7. Ruien
Kippen vervangen, zoals alle vogels, eenmaal per jaar hun
oude veren door nieuwe veren.
Dit noemen we het ‘ruien’.
Er zijn ook vogelsoorten waarvan het mannetje tweemaal per
jaar gaat ruien. De tweede rui is meestal een kleine rui, waarbij
het mannetje de soort-typische veren en veerkleuren krijgt die
horen bij het voortplantingsseizoen.
Deze rui wordt de voorjaarsrui genoemd, terwijl de normale of
najaarsrui in de herfst gebeurt, tussen september en
december.
Het ruien verloopt niet altijd met dezelfde snelheid, intensiteit
en op hetzelfde tijdstip.
Er zijn rasverschillen, individuele verschillen en verschillen veroorzaakt door de omgeving en de
conditie van het dier.
Er zijn kippen die wel twee maanden in de rui zijn. Deze rui valt nauwelijks op, behalve op het moment
dat de vleugel- en staartveren uitvallen.
Er zijn ook dieren die in enkele dagen bijna alle veren verliezen en dan ook weer in korte tijd alle
veren vernieuwen.
Zoals al gemeld kunnen er redenen zijn voor verschillen in de rui, maar meestal zijn snelle ruiers de
meest gezonde dieren en ook de betere leggers.
Omdat dieren die ruien in feite een beetje ziek zijn, hebben snelle ruiers de voorkeur boven langzame
ruiers. Waarschijnlijk zijn bij snelruiende dieren de conditie, weerstand en productie beter.
De rui is voor tentoonstellingsdieren erg belangrijk.
Bij de rui in de herfst wordt het verenkleed aangelegd waarmee de dieren naar de tentoonstellingen
gaan en op beoordeeld worden.
Een langzame ruier is hier ook in het nadeel. Vanwege het grote tijdsverschil in vernieuwen van veren
kan er kleurverschil (het zgn. verschieten of verbleken) optreden tussen de eerder gevormde en later
gevormde nieuwe veren. Het begrip 'geschifte kleur' wordt hiervoor wel gebruikt. Dieren met een
onregelmatige of geschifte kleur worden lager beoordeeld.
We moeten er als fokker of liefhebber voor zorgen dat alle condities goed zijn als de dieren in de rui
vallen.
Extra eiwit in het voer kan helpen. Voer wat extra insecten of geef dagelijks een portie universeelvoer.
Dit is voer voor insectenetende vogels en is te koop in dierenspeciaalzaken.
Zorg ook voor een tochtvrij hok, omdat dieren in de rui erg gevoelig zijn voor kouvatten. U kunt dieren
in de rui ook beter een tijdje niet in de buitenrennen laten, zeker niet als het buiten koud en vochtig is.
Is de rui goed verlopen, dan zien de dieren er weer schitterend uit en zijn een lust voor het oog.

