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Meest belangrijke periode van het jaar?
De oudere melkers opperden vroeger vaak dat de 
rui-periode de meest belangrijke periode was in een 
duivenjaar en zij konden het weten. 
Liep het namelijk fout in deze periode dan konden ze 
een heel jaar niet met duiven spelen! 
In die tijd een ware ramp! 
Nu kunnen we onze periode niet vergelijken met de 
naoorlogse! 
Er  was algemeen meer armoede en hongersnood en 
duiveneten kopen in de voederwinkel stond destijds 
niet op de hoogste plaats op het memorybord in de 
keuken! 
Neen men zocht links en rechts granen bij elkaar, 
vaak afval van bij “de mulder” , de molenaar die le-
verde aan bakkerijen enz…! 
In 2014 ziet de situatie er toch wel wat anders uit, 
duivenvoeders zijn een ware industrie geworden en 
er bestaan geen slechte meer, alleen minder goeie! 
Nochtans kan het nu ook nog altijd mis lopen! Jaar-
lijks hebben we hokken die problemen ondervinden 
tijdens de rui! 
De belangrijkste factor voor een goede rui is onte-
gensprekelijk een goede gezondheid! 
Zijn de duiven ziek gedurende de ruiperiode dan zal 
dit ongetwijfeld een invloed hebben op de rui! 
Paratyfus, paramyxo, strepotoccen, wormen of zware 
trichomonas of coccidiose besmettingen zullen on-
getwijfeld invloed hebben op het verenkleed! 
Vooral paratyfus kan wel eens een sluipende killer 
zijn! Vaak niet direct opgemerkt door de melker maar 
erg schadelijk op lange termijn en zeker op het ve-
renkleed! 
Het resulteert vaak in bloedpennen maar ook in in-
kepingen in de pennen of minder pigmentatie van 
het verenkleed! 
Heel wat melkers kennen het probleem en kuren hun 
duiven dan ook net voor de rui tegen deze ziekte! 
Het staat zonder twijfel vast dat gezonde duiven mits 
een goede voeding gemakkelijk door de ruiperiode 
heen komen!

Wat is een goede voeding?
Wanneer kan het via de voeding mis gaan tijdens 
de rui? Methionine te kort was vroeger één van de 
meest voorkomende fouten! 
Dit kwam vooral door veel of soms enkel erwten te 
voeren! 
Een tekort aan het aminozuur Arginine of lysine of 
ook zink te kort zorgden voor slechte verkleuring van 
de veren of zoals we dat mooi noemen in vakjargon 
depigmentatie van de veren!  
Maar bestaan er  überhaupt nog slechte voeders 
voor duiven? Neen maar wel minder goede en zeker 
voor de rui! Neem nu een voer met als hoofdbrok 
maïs, erwten en tarwe is zeker een minder goed voe-
der voor duiven tijdens de rui! 
Nader verklaart! 

De ruiperiode is voor duiven best wel een stressvolle 
periode! Je ziet het er waarschijnlijk niet aan maar 
ruien is voor vogels een ingrijpend proces en kost 
veel energie! 
Dan komen we dus al bij ons eerste punt, energie-
rijke mengelingen! Wat is nog zoal belangrijk? Als we 
gaan bekijken naar de samenstelling van veren dan 
zien we dat ze uit ruim 90% eiwitten bestaan,1.5% 
vet en de rest water! 
Dus aanvoer van voldoende eiwit is absoluut nood-
zakelijk! Nog belangrijk is uit recenter onderzoek ge-
bleken dat omega 3 een terdege rol speelt in de rui! 
Dus samenvattend moet een voeding: voldoende 
energie bevatten, eiwitrijk zijn en omega 3 bevatten! 
Dan komen we al snel uit bij de wat wij noemen olie-
houdende zaden! Dari bijvoorbeed heeft een gun-
stig eiwitpallet maar lijnzaad staat absoluut op nr 1 
in een ruimengeling! 
Het bevat voldoende omega 3 en arginine en erg be-
langrijk dus in de rui! 
Ook kempzaad, kanariezaad of platzaad, katja idoe 
en raapzaad zijn granen waar er een hoog eiwitge-
halte in zit ! Een mengeling met een mooi pallet aan 
granen en diversiteit is zeker een meerwaarde voor 
jullie duiven tijden de rui! 
Je zal ook zien, duiven kennen hun behoefte zelf 
heel erg goed! Tijdens deze periode gaan ze graag 
de kleinere granen zoals lijnzaad en dergelijke tot 
zich nemen. 
Maïs en erwten gaan ze laten liggen!
via www.vanrobaeysbelgium kunt u al onze ruimenge-
lingen en hun diversiteit bekijken. 

Moet ik voederadditieven geven tijden de rui?
Zoals we hoger al aangaven is een goede gezond-
heid een absoute must! 
Met gezonde duiven en een uitgebalanceerde voe-
ding kom je al heel ver! Je kan zoveel vitaminen poe-
dertjes geven als je wil als de duiven ziek zijn zal het 
niet veel baten! 
Maar je kan ze dus wel nog een beetje helpen met 
supplementen!! Belangrijk zoals we dus ook al hoger 
beschreven zijn de eiwitten of hun bouwstenen na-
melijk de aminozuren, zink en omega 3! 
Een echte aanrader is Vanrobaeys Proteinstar Een 
topproduct die echt wel een meerwaarde is tijdens 
deze periode en de puntjes op de “i” zet. Maar over-
drijf daar niet mee, dat is nergens voor nodig en zelfs 
geldverspilling! 
Je kan bijvoorbeeld bij aanvang van de ruiperiode 
een kuurtje geven van een week om eventuele te 
korten aan te vullen en geef het dan 3x per week 
over het voer , te binden met 10 ml Vanrobaeys 
BronchoStar! 
Je zal zien het is zeker voldoende en de duiven zul-
len veel “bloem” op krijgen! “bloem” zijn trouwens 
keratine korrels die vooral opgebouwd zijn uit eiwit-
ten (lees aminozuren)! 

Hoe kan het mis gaan?
Als je bovenstaande regels volgt kan er weinig mis-
lopen maar toch! Ja ieder jaar nog steeds worden er 
fouten gemaakt tijdens de rui periode. Let op met 
bijlichten! 
Sommige melkers hebben het horen waaien over bij-
lichten en gaan daar lang , soms te lang mee door! 
Dan is het risico erbij dat je duiven niet volledig uit-
geruid geraken. Midden september stoppen met bij-
lichten is een absolute must! 
Te vette duiven is natuurlijk ook niet aangewezen! 
Gewoon simpelweg omdat te vette duiven een 
slechte leverfunctie hebben, met als gevolg slechte 
metabolisatie, minder goede conditie en slechtere 
rui! Je moet wel voldoende energie aanleveren maar 
zeker niet vet laten worden! 
Een handig hulpmiddel hierin is je duiven 1x per 
week geen eten te geven! Zo kunnen ze niet te vet 
geraken en je zal zien het heeft zelfs een gunstig ef-
fect hebben op de rui! 
Regelmatig een bad geven en zeker in de ruiperiode 
is een absolute must! Het stimuleert de follikels en 
dat gaat ook de rui bevorderen! 
Doe in het badwater wat badzout of 1 eetlepel azijn 
en 1 eetlepel zout! 
Het verminderd de parasieten en ook deze beestjes 
wil je niet. 
Het gaat niet direct getekende pennen geven of zo 
maar parasieten brengen onrust met zich mee bij 
duiven wat ook heel wat energie verspilling is! En 
dan nog een laatste! 
Let op als je duiven uitlaat tijdens de rui periode met 
de roofvogels. Je duiven hebben minder veren en 
een slechter reactievermogen en worden dus trager! 
Zeer gevaarlijk met het opkomend aantal roofvogels 
de laatste jaren. 
Geef je duiven ook geen bad buiten want door de 
natte veren worden ze nog trager en vallen ze nog 
gemakkelijker ten prooi aan de sperwer! 
Geef ze een bad in een volière voor het hok of maak 
een verplaatsbaar volière. 
Het kost niet veel en bespaart je veel ellende! 
Veel succes!

Voor verdere info stuur gerust een mailtje naar

 info@vanrobaeysbelgium.com
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