Thema van de maand oktober
"Een hengst veulen"

*Fellow ons hengstveulen*

Omdat ons veulentje Fellow een hengstje is, ben ik op zoek gegaan, naar wat
meer informatie over het hengstje als veulen, ruin en eventueel dekhengst.
Het thema is verdeeld in;

Voeding
Spenen
Lichaam
Hengst
Hengsten gevechten
Ruin
Dekhengst

Voeding

*Fellow snoept uit mama's eetbak*

Meestal gaat het melk geven en drinken van zelf goed, en behoeft het geen
extra aandacht.
De moedermelk is belangrijk voor de eerste energiebehoefte van een
veulentje. De melk van een ezelin lijkt wel wat op paarden melk, maar niet
op koemelk.
Heb je een veulentje wat niet goed drinkt, of een merrie die niet voldoende
melk kan geven. Dan kan een ezelveulen het beste geitenmelk tolereren, ook
al zitten hier meer vetten en proteïnen in dan in ezelmelk. Een andere
oplossing is om een melk mix te maken van koemelk, water en glucose, of
een kunstmelk van bijvoorbeeld Pavo.
Een ezelveulen begint al vroeg met het knabbelen aan gras of hout. Zelfs al
in hun eerste week, maar meestal nog zonder het echt te eten.
Gemiddeld gaat het veulen echt goed mee grazen als het een week of 4 is.
Ook dan kan een veulen al zelf water drinken. Toch blijft het veulen ook
moedermelk drinken.
Zelf zagen we ons veulentje Fellow al flink mee eten, naast het gras, ook hooi
en stro. Hij is zeer geïnteresseerd in de extra voeding van mama; muesli, en
wortels. Soms probeert hij wat van mama’s muesli te snoepen..

Spenen

*nog lekker dicht bij mama*

In het wild blijft een ezelveulen tot wel een jaar bij de merrie. Als er geen
nieuw veulen geboren wordt, blijft het 1e veulen zelfs langer dan een jaar bij
de merrie drinken.
Bij ezels die als huisdieren gehouden worden, ligt het er veelal aan of merrie
en veulen gescheiden worden of bij elkaar blijven.
Het is niet raadzaam om een ezelveulen voor een half jaar van de merrie te
scheiden. Zeker bij merrieveulentjes is het spenen niet nodig en kun je ze
zelf nog beter tot een maand of 9 samen laten. Een merrie kan haar veulen
ook zelf spenen in deze periode.
Bij hengstveulentjes is het een ander verhaal, omdat deze al vroeg
geslachtsrijp kunnen zijn, Sommige kunnen zelfs al met 32 weken een merrie
bevruchten.
Dan zal het noodzakelijk zijn om een hengstveulen van 6 maanden te
scheiden van zijn moeder.

Lichaam

*pas geboren is Fellow nog een smal veulen op lange dunne poten*

De lichaamstemperatuur ligt bij een ezelveulen hoger dan bij het volwassen
dier. Een volwassen ezel heeft een temperatuur tussen de 36,2 en 37,8
graden. Een pasgeboren veulen heeft een temperatuur tussen de 36,6 en
38,9 graden. Let op met regenweer en de niet waterdichte vacht, een jong
veulen is sneller vatbaar voor longontstekingen.
Wat wij zelf zien, is dat ons veulen Fellow natuurlijk steeds bij mama
Roncette blijft. En Roncette blijft wel eens buiten in de regen staan grazen.
Hierdoor wordt Fellow door en door nat.
Bij erge regen, of bij een lange tijd buiten staan, hebben wij Roncette binnen
gehaald met voer, zodat Fellow ook binnen opdrogen. Gelukkig is Fellow na 2
maandjes al echt een stoere stevig hengstveulen, hij kan al aardig tegen een
stootje.

*2 maandjes oud, en al een hele vent!*

Hengst
Een hengstveulen kan vanaf ca. 9 maanden al vruchtbaar zijn, dit vereist
natuurlijk dat je hiermee rekening houdt.
Een hengstje begint al zeer vroeg met het opduwen met zijn borst, en het
opspringen . Dit is in het begin natuurlijk nog een speelse aangelegenheid.
Hij zal ook nog te klein zijn om te kunnen dekken, maar blijf alert.
Een hengstje kan kleine “dopjes”hebben naast zijn geslachtsorgaan. Dit zijn
rudimentaire tepeltjes, dit is echter een normaal verschijnsel.
Een hengst kan onberekenbaar gedrag vertonen als er een hengstige merrie
in de buurt is. Doordat een hengst al vroeg kan reageren op zijn hormonen,
is het van belang dat een hengstje al meteen goed wordt opgevoed.

Hengsten gevechten

*wij hebben geen andere hengst, Fellow meet zijn kracht met lisa"

Ezels zullen niet snel een echte serieus bedoelde krachtmeting aangaan met
elkaar. Het komt wel voor dat hengsten van ongeveel dezelfde status, en die
ongeveer even sterk zijn, een soort gevecht zullen aangaan.
Meestal proberen ze elkaar dan in de benen te bijten, zoals ze dat ook tijdens
het spelen kunnen doen. Ook het vastpakken van de manen en de hals komt
dan voor. Echter nu is het serieus, en gaat het door totdat er een verliezer is.
Als 1 van de hengsten steigert en hierdoor zijn evenwicht verlies. Zal hij
genoodzaakt zijn, om zijn tegenstander los te laten. Wanneer hij zich dan
terug trekt, geeft hij zich over, en is hij de verliezer.

Ezel hengsten die dit soort krachtmetingen aangaan, zullen bijna nooit
doorgaan tot dat er een echte ernstige verwonding op volgt.
Is er tussen 2 hengsten een status verschil, dan zullen zij deze strijd
vermijden. Zij zullen echter alleen dreigen, of “nek worstelen”, of het duwen
met de hoofden tegen elkaar. Meestal kalmeren de hengsten dan, en volgt er
geen strijd.

Ruin
Een hengstveulen kun je laten castreren als je hem bij zijn moeder wil laten
staan. Of als je het hengst veulen wil gaan behouden , echter niet als
dekhengst.
Een castratie wordt met voorkeur liggend uitgevoerd, om zo de problemen
met het nabloeden te voorkomen of te minimaliseren.
Een gecastreerde hengst wordt meestal een ruin genoemd, ook kom je de
wat minder leuke benamingen oen of kluns tegen.
De ingreep kan het beste rond het 1e levensjaar worden uitgevoerd. Al moet
je altijd rekening houden met de vroege vruchtbaarheid van een
hengstveulentje! Meestal wordt een hengstveulen gecastreerd tussen een half
jaar en een jaar. Een ingreep is mogelijk vanaf het moment dat de testikels
zijn ingedaald. Een castratie na zijn 5e levensjaar is niet aan te raden, want
dan kan een ruin zijn hengsten gedrag en manier behouden.

Dekhengst

*Dekhengst GP Oscar Wilde Side, de papa van Fellow*

Als je een hengstveulen hebt, kun je beslissen om hem te behouden of te
verkopen als dekhengst. Echter het is belangrijk om een jonge hengst nog
niet te laten dekken, beter is het om te wachten tot dat hij is uitgegroeid en
hij moet in goede gezondheid en conditie zijn.
Een dekhengst geeft veel eigenschappen en dus ook kwaliteiten aan zijn
veulentjes door. Ook zijn karakter en het temperament van de dekhengst, zal
meestal meer invloed hebben op het karakter van het veulen, dan die van de
merrie.
Het is goed om een dekhengst in zijn totaliteit goed te beoordelen, voor
welke merrie hij een geschikte partner zal zijn. Kijk naar zijn bouw, zijn
karakter, zijn grootte, zijn familie lijnen, conditie, en zijn eventuele eerdere
veulens.

