Thema van de maand Juni 2010
"De dracht van een ezel "

Onze merrie Roncette is inmiddels al 10 maanden drachtig, en het einde
komt nu in zicht. Nog juni en juli, dus nog 2 maanden te gaan, het einde van
haar dracht is een spannende tijd. Daarom deze maand dit toepasselijke
thema; de dracht.
Het thema is verdeeld in;
Vruchtbaarheid
Dracht van een ezel
Extra zorg
Einde van de dracht
Stalvoorbereiding

Vruchtbaarheid

*Roncettes 1e dekking toen ze 3 jaar was*

Paardachtige zijn seizoensgebonden voortplanters, toch is een ezel minder
gevoelig voor de wisselingen van het seizoen dan een paard.
Bijna de helft van de ezels kan in de winter ook een cyclus krijgen.
Dit kan vanaf de leeftijd van 8 tot 24 maanden. De cyclus duurt ongeveer 23
tot 30 dagen, waarbij de duur van de hengstigheid gemiddeld 5 tot 10 dagen
duurt.
Een ezelhengst kan vanaf 9 maanden oud al vruchtbaar zijn.
In vergelijk met een paarden hengst, is een ezelhengst groter geschapen.
Ondanks dat de ezels al op jonge leeftijd vruchtbaar zijn, is het verstandig
om te wachten tot dat de merrie 3 jaar oud is en in goede conditie is. Voordat
er een dekking plaatsvindt, zal de merrie laten zien dat ze hengstig is door
met haar oren naar achteren, te gaan kauwen.

Dracht van een ezel

* 12 maanden je kalender bijhouden*

De dracht van een ezel merrie duurt gemiddeld 12 maanden. Dat is een
maand langer dan een paard, en wel 3 maanden langer dan bij ons mensen.
Het is dus een lange tijd dat je voor je drachtige merrie moet zorgen en haar
zo gezond mogelijk moet houden voor de bevalling en de tijd dat zij voor
haar veulen moet zorgen.
De uiterste van de dracht bij een ezel zou 10 ½ maand zijn bij een erg korte
dracht, en 14 ½ maand zijn bij een erg lange dracht.
Hierbij kan dit logischer wijs wel problemen opleveren, en is er extra zorg
nodig.

Extra zorg

*extra zorg betekent ook het (nog platte) uiertje controleren*

Tijdens de dracht heeft de merrie extra zorg nodig. Dit houdt niet in dat je de
ezel in deze periode twee keer zoveel moet gaan voeren. Hou wel goed haar
eetgewoontes in de gaten, zoals ook haar gedrag en haar totale lichamelijke
conditie. Observeren is het grote sleutelwoord, kijk vaker naar haar, zodat je
elke belangrijke verandering zult zien.
Zorg dat de weide gevarieerd is van samenstelling, zorg voor kruidig
krachtvoer, en natuurlijk een liksteen. Zo zal de merrie voldoende
voedingsstoffen binnenkrijgen voor haar drachtige tijd.
Een hoogzwangere merrie kan natuurlijk ook wel eens last hebben van haar
dikke buik, zuchten, puffen of kreunen kan er ook bij horen. Ook kan een
merrie in vlagen dunne poep krijgen. Blijf haar observeren, en bij twijfel
informeer dan bij je fokker, mensen met ervaring hierin, of je dierenarts!

*hou de beginnende zwelling in de uier in de gaten*

Einde van de dracht

*Nuance was echt tonnetje rond tijdens de zwangerschap van Lisa*

Tijdens de laatste periode van de dracht, breken er spannende tijden aan in
de stal.
De laatste periode, als de merrie hoogdrachtig is, is het goed om haar een
beetje te ontzien.
Hou alles zo rustig mogelijk voor haar, zodat ze geen onnodige stress krijgt.
De buik begint steeds meer te hangen, soms zie je de banden bij haar
heupen richting buik, erg duidelijk. De bekken spieren worden losser voor de
aanstaande bevalling. Hierdoor krijgen de botdelen rond haar staart wat meer
bewegelijkheid voor een makkelijker geboorte van het veulen.
Zorg dat de hoefsmid nog een keer komt, bijvoorbeeld in de 10e of 11e
maand.
Zorg dat de merrie niet op stukken weide komt te staan, waar veel modder
is, zij zal uiteraard veel dieper erin zakken, en zich extra moeten inspannen
om erdoor heen te lopen.
Een stevige effen grond is goed, zodat zij voldoende en makkelijk kan
bewegen.
Zij kan dan zelf kiezen of ze nog een sprintje zal trekken, zal spelen met de
andere ezels, of zal gaan rollen op haar zand plek.

*Roncetje ziet er ook al aardig rond uit*

Stalvoorbereiding

*installeer eventueel een camera in de stal*

Het is slim om een maand van te voren te zorgen, dat je de stal eens goed
schoonschrobt. En dat de aanstaande ezelmoeder een lekker dik pak, vers
stro in haar schone stal heeft.
Vanaf deze periode, hou je de uier van je ezel in de gaten, omdat deze kan
gaan zwellen. Dit kan zelfs 3 weken van te voren al gebeuren.
Dit is het eerste teken dat het einde van de dracht begint te naderen.
Een dag of 3 van te voren, gaan ook haar tepels opzwellen. Dit wordt ook wel
kegelen genoemd. Ook kan er zelfs al een beetje melk uit de uier druppelen.
Het kan zijn, dat uw merrie niet meer veel eetlust heeft vlak voor de
geboorte van haar veulen.
Dan is het tijd om echt te gaan aftellen!!
Houdt daarom de stal extra goed schoon, want zodra de veulenen begint, heb
je daar geen tijd meer voor.
Zorg voor de mogelijkheid, dat je ezel een eigen stal heeft, waarin ze de

ruimte heeft tijdens het baren. Bij een ruimere stal, is het ook mogelijk dat
een andere ezel erbij blijft. Maar zorg dat je kunt terugvallen op een vrije box
of stal. Mocht het wenselijk zijn dat de merrie alleen is als ze bevalt, dan kun
je de andere ezel verplaatsen.
Zorg dat voerbak en drinkemmer weggehaald (kunnen) worden, zodat de
merrie zich niet bezeerd tijdens het veulenen. En daarna het veulen zich niet
bezeerd tijdens de pogingen om te gaan staan.
Wil je de merrie tijdens het einde van haar dracht extra in de gaten blijven
houden, dan is het een idee om een “kraam-camera” te plaatsen in de stal.
Een infrarood beveiligings- of bewakingscamera, geeft je dag en nacht een
goed beeld, zodat je kunt volgen of de bevalling begint, zonder onnodige
steeds te gaan storen. Je kunt ze soms zelfs aansluiten om alles op te nemen
op dvd.
Zorg met name bij een geboorte in de koude seizoenen (winter, vroege
voorjaar of najaar) voor een infrarode warmte lamp in de stal.
Zorg dat je fotocamera en eventueel videocamera klaar staan om te
gebruiken. Denk aan het opladen van je batterij, en voldoende ruimte op je
memorie stick! Misschien heb je zelf een statief, of kun je er eentje lenen.
En dan……….geduldig afwachten maar!

*zeker in de koude seizoenen is een warmte lamp wel wenselijk*

