa a hegyfal közepén legyen, 

a szeglyukak közvetlenül a fehér vonal külső szélére esse
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3.

nek. Nehezebb lovak patáin szélesebbre és hosszabbra 

szokás a patkót igazítani úgy, hogy a patkó külső szára 

2 mm.-rel a hordozószélen kiáll.

A patkó felszerelése.

Feligazítás után megreszelik a patkót és felszegelik. Ma 

már csaknem kizárólag gyárilag készült ú. n. angol patkó

szegeket (1. a 33. képen 1. és 2.) használnak, melyek feje négy

szögletes, pengéje felé lejtős, pengéje egyenletes, hegye 

pedig egyik felületén lejtős (ezt 

csipet-nek nevezik), ez a patkó

szeg irányításánál nagy jelentő

ségű, amennyiben ezt a beverés- 

kor befelé kell illeszteni. Télen 

fagyos utakon kisegítésül a hegyes 

fejű ú. n. jégszegeket is (1. a 33. 

képen 3. és 4.) szokták használni.

A patkószeget beverésekor lehe

tőleg hosszú ideig kell a balkéz 

ujjaival tartani, hogy az a kala

pácsütésekre helyes irányba tér

jen, amire az ütéskor keletkező 

éles hang utal. Ha a szeg a szaru

rétegben nem kifelé, hanem be

felé halad, szegnyomás, meg- 

szegelés vagy megnyilalás jön 

létre, ami gyakran súlyos, hosz- 

szantartó, sőt néha halálosan vég

ződő betegségnek is lehet okozója.

A szegek beverése után hegyüket azonnal lefelé görbí

teni kell, majd valamennyi szeg beverése után a szeg 

lehajlított vége alá ráspolyt tartva, a szeg fejére kalapács

csal ütést mérnek, hogy így a szeget a patkóba és a patába 

tökéletesen beverjék, „bujtassák". A szegek visszahajlított 

végét a szegcsípőfogóval szokás lecsípni és a szegnek

33. kép. 

Patkószegek: /. angol patkó

szeg, keskeny felületéről 

nézve; 2. ugyanaz szélesebb 

felületéről nézve; 3. jég

szeg, hegyes fejjel; 4. jég

szeg, ékalakú fejjel.
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ezután még kiálló végét, a szegcsonkot a ráspoly keskeny 

felületével lereszelni; ezután a ráspoly végét egymásután 

minden szegcsonk alá tartva, a szeg fejére mért ütésekkel 

a szegcsonkot a szarufalhoz hajlítják, könnyű kalapács

ütésekkel a szarufalhoz verik és a ráspoly reszelőfelével 

kissé megreszelik; ezt az egész műveletet szegecselés-nek 

nevezik. Befejezésül a szarufal alsó szélét körülráspolyozzák, 

beszegik és a régi szeglyukakat ragasztótapaszszal kitöltik.

Szabálytalan alakú paták és ezek ápolása.

A szabálytalan alakú, hibás és beteg paták vasalására 

más, megfelelő patkókat szokás használni, melyek részben 

ezen paták állapotát javítani is képesek.

Szabálytalan alakú paták : a meredek pata, a terült 

pata, a ferde pata, a szűkült pata és a görbe pata.

A meredek pata sarokfalai túlhosszúak, a hegyfal mere- 

dekebb, járás közben erősebben kopik; azért az ilyen 

patán a túlmagas sarokfalat rövidítik, a kopott hegyfalat 

kímélik és olyan papucspatkót alkalmaznak reá, melynek 

mindkét szára a vége felé vékonyodik.

A terült pata sarokfalai alacsonyak, hegyfala pedig lapo

san elterül, talpa lapos; fokozódása a teletalpú pata. A míg 

a meredek pata hátra irányuló lábállással együtt szokott 

előfordulni, a terült pata az előre irányuló lábállást kíséri. 

Vasalásakor a hegyfalból kell többet elvenni és a sarok

falat kímélni', továbbá olyan szélesebb, felső felületén lej- 

tősebb patkót alkalmazni, melynek szárai hátrafelé vala

mivel vastagodnak (1. a 26. képen oldalt).

A ferde pata egyik oldalán a sarokfal meredekebb, mint 

a másikon. Hibás lábállásoknál, (I. a 12. képen), továbbá 

a pataápolás elhanyagolása folytán, hibás faragás és pat- 

kolás nyomán szokott keletkezni, de különféle patabeteg

ségek esetén is létrejöhet. Igazításánál a ferdébben álló 

oldalt kell rövidebbre faragni, igen jó szolgálatot tehet a 

ferde pata javításánál -a csukott patkó (1. a 31. képen).
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A görbült pata egyik oldalfala kidomborodik, a másik 

pedig ívben behúzódott (1. a 20. képen); ezt az oldalfalát 

a vasaláskor erősebben kell lefaragni és itt a patkót 

tágabbra igazítani, mint az ellenkező oldalon, hol a hor

dozószél kifelé görbült. A görbült pata a pata ápolásának 

nagy elhanyagolására utal.

A szűkült pata sarokfalai közelebb húzódtak egymás

hoz (1. a 19. képen). Oka lehet mindaz, a mi a pata tágu

lását, rugalmasságát csökkenti, pl. túlkevés mozgás, hiányos 

pataápolás, hibás faragás és vasalás. Javításakor tehát min

denekelőtt ezeket kell megszüntetni, kellő mozgás, kellő 

nedvesség, helyes faragás és vasalás által. Faragásakor a 

túlnőtt sarokfalakat rövidíteni, a nyírt pedig kímélni kell; 

kisebbfokú szűkülés esetén a papucspatkó megfelelő, 

nagyobbfokú szűkülésnél a hevederes patkó.

Hibás paták éa ezek patkolása.

Hibás paták a törékeny, a porhanyó, a repedt falú, a 

csorba, az üres falú és a gyűrűzött pata. A szaruhibák, 

vagy az ezekre való hajlamosság, öröklődnek.

A törékeny pata szaruja száraz, kemény, könnyen repe

dezik. Oka a szaru kiszáradása (néha a fedőréteg leráspo- 

lyozásával és a patkónak a patára égetésével is idézik elő). 

Javítása vízzel történő puhításban áll (1. a 29. oldalon).

A porhanyó pata szaruja lágy, morzsolékony, kevéssé 

ellenálló. Nedvesség tartós behatása folytán keletkezik, 

javításakor tehát ez ellen kell megvédeni és pedig oly módon, 

hogy a szarutokot valamely nem avas zsiradékkal vagy 

fakátránynyal kenik be. Porhanyó patára csak könnyű 

patkót, esetleg három kápával szabad felverni.

A szarurepedések a pata szarutokjának hosszában kelet

kező folytonossági hiányok, melyek lehetnek hegyfalíak, 

oldalfaliak, sarokfaliak, továbbá pártaszéli, hordozószéli 

és átmenő szárurepedések. Mélységét véve figyelembe,
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felületes és átható szarurepedést szokás megkülönböztetni. 

Repedések különösen a törékeny, száraz és szűkült patá

kon, továbbá hibás iábállások esetén fordulnak elő, a pata 

szarutokjának egyoldalú erősebb megterheltetése következ

tében. Előidézhetik a pata sérülései, sebzései is. Súlyosab

bak a pártaszéli repedések, különösen ha áthatok és a 

whúsos“ részekig terjednek, mert gyógyulások hosszabb időt 

vesz igénybe és sántasággal járnak. A szarurepedések soha

sem nőnek össze, a gyógyulás csak a szarunak felülről

34. kék. Pártaszéli szarurepedés a sarokfalon fém kapocscsal.

egységes utána növése által jöhet létre. Az előidéző ok 

megszüntetése után a repedt részletet a test súlyának reá- 

nehezedésétől lehetőleg kímélni kell és a repedt szélek

nek egymástól való távolodását meggátolni. Előbbi czél- 

ból csukott, hevederes patkót (1. a 31. képen) szokás alkal

mazni és a repedés helyének megfelelő hordozószéli 

részletet kifaragni. A repedések széleinek rögzítése fémkap

csok alkalmazásával (1. a 34. képen) történhet, melyeket 

tüzes vassal illesztenek a szaruba, ezek ezért a szarut ron

csolják és e miatt lehetőleg mellőzendők. Pártaszéli szaru

repedések megfelelő állatorvosi műtéttel gyógyíthatók.
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A szarucsorba esetén a szarufal harántirányban szenve

dett folytonossági megszakítást. Leggyakoribb oka a párta- 

tiprás és a bevágás (1. utóhb). A szarucsorbát patkolással 

javítani nem lehet, e helyett az azt létrehozó okot (bokázás, 

bevágás) kell kezelni, illetve az alapbántalmat (pártatiprás) 

orvosolni.

Az üres fa l a pata szarutokjának a talpon, a fehér vonal 

mentén előforduló hiánya, melynél a fehér vonal szaruja 

roncsolt. Okozhatja a pata elferdülése, a szaru kiszáradása, 

a talp erős kifaragása, tüzes vas égetése, rosszul illő pat

kók. Az üres fal éppen úgy, mint a szarurepedé?, nem nő 

össze, gyógyulása csak a szaru egységes utánanövése 

útján jöhet létre. Ennek elérése végett mindenekelőtt a 

keletkeztető okát kell elhárítani és a patát helyesen faragni; 

nem szabad azonban az üres falat valamely szilárdabb 

anyaggal betömni, mert az az egységes utánanövésnek 

útjában állhat. Czélszerű az üres falat kátránynyal kiönteni 

és csukott patkót alkalmazni.

A gyűrűzött pata falán harántul vagy ferdén haladó 

lapos kiemelkedéseket találni, melyek vagy körülmennek 

a patán, vagy csak egyes részleteire szorítkoznak (I. a 19. 

oldalon). A gyűrűk a szaru erősebb növekedése következ

tében keletkeznek és különös kezelést nem igényelnek.

Hibás járású lovak patkolása.

A hibás lábállások, néha a helytelen vasalás is, hibás 

járást okoznak; ilyen a bokázás és a bevágás, mindkettő 

különleges patkolást igényel.

A bokázás esetén a ló járás alkalmával az egyik patá

jával a másik lábvéget súrolja és ennek következtében ennek 

belső felületén többé-kevésbbé súlyos sérülések jöhetnek 

létre. Okozhatja hibás patkolás (túlbőre igazított patkó), 

hibás lábállás, kifáradás stb. Javítására az előidéző okot 

kell megszüntetni. A bokázó lovak patáira lehetőleg könnyű 

patkót kell alkalmazni, melyen a patkó belső szára az első

Dr. Zimmermann k. : A pata ápolása. 4
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szeglyuktól hátrafelé fokozatosan keskenyedik és vastagodik, 

a külső szárán pedig az eltolódás meggátlására két kápát alkal

maznak (1. a 35. képen). A sérülések meggátlása czéljából a 

csiidre bőrből, kaucsukból, flanellből vagy vászonból készült 

csiidvédőket vagy bokázószíjakat szokás erősíteni.

A bevágás oly módon történik, hogy a ló, különösen 

ügetés alkalmával, a hátulsó patáival, illetve patkóival az 

elülsőket üti, minek következtében sérülések is jöhetnek

35. kép. Bokázó ló patkója ; oldalt: a bokázó patkószár oldalról nézve ; 

a lu l: az oldalkápás külső patkószár oldalról nézve.

létre. Oka lehet hibás testalkat (túlliosszű lábak rövid törzs 

alatt), hibás lábállás, hibás vezetés, kormányzás, kifáradás, 

hibás patkolás (túlhosszú patkószárak). A bevágás csak 

akkor szüntethető meg, ha az előidéző okát is megszün

tethetjük, ellenkező esetben czélszerű patkolás által a be

vágás csupán csökkenthető és a vele járó kellemetlen zörej 

elhárítható oly módon, hogy az elülső patkók szárainak 

végét lejtősen előre és lefelé, a hátulsó patkókon a köröm 

helyét lejtősen hátra és lefelé reszelik. Szokás a bevágás ellen 

gummiból vagy bőrből készült sarokvédőkkel is védekezni.
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Patabetegségek.

A pata betegségei esetén a pata érzékeny részei szenved

nek; orvoslásuk az állatorvos feladata. A pata gyakoribb 

betegségei a patagyulladás, ennek egy neme a patarokkant

ság, melynél a pata alakja is megváltozik fa patacsont 

sülyed, a párta beméiyed, a talp kidomborodik, dudoros 

pata jöhet létre), a sarokgyulladás, a vérfolt (a pata hátulsó 

felének zűzódása), a megnyilalás (a mikor a patába vert 

szeg a húsos részeket sérti meg), a szegbehágás (melyet 

a talajon fekvő hegyes tárgyaknak a pata talpába hatolása 

okoz), a pártatiprás, a nyírrothadás, az ú. n. patarák, 

a pataporcz elesőntosodása. A gyulladásos patabetegségek 

esetén jeges hideg bontások használhatók, sebekre pl. 

megnyilalás, szegbehágás, pártatiprás esetén azonban nem 

szabad ilyen borításokat alkalmazni, úgyszintén nem szabad 

a vérfoltokat ok nélkül kifaragni. A sebekre addig, míg 

állatorvos kezelése alá kerülnek, czélszerű kreolin- vagy 

karbololdattal történt kimosás után tiszta vattát helyezni 

és bekötni. A legtöbb patabetegség esetén a patkót le kell 

vétetni és az állatot munkán kívül helyezni.

A szamár és az öszvér patái és patkolásuk.

A szamár és az öszvér patái hasonló szerkezetet tüntet

nek fel, mint a ló patája, működésük is hasonló, ezért 

hasonló ápolást és patkolást is igényelnek. A szamár és az 

öszvér patája keskenyebb és hosszabb, továbbá valamivel 

nieredekebb, mint a lóé, szaruja szívósabb és ellenállóbb.

A szarvasmarha körmei és patkolása.

A szarvasmarha páros ujjú vagy hasított körmű állat, 

minden lábán két fő' ujja és két fattyüujja van, a pata 

helyét pedig mindegyiken egy-egy köröm foglalja el. 

A fattyúujjak a fattyúkörmökkel nem érintik a talajt. 

A köröm a patához hasonló szerkezetű; a szarutokon

4*
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belül „húsos" részek, szalagok, inak, erek, idegek, csontok 

találhatók. A szaru növekedése és pótlása a szarvasmarha 

körmén ugyanúgy történik, mint a ló patáján. A szarvas

marhánál hasonló hibás lábállások is fordulnak elő, mint 

a lovon.

A szarvasmarha körmei ápolásának első kelléke a tiszta

ság, különösen áll ez a két köröm közti hasadékra nézve, 

mely igen alkalmas szennyrészek felhalmozódására. A tiszto-

36. kép. Kápás körömpatkó sarokkal és patkókörömmel, felszegelve, 

a — kápa, b — patkósarok, c =  pataköröm; alatta egyszerű körömpatkó, 

mellette csukott körömpatkó, két körömre.

gatáson kívül figyelmet kell fordítani arra is, hogy a túl

nőtt és le nem kopott szaru időközönként szarucsípőfogó

val (1. a 23. képen) megrövidíttessék és szarufaragókéssel 

és raspolylyal (1. a 25. képen) kiegyengettessék.

A kemény, köves úton hajtott marhák körmét a túl- 

gyors kopás ellen patkolással védik meg éppen úgy, mint 

a ló patáját. A szarvasmarha patkolására különféle patkó

kat használnak. Legegyszerűbb körömpatkó a köröm talpi 

felületének megfelelő alakú, Va cm. vastag vaslemez (1. a 

36. képen), melyet 4—5 szeggel erősítenek a körömre.
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A kápás körömpatkó (I. a 36. képen) az előbbihez hasonló 

avval a különbséggel, hogy a patkó belső hegyfali szélé

ről egy vékonyabb, 6—8 cm. hosszú kápát (a) készítenek 

és vonnak reá a köröm hegyére. Télen, síkos utakon a 

köröm patkójára is alkalmaznak patkókörmöt (c) és sar

kokat (b). Az ú. n. csukott körömpatkó (1. a 36. képen) 

a ló patkójához hasonló, de vékonyabb annál és elől 

keskenyebb; alkalmazása nem czélszerű, mert a körmök 

természetes mozgását, kitérését gátolja. Legfeljebb igen 

egyenetlen, kavicsos úton ajánlható ilyennek alkalmazása 

azért, mert az Ízületek erősebb mozgását, rándulását, 

a szalagok túlnyujtását meggátolni képes. Körömpaikókat 

gyárilag is állítanak elő.

A szarvasmarha körmére a patkót hidegen kell fel

próbálni.

A szarvasmarha patkolásánál gyakran sok nehézséget 

okoz a lábak felemelése. A szarv döfése ellen úgy véde

keznek, hogy a marhát szarva tövén rövidre kötik vagy 

adott esetben orrgyűrűjénél fogva tartják. Az elülső láb 

csüdjét a maron keresztül vezetett kötél segélyével, a hátulsó 

lábat egy faradnak a csánk alá illesztésével lehet fel

emeltetni. Jó szolgálatokat tehet továbbá ilyenkor egy 

kényszerállás vagy kaloda oly helyen, hol sok ökröt kell 

megpatkolni, mert nagy időveszteségtől kímél meg. Ha 

kaloda nem áll rendelkezésre, valamely szekér oldalán is 

lehet a marhát egy rúd vagy gerenda segélyével a patko- 

láshóz rögzíteni anélkül, hogy környezetében vagy magá

ban kárt tenne.
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SzerKesztiK:

l I

Buday Barna és Konkoly Thege Sándor dr.
A „Mezőgazdasági kalauz" czélja az, hogy czím- és adatjegyzéket adjon a 
nagyközönség kezébe, amely tájékoztatja az érdeklődőt, hogy mindazt a szük
ségleti czikket, amit a termelő gazda állít elő, hol, melyik gazda
ságban, milyen mennyiségben, minőségben és milyen feltételek mel- 
I t szerezheti be. — A könyv tehát a hazai gazdaságokat mint beszeizési 
forrásokat ismerteti. — A „Mezőgazdasági kalauz" I. része beszerzési forrásokat 
sorol fel a tenyész- és haszonállatokra, állati és növényi termékekre, vetőmag
vakra, fákra, oltványokra, szőlővesszőkre, gyümölcsökre, konyhakerti terményekre 
és borra nézve s ezeknek minden nevezetesebb fajtáját és féleségét felkarolja. 
A II. rész ipari beszerzési forrásokat közöl. — A könyv 4000 gazdaságról 
emlékezik meg és töbD mint 10,000 beszerzési alkalmat ismertet. 
Nem csupán czímét adja a termelő gazdaságoknak, de megjelöli a tenyésztés, 
illetve termelés mértékét, irányát, haszonczélját, az eladó fajtákat, illetve félesé
geket, azok mennyiségét,árát,szóval lehetőleg mindazt, ami a vásárlót érdekelheti.

A „ M E Z Ő G A Z D A S Á G I  K A L A U Z "  tartalma:
Vetőm agbeszerzési fo rrások  f a j t á k  sze

r in t  csoportosítva (gabonafélék, hüvelye
sek, pillangósok és fűvek, gumó- és gyök
növények, kereskedelmi és olajos növények).

Szőlővessző, 
facsemete és oltvány.

Szölövessző és o ltvány  (amerikai és európai 
szőlővesszők és oltványok).

Facsemete és o ltvány  (gyümölcsfaoltványok, 
vadcsemeték, gazdasági haszon- és díszfa
csemeték és oltványok).

Gyümölcs 
és konyhakerti termény.

Gyümölcs és konyhakerti term ény  be
szerzési fo rrások  (tüzetes kimutatás fa
jok és fajták szerint is).

Népies gyüm ölcsterm esztés (gyümölcs és 
konyhakerti termény eladásával nagyobb 
mértékben foglalkozó községek).

Bor.
A 22 borvidék szerint csoportosított részletes 

felsorolás.

II. IP A R I RÉSZ.

1. Szántóföldi termeléshez és rétműveléshez 
szükséges gépek és eszközök.

2. Mezőgazdasagi anyagok.
3. Szőlő-és pinczegazdasági gépekés eszközök.
4. Kert-, méhes-, baromfiudvarberendezések.
5. Istálló-, kocsiszín-, magtár-, tej- és takar- 

,mánykamra felszerelések.
G. Építési anyagok, berendezési tárgyak és 

személyes szükségletek.
A könyvet függelékként a beiktatott gazda

ságok és ipari beszerzési források betúsoros 
névjegyzéke egészíti ki.

A ra vászonKötésben 1 6  Korona.

I. MEZŐGAZDASAGI RÉSZ.

Tenyész- és haszonállatok.
Ló (angol telivér és félvér, nónius, arab 

vér és félvér, lippizzai, ügető, muraközi, 
pinzgaui, belga, percheron, hidegvérű ke
resztezések, népies lótenyésztés és fonto
sabb vásárok).

Szarvasm arha  (magyar, szimmentáli, berni, 
pinzgaui, bonyhádi, allgaui, inntáli, mon- 
tafuni, ulteni, lapályfajta, shorthorn, bi
valy, népies szarvasmarhatenyésztés és 
fontosabb vásárok).

Sertés (szőke, fekete, fecskehasú és nemesített 
mangalicza, báznai, szalontai, yorkshirei, 
berkshirei, linkolnshirei, wesffáliai, corn- 
wall, tamworth, lengyel, népies sertés
tenyésztés és fontosabb vásárok).

Ju h  (nemes posztógyapjas, franczia irányú fé- 
susgyapjas, hazai fésűsgyapjas és hús- 
merinő, angol liúsjuh, raczka, czigája, 
friz, karakul, népies juhtenyésztés és fon
tosabb vásárok).

Baromfi (a baromfitenyésztő gazdaságok rész
letes ismertetése, baromfibeszerzési forrá
sok fajták szerint csoportosítva és pedig 
tyúk, lúd, kacsa, pulyka, gyöngytyuk és 
galamb, továbbá népies baromfitenyésztés).

Eb. Házinyúl. Kecske. S zam ár  és öszvér. 
Hal.

Állati termékek.
V aj, s a jt  és túró  Méz, m éh, lép, viasz, 

k a p tá ra k  stb. Elő és lő tt vad.

Vetőmagvak.
Vetőm agterm esztő g azdaságok  (részletes 

ismertetés).

Megrendelhető a „PÁTRIA” irodalmi és nyomdai részv.-társaságnál
Budapest, IX., Üllői-út 25. szám. (Köztelek.)
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Összeállította :

F O K R D Y I  L R 5 Z L O
m .  k í r .  á l la t e g é s z s é g ü g y i  fe lü g y e lő

fíldsodik átdolgozott kiadás 

Flra a 3  kötetből á lló  m ű n e k  15 ko rona

özerző jelen művében, mely három vaskos kötetet ölel fel, az állat

egészségügyre vonatkozó összes érvényben levő törvényeket, 

rendeleteket és elvi jelentőségű határozatokat közli. — Az 

első kötet az állategészségügyre vonatkozó törvényeket és az azok 

végrehajtása tárgyában kiadott miniszteri rendeleteket, a második kötet 

az állategészségügyre, különösen a belföldi állatforgalomra vonatko

zólag időnként kiadott miniszteri rendeleteket és elvi jelentőségű hatá

rozatokat, a harmadik kötet pedig a külföldi állatforgalomra vonatkozó 

szabályokat (törvényeket, egyezményeket, szerződéseket és kormány

rendeleteket) tartalmazza.

Azzal, hogy a szerző a munkát ezúttal három kötelre osztva, az 

általános rendelkezésekre, továbbá a bel- és külföldi ál'atforgalomra 

vonatkozólag külön csoportosította, hogy a gyűjteményből a hatályon 

kívül helyezett rendeleteket kihagyta, viszont az érvényben levő ren

deleteket jegyzetekkel és magyarázatokkal látta el, az eddiginél sokkal 

könnyebben kezelhetővé és könnyebben áttekinthetővé tet e az állat

egészségügyre vonatkozó szabályoknak azt a rengeteg halmazát, melyet 

az állategészségügyi hatóságok és azok szakközeget eégrehajtani tar

toznak s amelyeket ilyen gyűjtemény nélkül emlékezetben tartani és 

szükség esetéh felkutatni a legnehezebb feladat. '

Különösen czélszerű a második és harmadik kötet beosztása. Mert *

az előbbi az állategészségügy rendezéséről szóló törvény és végrehaj- J

tási utasítás szakaszait megfelelő sorrendben, utóbbi pedig országok jj

szerint közli, a bel-, illetőleg külföldi állatforgalomra vonatkozó ren- u

deleteket és elvi jelentőségű határozatokat tartalmazza, miáltal minden '

nehézség nélkül lehetővé teszi a felmerült esetre vonatkozó éséryény-. 

ben levő szabályok felkutatását.
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